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Didžioji dovana žmonijai
Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS, 

Manhattan College

Kai žmogus daro, ką gali, ir 
duoda, ką turi - jis daug myli, 
nes dalijasi savo širdimi. O da
lytis širdimi yra reikli žmo
gaus paslaptis ir pašaukimas. 
Širdies dovana neša gyvybę, 
neša viltį, neša šilumą ir 
džiaugsmą. Žvelgdami į Pra- 
kartėlės Kūdikį, mes matome 
ėdžiose Kalėdų dovaną - pa
ties Dievo širdį. Prakartėlės 
Kūdikis neša gyvybę, neša vil
tį, neša šilumą ir džiaugsmą 
vaikui ir suaugusiam, sveikam 
ir ligoniui, liūdnam ir links
mam, laisvam ir kaliniui. Ka
lėdų dovanos reiklią paslaptį 
ir šaukimą būti gyvam, nešti 
viltį, šilumą ir džiaugsmą gi
liai pajus, išgyvens ir priims 
atvira bei imli širdis.

— Nebijokite! - angelai skel
bė piemenėliams.

— Nebijok! - angelas sakė 
Marijai.

Ir mums reikia išgirsti “Ne
bijok!”, nes mes vengiame Die
vo ir jo Kalėdų dovanos. Tie
sa, smagu praeiti pro Prakar- 
tėlę, ar net prie jos prieiti, bet 
įeiti į Kalėdų dovanos reiklią 
paslaptį ir šaukimą dažnai 
mums atrodo per rizikinga. 
Tačiau be Prakartėlės Kūdi
kio, be Dievo širdies mūsų šir
dyje, mes liekame įstrigę savo 
siaurame pasaulėlyje, apsit
vėrę ribotais akiračiais, ir gy
vename pasaulyje, kuris sto
koja žmoniškumo, yra sklidi
nas nerimo, baimės, bepras
miškumo. Prakartėlės Kūdikis 
kviečia eiti su juo į laisvę, da
rant su juo, ką galima, duodant 
su juo, ką turima, ir dalijantis 
širdimi. — Nebijok rizikuot,
— Kalėdų dovana kviečia, - 
nes Dievui nėra negalimų da
lykų (Lk 1,37).

DIEVO ŠIRDIS
ISTORIJOS SRA UTE

Istorija yra įvykių aiškini
mas. Įvykių aiškinime yra daug 
ir skirtingų požiūrių: karinių, 
politinių, ekonominių, visuo
meninių. Su Dievo širdimi is
torijoje galynėjasi religijų 
istorija.

Religijų Žemėje yra daug ir 
įvairių, tačiau jos turi bend
rą siekį: aptarti žmogaus san
tykį su anapus Tikrove, turin
čią likiminę svarbą žmogaus 
būčiai ir buičiai. Krikščiony
bė, kaip ir judaizmas, tiki, kad 
asmeninis ir anapusinis Die
vas yra begalinis ir neišsemia
mas istorijos pagrindas. Užtat 
ir kalbama apie “Dievo kara
lystę” bei “Dievo apvaizdą” ir 
meldžiamasi “Teateinie Tavo 
karalystė, teesie Tavo valia! 
(...) Kasdienės mūsų duonos 
duok mums šiandien!”

Tikėjimas į Dievą kaip is
torijos pagrindą atveria žmo
gui duris į viltį. Beje, nūdien 
žodis “Dievas” daugeliui žmo
nių nėra reikšmingas, bet žo
dis “viltis” yra jiems labai 
svarbus. Tai yra labai būdin
ga mūsų laikams.

Viltis įvykių sraute įgalina 
nenuleisti rankų, bet pasiti
kėti, kai neviltis grasina, ir 
duoda drąsos būti žmogumi, 
kuris daro, ką gali, duoda, ką 
turi. Tokia buvo pranašų lai
kysena. Šv. Raštas pasakoja 
apie pranašą Jeremiją bevil
tiškame įvykių sraute. Šven
toji Žemė babiloniečių užimta 
ir karų nuniokota, o tauta iš
tremta į Babiloniją. Dievo tau
ta yra beviltiškoje būklėje. 
Nepaisant to, pranašas Jere
mijas liudytojų akivaizdoje 
perka žemės iš savo pusbrolio 
ir iškilmingai pasirašo žemės 
pirkimo aktą. Paklaustas, ko
dėl taip kvailai elgiasi, pra
našas Jeremijas atsako:
— Juk taip kalbėjo VIEŠPATS: 

“Lygiai kaip siunčiau šią visą 

baisią nelaimę tai tautai, taip 
siųsiu jiems visa gera, kurį 
jiems pažadu. Vėl bus perkami 
laukai šiame krašte, apie kurį 
sakot: ’Tai apleisti tyrai, be 
žmonių ir be gyvulių, atiduoti 
į kaldėjų rankas*. Kai sugrą
žinsiu jų tremtinius, laukai 
bus perkami už pinigus, pirki
mo sutartys bus sudaromos ir 
užantspaudojamos, kviečiami 
liudytojai...” Tai VIEŠPATIES 
žodis !(Jer 32,42-44).

Pranašas Jeremijas šiuo po
litinės drąsos ir ekonominės 
“kvailystės” veiksmu liudija 
tikėjimo viltį.

Nematant jokios vilties, pa
sitikėti viltimi buvo ir dažnai 
yra reikli kiekvieno žmogaus 
būklė. Kalėdų dovana, Prakar
tėlės Kūdikis, davė viltį mili
jonams žmonių per bemaž du 
tūkstantmečius ir įgalino bū
ti gerąja naujiena sau ir ki
tiems. Priimdami Dievo šir
dies dovaną, jie tapo vilties 
žiburiais ne tik savo kartai, 
bet ir ateities kartoms, nes 
matė toli, girdėjo širdimi ir 
gydė žaizdas. Dievo širdis Pra
kartėlės paunksmėje reikliai 
prakalbina žmogų nūdienos 
įvykių sraute:

— Palaiminti žinantys, kad 
jie yra beturčiai: jų yra dan
gaus karalystė.

— Palaiminti liūdintys: jie 
bus paguosti.

— Palaiminti alkstantys ir 
trokštantys teisumo: jie bus 
pasotinti.

— Palaiminti gailestingie
ji, jie susilauks gailestingumo.

— Palaiminti tyraširdžiai: 
jie regės Dievą.

— Palaiminti taikdariai: jie 
bus vadinami Dievo vaikais.

— Palaiminti persekiojami 
dėl teisumo: jų yra dangaus 
karalystė. (Mt 5,3-10)

DIEVO ŠIRDIS GAMTOJE
Šiuolaikinis žmogus didžiuo

jasi savo įžvalga į gamtą. Ne 
tik poetas, bet ir mokslinin
kas jaučia žmonių širdyse ir 
kiekvienos gyvos būtybės šir
dyje milžinišką alsavimą - di
dingą Šauksmą, kurį vadiname 
Dievu. Žymus humanistas Ni
kos Kazantzakis knygoje “Re
port to Greco” rašo apie Die
vo širdį gamtoje - Šauksmą 
tapti žmogumi.

Augalinė gyvybė - augalas - 
buvo patenkintas sėdėti palei 
ramius vandenis, bet Šauks
mas supurtė jo šaknis: “Judėk! 
Imk vaikščioti” Jeigu medis 
būtų pajėgęs galvoti ir apsi
spręsti, jis būtų šaukęs: “Ne
noriu! Tu man liepi daryti, kas 
neįmanoma!” Betgi Šauksmas 
reikliai, kratydamas medžio 
šaknis, kartojo: “Judėk! Vaikš
čiok!” Taip šaukė milijonus 
milijonų metų ir gyvybė išsi
laisvino iš sėslaus medžio.

Pasirodė gyvūnai - kirmėlės 
- jausdamiesi namie vande
nyje ir purve. — Mums gera, 
-jie sakė, - mums ramu ir sau
gu. Mes nejudėsime! Bet didy
sis Šauksmas negailestingai 
talžė jiems šonus: — Lauk iš 
purvo! Gimdyk geresnius už 
save! Mes nenorime! Mums 
neįmanoma!

— Jums neįmanoma, bet man 
nėra negalimų dalykų! Atsis
tok! Ir štai po milijonų ir mi
lijonų metų atsistojo žmogus 
ant savo drebančių kojų.

Žmogus yra kentauras. Jo 
gyvuliškos kojos yra įaugusios 
žemėje, bet jo kūnas nuo krū
tinės iki galvos yra negailes
tingai kankinamas reiklaus 
Šauksmo. Ir jis yra kovojęs per 
milijonų milijonus metų, no
rėdamas ištraukti save kaip 
kalaviją iš gyvuliškosios 
makšties. Jis kovoja taip pat, - 
ir tai yra naujos grumtynės, - 
ištraukti save iš savo trapios 
žmogiškos makšties. Žmogus

Iliustracija dail. L. Ločerio 
“Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! ...Nebijok, Marija, tu radai malonę pas 
Dievą!”- “Štaiaš, Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei” (Lk 1, 28, 30, 38).

beviltiškai šaukia: — Kur aš 
begaliu eiti? Juk aš pasiekiau 
viršūnę! Anapus tik bedugnė! 
O Šauksmas atsako: — Aš esu 
Anapus! Ateik!

Katzanzakis baigia savo įžval
gą šmaikščia pastaba: “Visi 
gyvūnai yra kentaurai. Jeigu 
būtų kitaip, tuomet visas pa
saulis supelėtų ir būtų bevai
sis”.

KALĖDŲ DOVANA
Šauksmas gamtoje siejasi 

su Dievo prašnekinimu žmo

gaus istorijos įvykiuose. Die
vas “pašaukė kartas nuo pat 
pradžios” (Iz 41,4). Šauksmas 
siejasi ir su pačia Kūrinija, 
laukiančia su ilgesiu pilnat
vės. Šauksmas mumyse yra 
Dievo Dvasia, reikliai šaukian
ti mus išeiti iš savęs į susitiki
mą su Kalėdų dovana - dieviš
kuoju Kristumi.

Šių metų Kalėdų dovana Lie
tuvai turi ypatingą reikšmę 
ir foną. Tai Šventojo Tėvo Jo- 
no-Pauliaus II apsilankymas. 
Vienas apsilankymo įvykis 

vaizdžiai parodė, kad žmogus, 
darydamas, ką gali, ir duoda
mas, ką turi, daug myli.

Kaune, Dariaus ir Girėno 
stadione, susitikimo su jau
nimu metu, Šventasis Tėvas 
sėdėjo iškiliame soste, o jo 
sveikinti atėjo invalidė Jur
gita. Jai pirmais laipteliais 
užkopti padėjo draugai, o ant
rais ji pati norėjo kopti į pa
kylą. Tai pamatęs, Šventasis 
Tėvas pats nuskubėjo žemyn 
pas ją. Susitikę, jiedu abu su
klupo. Širdis sutiko širdį, nes 
abi tiki Dievo širdies dovana.

Dvasiniai dabarties 
griuvėsiai ir viltis

Sveikinimo žodis už Lietuvos ribų gyvenančių katalikų 
vyskupo Kristaus gimimo švenčių proga

“Aš atėjau, kad žmonės turė
tų gyvenimą” (Jn 10,10).

Simboliškai Kristaus gimta
dienį pradedame švęsti gruo
džio 24-os vidurnaktį, kai bai
giasi ilgiausia metų naktis, 
kai šviesa nugali tamsą. Vidur
naktį, nes dar nematome užte
kančios saulės, nejaučiame 
jos šilumos, tačiau žinome, 
kad aušra jau pakeliui, kad 
gruodžio 25-ji — Kalėdų die
na— bus ilgesnė už praėjusią 
Kūčių dieną.

Šiandienos gyvenime mažai 
jaučiame Betliejaus Kūdikio 
atneštos meilės, labai pasi
gendame pirmųjų Kalėdų nak
tį angelų skelbtos Dievui gar
bės ir ramybės žmonėms. Bu
vusioje Jugoslavijoje brolis 
tebežudo brolį; pačių moti
nų reikalavimu ir įstatymais 
įteisintais abortais kasmet 
išžudoma per 14 milijonų ne
gimusių kūdikių; šių metų lap
kričio 30 d. Olandijos parla
mentas atidarė vartus senelių 
bei ligonių žudymui — įteisi
no eutanaziją. Tautose, išsi
vadavusiose iš KGB teroro, 
nesukontroliuojamai siaučia 
mafijos — gangsterių gaujos 
ir su kiekviena diena platėja 
socialinės nelygybės praraja.

Iš tiesų šį 1993-jį Kristaus 
gimtadienį švenčiame morali
nės žiemos šaltyje ir netikė
jimo tamsoje, tačiau, kaip ir 
kiekvienais metais, su atnau
jinta krikščioniška viltimi su
laukti šviesesnio rytojaus.

Pranašas Izaijas Kristų pa
vadino Emanueliu — Dievas 
su mumis. Kristus-Emanuelis, 
per įsikūnijimą įsijungęs į 
žmonijos istoriją, pasaulio 
nebepalieka: “Aš esu su jumis 
per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos” (Mt 28,20). Per 
Krikštą ir kitus sakramentus 
Kristus nuolatos įsijungia į 
žmonių gyvenimą ir per mus, 
savo pasekėjus, gyvenančius 
pagal Evangeliją, tęsia žmo
nijos išganymo misiją, plečia 
savo meilės karalystę pasau
lyje. Kristus stovi prie kiek
vieno mūsų sielos durų, sako 
Šv. Raštas, kantriai laukiąs, 
kada jas atidarysime ir pakvie
sime jį į vidų, kad galėtų su
teikti mums “gyvenimą ir aps
čiai jo suteikti" (Jn 10,10).

Į Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
kvietimą “atidaryti duris Kris
tui” entuziastingai atsiliepė 
mūsų tauta ir pasaulio jauni
mas.

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas išreiškė viltį, 
kad “krikščioniškos dvasios 
stiprybė padės įveikti dėsnin
gus pereinamojo laikotarpio 
sunkumus”, kad “valstybė ir 
visuomenė sieks atgaivinti 
katalikišką kultūrą visomis 
jos formomis” (Vilniaus aero
drome 1993. IX. 4).

Pasaulio jaunimo atstovai, 
suvažiavę į Denverį, CO, už
tikrino Kristaus vietininką, 
kad jie “sykiu su tikinčiais ir 
netikinčiais” sieks kurti nau
ją meilės bendruomenę. “Mes 

SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ!
Gimusiojo Kristaus dieviškoji šviesa teapšviečia 

ir teįkvepia mūsų mintis, o Jo skleidžiama meilė 
tegaivina mūsų širdis ir tejungia mus bei viso pasaulio 
lietuvius krikščioniškos vienybės ryšiu kaip vienos 

tautos narius! ....
“TEVISKES ŽIBURIAI”

esame tikri vienu dalyku, — 
sakė jie Šv. Tėvui, — Kristu
je mes galime pakeisti pasau
lį. Bet, kad galėtume pakeis
ti pasaulį, mes turime pirma 
pakeisti savo širdis” (Denver, 
CO, 1993. VIII. 14).

Amerikos vyskupų konfe
rencija, atsiliepdama į jau
nimo išreikštą entuziazmą 
“pagilinti supratimą, ką reiš
kia būti gimus naujam gyve
nimui Kristuje” bei į jų troš
kimą, vadovaujant Šv. Dvasiai, 
“pasiraičius rankoves darbuo
tis pasikeitimui”, 1993 m. lap
kričio 19 d. įsteigė specialų 
komitetą, kuris padėtų jauni
mui tai įgyvendinti. Kaip pa
gelbėti mūsų išeivijos jauni
mui “būti Kristaus liudyto
jais”, Lietuvių katalikų sie
lovados taryba pašventė visą 
metinį suvažiavimą ir sudarė 
komisiją tam įgyvendinti.

Nors švęsdami šį 1993-čiąjį 
Kristaus gimtadienį labai pa
sigendame Jo atneštos meilės, 
Jo skelbto socialinio teisin
gumo, Jo linkėtos ramybės, ta
čiau šiandien labiau negu per 
praėjusias Kalėdas mes esame 
tikri, kad Kristus tebėra su 
mumis, kad 1994-ji metai bus 
labiau krikščioniški, kad “Lie
tuva daugiau niekada nebebus 
tokia, kokia buvo iki 1993-jų 
rugsėjo ketvirtosios (Šv. Tė
vo apsilankymo)” (“Apžvalga”, 
1993. X. 10).

Džiugių ir viltingų šv. Kalė
dų ir Dievo palaimintų Naujų
jų 1994 metų linkiu visiems, 
gyvenantiems valstybinę ne
priklausomybę atgavusioje tė
vynėje ir išeivijoje,
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM'

1993 m. Kalėdos
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Atleiskime kaltę, 
Pamirškime skriaudą, 
Kalėdų malda 
Tesujungia visus. 
Dvasia dideli, 
Kada niekam neskauda, 
Aukščiausias palaimins 
Mus, Dievo vaikus.
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BETLIEJAUS 
KŪDIKĖLIS

šiandien visam 
pasauliui skelbia

džiugią Gerąją naujieną žmonijos ir lietuvių 
tautos atgimimui, stiprinančiam pastangas po 
ilgų ir skausmingų priespaudos ir persekiojimo 
metų vėl laisvai eiti Evangelijos keliais.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS proga 
sveikiname tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, 
linkėdami dvasinio atgimimo siekiuose stiprėti 
savitarpio meilės dvasia, tautine vienybe ir 
nesibaigiančiu ryžtu išlaikyti, kas atstatyta — 
atstatyti, kas nespėta.

NAUJIEJI METAI tepadeda visiems iškovotos 
nepriklausomybės saugojimo ir įtvirtinimo 
užduotyse.

Kanados lietuvių katalikų centras

.ristaus 
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 —

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

ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II prie kalėdinės prakartėlės Šv. Petro aikštėje Romoje

Salios Kūčios barake
Iš kapitono ANTANO VERKSNIO sibirinių atsiminimų

Žiema ne taip greit atėjo. 
Vėjas, šalta. Apie viduržiemį 
kilo tokia pūga, kad tris die
nas mūsų į darbą nevarė. Lai
kė barakuose užrakinę. Sniego 
pusnys tvoros viršų pasiekė. 
Bijojo, kad nepabėgtume. Mes 
džiaugėmės. Nors pailsėjome.

Išliko atmintyje 1950 metų 
Kūčios barake. Tam vakarui 
susinešėme kas ką turėjome 
iš siuntinių ir nuo vakarie
nės ką galėjome pasilikome. 
Po patikrinimo, kai barakas 
buvo užrakintas, surinkome 
visus staliukus, užsitiesėme 
paklodėm ir atšventėm Kūčių 
vakarienę. Prisiminėme tėviš
kę, namus ir savo artimiau
sius. Daugiausia buvo ukrai
niečių. Po jų ėjo lietuviai.

Vieną vakarą pas mus užėjo 
keletas jaunų žmonių, tarp jų 
čia ištremtų Rainių šeimos 
duktė. Ji tremtyje baigusi me
dicinos seserų mokyklą, kom
jaunuolė. Kalbėjome įvairiom 
temom. Ir apie knygų leidimą 
Lietuvoje. Ji kategoriškai pa
reiškė, kad buržuazinėje Lie
tuvoje (mes kažkuris pastebė
jome, kad tokios Lietuvos ne
žinome, turbūt Nepriklauso
moje Lietuvoje ... Jinai su
žiuro ir vėl tęsė toliau) išleis
tos knygos labai prastos ir savo 
turiniu, ir išvaizda buvusios. 
Nieko gero iš viso tenai nebu
vę. Iššaukiančiai užbaigė jau
na komjaunuolė. Matėm, kad ji 
atėjo pas mus ne sužinoti ko 
nors apie Lietuvos nepriklau-

sparnų. Vis dar negalėjome 
atsidžiaugti, kad ne kalė
jime, ne lagery. Mes laisvi. 
Kad tikros laisvės neturim — 
apie tai negalvojome. Kas ta 
laisvė? — neklausom savęs. 
Tos mintys atėjo vėliau, kai 
šia “laisve” jau atsidžiaugėme.

Gavom lentų. Sukalėme sta
lų, suolų. Ne tik Dėdyno na
riai dirbo. Padėjo P. Janule- 
vičienė ir kitos moterys. Ruo
šė valgius, dengė stalus. Vie
nu žodžiu, pasijutome viena 
šeima.

Pasirūpinome ir programa. 
Papuošėme eglutę. Ji stovėjo 
kitame kambaryje. Programą 
rengėme Papečkys, Vilys ir aš. 
Pakvietėme atšvęsti Kūčias 
ir vieną vokietį inžinierių,

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų

proga nuoširdžiai 
sveikiname Kanados 
lietuvius ir linkime 
laimingų 1994 metų.

Jūsų nuolatinis rūpestis 
ir dosni parama tėvynei 
prisideda prie jos 
gerovės pakilimo

Haris Lapas, 
generalinis konsulas 

ir žmona Gražina

j’ MIELOS LIETUVĖS, 
' MIELI LIETUVIAI.

į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA
į nuoširdžiai sveikina Lietuvos žmones ir po pasaulį pasklidusius 
f lietuvius, laimingai sulaukusius šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.

Iš naujo užgimęs Išganytojas teatneša taiką bei ramybę į 
į Jūsų namus, telaimina Jus visus, žengiančius į Naujuosius 
« metus. Tepadeda Jis mums: ir Lietuvos žmonėms, ir pasaulyje 
r išblaškytiems lietuviams jungtis po Nepriklausomos Lietuvos 
I vėliava ir dirbti jos gerovei bei visų lietuvių išlikimui savo tautai 
f ir valstybei, kad ateinančiais metais mūsų gyvenimas būtų 
f gražesnis, prasmingesnis, turtingesnis.
f Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
I PLB valdyba: Bronius Nainys-pirm., Rimas Česonis, 

Kostas Dočkus, Vacys Garbonkus, Baniutė Kronienė, 
r Vytautas Kamantas, dr. Petras Kisielius, Milda 
į Lenkauskienė, dr. Vitalija Vasaitienė, Paulius Mickus 
i 1993 Kalėdos
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Buvo keletas lenkų ir kitų tau
tybių. Vakarienė buvo šventiš
ka ir šilta.

Pabaigę vakarienę, išsi
skirstėme. Mūsų sekcijoj prie 
mudviejų su Žareika susirinko 
lietuvių. Dalijomės įspūdžiais, 
prisiminimais. Po kiek laiko 
pabandė mūsų balsingieji su
giedoti kalėdines giesmes. 
Skambėjo gerai. Be vargoni
ninko atsirado ir daugiau mu
zikalių ir gerais balsais.

Čia pat netoliese susimetė 
ir ukrainiečiai. Tarp jų irgi 
buvo bažnyčių chorų dalyvių. 
Jie užtraukė savo. Turėjo pui
kių bosų. Ir savaime prasidėjo 
varžybos. Vieną giesmę lietu
viai — kitą ukrainiečiai. Susi
rinko ir suvirto ant geležinių 
lovų (čia mes gulėjome ne ant 
narų, bet ant kareiviškų lovų) 
barako gyventojai. Netrukus 
bažnytinių giesmių pritrūko. 
Lietuviai pirmieji pradėjo 
liaudies dainas.

Nepasidavė ir ukrainiečiai. 
Kalėdinės giesmės virto tikru 
koncertu su dviem chorais ir 
apie 100 nuoširdžių klausyto
jų. Nors dažnai, ypač ukrai
niečius, tekdavo prašyti, kad 
tyliau dainuotų. Koncertas 
tęsėsi iki vėlaus vakaro. Mū
sų choras tikrai buvo nuosta
bus. Kiek daug dainų mokėta. 
Daugelis ir man negirdėtos ir 
nežinomos.

Kai mūsų dainininkai ir 
klausytojai pavargo ir jau su
judo skirstytis, priėjo vienas 
solidus vyras — jis man buvo 
pažįstamas iš Unžlago — italas 
pavarde Motto. Klausytojų 
vardu padėkojo lietuvių cho
rui už gražias dainas. Prisipa
žino, kad pirmą kartą gyveni
me girdėjęs taip nuostabiai 
skambančias, už širdies grie
biančias dainas. Padėkojo ir 
ukrainiečiams. Visiems buvo 
aišku, kad nekaltas varžybas 
laimėjome mes. Po šio vakaro 
ukrainiečiai į mus žiūrėjo kiek 
kitomis akimis.

Keista, kad budintis lag- 
punkto prižiūrėtojas nedrau
dė, neramino. Kažkas matė 
kieme stovintį ir taip pat klau
santį, matyt, ir tarp jų buvo 
žmonių.

Spalio 26 dieną užšalo An
gara, o lapkričio pabaigoje 
— vieną naktį gyvsidabrio stul
pelis nukrito iki -53°C. Taip 
tvirtino tą naktį budėjęs prie
plaukos bazėje Pijus Papeč
kys. Tai šalčiausia naktis per 
visą mūsų buvimą Matygine.

Matygino (taip buvo vadina
mas lietuvių grupės namas, 
Red.) lietuviai įvairiais rei
kalais aplankydavo Dėdyną. 
Pas mus atsilankydavo ir jau
nimo.

somo gyvenimo laikotarpį, o 
mus apšviesti, paauklėti. Su
abejojome jos pažertais teigi
niais, pasakėme, kad mes ma
tėme ką kitą. O jai patarėme 
susipažinti pačiai su tikrąja 
padėtim. Vėliau sužinojome, 
kad ji norinti grįžti į Lietuvą 
ir studijuoti mediciną. Berods, 
taip ir padariusi. O taip nie
kinančiai apie praeitį vaikams 
kalbėjo jų tėvai (Rainys — bu
vęs policijos pareigūnas Lie
tuvoje), norėdami padėti vai
kams daryti karjerą naujoje 
tėvynėje. Su Rainių šeima mū
sų geri santykiai ir neužsimez
gė.

Adventas. Ne už kalnų ir Ka
lėdos. Mes jau ne už grotų. Pas
kui mus nevaikšto “gudas 
nuožmus”. Mes tik nuolat pri
valome nueiti pas komendan
tą registruotis. Instinktyviai 
norėjosi nenulenkti galvų, 
priešintis. Kažkas iš mūsų me
tė mintį: “Suruoškime Dėdyne 
bendras Matygino lietuvių Kū
čias!” Agituoti nereikėjo. Vi
sų veidai nušvito. “Rengiam”. 
Ir ėmėmės darbo. Pasikvietėm 
pas save keletą ne Dėdyno na
rių. Visi mielai pritarė.

Laiko per daug nebuvo. Visi 
užsidirbinėjome duoną. Bet 
entuziazmas kėlė tarsi ant

su kuriuo gražiai sugyvenome. 
Jis prie eglutės sugrojo smui
ku “Stille Nacht, heilige 
Nacht”. Tvarionų Genutė su 
latviuke Skaidryte pagiedojo 
kalėdinių ir liaudies dainų. 
Kai deklamavo Maironį, kal
bėtojas siuntė mūsų visų svei
kinimus Lietuvai, daugelis 
šluostė ašaras.

Vėliau, kai mes, Dėdynas, 
pasistatėme savo namą, (pas
kui ir antrą) Matygino lietuviai 
pas mus rinkdavosi Velykų pir
mąją dieną pamaldų. Kunigo 
pareigas ėjo buvęs klierikas 
Vareikis. Jis laikydavo pamal
das, sakydavo pamokslėlį.

Vasario 16 dieną švęsdavo- 
me mūsų buvusios šeiminin
kės ir vieno Dėdyno nario žmo
nos p. Vilienės vardines. Jos 
abi buvo Julijos. Neabejojo
me, kad kažkas komendantui 
pranešdavo, vieną kitą šaukė. 
Panašiais atvejais valdžia 
įtakingesniuosius asmenis iš
keldavo dar toliau į šiaurę, 
išblaškydavo. Bet nepabūgo- 
me. Stalinas mirė. Chruščio
vui prireikė nuvertinti Stali
ną ir neutralizuoti stalinis- 
tus. Mus reabilitavo.

(Antanas Verksnys, “Mano 
gyvenimas — liudininkas”. 
Išleido Lietuvos rašytojų są
junga. Vilnius, 1992 m.).

švenčių ir viltingų

1994 metų
KLB Toronto apylinkės valdyba

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

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

(V. Kudirka)

sėkmingų TVci Uljujių metų.

y v. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Anicetas Simutis, 
ambasadorius ir nuolatinis Lietuvos 

1993 m. gruodis atstovas Jungtinėms Tautoms

j

Šv. Kalėdų 
ir Naujų metų

proga siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus 
broliams ir sesėms Tėvynėje ir išeivijoje.

Sveikiname Kanados lietuvius ir dėkojame 
jiems už vieningą darbą bei pasiaukojimą 
mūsų tautos gerovei.

Kanados lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba

Kanados 
lietuvių 
katalikių 
moterų draugijos
centro valdyba sveikina 
savo dvasios vadovus, nares" 
bei visus rėmėjus su

Lietuvos ambasadorius ir nuolatinis atstovas Jung
tinėms Tautoms Anicetas Simutis sveikina lietuvių 
organizacijų vadovus ir visus geros valios tautiečius, 
dirbančius Lietuvos gerovei ir demokratinės santvar
kos įgyvendinimui.

Linkiu, kad po ilgų okupacijos metų Lietuvą 
užgulę ekonominiai sunkumai būtų greičiau nugalėti 
ir kad mūsų visų bendros pastangos greičiau išvestų 
mūsų tautą į laisvos demokratinės santvarkos kuria
mą ekonominį gerbūvį.



ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II, lankydamasis Lietuvoje 1993 m. rugsėjyje, aplankė ir įspūdingąjį Kryžių kalną, ten atnašavo Mišias ir iš 
arti pamatė persekiotos lietuvių tautos krikščioniškojo tikėjimo liudijimą. Ši didelio formato spalvota nuotrauka per du leidinio puslapius 
buvo įdėta Vatikano leidinyje “Inside the Vatican”, (November 1993). Čia ji gerokai sumažinta

Vaikai - gyvenimo pavasaris
Beglobių vaikų bei našlaičių problema Lietuvoje. Nauja jų auklėjimo bei globos 

sistema “Vaiko tėviškės namai”
BRANGŪS TA UTIEČIAI,

Šiais popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II apsilankymo Lietuvoje 
metais mūsų kalėdinius linkė
jimus tepalydi jo mintys. 
“Mums gimė vaikelis .. .” (Iz 
9,5). Iš Dievo Tėvo jis yra gi
męs nuo amžių. Yra Dievo Sū
nus. Dievo žodis. Į pasaulį jis 
atneša visą amžinojo Tėvo 
meilę žmogui. Tai dieviškosios 
Meilės apsireiškimas. Jame 
Tėvas save patį atiduoda žmo
gui ...

Kalėdos yra ir viso pasau
lio vaikų šventė.

Už visus juos Kristus gimė 
Betliejuje. Kristus atstovau
ja jiems visiems.

Tai pirmasis jo pamokymas 
— pamokymas vargingos mo
ters Kūdikio; Kūdikio, kurį 
motina po užgimimo “suvystė 
vystyklais ir paguldė ėdžio
se, nes jiems nebuvo vietos 
užeigose (Lk 2,7). Betliejuje 
gimęs Kūdikis tegu mums pra
kalba apie kiekvieno kūdikio 
orumą .. .

Kūdikio orumas reikalauja 
tiek iš tėvų, tiek iš bendruo
menės didelio sąžinės jautru
mo. Juk ne kas kitas, o kaip 
tik kūdikis yra tas neuralgiš- 
kas taškas, apie kurį formuo
jasi arba prie kurio žlunga šei
mų, o drauge ir ištisų tautų 
moralė. Vaiko orumas reika
lauja didžiausio tėvų rūpes
tingumo ir didžiausios socia
linės atsakomybės visose sri
tyse.

Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų 
proga -

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ
SĄJUNGOS VALDYBA

A?

se/HtS

proga

Kanados lietuvių fondas sveikina 
visus narius, organizacijas, lietuvių 
bendruomenę, linkėdamas linksmų 
švenčių ir laimingų bei darbingų 
metų — £

jjRI) , &Kanados lietuvių fondas

Vaikai yra gyvenimo pavasa
ris, kiekvieno krašto istori
jos užuomazga. Joks pasaulio 
kraštas, jokia politinė siste
ma negali kurti savo ateities 
kitokiu būdu, kaip tik per nau
jąsias kartas, kurios iš savo 
tėvų perims savos tautos ir vi
sos žmonijos vertybių, parei
gų bei troškimų paveldą. Dėl 
to rūpestis vaiku dar prieš gi
mimą, nuo pat jo prasidėjimo 
akimirksnio ir vėliau jo vai
kystės bei paauglystės laiko
tarpyje yra žmogaus santykių 
su žmogumi pagrindas”.

.. . “Vaikai yra gyvenimo 
pavasaris, kiekvieno krašto 
istorijos užuomazga. . .” Šią 
svarbią tiesą popiežius mums 
primena kaip tik pačiu laiku, 
kai iškyla pavojus auklėjimo 
rūpesčius nustumti į ekonomi
nių problemų šešėlį. Tuo tar
pu pasiekia žinios, kad socia
linių našlaičių skaičiai Lie
tuvoje ne mažėja, o didėja, 
kad paauglių internatų gyven
tojų auklėjimo problemos ir 
toliau dažniausiai sprendžia
mos policijos blaivyklose . . . 
Daugelis jų iš internatų tie
siai patenka į slaptas nusikal
tėlių grupes arba kalėjimus . . .

Ilga okupacija kolektyviza- 
vo ne tik krašto ūkinę sistemą, 
bet ir tautos dvasią. Turime 
sutelkti visas jėgas gelbėtis 
iš tos vergijos. Tik taip galės 
kilti tikras dvasinis tautos at
gimimas.

Nuoširdžiai įvertindamas 

tiek valdžios įstaigų, tiek pri
vačių organizacijų bei asme
nų pastangas pagelbėti naš
laičiams, pagalbos fondas 
“Vaiko tėviškės namai” pagal 
Vakarų patirtį ryžtasi kurti 
Lietuvoje naują našlaičių glo
bos sistemą. Našlaičiui rei
kia duoti tai, ko jis yra nete
kęs: motiną, šeimą, broliukus, 
sesutes, tėviškės namus. Tik 
taip jam bus sudarytos sąlygos 
išaugti pilnaverčiu žmogumi.

Yra suplanuoti du sociali
niai centrai: vienas Marijam
polėje, kitas — Kaune.

Marijampolėje trečdalis sta
tybos darbų jau atlikti. Staty
binių bendrovių vadovam nuo
lat pabrėžiame, kad bet koks 
darbų uždelsimas nieku nega
li būti pateisinamas. Beglo
biai vaikai negali laukti. Jie 
auga ir tiktai tėviškės namuo
se gali gauti tinkamą auklėji
mą. Esame tikri, kad ateinan
tieji metai Marijampolės “Vai
ko tėviškės namams” bus lem
tingi. Čia išaugs visa “Tėviš
kės namų” bendruomenė, ku
rioje bent šimtas našlaičių 
atras sau namų židinį.

Kviečiame kitus tautiečius 
pasekti “Lietuvos dukterų”, 
Sinkių, Vizgirdų, Masaičių, 
Valauskų, Macijauskų, Kra
sauskų, Masionių, Pr. Berno
to, Palmyros Kučinskaitės, 
Albino Kantvydo, Juozo Jo
naičio, Sydney lietuvių “Ca
ritas” fondo ir daugelio kitų 
pavyzdžiu, kad “Vaiko tėviš
kės namai” Marijampolėje ga
lėtų būti užbaigti pagal pir
mykštį projektą: 15 šeimyni
nių namų su vaikų darželiu, 
sale, koplyčia, svečių namais 
ir kt. Jūs būsite tų namų gar
bės šeimininkai. Tai bus Jū
sų namai, kuriuose galėsite 
įamžinti savo ir savo artimų
jų atminimą.

Kauno socialiniame centre 
Kaniūkuose yra numatyta 13 
šeimyninių namų našlaičiams 
ir vieni didesni namai pen- 
sininkų-senelių poilsiui. Pa
galbos fondas VTN šiuo metu 
dar nėra pajėgus imtis tokių 
didelių statybos darbų. Bū
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tų labai pageidautina, jeigu 
atsirastų kita pajėgi užsienio 
lietuvių organizacija, kuri ryž
tųsi sukurti tokį socialinį cent
rą Kaune.

Ar tokie socialiniai centrai 
negalėtų būti patys įspūdin
giausi paminklai tautos kan
kinių bei tremtinių atmini
mui? Šiam tikslui, tiesa, jau 
esame pastatę vieną kitą kry
žių, vieną kitą koplytėlę. Bet 
kur tie didingi paminklai, ku
riais svajojome įamžinti ne
paguostą tautos kančią, ne
įvertintą jos kankinių auką?!

Socialiniai centrai, kurie 
šalintų vargą, ugdytų dorovę, 
stiprintų ištikimybę Dievui 
ir Tėvynei, tautos istorijai, 
— kaip tik ir būtų gyvi pamink
lai, kurie nuolat liudytų tau
tos gyvybę bei nepalaužiamą 
ištvermę ir žadintų darbui 
naujas kūrybines jėgas.

Kiekvienas galime prisidėti 
prie šio projekto realizavimo, 
paremdami pagalbos fondą 
“Vaiko tėviškės namai”. Tai 
yra labai konkretus būdas pa
gelbėti Lietuvai, užmezgant 
tiesioginį bendravimo ryšį 
su Lietuvos žmonėmis. Pagal 
mūsų sąmatininko apskaičia
vimą dabartinės kainos yra 
tokios: vieno šeimyninio na
mo pastatymas — 37.000 JAV 
dol.; 6-7 asmenų šeimos (5-6 
vaikai ir motina) išlaikymas 
per metus — 2.500 dol.; vieno 
vaiko išlaikymas per metus — 
400 dol. Drabužėliai, bateliai, 
žaislai ir kt. taip pat yra labai 
reikalingi.

Socialinių centrų veikla pa
gal poreikius gali plėstis į ki
tas gyvenimo sritis, pvz. inva
lidų globa bei reabilitacija, 
gausių šeimų rėmimą bei ska
tinimą ir kt. Tai milžiniški 
darbai, kuriems atlikti reikia 
stipraus ir veiklaus bendra
darbių bei rėmėjų branduolio.

Iš širdies linkėdami džiu
gių šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų, drįstame kvies
ti mielus tautiečius jungtis 
į “Vaiko tėviškės namų” sąjū
dį bet kuriame krašte. “Vaikai 
yra gyvenimo pavasaris, kiek
vieno krašto istorijos užuo
mazga”, — mums primena po
piežius Jonas-Paulius II. Joks 
pasaulio kraštas, jokia poli
tinė sistema negali kurti sa
vo ateities kitokiu būdu, kaip 
tik per jaunąsias kartas, ku
rios iš savo tėvų perims savos 
tautos ir visos žmonijos ver
tybių paveldą”.

Visus kviečiame apsilankyti 
besikuriančiuose “Vaiko tė
viškės namuose” Vilniuje, 
Kaune, Marijampolėje. “Vai
ko tėviškės namų” gyventojai 
su dideliu dėkingumu visada 
Jus prisimena savo maldoje.

VTN vardu — 
Kun. V. Kazlauskas

Druskininkų 4-1, 3000 Kaunas, 
Lithuania. Tel. 228-224. Eina
mosios sąskaitos nr. 6700095 
Lietuvos banko Kauno sk.

Aukas prašome siųsti (pažymėti, 
kad auka skiriama pagalbos fon
dui VTN Lietuvoje):

Jungtinėse Amerikos valstybė
se: Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, USA.

Aušros Vartai
Vilniuje

1993 m. rugsėjo 4 d. vakaras. 
Medininkų Vartai, Lietuvos 
sostinėje vieninteliai geriau
siai išsilaikę miesto sienoje, 
dabar vadinami Aušros Var
tais.

Čia kantriai lūkuriuoja di
džiulė minia. Matyti prie pat 
altoriaus suklupusi balta fi
gūra. Jau kelios akimirkos Ji 
tarsi sustingusi, tarsi apmi
rusi. Popiežius vis dar suklu
pęs prie stebuklingojo Gailes
tingumo Motinos paveikslo. 
Retkarčiais lėtu judesiu ne
žymiai nusišluosto čia vieną, 
čia kitą skruostą. Jis, ištiki
mas Mergelės Marijos Sūnus, 
sąžiningai visad laikėsi gra
žios tradicijos: per visą savo 
penkiolikos popiežiavimo me
tų rūpestingai pirmąjį mėne
sio šeštadienį per radiją iš 
Vatikano kalbėdavo Rožinį. 
Nesulaužė Kristaus Sosto Įpė
dinis ir šįkart savo įvestosios

Eglutė
Mane čia vaikai pasodino, 
kai maža eglutė buvau, 
žemelė drėgna užaugino — 
pamiškėje aš viena žaliavau.
Vasaros bėgo - paukščiai čiulbėjo, 
jaunystę žavėjo svajonės, ateitis — 
šakelės siūbavo nuo rudens vėjo 
ir laukė, kol kitas pavasaris ateis...
Čia metai skrido su didžia viltimi, 
ir baltas sniegas vėl klojo laukus, 
kai vaikai čia atbėgo tekini - 
aš nežinojau, kokius jie turėjo planus.
Jie žaidė, bėgiojo, kalbėjo — 
man rodė blizgančius žaislus, 
rankose kirvius jie turėjo 
ir sakė, kad nešis mane į namus.

Aš jauna eglutė — tada nesupratau, 
kodėl man reikės puošt jų namus - 
kai nuo kirvio smūgio aš parkritau, 
pajutau, koks mano likimas skaudus.
Jų namuose buvo - Kalėdų šventės, 
pasaulis giedojo, saulėtas, gražus- 
mano viršūnė nusvirusi lenkės... 
aš ten sutikau Naujuosius metus.
Vėliau šakelės nudžiūvo, nežavėjo, 
nusilpo žiaurumo pažeista širdis - 
jaučiau - mano paskutinės dienos ėjo, 
gyvenimas trumpas, o tokia žiauri mirtis.

R. STEPULAITIS
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VILNIAUS ARKIKATEDROS-BAZILIKOS kalėdinė prakartėlė 1991 metais

Kanadoje: Angelika Sungailienė, 
1 Aberfoyle Cres., Suite 1106, Eto
bicoke, Ont. M8X 2X8, Canada.

Australijoje: A. Kramilius, 83 
Queen St., Canley Heights 2166, 
Australia.

Kituose kraštuose: Mons. An
tanas Jonušas, Via Casalmonfer- 
rato 20, 00182 Roma, Italia.

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 

tvarkos. Paskui jis ramiai ir 
lėtai lietuvių kalba prabyla į 
minią, į apačioje sėdinčius 
Lietuvos ir iš kitur atvažiavu
sius vyskupus, žurnalistus, 
monsinjorus, klierikus, iš to
liau ir arčiau atvykusius sve
čius:

“Ši Aušros Vartų šventovė 
jau daugel amžių kiekvieną 
dieną mato daugel maldinin
kų, atnešančių Gailestingumo 
Motinai savo gyvenimo džiaugs
mus ir rūpesčius. Šie Vartai 
dėl to tapo ypatinga susitiki
mų su Kristaus ir Bažnyčios 
Motina, viso krašto tikinčių
jų vienybės vieta... krikščio
nys susiburia, kad Mergelės 
Marijos akivaizdoje kaip bro
liai ir seserys pasidalintų tuo 
pačiu tikėjimu, vien viltimi ir 
tikrąja meile...“ Taip šis žmo
gus, 1993 rugsėjo 4-ąją po dide
lių kliūčių, vargo ir pasauli
nių įvykių, prie kurių eigos
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Nuotr. Alf. Laučkos

Naujųjų metų proga nuoširdžiai 
sveikinam prisikėlusią laisvam, nepriklausomam 
ir demokratiniam gyvenimui Lietuvos respubliką, 
linkime jos žmonėms darnios kloties siekiant 
santarvės ir visokeriopos dvasinės 
bei materialinės gerovės.
Sveikiname visus 
Amerikos lietuvius, 
remiančius Amerikos 
lietuvių tarybą, tęsiančią 
Amerikoje reikalingą politinęj 
bei pagalbos Lietuvai 
veiklą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

ir pagreitinimo nemaža ir Jis 
pats malda, auka ir veikla pri
sidėjęs, dabar, atsiradęs prie 
Vilniaus Madonos kojų, aki
vaizdžiausiai tiek žodžiu, tiek 
darbu, tiek visu savo gyveni
mu liudija tai, kas pasakyta 
Evangelijoje pagal Matą: JŪS 
VISI ESATE BROLIAI... Mt 
23,8.

Vatikane
Ten pat tą ramų rugsėjo va

karą prie Vilniaus Aušros Var
tų Gailestingumo Motinos pa
veikslo Popiežius pasakė: “Va
tikane yra Lietuvių koplyčia, 
kurią puošia toks pat paveiks
las kaip čia. Iš ten šv. Petro 
Įpėdinis mintimis dažnai jun
giasi prie maldos, kuri šioje 
vietoje kyla į Dievą...” Minu
tėlę mintimis atsidurkime Šv. 
Petro Bazilikoje, kurios pože
miuose greta šv. Petro karsto, 
prie kardinolų, popiežių yra 
išsirikiavusios įvairių tautų 
pastangomis įrengtos puoš
nios koplyčios. Viena iš pasku
tiniųjų kardinolo Samorės, 
tuo metu buvusio jo sekreto
riaus a.a. mons. Vincento Min
cevičiaus, daugelio kitų lie
tuvių rūpesčiu įrengta ir lie
tuvių Aušros Vartų koplyčia. Į 
ją šiandien už Nemuno ir Ne
ries šalį atėjo pasimelsti ir 
dvi meksikietės vienuolės, ku
rios Popiežiaus viešnagės me
tu padėjo vietinėms seselėms 
nunciatūroje, kur buvo apsis
tojęs šv. Tėvas.

Kanadoje
Montrealyje Aušros Vartų 

vardu yra pavadinta šventovė. 
Virš didžiųjų durų šviečia 
dail. R. Bukausko Gailestin
gumo Motinos vitražas, ant 
sienos kabo žuvusiems už lais
vę medžio raižinys, prie di
džiojo altoriaus - Vatikano ir 
Lietuvos vėliavos. Pagarba lie
tuviui, kad jis savo darbštu
mu, atkaklumu pasistatė ne 
tik savo namus, bet ir maldos 
namus, kur garbina Dievą ir 
laiko Jo žodžius širdyje... Ir 
reikia džiaugtis, kad “jūs visi 
esate broliai”.

K. Ambrasas
Red. prierašas. Kanados Ha

miltone Aušros Vartų parapi
ja susiorganizavo 1948 m. Prel. 
Juozo Tadarausko rūpesčiu 
1953 m. perstatyta šventovė, 
tapusi Hamiltono lietuvių 
centru.
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LAISVOJE TEVYffiJE
NEPASTATYTAS PAMINKLAS
Akademikas Juozas Balčiko

nis, žymusis kalbininkas, gimė 
1885 m. kovo 24 d. Ėriškiuose, 
dabartiniame Panevėžio rajone, 
o mirė Vilniuje 1969 m. vasario 
5 d. Panevėžiečiai jį laiko sa
vo krašto žymūnu, tačiau lig šiol 
jo atminimo nėra įamžinę pa
minklu. Jį pastatyti jau prieš 
trejus metus buvo pasiūlęs Lie
tuvių kalbos Panevėžio miesto 
skyrius. Tada buvo paskelbtas 
projekto konkursas, pradėtos 
rinkti aukos. Jų sutelkta 55.000 
rublių, kurių paminklui nebūtų 
užtekę. Šiandien ta suma yra 
verta tik 550 litų. Lietuvių 
bos draugijos skyrius jau 
paminklo projektą ir jam 
numatęs vietą, tačiau negali su
telkti pakankamai litų. Pane
vėžio burmistras V. Vizbaras 
pasiūlė mokyklose išstatyti au
kų paminklo statybai dėžutes. 
Šis sumanymas jau vykdomas, 
bet mokytojai ir mokiniai ne
įstengs suaukoti 80.000 litų. Rei
kėtų finansinės paramos iš Pa
nevėžio savivaldybės, o ir ji da
bar turi pakankamai problemų 
su savo biudžetais.

kal- 
turi 
yra

PAMINKLINĖ LENTA
Minint deimantinę Lietuvos 

kariuomenės šventės sukaktį, 
Vilniaus Gedimino prospekte 
buvo atidengta paminklinė len
ta, pritvirtinta prie “Vilniaus” 
viešbučio. Šio pastato rūsyje 
Lietuvos ministeris pirm. Au
gustinas Voldemaras (1883-1942) 
1918 m. lapkričio 23 d. pasira
šė kariuomenę steigiantį įsa
kymą. Lentos atidengimo iškil
mėje dalyvavo krašto apsaugos 
ministerio L. Linkevičiaus pa
vaduotojas E. Nazelskis, Vil
niaus burmistras V. Jasulaitis, 
organizacijų ir visuomenės at
stovai.

GRĮŽO RAŠTIKIU PALAIKAI
Populiaraus Lietuvos kariuo

menės vado brigados gen. Stasio 
Raštikio (1896-1985), jo žmonos 
Elenos ir dukros palaikai iš Los 
Angeles grįžo Lietuvon. Urnas 
su palaikų pelenais lapkričio 
19 d. Vilniaus orauostin parve
žė dukros Julija Dobrovolskie- 
nė, Meilutė Alksnienė ir jas ly
dėjęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos atstovas Itn. Algir
das Gulbinas. Jas pašventino 
Lietuvos karo kapelionas mons. 
A. Svarinskas. Sutiktuvėse kal
bėjo naujasis krašto apsaugos 
ministeris Linas Linkevičius ir 
lietuviškai sveikinimo žodį ta
rusi JAV ambasados atstovė ka
riniams reikalams Tiu Kerą. Ur
nos buvo atlydėtos Vilniaus ar- 
kikatedron, kur vilniečiai su 
Raštikiais atsisveikino Mišio- 
mis. Kauniečiai Lietuvon sugrą
žintus palaikus lapkričio 20-21 
d.d. lankė Vytauto Didžiojo ka
ro muziejuje. Oficialioji atsi
sveikinimo dalis su gen. S. Raš
tikiu, dalyvaujant kariuomenės 
daliniams, įvyko muziejaus so
delyje. Ten atnešus urnas, kal
bėjo naujasis Lietuvos kariuo
menės vadas gen. J. Andriške
vičius, ministeris pirm. A. Šle
ževičius, JAV ambasados atsto
vas A. Rimas, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas G. Jankus ir Kau
no burmistras A. Račkauskas. 
Po Mišių Kauno arkikatedroje 
bazilikoje urnos su palaikų pe
lenais buvo išlydėtos į Petra
šiūnų kapines. Visi džiaugėsi,

S DĖMESIO PENSININKAMS

Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar
nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei

tel. (905) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto produktų siun
tas, sudarytas Lietuvoje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti 
nuo 5 iki 14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą. 

Pagal galimybės bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės.
SIUNTINYS nr. 8

2 kg
2 kg

10 kg
5 kg
2 kg
1 kg
1 kg
1 kg
2 kg

Dešra rūkyta ....
Kumpis rūkytas . 
Cukrus ..............
Miltai .................
Ryžiai................
Makaronai........
Sviestas...........
Sūris olandiškas 
Apelsinai ..........

1993.XII.14 - Nr.50-51 (2285-2286)

Baltas takas

kad buvęs kariuomenės vadas 
gen. Stasys Raštikis Lietuvon 
grįžo jos metinės sukaktuvinės 
šventės išvakarėse.

DEIMANTINĖ SUKAKTIS
Nepriklausomos Lietuvos 

kariuomenė šiemet minėjo savo 
deimantinę sukaktį. Mat įsaky
mą krašto apsaugos ministerijai 
sukurti reguliarią kariuomenę 
1918 m. lapkričio 23 d. pasira
šė Lietuvos ministeris pirm. 
Augustinas Voldemaras. Sukak
tuvinės iškilmės vyko visą sa
vaitgalį įvairiuose kariuome
nės daliniuose. Pagrindiniam 
minėjimui lapkričio 21, sekma
dienį, Arkikatedros aikštėje 
Vilniuje buvo sutelkti visoms 
ginklo rūšims atstovaujantys 
daliniai. Lietuvos prez. Al
girdas Brazauskas, tylos minu
te paprašęs pagerbti Lietuvon 
grįžusio gen. Stasio Raštikio 
ir žuvusių karių atminimą, pa
sirinktiems gyviesiems įteikė 
Vyčio kryžiaus ordinus, Stp. 
Dariaus ir St. Girėno bei Sau
sio tryliktosios atminimo me
dalius. Generolo laipsnį jis su
teikė klūpančiam Jonui Andriš
kevičiui petį palietusiu kardu. 
Taip Lietuvos kariuomenė susi
laukė naujo vado. Juo buvo pa
sirinktas pik. J. Andriškevičius, 
baigęs Leningrado aukštąją ka
ro mokyklą ir Maskvos Frunzės 
karo akademiją, beveik septy
niolika metų tarnavęs sovieti
nės kariuomenės daliniuose R. 
Vokietijoje ir Sibire, dirbęs 
kariniu patarėju Etiopijoje. 
Lietuvoje jis 1984-91 m. buvo 
Vilniaus universiteto karinės 
katedros viršininkas, nuo 1992 
m. vasaros — Lietuvos krašto 
apsaugos mokyklos viršininkas. 
Pulkininko laipsnius prez. A. 
Brazauskas suteikė karo mo
kyklos katedros vedėjui J. Ras- 
teniui ir krašto apsaugos sa
vanorių tarnybos operatyvaus 
skyriaus tarnybos viršininkui 
A. Tamošiūnui. Vilniaus arki
katedroje pašventintais vaini
kais buvo papuošti karių kapai 
Rasų ir Antakalnio kapinėse.

MUZIEJUS MINČIOS MALŪNE
Mažytis Utenos rajono Min

čios kaimelis prie Tauragnų, 
apsuptas Ažvinčių, Minčios ir 
Balčių sengirių, pagarsėjo 1863 
m. sukilime. Dideliame vandens 
malūne prie Minčios upelio ta
da sukilėliai gaminosi ginklus 
ir liejosi kulkas. Tą griūvantį 
malūną po II D. karo atnaujino 
Utenos elektros tinklų įmonė, 
jame įsirengusi poilsio bazę, 
nesusilaukusią 
šio. Susitarus 
tautinio parko 
m. spalio 23 d.
me malūne atidarytas muziejus 
1863 m. Minčios sukilėliams. 
Lankytojus sudomina prie stul
po prikaltas sidabrinis caro 
rublis, pavadintas Judo sidab
riniu. Mat tokiu rubliu tada 
buvo atsilyginta gretimo kai
mo siuvėjui, išdavusiam Min
čios sukilėlius. Švedriškės 
klebonas kun. A. Kanišauskas 
pašventino atstatytą kryžių 
senosiose sukilėlių kapinaitė
se ir prie muziejaus pastatytą 
paminklą, įamžinantį 1863 m. 
įvykius Minčioje. Paminklui 
tautodailininkas T. Matiejūnas 
išskobė sukilėlio statulą su fa
kelu rankoje, skelbiančią: “Už 
mūsų ir jūsų laisvę”. y j^st

reikiamo dėme- 
su Aukštaitijos 
vadovybe, 1993 
šiame istorinia-

Riešutai ................................... 1 kg
Šokoladas.....................................300 gr
Kava pupelių..........................  500 gr
Arbata ..................................... 200 gr
Šprotai .................................... 5 dėž.
Aliejus augalų ............................. 2 lt.
Majonezas ............................... 2 ind
Pomidorų padažas................... 2 ind.
Apie 32 kg $110.00
įskaitant pristatymą į namus.

Kalėdų šventės Europoje
Palaimink grūdą, kritusį į Juodą žemę, 
Te Tau, kaip žvaigždės, prakaito lašai mūs dega. 
Te iš Tavęs auksinės varpos derlią semia.

•w

ir aimm

sveikina su šv. KALĖDOMIS
ir NAUJAIS METAIS visus

linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

“ATŽALYNAS”

(Studentų grupė Kalifornijoje)

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

Kristaus gimimo šventė tejungia mus visus, skleisdama taiką ir ramybę 
mūsų širdyse!

GYVATARAS", Hamilton, Ont.

Baltas takas 
Nubėgo į tylą 
Pro palaukę. 
Išnyks pradalgiuos, 
Kur vis šnekas. 
Kur krenta ir kyla 
Su vasarvidžio saule 
Rugiuos . . .
Baltas takas 
Nutolo perminti, - 
Atminimų 
Pievelė marga, 
Nesuspėjo 
Su saule pakilti, 
Sužaliuoti 
Su rugio vaga.
Baltas takas 
Prašnekino širdį, 
Nusiprausęs 
Lietučio banga, 
Žemės skausmą 
Jis jaučia ir girdi, 
Jį palaimina 
Dievo ranka.
Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva

“The Catholic Register” lap
kričio 20 d. straipsnyje Lor
raine M. Williams aprašo kalė
dines tradicijas įvairiuose 
kraštuose.

Jau beveik dvejus tūkstan
čius metų krikščionys švenčia 
Kristaus gimimo šventę, sukur
dami tai šventei įvairiausių 
tradicijų.

Prancūzijos Provence rajo
ne Kalėdų išvakarėse šeimy
nos susiburia “Gros Souper” 
vakarienei. Didelis stalas pa
dengiamas trimis baltomis 
staltiesėmis, uždegamos trys 
žvakės, simbolizuojančios Šv. 
Trejybę. Trylika kepaliukų 
duonos primena Kristų ir Jo 
dvylika apaštalų Paskutinės 
Vakarienės metu. Kadangi Ka
lėdos yra meilės šventė, stale 
padengiama vieta ir nežino
mam, neturtingam žmogui. 
Kristaus septyniems vargams 
paminėti būna paruošti septy
ni pasninkiniai valgiai. Vaka
rienės užbaigai pateikiama 
trylika saldžių patiekalų. Vi
durnaktį mažas ėriukas iš
puoštame vežimėlyje, traukia
mame jo motinos, nuvežamas 
į Mišias kaipo simbolinė “auka”.

Šveicarijos Liucernoje vai
kai ir suaugusieji procesijo
je neša uždegtas žvaigždutes 
(Sternsingen). Tai pamini pa
sakojimus apie Šventąją Šei
mą ir Tris Karalius. Šveica
rijos itališkoje dalyje Bellin
zona, Šv. Augustino vienuo
lyne Monte Carasso gruodžio 
mėnesį rengiami religinės mu
zikos koncertai.

Austrijoje Kalėdų šventėms 
pasipuošiama Advento vaini
kais ir prakartėlėmis. Šv. Pet
ro šventovė Vienoje ir Inns- 
bruck’o miesto muziejus turi di
delius rinkinius senų bei mo
dernių meniškų prakartėlių. 
Kalėdinės giesmės giedamos 
Kūčių, Kalėdų ir šv. Stepono 
(gruodžio 26) dienomis. Kal
nuose tikintieji suvaidina Ma
rijos ir Juozapo užeigos ieš
kojimą Kristaus gimimo metu.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus

Kanadoje bei Amerikoje 
sveikina - Ona ir Andrius Petrašiūnai, 

London, Ont.
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Džiugiu

REGINUTĖS KALĖDINIS DŽIAUGSMAS pne eglutės Vokietijoje pabė-
. • iNuoii. oi. uaoKausgelių stovykloje JURGIS JUODIKIS

Vokietija pirmoji pradėjo 
kalėdinės, papuoštos eglutės 
tradiciją. Tos tradicijos šak
nys siekia VIII šimtmetį, kai šv. 
Bonifacas pagonišką žiemos 
festivalį pavertė krikščioniš
ka švente, uždegdamas kalėdi
nį didelį rastą (Yule log). Šv. 
Mikalojus, vokiečių jūreivių 
globėjas, apsirengęs vyskupo 
drabužiais, savo šventėje (gruo
džio 6) įdeda geriems vaiku
čiams dovanėlių į stropiai išsi
valytus jų batukus. Kalėdų die
ną pats Kristus Kūdikėlis at
neša vaikučiams dovanų.

Vienas iš gražiausių kalė
dinių papročių puoselėjamas 
Suomijoje. Istoriniame Turku 
mieste (buvusioje Suomijos 
sostinėje), Kūčių dienos vidu
dienį, oficialiai paskelbiama 
“Kalėdinė ramybė”. Viskas 
mieste sustoja - ir darbas, ir 
prekiavimas krautuvėse. Sau
lei leidžiantis, minios žmonių 
plaukia į kapines. Tūkstančiai 
žvakučių atsispindi sniege. 
Taip paminimi -mieli miru
sieji ir žuvę kariai. Ibk

Ir duonos daigo te pikta šalna nešaldo. 
Sodybas saugok nuo pagairių pikto vėjo, 
Išgirsk, Kalėdų Kristau, mūsų maldą ...

(Bernardas Brazdžionis)

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
sveikiname savo rėmėjus, geradarius, meninius vienetus, 
lietuviškas organizacijas ir visus lietuvius plačiame pasaulyje -

Ten rogučių šviežios vėžės, 
Apšerkšniję mėlyni šilai - 
Nuostabi ramybė gaubia 

žemę...
Naktį šventą gieda angelų 

pulkai...

Šv. Kalėdų
ir naujųjų 

1994 metų
proga 

sveikiname

plačiame pasaulyje 
išblaškytus lietuvius, 
šokėjų tėvelius bei 
rėmėjus, kitus meno 
vienetus ir jų vadovus

Prlstatom Lietuvoje žemdirbiam įvairius traktorius ir padargus. Dėl informa
cijos skambinkite ar rašykite Genei ar Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road, 

Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.
Tel. (905) 643-3334, FAX (905) 643-8980.
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Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis

šokėjus, mokytojus, meninius 
lietuvių vienetus, organizaci
jas, rėmėjus, plačiąją lietuvių 
visuomenę ir linki visiems 
ištvermės, jaunatviško 
džiaugsmo bei laimingos 
ateities



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

1994-tųjų metų-
Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras 

ir mama Karasiejai

*
proga *

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

Džiaugsmo pilnų šv. Kalėdų, «£ 
laimingų bei sėkmingų -Ji

Naujųjų metų Z

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

Veronika, Aleksas Paulioniai
Vytautas Paulionis Sšį
Juzė Rinkūnienė
Giedra, Rimas, Audra ir

Lina Paulioniai

S Sveikiname 
f® visus lietuvius

Jėzaus Kristaus
v gimimo proga.
V Kalėdų šventės
§ teatneša tyro 

džiaugsmo ir 
Naujieji metai 
stiprybės bei

:ff vilties tikėjime -
Kunigas Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai :j| 

#1 Uršulė Bleizgienė g

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūrio valdyba

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

-5»
I SVEIKINAME
S su šv. Kalėdomis 
į linkime laimingų 
S Naujų metų

visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Aldona ir Mečys Pranevičiai

g DŽIUGIŲ
I KALĖDŲ

& ir laimingų 
» bei sėkmingų

į visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
Į' nuoširdžiai linki -

Albinas Gačionis ir šeima

Apie litą
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas, pokalbyje per 
radiją, atsakydamas į klausi
mą dėl lito susiejimo su kuria 
nors užsienio valiuta, pažy
mėjo, kad tokį sprendimą gali 
padaryti tik seimas. Kol toks 
sprendimas bus priimtas, tu
rėsią praeiti kiek laiko.

Lito susiejimas su tvirta va
liuta esąs gana sudėtingas rei
kalas. Dėl to pasikeistų cent
rinio banko galimybės ir jo 
veikla. Mūsų visų tikslas, kal
bėjo prezidentas, yra išlaiky
ti pastovų lito kursą ir jo su
siejimas su tvirta valiuta taip 
pat tarnautų šiam tikslui.

Naujasis Lietuvos banko 
valdybos pirm. K. Ratkevičius 
įsitikinęs, kad centrinis ban
kas turi galimybių išlaikyti 
lito dabartinį kursą, panau
dodamas tvirtos valiutos at
sargas, sukauptas banke.

Pavojai iš Rusijos
Seimo opozicijos vadovas 

Vytautas Landsbergis spaudos 
konferencijoje pareiškė, jei 
Centro Europos kraštai ir Bal
tijos valstybės neras prieglau
dos po NATO politinės apsau
gos sparnu, jos bus paliktos 
vis didėjančiam Rusijos spau
dimui. Rusijos užsienio poli
tika tampanti vis aktyvesnė, 
o paskutiniuoju metu paste
bimi ir įžūlumo reiškiniai.

V. Landsbergio nuomone, 
vargu ar Rusijos politika pa
sikeis ir po rinkimų, nors ir 
laimėtų demokratinės jėgos. 
Tokie dokumentai, kaip nau
joji Rusijos karinė doktrina 
ir kiti, įteisina ginkluotą ki
šimąsi į kitų kraštų reikalus. 
Opozicijos vadovas pakartoti
nai išreiškė kritikę Lietuvos 
prezidento ir vyriausybės at
žvilgiu dėl neapibrėžtos lai
kysenos NATO narystės reika
lu. Jis taipogi apgailestavo, 
kad negautas atsakymas į sei
mo opozicijos partijų memo
randumą dėl pagrindinių už
sienio politikos principų.

Suomijos premjero vizitas
Gruodžio 7 d., kaip skelbia 

ELTA, vienos dienos oficialiu 
vizitu Lietuvoje lankėsi Suo
mijos ministeris pirmininkas 
E. Ako.

Susitikime su Lietuvos 
premjeru A. Šleževičiumi Suo
mijos premjeras pasidžiaugė, 
kad sudaryti tarp abiejų kraš
tų geri pagrindai tolimesniam 
valstybinių santykių plėtoji
mui. Jau baigiami rengti ir 
atitinkami tarp abiejų kraštų 
susitarimai. E. Ako ypač pa
brėžė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos bendradarbiavimo svar
bą. Šis bendradarbiavimas 
turįs būti kuo gilesis ir plates
nis. Tai sudarytų sąlygas ir 
bendradarbiavimui su šiaurės 
kraštais.

Suomijos vyriausybės vado
vą domino Lietuvos įstojimo į 
Europos bendruomenę gali
mybės, Rusijos rinkimų rezul
tatų įtaka Lietuvos ir Rusijos 
santykiams, Lietuvos saugumo 
politikos formulavimas. Ir A. 
Šleževičius pažymėjo, kad Lie
tuvai reikia jungtis į kolekty
vinio Europos saugumo insti
tucijas.

Suomijos ministeris pirmi
ninkas susitiko su prezidentu 
Algirdu Brazausku, perdavė 
Suomijos prezidento kvieti
mą atvykti į Suomiją naujų 
metų pradžioje. Svečias dar 
susitiko su Suomijos ir Lietu
vos pramonininkų bei versli
ninkų atstovais, aplankė Vil
niaus universitetą, padėjo vai
nikus prie žuvusių už laisvę 
kapų.

Paneigė Rusijos kaltinimus
Lietuvos nuolatinės miši

nius bei diskriminacinę po
litiką Estijoje ir Latvijoje, 
sveikino šiuos kraštus už ko- 
operavimą su įvairiomis tarp
tautinėmis organizacijomis, 
primenant, kad liko neišspręs
tų klausimų tarp “skirtingų 
tautinių grupių”.

Naujasis ambasadorius
Lietuvos pasiuntinybės Va

šingtone pranešimu, š.m. gruo
džio 9 d. prof. A. Eidintas įtei
kė skiriamuosius raštus prezi
dentui B. Clinton.

A. Eidintas gimė Bronės ir 
Albino Eidintų šeimoje 1952 
m. sausio 4 d. Vaiguvoje, Kel
mės rajone. Domėjimass isto
rija jį paskatino Vilniaus uni
versitete, Pedagoginiame ins
titute, studijuoti istorijos 
mokslus. 1973 m. baigęs insti
tutą, pradėjo dirbti Vilniaus 
universiteto Istorijos fakul
tete asistentu, vėliau Visuo
tinės istorijos katedros vyres
niuoju dėstytoju. 1981-1983 m. 
buvo Istorijos fakulteto prode- 
kanas, vėliau katedros vedė
jas, o nuo 1986 m. Lietuvos 
mokslų akademijos Istorijos 
instituto skyriaus vedėjas, vė
liau direktoriaus pavaduoto
jas mokslo reikalams. 1990 
m. jis apgynė habilituoto dak
taro disertaciją. 1992 m. bu
vo išrinktas Lietuvos tautinio 
istorikų komiteto pirmininku, 
Tarptautinio istorikų komite
to šiuolaikinių tarptautinių 
santykių tikruoju nariu. A. 
Eidintas Lietuvos mokslų aka
demijos narys žinovas. 1993 m. 
Vilniaus universiteto taryba 
jam suteikė profesoriaus vardą.

Parašė Lietuvos prezidentų 
Antano Smetonos, Kazio Gri
niaus, Aleksandro Stulgins
kio biografijas, knygą iš diplo
matijos istorijos apie Gabrį- 
Paršaitį, istorinę apybraižą 
apie emigraciją iš Lietuvos. 
Pasižymėjo gausia publicisti
ka. Jis buvo aukščiausiosios 
tarybos dėl slapto Ribbentro- 
po-Molotovo protokolo ir 1940 
m. okupacijos pasekmių įver
tinimo komisijų žinovas.

Naujasis ambasadorius mo
ka anglų, rusų kalbas, gali su
sikalbėti lenkiškai ir vokiš
kai. Žmona Birutė, turinti pe
dagogės specialybę, taip pat 
kalba angliškai. Augina dukrą 
Aistę ir sūnų Donatą.

Susitiko su Bendruomenės 
vadovybe

Gruodžio 4 d. Lietuvos am
basadoje Vašingtone amb. A. 
Eidintas susitiko su JAV Lie
tuvių bendruomenės krašto 
valdybos nariais: vicepirm. 
A. Banionyte, visuomenės rei
kalų tarybos pirm. A. Geču, 
vicepirmininku informacijos 
reikalams R. Stirbiu, vicepir
mininku akademiniams klau
simams dr. V. Vengriu.

Pokalbyje ambasadorius su
pažindino valdybos narius su 
pokyčiais ambasadoje, užsie
nio politikos požiūriais ir prob
lemomis. Lietuvių bendruo
menės krašto valdybos nariai 
supažindino ambasadorių su 
išeivijos organizacijų struk
tūra ir kėlė išeiviams rūpimus 
klausimus, ypač pabrėždami 
pilietybės klausimo svarbą. 
Kalbėta ir apie glaudesnį bend
radarbiavimą.

Imtis konkrečių veiksmų
Lapkričio 26 d. Estijos mi

nisteris pirmininkas M. Laar 
priėmė, kaip skelbiama “Lie
tuvos ryte” lapkričio 30 d. lai
doje, grupę Lietuvos ir Latvi
jos žurnalistų.

Premjeras pirmiausia pažy
mėjo, kad Baltijos valstybėse 
apie viena kitos gyvenimą la
bai trūksta informacijos. Esą 
būtina išnaudoti kiekvieną 
progą vieni kitus geriau pa
žinti.

tija tikisi, kad Lietuva rimtai 
pradės kontroliuoti savo ryti
nes sienas.

Kai tai įvyks, bus galima pa
naikinti sienų kontrolę tarp 
trijų valstybių ir bendrai tvar
kyti vizų reikalus. Kita svarbi 
sritis esanti užsienio politika. 
Pradėta kooperacija gynybos 
politikos srityje. Susitarta 
sudaryti bendrą Baltijos tai
kos palaikymo batalioną.

Saugumo politikos klausi
mais reikėtų koordinuoti sa
vo veiksmus visose įmanomose 
srityse. Baltijos kraštams la
bai svarbu turėti vienodus 
ginkluotės standartus. Estija 
ir Latvija priėmusi NATO 
ginkluotės standartus; prem
jeras tikisi, kad taip padarys 
ir Lietuva.

Naujausiais duomenimis, 
Estijoje dar liko 2,500 rusų 
kariškių. Prieš mėnesį buvo 
jų tūkstančiu daugiau. Jei bū
tų noro, Rusija galėtų pasku
tinius savo kareivius išvesti 
iki Kalėdų.

Nemaža dalis Estijos mažu
mų remia Estijos nepriklauso
mybę ir neturi pretenzijų kraš
to vyriausybei.

Nemažai rusų tautybės Esti
jos gyventojų yra nepatenkin
ti Rusijos vykdoma politika, o 
ne Estijos veiksmais. Jie ma
no, kad Rusijos politika ken
kia jų interesams. Rusai vers
lininkai, kurie verčiasi šva
riu verslu, nesuinteresuoti 
Rusijos įtakos didėjimu Es
tijoje.

Pasirašė susitarimą
Prahoje Čekijos ir Latvijos 

gynybos ministerial A. Bau- 
dyš ir V. Pavlovskis pasirašė 
susitarimą dėl karinio bend
radarbiavimo.

Čekija Latvijai pateiks ka
rinės technikos, padės apmo
kyti specialistus. Abiejų kraš
tų karininkai dalyvaus kari
niuose pratimuose, bus pasi
keista patyrimu, sudarant ir 
karines doktrinas.

Čekijos ir Latvijos sutam
pa nuomonės ir dėl narystės 
NATO organizacijoje. Pasak 
Pavlovskio, latviai yra pa
sirengę ginti nepriklausomy
bė ir laisvę, bet geriausiai 
tai galima pasiekti įsijungus 
į Europos saugumo struktū
ras.

Paskelbti įtariamieji
ELTOS pranešimu, nelauk

damas oficialaus prokuratū
ros pranešimo, “Respublikos” 
dienraštis paskelbė įtariamų
jų Vyto Lingio nužudymu pa
vardes. Seimo pirmininko pa
vaduotojas E. Bičkauskas ža
dėjo suimtųjų pavardes pa
skelbti vėliau.

“Respublika”, remdamasi 
patikimais šaltiniais, pa
skelbė, kad įtariamieji yra 
vadinamos “Vilniaus briga
dos” nariai. Apie šią brigadą 
“Respublika” daug rašiusi.

Įtariamųjų sąraše yra 6 as
menys: B. Babičenka, L Ach- 
nemovas, V. Savickis, T. Va
silevskis, E. Bogdziulis, B. 
Dekanidzė. Pastarasis yra ži
nomo Vilniaus verslininko G. 
Dekanidzės sūnus. Jis jau bu
vo sulaikytas anksčiau. B. De
kanidzė paskutiniuoju laiku 
daugiausia gyveno Vokietijo
je. V. Slavickis ir B. Babičen
ka priklausė komercijos ir ga
mybos bendrovių draugijai, 
kuri, pasak “Respublikos”, te
rorizavo verslininkus bei jų 
susivienijimus.

Visi įtariamieji esą gerai 
žinomi prokuratūros ir poli
cijos pareigūnams. j. Andr.
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J. Bubulienė ft
A. E. Bubuliai £t:
D. C. Wiese g

Džiugių g 
šv. Kalėdų g.

ir sėkmingų
Naujų metų

visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

B.
I KALĖDŲ

į švenčių ir sėkmės
Į pilnų naujų metų
j giminėms, draugams ir pažįstamiems linki —

Viktoras ir Teresė Gražuliai 
Marija Andrulevičienė

jjveikinu su 
| šv. Kalėdomis, 

linkėdama visiems geros 
įk nuotaikos, sveikatos 
m bei sėkmės naujuose 
B metuose -

Marija Mickevičienė,
Vienna, Ont.

į ir šventos nakties
į prisiminimo proga 
į linkime visiems savo 
į draugams ramių

bei nuotaikingų ir sveikų

“Volungė”-Toronto lietuvių choras v:
ir vadovai

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, Jonas Govėdas g

jos prie Jungtinių Tautų pra
nešimu, šios organizacijos 
Trečiasis komitetas priėmė 
stipriai susilpnintą rezoliu
ciją dėl žmogaus teisių padė
ties Estijoje ir Latvijoje.

Originalus Rusijos projek
tas, kaltinęs Estiją ir Latviją 
žmogaus teisių pažeidinėji
mais, diskriminacine politika 
rusakalbių atžvilgiu, buvo su
interesuotų valstybių pakeis
tas trumpesniu ir praskiestu 
variantu.

Priimta rezoliucija pripa
žino Jungtinių Tautų genera
linio sekretoriaus rekomen
dacijas ir išvadas, kurios pa
neigė Rusijos kaltinimus apie 
žmogaus teisių pažeidinėji-

Baltiečiai, bendradarbiau
dami tarp savęs, svarbiausia 
turi atsisakyti požiūrio, ku
ris itin būdingas Baltijos kraš
tams — daug kalbama apie 
bendradarbiavimo svarbą, ta
čiau iš esmės nieko nedaroma. 
Todėl pirmiausia ir reikėtų 
imtis konkrečių veiksmų. Pir
mieji žingsniai jau žengti — 
pasirašyta trijų Baltijos vals
tybių laisvos prekybos sutar
tis. Toliau reikėtų įgyvendin
ti bendrą sienų politiką. Es-

Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi - 

“TŽ” leidėjai

Tegu giesmė mūsų 
širdelių

Atneš jums Kristaus 
meilę ir ramybę.

**
Linksmų

šventų

Kalėdų! —
* vaikučių choras, jų tėveliai ir vadovė
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Iš pokalbio Vilniuje
Kanadoje gyvenąs poetas HENRIKAS NAGYS, lankydamasis 
Lietuvoje 1993 m. vasarą, turėjo pakalbį su žurnalo “Naujasis 
židinys - Aidai” bendradarbe. Tas pokalbis buvo išspausdintas 
1993 m. 10 nr. Čia pateikiama jo ištrauka - atsakymai j du 

klausimus dėl jų aktualumo

Dainininkas ir poetas Sibire

—Neseniai vykusioje “Santa
ros-Šviesos” konferencijoje 
daug kalbėta apie išeivijos 
reikšmę lietuvių literatūrai. 
Bet tarp liaupsių išeivijai kaž
kaip prapuolė visa tai, kaip 
gudriai ir grubiai ji pas mus 
buvo ribojama, nutylima, nei
giama, o pati oriai ir santūriai 
nesiveržė smarkiai bičiuliau
tis su sovietinėm leidyklom. 
Kaip Jums atrodo dabarties pa
stangos suvienyti abi lietuvių 
literatūras? Ir kokia vieta čia 
priklausytų “Santarai-Šviesai”?

— “Santaroje-Šviesoje” esu 
buvęs turbūt daugiau kaip dvi
dešimt metų. Labai gerai ži
nau, kad yra žmonių, kurie 
skelbia, kad jie liberalai, kad 
jie tolerantiški, kad pripažįs
ta kitų nuomonę. Paskui prak
tikoje paaiškėja, kad visai taip 
nėra. Reikėtų dar stipriau pa
sakyti, kad yra tarp žmonių, 
sakyčiau tiesiai, melo: bando
ma nušviesti visai kitaip, nei 
iš tiesų išeivijoje būta. Saky
sim, tokie teiginiai, kad libe
ralų sparnas, esą, generavęs 
idėjas, kad “Metmenys” ir “Aki
račiai”, kurie čia buvo gabena
mi, yra vieninteliai išeivijos 
intelektualiniai žurnalai arba 
atstovavę jos elitui. Visa tai 
nesąmonė. Šalia jų buvo, pa
vyzdžiui, “Draugo” kultūrinis 
priedas, pradėtas redaguoti 
Kazio Bradūno ir labai labai 
reikšmingas išeivijai. Ir dar 
reikšmingesnis už “Metmenis” 
ir “Akiračius”, nes “Akiračiai” 
išeidavo vėluodami, “Metme
nys” - kartą ar dukart per me
tus, o “Draugo” kultūrinis prie
das buvo savaitinis. Tad jis rea
gavo į literatūrą tuoj pat ir la
bai aiškiai.

Poetas dr. HENRIKAS NAGYS

Panašios buvo ir “Naujienos”, 
socialistinis dienraštis. Jis 
taip pat turėjo kas savaitę kul
tūrinę dalį, ir joje taip pat dau
gelis rašytojų rašė, vyko disku
sijos. Neminint “Aidų” žurna
lo, kuris, atrodo, kažkodėl kai 
kurių visiškai pamirštas. Jis 
buvo redaguojamas Juozo Gir
niaus ir Leonardo Andriekaus. 

Lietuvių skautijos 75 metų sukaktį minint, Klivlando skautų-čių vadovai 
aplankė buvusio Lietuvos skautų s-gos šefo prez. Antano Smetonos ir jo 
žmonos Sofijos kapavietę miesto mauzoliejuje. Nuotraukoje iš kairės: J. 
BUDRIENĖ, M PUŠKORIENĖ, R. ir D. BELZINSKAI su savo vaikais 

Nuotr. V. Bacevičiaus

Galbūt vėlesniaisiais metais 
žurnalas šiek tiek nuskurdo, 
bet dėl žinomų priežasčių, dėl 
to, kad skaitytojų pradėjo ma
žėti ir pan.

Bet “Aidai” buvo labai reikš
mingas kultūrinis išeivijos 
ženklas. Buvo dar frontininkų 
žurnalas “Į laisvę”. Visi jie tu
rėjo nė kiek ne mažesnę reikš
mę už “Akiračius” ir “Metme
nis”. Ir visa tai nutylėti vis dėl
to tam tikra prasme yra nusi
kaltimas. Neįmanoma, negali
ma taip siaurai viską nušvies
ti. Žmonių, kurie kitaip gal
voja, uždavinys būtų, kad jie 
pasakytų, ką galvoja, tiesiai 
ir paprastai. Liberalai Lietu
voje į konferenciją sukvietė 
gerus rašytojus, plakatas jų 
irgi labai gerai atrodo. Bet čia 
pat yra žmogus kaip, pavyz
džiui, aš. Aš esu parašęs kai 
kurių kritiškų pastabų apie 
“Akiračius” ir “Metmenis”. Ir 
tuojau pasipylė purvai, prasi
dėjo šmeižtai. Tai aš ir sakau: 
kokie čia jūs liberalai, jei žmo
gus, kuris jums artimas, negali 
nieko pasakyti. O kai pasakai, 
tave užpuola taip brutaliai, 
kone berno terminologija ir 
žodžiais; staiga dingsta tie di
dieji “intelektualai”. Libera
lizmas yra kiekvieno žmogaus 
laikysena, kiekvieno žmogaus 
supratimas, kad kitas turi tei
sę galvoti kitaip. Su tokiomis 
mintimis mes labai priartėja
me prie krikščionybės; esu sa
kęs, kad nematau didelio skir
tumo. Jei esi tikras liberalas, 
ne koks politinis rėksnys, tai 
vis vien esi žmogus, kuris to
leruoja ir krikščionybę. Jei 
kartais manęs klausia, atsa
kau, kad esu ir krikščionis, 
ir liberalas.

— Ir paskutinis klausimas: 
ką jaučiate, vaikščiodamas po 
šiandieninį Vilnių?

— Mane Vilnius sužavėjo. 
Nenoriu važiuot į Kanadą. Ne
norėjau ir pirmą kartą atva
žiavęs, o dabar dar labiau ne
noriu. Jaučiu, kad čia aš esu, 
o tenai tik egzistuoju. Čia su
sitikau tiek daug rašytojų, ir 
tiek daug žmonių dar liko, su 
kuriais norėjau susitikti, bet 
negalėjau, nes trys savaitės bu
vo pilnos skubos. Visko yra 
anuose kraštuose, tikrai vis
ko, tik nėra Lietuvos. Tada pa
sirinkimas pasidaro labai aiš
kus, aiški ir gyvenimo filosofi
ja, pati žmogaus egzistencija: 
tiktai čia yra prasminga gy
venti.

Išeivijoje buvo toks varga
nas pakaitalas; ten turėjome 
tokį mažą ežerą Dainava, prie 
kurio nuvažiuodavom. Jau ta
da supratau, kad prie jo tik 
dėl to važiuoju, kad galėčiau 
išsilaikyti, nes ten ir medžiai 
tokie pat, ir paukščiai tokie 
pat. Tik žiema labai bjauri. 
Dabar tos “mažos Lietuvos” 
man nebereikia. Dabar yra 
Lietuva, ir yra kur važiuoti. 
Gaila, kad to neatsitiko prieš 
dvidešimt, trisdešimt metų. 
Bet galų gale Vilniuje norė
čiau gyventi.

Dalis besiklausančių rašytojo J. MIKELINSKO paskaitos “Kokie pavojai tyko mūsų nepriklausomybę dabar Lie
tuvoje” lapkričio 6 d. “Ateities” savaitgalį Jaunimo centre Čikagoje Nuotr. Rolando

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Kokie pavojai tyko Lietuvą?
Rašytojas Jonas Mikelinskas “Ateities” savaitgalyje Čikagoje

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Buvusiose sov. respublikose 

ir aplamai Rytų Europoje vis 
daugiau atsiranda piliečių, 
kurie galvoja, kad jie nepri
brendę dirbti demokratinėje 
visuomenėje. 1992 m. rudenį 
tai patvirtino ir rinkimai į 
Lietuvos seimą. Kodėl šitaip 
įvyko? Lemiantis veiksnys — 
nesulaikomai blogėjantis žmo
nių gyvenimas pokomunisti
niu laikotarpiu. Vis daugėja 
žmonių, kurie gailisi to meto, 
kai gyveno, nors ir vargingai, 
bet nerūpestingai, nekvaršin
dami per daug sau galvos dėl 
dabarties ir ateities, žinoda
mi, kad juos globoja valstybė. 
Visa Sov. Sąjunga komunizmo 
metais pavirto bespalvių žmo
nių, vadinamų “homo sovieti- 
cus”, imperija. “Homo sovieti- 
cus” — tai neprotingas pada
ras, kurs yra panašus į protin
gą padarą. Jis primena žiurkę, 
kurios visus veiksmus saisto 
vitaliniai instinktai. Norma
lus žmogus, pavirtęs į “homo 
sovieticus”, nebesugeba nor
maliai mąstyti. Jis niekada 
nebeįstengs pabėgti nuo to, ką 
turėjo, nors ir kažkaip steng
tųsi. Ši A. Zinovjevo analizė 
nieko gero nežada ir negali 
žddėti visoms buvusioms Sov. 
Sąjungos respublikoms. Be
veik visi jų piliečiai gimė, au
go ir brendo betarpiškojo “ho
mo sovieticus” įtakoje, ir patys 
juo tapo ar bent daugeliu at
vejų supanašėjo.

Komunistų vadai ir ideolo
gai stengėsi pakeisti žmogų, 
neatsižvelgdami į jo prigim
tį, padaryti iš jo robotą, nau
dodami žiauriausias priemo
nes. Jie vykdė įvairias refor
mas, kurias svečias pavadino 
“reformų avantiūrizmu”. Net 
išreklamuota Gorbačiovo “pe
restroika” nevedė iš pergalės 
į pergalę, o tik iš vieno absur
do į kitą, dar didesnį absur
dą. Ir į absurdą turi patekti 
visi tie, kurie, ignoruodami 
“homo sovieticus” įpročius, 
mentalitetą ir įgūdžius, mė
gina iš sovietinės sistemos 
išsikapanoti ir paruošti nau
jas ekonomines, politines, kul
tūrines, juridines, moralines 
nuostatas bei struktūras.

Todėl nėra ko stebėtis, jei 
daugelis mūsų valdžios planų 
bei konkrečių žingsnių, pra
sidėjus tautos atgimimui, o 
ypač paskelbus nepriklauso
mybę, buvo ne kas kita, o tik 
kartojimas to eksperimenti
nio bei reformistinio avian- 
tiūrizmo, kuris yra toks būdin
gas “homo sovieticus” tipui. 
Ypač žmones glumino ir krau
ją kaitino (ir tebekaitina!) tie 
absurdiški reiškiniai, su ku
riais jie susiduria kasdienio 
gyvenimo kiekviename žings
nyje. Štai keletas jų:

“Argi ne absurdas, kad 
Aukščiausiosios tarybos, o 
dabar Lietuvos seimo depu
tatai, kurie, palyginus su 
kitais piliečiais, gauna astro
nominius atlyginimus ir ku
riems sudaromos kone idea
lios gyvenimo ir darbo sąly
gos, ateina į savo sesijas ne 
tiek pasiruošę rimtai dirbti,

Optical Studio
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kiek užsiprogramavę vienas 
kitam į skiauterę kibti?”

Dar daug panašių absurdų 
būtų galima rasti dabartinia
me Lietuvos gyvenime, kai į 
valdžią veržiasi ir jau joje 
sėdi žmonės, kurie tą sovieti
nį absurdą mūsuose kūrė, 
brandino ir platino. Taip, “ho
mo sovieticus” mūsuose dar 
yra labai gajus ir įtakingas! 
Todėl Lietuvos žmonės turi 
atidžiai sekti, “kad niekada 
nebūtų atkurta tokia santvar
ka, kurioje tarpsta ne papras
ti žmonės, o nepaprastos žiur
kės! Tai bendras visų Lietuvos 
žmonių reikalas!”

Taip šią ilgoką, studijinės 
apimties paskaitą, ekspresin- 
gai baigė rašytojas J. Mikelins
kas. Gaila tik, kad pilnutėlė
je Čiurlionio galerijoje ato
kiau sėdintieji ne viską galė
jo aiškiai girdėti, nes nebuvo 
mikrofono. Po paskaitos buvo 
eilė klausimų, bet jie buvo la
bai ribojami laiku, nes tuojau 
sekė kitų savaitgalio paskai
tininkų pranešimai. Esu dė
kinga “Margučio” radijo vedė
jui Petrui Petručiui už pa
skolintą paskaitos magneto
foninį įrašą.

“Argi ne absurdas, kad dėl 
parlamentaro apsileidimo ar 
vištakumo, o ministro valdi
ninkų žioplumo, kone visos 
mūsų prekės, gyvas ir negyvas 
inventorius bei varis iškeliau
ja į užsienį, o mes privalome 
mokėti ekonominės blokados 
bei šantažo meistrams už naf
tą ir dujas 2 ar 3 kartus dau
giau, negu jos kainuoja pa
saulinėje rinkoje?”

“Argi ne absurdas, kad ... 
mes tiktai neseniai įsigijome 
savo pinigą?”

“Argi ne absurdas, kad mes 
savus gaminius parduodame 
už pažadus, o perkame už pini
gus ir natūrą?”

“Argi ne absurdas, kad pro
kuratūrai pateikta medžiaga 
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> 1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9 
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Švenčių proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje.

1. Rūkyta dešra ............................ 1 kg
2. Rūkyta nugarinė ....................... 1 kg
3. Rūkytas viščiukas ...................1 vnt.
4. “Primo” daržovių aliejus ..........3 lt
5. “Primo” makaronai..............4.5 kg
6. Cukrus ......................................  4 kg
7. Miltai .........................................  4 kg
8. Sviestas ......................................1 kg
9. Tirpi kava.............................. 100 gr

10. Malta kava “Amaretto” .......  230 gr
11. Kavos balintojas ................. 450 gr
12. Angliškas šokoladas .........  400 gr
13. Dellkates, obuolinis sūris 250 gr
14. Konservuoti ananasai .......  450 g r
15. Sausos mielės.........................3 pok.
16. Švieži bananai ........................... 2 kg
17. Švieži apelsinai ar mandarinai 2 kg
18. Šampanas............................... 1 but.
19. Aguonų vyniotlnis ...................1 vnt.
20. Šakotis ................................. 2-2.5 kg

* Galimi priedai prie siuntinių.
* Šventiniai siuntiniai jūsų artimie

siems bus pristatyti per 5-10 dienų.
* Užsakyti šventinius siuntinius galima iki gruodžio 18 d.

* * *
Siųskite siuntinius per mus. Visi jūsų siuntiniai siunčiami 
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O" Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, 
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svetimą valią, vedė 
prie katastrofos, da- 
taikosi į neribotą val-

ne absurdas, kad par

apie korupcijas ar vagystes, 
dingsta kaip akmuo vande
nyje?”

“Argi ne absurdas, kai par
tijos mokytiniai, kurie, vyk
dydami 
kraštą 
bar vėl 
džią?”

“Argi 
tijos auklėtiniai, kurie, nesi
gailėdami jėgų ir sveikatos, 
slopindavo kiekvieną laisves
nę mintį, dabar vėl moko visus 
demokratijos?”

“Argi ne absurdas, kai su
čiuptas vagis ne tik nenubau- 
džiamas, bet dažnai net pa
aukštinamas?”

“Argi ne absurdas, kad aukš
čiausiuose valdžios organuo
se darbuojasi buvę KGB in
formatoriai?”

“Argi ne absurdas, kad susi
siekimo ministerija nepails- 
dama kelia autobusų bilietų 
kainas vien tam, kad autobu
sai “ilsėtųsi”, arba važinėtų 
pustuščiai?”

“Argi ne absurdas apkaltinti 
raganų medžioklės organizavi
mu tuos, kurie ieško nusikal
tėlių valstybei ir žmonijai, o 
tuos, kurie ruošia susidoroji
mą su jiems nepalankiu laik
raščiu pagarsinti kaip tikrus 
demokratijos gynėjus?”

“O bene didžiausias absur
das, kad visa kaltė už sugriau
tą žemės ūkį ir visą ekonomi
ką suverčiama vienam žmogui 
t. y. Vytautui Landsbergiui, 
tarsi buvusiose Sov. Sąjungos 
respublikose, kur Landsber
gio nėra nė kvapo, padėtis bū
tų kitokia! O jau absurdo vir
šūnė, bet daugelis žmonių Lie
tuvoje šia nesąmone ir melu 
ne tik patikėjo, bet ir ėmėsi 
konkrečių žygių pasinaudoti. 
Ir Landsbergis net buvo ne 
tiktai kaip pagrindinis ne
priklausomybės architektas, 
tai visiems yra žinoma, o jis 
buvo apšauktas tik paprastu 
muzikantu!”

1. Rūkyta dešra ........................... 1 kg -<^L
2. Rūkyta nugarinė .....................  1 kg
3. Rūkytas viščiukas ...................1 vnt.
4. “Primo” daržovių aliejus ........... 3 lt f.
5. “Prlmo” makaronai......... 2x900 gr
6. Cukrus ........................................ 2 kg <!
7. Miltai .........................................  2 kg TLf
8. Sviestas ....................................  1 kg
9. Malta kava “Amaretto” ......  230 gr jTt

10. Kavos balintojas ................. 450 gr yjr
11. Angliškas šokoladas .........  200 gr S
12. Dellkates, obuolinis sūris .. 250 gr V
13. Sausos mielės.........................3 pok.
14. Aguonų vyniotlnis .................1 vnt.

Šventinis siuntinys 
LŪJ S3-12 kg-$79
1. Rūkyta dešra .......................
2. “Prlmo” daržovių aliejus
3. “Prlmo” makaronai
4. Svietas ..................................
5. Cukrus ..................................
6. Miltai .....................................
7. Malta kava "Amaretto”
8. Kavos balintojas .................

450 gr
450 gr

Su tremtimi Sibire sovieti
nės okupacijos metais susipa
žino Lietuvos operos sol. Anta
nas Kučingis (1899-1983), bo
sas, ir poetas Antanas Miški
nis. Jų keliai susikryžiavo po
kario metais Mordovijos Java- 
so lageryje. Su jais “Tiesos” 
skaitytojus 1991 m. vasario 9 
d. laidoj supažindino Vytau
tas Jakelaitis, paruošęs spau
dai A. Miškinio sibirinės po
ezijos rinkinį “Sulaužyti kry
žiai”.

Kučingio gimtadienis
Vienminčių ketvertuką ten 

sudarė Antanas Miškinis, An
tanas Kučingis, inž. Alfonsas 
Vilimaitis ir Andrius Ulevi
čius. Laisvalaikiais jie išsi- 
virdavo arbatos ir net košės 
skurdžiam valdiškam maistui 
papildyti. Tačiau prie jos bū
davo proga susitikti, pasida
linti mintimis, iš Lietuvos at
sivežtais prisiminimais.

šu-

Tokiame susitikime 1949 m. 
spalio 18 d., atrodo, kukliai 
buvo atšvęstas teatro sceną 
praradusio A. Kučingio pen
kiasdešimtasis gimtadienis. 
Liūdna šventė, neturėjusi iš
kilių vaišių, tik arbatos ir ko
šės. Nebuvo ir dovanų, išsky
rus poeto A. Miškinio ten su
kurtą eilėraštį nutildytam dai
nininkui A. Kučingiui. Šio ei
lėraščio tekstą su savo rašiniu 
“Tiesoje” paskelbė Vytautas 
Jakelaitis, jo neįtraukęs į “Su
laužytų kryžių” rinkinį. To A. 
Kučingiui skirto eilėraščio, 
iš Sibiro slapta išvežto ketver
tukui priklausiusio A. Ulevi
čiaus, A. Miškinis vėliau ne
matė ir netaisė. Čia pateikia
ma originali A. Kučingio am
žiaus penkiasdešimtmečio 
kaktyje skaityta versija
Mūsų kalbos vienos ir tos pačios, 
--Ten tėvynė, ten laukai gėlėti. 
Ten šilku sužėlę lankos plačios. 
Sėskim šičia, mielas, patylėti.

Tau nuskyniau skurdžią gelsvą gėlę: 
Ji, kaip visa žemėj šioj, nuvysta. 
Daugel polėkių gyvent mus kėlė 
Argi viskas būna apgavystė.

Tu karalių rolėje buvojai, 
Aš gi juokdariu tautiečiams rodžiaus... 
Kai atėjo smurtas ir pavojai, 
Mes išstojom su teisybės žodžiais.

Tau šiandien turėčiau teikt vainiką 
Iš erškėčių ir vielų spygliuotų 
Ir kad rūta ant šilkų kasnyko 
Visados, kaip Lietuva, žaliuotų.

Kai dabar žvelgiu į Tavo dalią, 
Gal šita pati gražiausia rolė. 
Ir tai kas, kad širdį nuolat gelia, 
Tu dar daug dainuosi mano broliams.

Džiaugsmas bus visų, o ne pavienių, 
Nes nugrius melai ir apgavystė. 
Laikas nupučia valdžias, lyg pienes. 
Žemėj viskas mainosi ir vysta.

Tu kaip riteris prieš mus išstosi -- 
Ir be baimės ir be papeikimo ((?) 
Dėl Tėvynės, Lietuvos šventosios, 
Tau širdy daina dar neužkimo.

Mūsų mintys vienos ir tos pačios — 
--Ten upelių pakraščiai gėlėti. 
Ten šilku žaliuoja pievos plačios, 
O mes šičia sėskim patylėti.

Paklausyk, kaip puikiai miškas ošia, 
Kai susėdom švęsti jubiliejų. 
Tu gerai išmokai virti košę, 
Mes gražiai abu čia patylėjom.

Išsipildę linkėjimai
Poetiniai A. Miškinio linkė

jimai A. Kučingiui - “Tu dar 
daug dainuosi mano broliams” 
išsipildė. 1956 m. vasarą grį- 
žęs iš Sibiro, jis jau Vilniun 
išsikėlusioj Lietuvos operoj 
vėl dainavo 1957-61 m., susi
laukdamas daug kliūčių. Sce- 
non A. Kučingį buvo norėta 
susigrąžinti Mefisto vaidme
niu dviejuose Ch. Gounod 
“Fausto” spektakliuose 1957 
m. spalio 6 ir 11 d.d. Kompar
tijos cenzoriai nusigando Si
biro tremtinio A. Kučingio 
laukiančių ovacijų. “Faustas” 
staiga buvo pakeistas Vytau
to Klovos “Pilėnais”. Teatro 
salėje betgi nebuvo išvengta 

Sol. ANTANAS KUČINGIS, sugrįžęs iš Sibiro, privačiame pobūvyje dai
nuoja Ch. Gounod “Fausto” operos ariją “Aukso stabas”. Akompanuoja 
kun. PRANAS TAMULEVIČIUS, Kauno kunigų seminarijos profesorius, 
dabar jau monsinjoras ir jos rektorius

žiūrovų protesto, viešai rei
kalavusio “Fausto” su A. Ku
čingio Mefistofeliu.

Lietuvos operon A. Kučingis 
grįžo tik lapkričio 26 d. P. Čai
kovskio “Eugenijaus Onegino” 
gen. Gremino vaidmeniu. Jo 
dalyvavimas šiame spektakly
je nebuvo praneštas, bet ope
ros lankytojai sužinojo ir jį 
pasveikino ilgomis ovacijo
mis. 1961 m. A. Kučingis ruo
šėsi G. Verdžio “Sicilijos mišpa
rų” premjerai, gavęs savo šir
džiai artimą Palerman grįžu
sio tremtinio gydytojo Džiova- 
nio Pročido vaidmenį.

Iš “Sicilijos mišparų” prem
jeros A. Kučingis buvo išjung
tas, solistų koncerte Sporto 
halėje kauniečiams padaina
vęs D. Pročido ariją lietuviams 
artimu tekstu: “Palermo, o 
krašte mano, o krašte paverg
tasis. Kaip vaikas pasiilgęs 
Tave aš glamonėju. Tavo vaiz
do žavesys visada mane kerė-
jo. Priešo pavergtas esi, šir
dyje žaizda gili, bet laisvė ne
toli!” Nesunku įsivaizduoti 
kauniečių sukeltas ovacijas. 
1961 m. spalio 1 d. A. Kučingis 
iš Lietuvos operos ir baleto 
teatro buvo atleistas pensijon 
bosui ankstyvame šešiasde
šimt dvejų metų amžiuje. Šie 
duomenys paimti iš Onos Nar
butienės spaudai paruoštos 
Antano Kučingio monografi
jos, planuotos išleisti jo mir
ties dešimtosioms metinėms 
1993 m. spalio 7 d.

Apvogtas Miškinis
Sibiro tremtinys Antanas 

Miškinis, Mordovijos Javaso 
lageryje parašęs eilėraštį An
tano Kučingio amžiaus pen
kiasdešimtmečiui, taip pat mi
rė 1983 m. gruodžio 16 d. Be
veik tuo pačiu laiku grąžintas 
iš Sibiro, naujų aukštumų po
ezijoje nepasiekė, nors 1982 m. 
jam buvo paskirta sovietina- 
mos Lietuvos respublikinė pre
mija. Turbūt reikšmingiausia 
yra jo 1977 m. pasirodžiusi be
letrizuotų atsiminimų knyga 
“Žaliaduonių gegužė”, vaiz
džiai atskleidusi XX š. pra
džios Rytų Aukštaitijos kai
mo žmonių gyvenimą bei jų pa
saulėvaizdį.

A. Miškiniui teko kentėti 
Sibire, ten ištremtam Maskvai 
ištikimų komunistų. Dar skau
desnis jam būtų buvęs pomir
tinis išniekinimas atgimusio
je Lietuvoje. 1992 m. rugpjū
čio mėnesį sovietinamoje Lie
tuvoje išaugę gangsteriai nuo 
jo kapo Antkainio kapinėse 
Vilniuje buvo pavogę skulpto
riaus Vytauto Mačiuikos skulp
tūrą “Dainius” (“Rūpintojė
lis”).

Ją buvo planuota panaudoti 
pelningai spalvotųjų metalų 
spekuliacijai. Skulptūrą iš
gelbėjo televizijos žurnalis
to Virginijaus Matišausko vie
šas pasipiktinimas tokiu gė
dingu mirusio Sibiro tremti
nio ir poeto A. Miškinio atmi
nimo pažeidimu. Nežinomi vy
rai pavogtą skulptūrą nakčia 
atnešė Vilniaus arkikatedron 
ir atidavė budėtojai Mikalaus
kienei. Jie sakėsi už ją sumo
kėję didelius pinigus. V.Kst.

Atsiųsta paminėti
Antanina Garmutė, MOTINĖLE, 

AUGINAI. Dokumentinės apy
braižos apie partizanines kovas 
Lietuvoje prieš sovietinę okupa
ciją. Atsakingoji redaktorė Biru
tė Jonelienė. Viršelis ir iliustra
cijos - Germos Sakalauskienės, 
nuotraukos - Adelės Krutulienės, 
stiliaus redaktorė - Zita Guogie- 
nė. Autorės ir rėmėjų leidinys. 
Kaunas, 1993 m., 259 psl. Tiražas 
- 14.000 egz. Spausdino “Spindu
lio” spaustuvė (Gedimino 10, 3000 
Kaunas).
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Nuotraukų menininko Kazio Daugėlos ai bu minis leidinys “Išeiviai iš Lietuvos” 
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U KIJLTMĖJE VEIKIOJE
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tiek išeivijos literatūroje, 
tiek mene retai teužtinkame 
kūrinių, kuriuose ištisai at
sispindėtų audringiausioji šio 
šimtmečio Lietuvos istorijos 
epocha nuo nepriklausomybės 
klestėjimo iki pabėgėlių sto
vyklų, emigracijos ir įsikūri
mo naujose tėvynėse. Nevel
tui gilią prasmę turi posakis, 
kad “paveikslas pasako dau
giau negu tūkstančiai žodžių”...

Vartau kietais, juodais vir
šeliais didoko formato albu
mą. Jo centre saulėlydžio švie
soje nostalgiškai tūno pakelės 
koplytėlė su kryžiumi ir trijų 
ūkininkų bei vežimo siluetais. 
Tai foto menininkoo Kazio 
Daugėlos albumas “Išeivia iš 
Lietuvos”. Rašytojas Leonas 
Peleckis 1992 m. liepos mėne
sio “Kultūros” žurnale savo il
goką straipsnį Kazio Daugė
los 80-ojo gimtadienio proga 
pavadino “Fotografas, pana
šus į rašytoją. . . ” Straipsnį 
puošia jau archyvinės ir isto
rinės vertės nuotrauka, kurio
je linksmai šypsosi dirigentas 
Vytautas Marijošius, poetas 
Stasys Santvaras ir kompozi
torius Julius Gaidelis.

Kazys Daugėla, gimęs 1912 
m. Radviliškyje, nuo anksty
viausių jaunystės dienų buvo 
linkęs į foto meną, nors, bai
gęs Šiaulių gimnaziją, 1936 m. 
Vienoje baigė aukštąją žemės 
ūkio mokyklą ir įsigijo žemės 
kultūrtechniko inžinieriaus 
diplomą. Lietuvoje jis dirbo 
žemės ūkio ministerijoje, vė
liau mokytojavo Kėdainiuose 
ir išvietintų asmenų (DP) sto
vykloje.

Įgyta profesija užtikrino 
pragyvenimą, bet foto menas, 
jo paties žodžiais tariant, “yra 
brangiausias laisvalaikio už
siėmimas”. Jis savo pastabia 
akimi ir menininko intuicija 
foto kameros lešyje fiksuoja 
aplinką ir žmones ir sukuria 
vaizdus ir nuotaikas kaip jas 
gali sukurti tik talentingas 
rašytojas ar poetas. Jau 1939 
m. Vokietijos “Rolleiflex” foto 
konkurse iš 30,000 nuotraukų 
jo nuotraukai teko penktoji 
vieta.

Gyvendamas Amerikoje, Ka
zys Daugėla nenustojo ilgėtis 
tėvynės ir joje lankėsi net ke
turis kartus. 1988 m. jis suren
gė savo parodą Kauno fotogra
fijos galerijoje, o 1990 m. da
lyvavo išeivijos-Lietuvos foto
grafų parodoje Vilniuje. Tos 
viešnagės dėka jis sukūrė “Išei
viai iš Lietuvos” albumą, kurį 
1992 m. išleido “Minties” lei
dykla Vilniuje ir atspausdino 
“Spindulio” spaustuvė Kaune.

Tame albume atsispindi ne 
tik jo talentas, bet ir sugebė
jimas išlaikyti milžinišką is
torinės medžiagos foto arhyvą, 
išsaugoti negatyvus ir nuot
raukas. Prieškarinės Lietuvos 
rinkinyje jis dar turi apie 
600 negatyvų.

Ypatingai aukšto įvertinimo 
susilaukė Kazys Daugėla Bal
tijos šalių knygos meno kon
kurse, kuris įvyko 1993 m. ge
gužės mėnesį Rygoje. Jam bu
vo įteikti net du diplomai: vie
nas už fotografijų meniškumą, 
antras už technikinį knygos 
apipavidalinimą (dabar Lie
tuvoje vadinamą “dizainu”).

Pradžioje albumo lyriškai 
nostalgiškose nuotraukose vy
rauja Lietuvos kaimas su ūkio 
darbais, gamtovaizdžiai su 
šiaudiniais stogais ir gand
ralizdžiu, močiutės su “babuš- 
komis”. Toliau matosi skrybė
lėti “ponai” miestelio fone 
su krautuvių iškabomis, pre
zidentas Antanas Smetona su 
žmona ir kariais bei valdinin
kais, susėdę ant akmenų.

Nepaprastai meniška 63 psl. 
nuotrauka patraukia akį: pro 
vežimo apačią tarp ratų mato
si nematoma šviesa apšviestas 
už laisvę žuvusiems pamink
las. Tai ne nuotrauka, bet po
ezija. Patrauklios šventovių 
nuotraukos ir puikiai pagauta 
Radviliškio geležinkelio sto
ties atmosfera su dūmus lei
džiančiu garvežiu.

Su meile autorius daug vie
tos skiria Lietuvos kariams, 
jų apmokymui ir laisvalaikiui. 
Su humoro prošvaiste jis pa
gauna “flirtą ant kelio”: du 
kareivėliai su vienu dviračiu 
kalbina tris mergeles, bet to
liau paaiškėja, kad tai vienos 
mergelės dviratis...

Išeivijos epocha prasideda 

jo autoportretu: jo veide atsi
spindi nežinios baimė, žvilgs
nis neranda atramos, o per pe
tį permestas kirvelis žada ke
lionę per kliūtis. Pabėgėlio 
odisėją pradeda bombos sprog
dinamas pastatas, skurdžia 
manta perkrautas vežimėlis, 
stumiamas Bavarijos žeme, 
niūri stovyklų barakų pano
rama.

Toliau seka stovyklinio gy
venimo būdingi fragmentai su 
“virtuve ant grindų”, maisto 
davinio eile bei “keturių šei
mų butu” mažytėje patalpoje. 
Ir vėl su humoru autorius pa
gauna du į sieną atsirėmusius 
vyrukus “po padaugintos nor
mos”.

Albume randame ir eilę ži
nomų asmenybių: dailininko 
Pauliaus Augio šeimą, rašyto
ją Tyruolį-Šešplaukį, “darbo 
prievalininkų” profesorių Ste
poną Kolupailą su rąstu ant 
pečių. Portretuose įspūdin
gai pagautas pabėgėlio siel
vartas, vienišumas, bet nu
švinta kultūrinės prošvaistės: 
ir pastogės palangėje - sugu
lę dviaukštėse lovutėse pabė
gėliai skaito.

Nepažinę išvietintųjų asme
nų stovyklinio gyvenimo šita
me albume su juo susipažins 
be spragų - nuo sunkaus dar
bo, skurdaus maisto davinio, 
rankdarbių ir amatų mokymo
si, vaikų darželio, mokyklos, 
skautų rikiuotės iki pianino 
klasės ir Pirmosios Komunijos.

Buvo ir mokytojų taryba, ir 
laikraščio redakcija su spaus
tuve, ir scenos menininkai - 
pianistai, solistai, solistės, 
baleto šokėjai, teatrai, nors 
iš pradinių puslapių neaišku, 
iš kur jie atsirado, nes nepri
klausomoje Lietuvoje lyg ir 
nebūta nei teatrų, nei mokyk
lų, kadangi nėra jų nuotraukų. 
Sportui atstovauja guvūs krep
šininkai.

Autorius pereina į emigraci
jos periodą su dokumentų 
tvarkymu, pasiruošimu plauk
ti per Atlantą, ir štai atsisklei
džia Naujoji Žemė su Nashua 
lietuvių Šv. Kazimiero šven

VYTAUTAS K. JONYNAS kalba apie Galdiką ir jo kūrybą velionies šim-
tojo gimtadienio minėjime, Kultūros židinyje, Niujorke

Nuotr. Vyt. Maželio

Išvietintų asmenų stovykloje Kemptene (Bavarijoje) 1947 m. Anglų kalbos kursai; dėstytoja-E. MASIOKIENĖ, ša 
Ha jos (dešinėje)- tėvas S. KOLUPAILA, kairėje - sol. P. BIČKIENĖ. Iš K. Daugėlos leidinio “Išeiviai iš Lietuvos’

tovės nuotrauka. Po eilės me
tų spragos 1977 m. New Hamp
shire valstijos gubernatorius 
įteikia Simui Kudirkai meda
lį. Kitur šypsosi redaktoriai, 
su gubernatoriumi šoka tauti
niais drabužiais pasipuošusi 
operos solistė autoriaus žmo
na Stasė Daugėlienė, akorde
onistai linksmina gegužinės 
svečius.

Albumo gale stovi vieniša 
Laisvės statula dangaus fone, 
o priešais ją sekančiame pus
lapyje senutės portretas su se
noviška skarele, bet ją išper
ka jos akyse įamžintas tėvy
nės ilgesys, tolimų pavasarių 
aidas... Autorius nostalgiškai 
ir liūdnai grįžta prie pakelės 
Rūpintojėlio, pasvirusių kry
žių, vežimo ir antkapio. Nuo
traukų pavadinimai ir auto
riaus tekstas yra lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Nagrinėjant Kazio Daugėlos 
“epochinį romaną”, kuriame 
nedaug vietos skirta dabarti
nei išeivijai, išryškėja pagrin
dinė mintis: išeivis niekada 
nenustos ilgėjęsis savo tėvy
nės; daug pasaulio matęs, jis 
liks įsitikinęs, kad gražiausia 
pasaulyje šalis yra Lietuva, 
kad lietuvis bet kurioje būk
lėje nepraranda vilties, suge
ba kurti savo ateitį, myli meną 
ir rūpinasi savosios kultūros 
išlikimu. Todėl tinka tą albu
mą pavadinti epochiniu roma
nu, nes jame chronologiškai 
atsispindi trys išeivijos gyve
nimo epochos su pažįstamais 
ir nepažįstamais, bet būdin
gais veidais, su gyvenimo prob
lemomis ir šviesiu idealizmu.

Meilę Lietuvai atspindi ne 
vien autoriaus foto albumas, 
bet ir jo gyvenimo pavyzdys: 
dvejų metų laikotarpyje jis 
į Lietuvą pasiuntė 79 dėžes, 
iš viso 2567 svarus. Norintie
ji padaryti džiaugsmą tam ta
lentingam lietuviui ir pratur
tinti savo knygyną gali užsisa
kyti jo albumą, pasiųsdami 15 
dolerių čekį ar pašto perlai
dą šiuo adresu: Kazys Daugė
la, 58 Ministerial Road, Bed
ford, NH, 03110-5335, USA.

A.a. dailininkas ADOMAS GALDIKAS Nuotr. Vyt. Maželio

Dailininko Galdiko šimtmetis
Lietuvoje iškilmingai mini

mas dail. Adomo Galdiko gimi
mo šimtmetis, kuris buvo spa
lio 18 d. Dar anais respubli
kos laikais Lietuvos muziejai 
turėjo jo paveikslų. Nemažai 
nuvežta iš Amerikos, jam čia 
mirus. Todėl Lietuvos dailės 
muziejus Vilniuje surengė jo 
didžiulę parodą, išstatė 161 
piešinį, 201 tapybos darbą, 
11 scenografijos eskizų, 15 gra
fikos darbų.

Taip pat nemaža paroda vyks
ta Žemaičių dailės muziejuje, 
kuris įrengtas kunigaikščio 
Mykolo Oginskio rūmuose 
Plungėje. Prie parodos Plun
gėje prijungtas ir didelis po
ezijos vakaras ir koncertas, 
kuriame dalyvavo solistai, an
sambliai. Koncertas vyko Plun
gės kultūros namuose.

Neišvengiama buvo, kad ši 
Galdiko sukaktis būtų pami
nėta ir Niujorke, nes čia dai
lininkas gyveno, kūrė ir mirė. 
Kultūros židinio mažojoje sa
lėje spalio 17, sekmadienį, 
buvo surengta nedidelė paro
dėlė. Dail. V. K. Jonynas, pas 
Galdiką studijavęs grafiką, pri
siminė anas studentų dienas, 
jo darbo metodiką, apibūdino 
ir jo meną, jo perėjimą iš gra
fikos į tapybą. Paulius Jurkus, 
vienas iš rengėjų, papasakojo 
apie Galdikų šeimą, patį dai
lininką, jo darbo įpročius, su 
dail. V.K. Jonynu pravedė po
kalbį apie Galdiko techniką, 
pažiūrą į meną.

Po to visi svečiai buvo pa
vaišinti kavute. Svečių atsi
lankė apie 60.

Galdikas Niujorke
Galdikas, gimęs 1893 m. spa

lio 18 d., mokėsi rusiškose mo
kyklose. Meną studijavo St. 
Peterburge, kur jo dėdė, ka
nauninkas Pranciškus Karevi
čius, buvo aukšto rango dva
siškis, leido savo giminaitį 
į mokslą. Vėliau jo dėdė tapo 
garsiu Žemaičių vyskupu, stai
giu posūkiu sulietuvinusiu vys
kupijos kuriją, prisidėjusiu

prie visų Lietuvos neprilau- 
somybės atstatymo darbų.

Galdikai buvo visi žemai
čiai, kilę iš Mosėdžio apylin
kių, kur pilna senovės. Ten 
gamtoje yra daug akmenų, tai 
pakelių tvoros iš jų sukrautos. 
Ten dabar yra ir akmenų mu
ziejus. Visa tai suteikia seno
viško charakterio bruožų. Gal
dikas dar mokėsi Berlyne, Šve
dijoje, Italijoje, Prancūzijo
je. Lietuvoje profesoriavo me
no mokykloje, buvo grafikos 
katedros vedėjas, vėliau pe
rėjo į tapybą. Labai mėgo ta
pyti senoviškas žemaičių kapi
naites, bažnytėles. Tokią Šat- 
raminų bažnytėlę yra tapęs 
daugybę kartų. Ir paskutinis 
paveikslas, kurį jis tapė, ir 
buvo toji nebaigta Šatraminų 
bažnytėlė.

Savo parodas rengė Baltijos 
kraštuose, Paryžiuje, Vokie
tijoje, Amerikoje. Per Pary
žių jis į Ameriką atvažiavo 
1952 m. birželio 16 d., apsigy
veno Niujorke. Čia plačiai 
reiškėsi kaip dailininkas, da
lyvavo bendrose parodose ir 
vienas rengė savo parodas 
miesto galerijose, lietuviš
kose kolonijose.

Buvo labai darbštus, tapė 
tik prie dienos šviesos, todėl 
nemėgo svečių, kurie lankėsi 
dienos metu, nes jie trukdė 
jam darbą. Iš grafikos perė
jęs į tapybą, tapė gamtą, pa
jūrio vaizdus, Lietuvos miške
lius, kurių nuolat labai ilgėjo
si. Metai iš metų vis labiau 
pamėgo spalvą, į amžiaus galą 
jo paveikslai jau buvo abstrak
tai, turtingas spalvų žaidimas.

Mėgo tapyti temperos dažais. 
Tada kūrė labai savaimingai. 
Tapydamas aliejiniais dažais, 
tapybą išpuoselėjo, įvesdamas 
daug spalvų.

Mirė 1969 m. gruodžio 7 d. 
Palaidotas Cyrpess Hills kapi
nėse Niujorke. Jo žmona taip 
pat čia mirė 1979 m. gegužės 22 
d. Palaidota tose pačiose kapi
nėse.

Amerikoje jo daug paveikslų 
turi Tėvai pranciškonai. Bruk- 
lyne prie Kultūros židinio yra 
jo vardo galerija. Daug pa
veikslų turi ir Putnamo se
selių vienuolynas, nes ten gy
veno našlė Magdalena Galdi
kienė. Ten taipgi yra įsteig
ta jo vardo galerija.

Apie jo meną žmonos rūpes
čiu. yra išleistos dvi didokos 
knygos viena lietuviškai, ki
ta angliškai.

Dabar Lietuvoje nori išleis
ti stambią monografiją su dau
gybe spalvotų paveikslų. Gal 
pagamins ir vaizdajuostę arba 
kino juostą, kad galėtų jo me
nu susipažinti mokyklos. P.J.

į Į^samogmAj Knygų rišykla į 
} “SAMOGITIA” {
jį meniškai (riša 0

, į knygas bei žurnalus. Įj
} A- Plėnys į 
j 3333 Grassfire Cres., Mississauga, ir 
į Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412 5

Dail. Adomo Varno (1879-1979) 
premiją Lietuvos tautodailinin
kams yra įsteigusi jo gimtojo Jo
niškio rajono taryba. Joniškyje 
gimusio ir Čikagoje šimto metų su
laukusio A. Varno premijai pa
skirti Joniškyje kiekvieną rude
nį surengiama tautodailės darbų 
paroda. 1993 m. parodą atidarė 
premiją 1992 m. laimėjusi tapy
toja iš akmenės Elena Adomaitie
nė. Naująja 1993 m. laureate ta
po vilnietė tapytoja Nijolė Dir- 
vianskaitė.

Niujorkietis dail. Juozas Bag
donas, gimęs 1911 m. gruodžio 11 
d. tarp Plungės ir Telšių esančiuo
se Vydeikiuose, minėdamas am
žiaus aštuoniasdešimtmetį, dalį 
savo tapybos kūrinių padovanojo 
M. K. Čiurlionio muziejui Kau
ne. Jų nuolatinė paroda dabar 
jau atidaryta Plungėje, kuni
gaikščio Mykolo Oginskio rūmuo
se. Dail. J. Bagdonas, Lietuvoj 
viešėjęs porą mėnesiu, Niujor- 
kan grįžo liepos 23 d. Čia jis da
bar peržiūri savo abstraktinius 
tapybos ir keramikos darbus. 
Plungės rajono valdybos kultū
ros skyriaus vedėja D. Malakaus
kienė juos norėtų panaudoti Plun
gėj organizuojamam Žemaičių 
meno muziejui.

Sol. Stasys Povilaitis, lietuviš
kosios estrados žymūnas, daly
vavo Lietuvių dienose Los An
geles mieste ir aplankė pramogi
nių dainų mėgėjus Čikagoje bei 
jos apylinkėse. Svečio iš Vilniaus 
koncertą Jaunimo centre 1993 m. 
spalio 17 d. surengė Petro Petru- 
čio vadovaujamas “Margutis”, o 
Pasaulio lietuvių centre Lemon- 
te spalio 23 d. — šio centro kul
tūrinių renginių komitetas su va
dove Brone Nainiene. Akompani
mentui sol. S. Povilaitis buvo at
sivežęs Lietuvos radijo ir televi
zijos lengvosios muzikos orkestro 
įrašus. Be šio orkestro, jis taipgi 
yra dainavęs su “Nemuno žibu
rių”, “Nerijos” ansambliais, da
lyvavęs “Lietuvos” viešbučio va
karinėse šokių programose. Kon
certo garsintojai pabrėžia, kad 
1991 m. sol. S. Povilaičiui buvo 
paskirta prieškario metų mūsų ge
riausio estrados sol. Antano Sa- 
baniausko (1903-1987) premija. 
Primenama, kad turbūt dėl jos sol. 
S. Povilaitis padainavo ir A. Ša- 
baniausko plokštelės įraše išgar
sintą tango “Čigonės smuikas”. 
Iš tikrųjų tas tango yra vadinamas 
“Čigono smuiku”. Juk čigonės 
smuikais negroja ir jų neturi. De
ja, nė vienas nesusiprato pami
nėti, kokiu balsu sol. S. Povilai
tis dainuoja. Enciklopedijose jis 
neįrašytas. Tad taip ir lieka ne
atsakytas klausimas — bosas, ba
ritonas ar galbūt tenoras? Suži
nosime turbūt tik 1994 m. balan
džio ir gegužės mėnesiais, kai jis 
vėl atvyks ilgesnei koncertų se
rijai JAV ir galbūt Kanados lietu
vių kolonijose.

Išeivijos spaudoje jau nemi
nima 1976 m. Čikagoj korpora
ciniu pagrindu įsteigta pelno ne
siekianti “Amerikos lietuvių bi
bliotekos” leidykla (Lithuanian 
Library Press). Ji paliko gražius 
veiklos pėdsakus JAV lietuvių et
ninės enciklopedijos leidiniais 
lietuvių ir anglų kalbomis. Iš tų 
leidinių minėtini: A. Kezio Šv. 
Kazimiero kapinių albumas “Pa
likę tėviškės namus”, V. Būtėno ir 
A. Kezio “Pennsylvanijos anglia
kasių Lietuva”, kun. St. Ylos 
“Lietuvių šeimos tradicijos” ir 
“M. K. Čiurlionis”, V. E. Veng
rio “Lithuanian Bookplates”, D. 
Fainhauzo “Lithuanians in Multi- 
Ethnic Chicago”, Br. Kviklio sep
tyni “Lietuvos bažnyčių” tomai, 
prel. dr. J. Prunskio redaguoti 
“Lietuviai Sibire”, A. Skrupske- 
lienės paruošta antologija “Li
thuanian Writers in the West”. 
Paskutinis “Amerikos lietuvių 
bibliotekos” narių posėdis, ap
rašytas “Draugo” 1992 m. gruo
džio 1 d. laidoje, įvyko tų metų 
lapkričio 18 d. Susirinkimui va
dovavo direktorių tarybos pirm. 
A. Kezys, pagrindinį pranešimą 
padarė valdybos pirmininkas ir 
reikalų vedėjas dail. P. Aleksa. 
Pastarasis, nusiskundęs beveik 
visiškai sustojusia leidyklos veik
la, pasiūlė ją uždaryti. Laimėjo 
A. Kezio pasiūlymas tokį spren
dimą atidėti vieneriems metams. 
Mat dar neišleistas muzikologo 
ir kompozitoriaus Juozo Žilevi
čiaus (1891-1965) “Išeivijos lie
tuvių muzikų vardynas”, po jo mir
ties jau suredaguotas S. Jauto- 
kaitės. Palikta ta pati vadovybė: 
direktorių taryboje — pirm. A. 
Kezys, vicepirm. dr. A. Belickas, 
sekr. S. Žilevičius, ižd. V. Lu
kas, valdyboje — pirm. P. Aleksa 
ir ižd. A. Čepėnas.

Poeto Prano Vaičaičio (1876- 
1901) kapą Sintautuose aplankė 
ir gėlėmis papuošė iš visos Lietu
vos suvažiavę zanavykai. Jie taip 
pat lankėsi ir P. Vaičaičio gimta
jame Santakų kaime prie Sintau
tų. Ten aptarti pasiruošimai P. 
Vaičaičio 120-tųjų gimimo meti
nių minėjimui 1996 m. vasario 10 
d. Iki to laiko norima išleisti P. 
Vaičaičio raštų rinkinį, sutvarky
ti jo tėviškę ir ten atidaryti lite
ratūrinį muziejų, pastatyti pa
minklą šiam dainiui. Lig šiol Lie
tuvoje jam nėra nė vieno pamink
lo. Dideli darbai laukia organi
zuojamos P. Vaičaičio draugijos 
ir jos pirm. A. Vaičiūno.

Dr. Jono Basanavičiaus 1993 
m. valstybinė premija, pasiūlius 
Tautos namų ir Etninės kultūros 
globos taryboms, paskirta komp
leksinių kraštotyros ekspedici
jų 1963-93 m. organizatoriams ir 
monografijų paruošėjams — prof, 
dr. Česlovui Kudabai (po mirties), 
dr. Rimvydui Kunskui, dr. Vaciui 
Miliui, dr. Antanui Tylai, prof, 
dr. Norbertui Vėliui ir dr. Aloy
zui Vidugiriui. Paskirtos premi
jos yra susietos su vietinio po
būdžio monografijomis: “Zervy- 
nos” (1964), “Ignalinos kraštas” 
(1966), “Dieveniškės” (1968), 
"Gaidės ir Rimšės apylinkės” 
(1969), “Merkinės” (1970), “Du
bingiai” (1971), “Kernavė” 
(1972), “Dubičiai” (1989), “Ger
vėčiai” (1989), “Seinų ir Punsko 
kraštas” (1992), “Seinų ir Puns
ko krašto tautosaka” (1992). Dr. 
J. Basanavičiaus premija kasmet 
paskiriama jo gimimo dieną (lap
kričio 23), o įteikiama jo mirties 
dieną (vasario 16).

Antrąjį J. Haydno ir F. Schu- 
berto festivalį Vilniuje spalio 
1-5 d.d. surengė Lietuvos muzi
kos akademija ir šio renginio ini
ciatorė šveicarė prof. Olga Geczy. 
Festivalin ji įjungė du pernai pa
statytos J. Haydno operos “Žve
jės” spektaklius, tris kamerinius 
šių kompozitorių koncertus, muzi
kologų konferenciją, parodą “F. 
Schuberto portretai laiko tėkmė
je”. Šiai parodai ne tik portretus, 
bet ir karikatūras iš Vienos atve
žė F. Schuberto tarptautinio in
stituto generalinis sekr. dr. E. 
Hilmaras. Muzikologus jis supa
žindino su F. Schuberto kūrybos 
tyrinėjimais. įdomus buvo ir dr. 
Veronikos Vavrinecz pranešimas 
“J. Haydno rinkiniai Vengrijos 
tautinėje bibliotekoje”. Mat joj 
dabar yra J. Haydno rankrašty
nas, gautas iš Esterhazio dvaro, 
kuriame jis trylika metų dirbo 
kapelmeisteriu ir pastatė apie 
šimtą operų. J. Haydno ir F. Schu
berto festivalį Muzikos akademi
ja pasivadinusi Lietuvos konser
vatorija nori padaryti metiniu 
renginiu.

Palangos gintaro muziejaus 
trisdešimtmetis 1993 m. spalio 
16 d. paminėtas mokslinėje kon
ferencijoje. Pranešimus apie pre
kybą gintaru senovėje, Palangą 
vikingų laikais, archeologinius 
gintaro kasinėjimus, gintarą 
XVII-XVIII š. bei dabartinių lai
kų mene, grafų Tiškevičių gyve
nimą ir rūmus skaitė Lietuvos 
dailės muziejaus, Palangos, Ka
liningradu pavadinto Karaliau
čiaus gintaro muziejų bendradar
biai, archeologai ir tyrinėtojai. 
Palangos gintaro muziejus yra 
įsirikiavęs į penkių didžiausių 
pasaulyje gintaro muziejų eiles. 
Jį Felikso Tiškevičiaus 1897- 
1903 m. Palangoje pastatytuose rū
muose 1963 m. įsteigė Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Pra
nas Gudynas, talkinamas dailė
tyrininko Romo Budrio ir geolo
gijos bei minerologijos mokslų 
kandidato Vlado Katino. Pats 
grafas F. Tiškevičius turėjo 
vertingą archeologinio gintaro 
rinkinį, rodytą net Paryžiaus pa
rodose. Palangon sugrįžusi to rin
kinio dalis tapo gintaro muzie
jaus pagrindu. Pirmoji Palangos 
gintaro muziejaus paroda, užėmu
si dvi sales, turėjo tik 478 rūdi
nius. Dabar jau 5.000 rodinių iš
statyta penkiolikoje salių, o sau
gyklose yra apie 25.000 sutelktų 
rodinių. Gintaro muziejus per 
tris dešimtmečius susilaukė pus- 
aštunto milijono lankytojų iš vi
so pasaulio. Dabartinis direkto
rius V. Juodišius nusiskundžia, 
kad lankytojų skaičių gerokai 
sumažino vis dar nenormalios są
lygos Lietuvoj ir Palangos kuror
te. Muziejaus sukakties minėji- 
man iš Varšuvos buvo atvykęs Tiš
kevičių giminės palikuonis gra
fas Alfredas Tiškevičius. Jis yra 
atgimusios Lietuvos pilietis, spe
cialia sutartimi 1991 m. jai pado
vanojęs Tiškevičių rūmus ir parką 
Palangoje. y. Kst.
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LIETUVOS KANKINIŲ 
pavyzdys ir nuopelnai tesutei
kia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis

CįlMUSIO KRISTAUS

pilnutiniam įsikūnijimui 
mūsų tautoje!

ANAPILIO
parapijos kunigai:

prel. dr. Pranas Gaida, 
kun. Jonas Staškus

kun. Vytautas Volertas

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS: 
Juozas Karasiejus, Jonas Andrulis, Vytautas Aušrotas, 
Vidmantas Valiulis, Viktoras Narušis, Sigita Aušrotienė, 
Rimas Paulionis, Albina Augaitienė, Regina Celejewska, 
Anelė Pajaujienė, Feliksas Mockus

Eichstaetto katalikų universiteto lyginamosios lingvistikos profesorius 
dr. ALFRED BAMMESBERGER ir jo žmona ANNELIESE BAMMESBER- 
GER, Willibaldo gimnazijos mokytoja. Gimnazijos direktorius A. Lell juos 
pavadino “Die Seele des Engagements fuer Litauen” (įkvėpimas gimna
zijos įsipareigojimo Lietuvai) Nuotr. Studio Feil

ristaus gimimo švenčių ir LietuviŲ-vokiečiy draugystė
Eichstaetto gimnaziją aplankius

Naujų metų proga sveikinu Aušros 
Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 
Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 
žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 
karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

%.

| Kalėdų 
proga 

sveikinam

visus

londoniečius

ir visus * 

pažįstamus, 

linkėdami 

linksmų 

švenčių ir

Dievo palaimos Naujaisiais metais —

Londono Šiluvos Marijos parapijos 
kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

ŠVENČIŲ ir
NAUJŲ

Antanas
Tamošaitis

1994 METŲ
proga sveikinu 

visus savo 
bičiulius -

P*

SVEIKINAME

laimingų, džiugių

ta

su šv. Kalėdomis 
gimines, draugus, 
pažįstamus ir linkime

ME/T1T Marta, Jurgis Trečiokai,™' 
e duktė Danutė, žentas Ted

ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas

v. PRIŠČEPIONKA
“TŽ” š.m. birželio 29 d. lai

doje išspausdino K. Barono 
straipsnį apie Eichstaetto gim
nazijos teikiamą paramą atsi
statančiai Kauno jėzuitų gim
nazijai. Perskaičius šį straips
nį, kilo noras arčiau susipa
žinti su ta vokiečių gimnazija 
(Willibald Gymnasium) bei jos 
personalu, kurio geri norai 
ir pastangos yra suteikę daug 
džiaugsmo ir praktiškos nau
dos Kauno gimnazijos vadovy
bei, mokytojams, mokiniams, 
ir jų tėvams. Taip pat norėjo
si sužinoti priežastis, kurios 
paskatino vokiečius imtis šio 
labdaros darbo.

Vasaros gale lankantis Euro
poje, nuvykau ir į Eichstaettą. 
Tai apskrities miestas vidu
rinėje Bavarijoje su 35,000 
gyventojų. Išeivijos lietuviams 
jis yra žinomas, nes ten esan
čioje kunigų seminarijoje 
1944-50 m. studijavo net 132 
lietuviai klierikai (19 gavo ku
nigystės šventimus), o neto
li esančiame Rebdorfo kaime, 
DP stovykloje pokario metais 
gyveno apie 1000 lietuvių išei
vių.

Willibaldo gimnazija
Atvykus į Willibaldo gimna

ziją, pastato vestibiulyje dė
mesį patraukė sienoje įmon
tuotas didelis pasaulio žemė
lapis. Priėjęs arčiau pama
čiau, kad žemėlapyje Kauno 
miestas yra apvestas stora ra
šalo linija. “Esu tarp draugų”, 
pagalvojau. Ir tikrai - gimna
zijos direktorius Albertas Lell 
mane labai draugiškai priėmė 
ir pakvietė susitikti su dviem 
“Litauenkomitee” nariais, mo
kytojais Dieter Eichiner ir 
Konradu Herrmann (pastara
sis yra katalikų kunigas, dės
tąs religiją). Pasikalbėjimas 
truko daugiau kaip valandą. Iš 
jų sužinojau, kad ši gimnazija 
yra viena iš seniausių mokyklų 
Bavarijoje, įsteigta Šv. Willi
baldo VIII šimtmetyje. Nuo 
1977 m. gimnazija įsikūrusi 
naujame pastate, gausiai ap
sirūpinusi moderniškomis mo
kymo priemonėmis. Joje nuo 
V iki XIII klasės mokosi 765 
mokiniai, dėsto 60 mokytojų. 
Čia veikia įvairūs rateliai, klu
bai, orkestrai. Mokiniai gau
siai lanko įvairius seminarus, 
dalyvauja konkursuose, daž
nai laimėdami aukštas vietas. 
Paskiros klasės su savo auk
lėtojais lanko muziejus, dai
lės studijas, teatrus, operas, 
istorines vietas, įvairias įmo
nes; keliauja ne tik į kitus Vo
kietijos miestus, bet ir į užsie
nį. Skaičius mokinių, metan
čių mokslą, stebėtinai mažas. 
Gimnazijos vadovybės bei mo
kytojų entuziazmas, aukštas 
mokymo lygis ir mokinių pa
siekti rezultatai Bavarijos švie
timo ministerijos yra teigia - 
mai vertinami.

Pirmieji ryšiai
Mokslo metų gale gimnazija 

išleisdino mokyklos metraštį 
(Jahresbericht 92/93). Jame, 
šešių puslapių straipsnyje, 
mokytoja Anneliese Bammes- 
berger išsamiai aprašė Wil
libaldo ir Kauno jėzuitų gim
nazijų “susigiminiavimo” įvy
kių eigą.

Šio projekto užuomazga pra
sidėjo praėjusių metų žiemą. 
Eichstaetto katalikų univer
siteto profesoriui Alfredui 
Bammesberger (mokyt. Anne
liese Bammesberger vyrui) 
tarpininkaujant, į Eichstaet
tą atvyko tuometinis Lietuvos 
švietimo ministeris Darius 
Kuolys. Vizito tikslas - susi
tikti su Eichstaetto vyskupu 
ir apskrities bei miesto vado
vais. Šis vizitas rado platų at
garsį vietinėje spaudoje ir bu
vo dažnai diskutuojamas mo
kytojų tarpe. Taip pat moky
tojai diskutavo ir Bavarijos 
švietimo ministerijos mokyk
loms pateiktą konkrečią temą, 
kuri turėjo būti kultivuojama 
mokslo metų eigoje. Tema pra
ėjusiems metams buvo “Atras
kime Europą - jos vienybę ir 
skirtingumus”. Šios minties 
ir ministerio Kuolio apsilan
kymo Eichstaettė paskatinti, 
Willibaldo gimnazijos mokyto
jai Anneliese Bammesberger 
ir Dieter Eichiner sudarė mo
kytojų komitetą užmegzti ry
šius su gimnazija Lietuvoje. 
Gavus mokyklos vadovybės 
pritarimą, buvo susisiekta su 
ministeriu Kuoliu, kuris pa
siūlė “susigiminiuoti” su Kau
no jėzuitų gimnaziją. Pasak jo, 
pagalba pirmiausia turėtų bū
ti teikiama privačioms mokyk
loms, kurios sovietmečiu buvo 
uždarytos ir kurių pagrindi
nis tikslas yra auklėti jauni
mą krikščioniškoje, demokra
tiškoje dvasioje.

Pirmas žingsnis pagalbos 
veikloje buvo asmeniškas kon
taktų sudarymas su jėzuitų 
gimnazija. Prof. A. Bammes
berger su žmona Anneliese 
nuvyko į Kauną ir susipažino 
su gimnazijos vadovybe, mo
kykla ir jos trūkumais. Mokyk
loje jie matė mokinius ne tik 
besimokančius klasėse, bet 
ir kartu su savo tėvais bei mo
kytojais remontuojančius smar
kiai apleistą mokyklos pasta
tą. Svečiai taip pat pastebėjo 
didelį trūkumą tinkamų vado
vėlių ir kitų reikalingiausių 
mokymo priemonių. Mokytojų 
entuziazmas ir mokinių pasi
ryžimas mokytis, kad ir sun
kiose sąlygose, jiems padarė 
labai didelį įspūdį.

Konkreti pagalbos veikla
Bammesberger porai grįžus 

atgal į Eichstaettą, darbas už
virė pilnu tempu. Gimnazijos 
mokytojų ir mokinių supažin
dinimui su Lietuva ir Kauno 
jėzuitų gimnazija, prof. Bam
mesberger ir jo žmona mokyk
los vestibiulyje suruošė paro-

BF75H OFFORD 
Įrealty LTD.

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

Parduodant perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius. ■ 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling wo- 
odo apylinkėse kreipki- 

,6s t m iAngelę
Šalvaitytę, B.A., . tBf. 

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

dėlę. Kodinių tarpe buvo že
mėlapiai, nuotraukos, lietu
vių liaudies dirbiniai, lietu
viškos knygos, susirašinėjimų 
atspaudai, iškarpos iš lietu
vių ir vokiečių spaudos, ir kt. 
Taip pat mokiniai buvo supa
žindinti su prieš 50 metų bu
vusiais santykiais tarp Eichs
taetto gyventojų ir Lietuvos 
piliečių, k.a. lietuviai klieri
kai Eichstaetto kunigų semi
narijoje, pabėgėliai Rebdorfo 
DP stovykloje.

Savaimingai mokykloje pra
dėtas piniginis vajus per trum
pą laiką atnešė aukų per 3000 
markių. Deja, ši suma buvo 
mažesnė negu pusė užsibrėž
tos sumos, kuri, jėzuitų gim
nazijos direktoriaus kun. A. 
Baniulio, SJ, nuomone, buvo 
reikalinga pirminiam mokyk
los pastato remontui. Kad 
sutelktų daugiau lėšų, prof. 
Bammesberger paruošė išsa
mų straipsnį, kurį universi
teto žurnalas “Agora” išspaus
dino 1992 m. liepos mėn. nume
ryje. Šiame straipsnyje auto
rius aprašė savo kelionės į Lie
tuvą įspūdžius, Lietuvos sun
kų kelią į demokratiją, Kata
likų Bendrijos būklę ir Jėzui
tų gimnazijos vargus (jo kitas 
panašaus pobūdžio straipsnis 
buvo išspausdintas anglų kal
ba leidžiamame žurnale “Li- 
tuanus”, 1.93, 3 nr. Straipsnio 
pabaigoje ypatingas dėmesys 
skiriamas Katalikų Bendrijos 
vaidmeniui atsistatančios Lie
tuvos gyvenime. Pasak auto
riaus, senus nomenklatūrinin
kus, užimančius svarbias vie
tas Lietuvos valstybinėse įs
taigose bei įvairiose instituci
jose, turės pakeisti naujos 
kartos žmonės, išauklėti 
krikščioniškoje dvasioje. To
dėl, anot prof. Bammesberge- 
rio, labai svarbu yra remti Ka
talikų Bendriją Lietuvoje ir 
jos išlaikomas institucijas, 
kaip pvz. Kauno jėzuitų gim
naziją. Reakcija į šį straips
nį buvo stipri - piniginės au
kos pradėjo plaukti iš profe
sorių, esamų bei buvusių stu
dentų, iš lietuvių išeivių, gy
venančių Vokietijoje ir sve
tur. Prof. Bammesbergerio pa
stangomis buvo gautos aukos 
iš vyskupijos kurijos ir apskri
ties valdybos. Vasaros gale 
Kauno jėzuitų gimnazijai bu
vo įteiktas 7500 markių vertės 
Čekis. (Nukelta į 9-tą psl.)

žž Tyro džiaugsmo, laimės,
£ ramybės ir sveikatos

visiems giminėms, bičiuliams
'Sir’

ir artimiesiems —

Sigita ir Vytautas Aušrotai

Tyro Kalėdų džiaugsmo,
laimės, sveikatos bei ramybės

linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai
ir šeima

jįta > linkime giminėms, draugams
ir pažįstamiems - -M

Elizabeth ir Julius
y) Delhi, Ontario Strodomskiai y

•J®Sveikiname visus gimines, 

draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų

naujų metų-
*ta Kazys ir Adelė Ivanauskai

proga sveikinu gimines, 
draugus, pažįstamus ir linkiu 
Dievo palaimos bei tyro 
džiaugsmo —

Bronė Perkauskienė
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I inki ioron+o Maironio 
mokykla.
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šv. Kalėdų
ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos naujų metų 
linki visiems lietuviams bei parapijiečiams — 5^ 8

| Lietuvos kankinių parapijos choras

£
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į Šv. Kalėdų ir 
Naujų metų
proga sveikiname

gimines, draugus ir 
pažįstamus išeivijoje 
bei Lietuvoje, linkėdami 
sveikatos ir sėkmės -

Prima, Bronius ir Alvydas Sapliai

VVillibaldo gimnazijos pedagogai. Iš kairės: DIETER EICHINER, kun. KONRAD HERRMANN ir gimnazijos 
direktorius ALBERT LELL Nuotr. V. Priščepionkos
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f laimingų
g Naujųjų metų 
f visiems Kanados lietuviams

linki —

■g: Džiaugsmingų

Kanados lietuvių muziejaus-
archyvo vedėja ir valdyba :w

Linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 

Naujų 1994 metų 
linkime giminėms, draugams ir 
klientams —

Vytas ir Genė Kairiai,
Stoney Creek, Ont.

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

Bronė, Jonas Maziliauskai
£ Ina ir Ian Kavanagh

Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

Šv. Kalėdų 
šventės teatneša tyro 
džiaugsmo ir Naujieji 
metai 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

Lietuviy-vokiečiįi draugystė
(Atkelta iš 8-to psl.)

Tuo pagalbos vajus Kauno 
gimnazijai nesustojo. Prasidė
jus naujiems mokslo metams, 
ministerio Kuolio apsilanky
mo Eichstaette paskatinti, 
Willibaldo gimnazijos moky
tojai Anneliese Bammesber- 
ger ir Dieter Eichiner suda
rė mokytojų komitetą užmegz
ti ryšius su gimnazija Lietu
voje. Gavus mokyklos vadovy
bės pritarimą, buvo susisiek
ta su ministeriu Kuoliu, ku-

pyragaičius, o mokytojo Eichi
ner vedamas orkestrėlis gro
jo kalėdines giesmes. Šio ka
lėdinio vajaus metu buvo su
rinkta 3300 markių. Per Sek
mines, kaip K. Barono buvo ap
rašyta “TŽ”, mokytojai Eichi
ner ir kun. Herrmann, kartu 
su miesto burmistru, nugabe
no į Kauną surinktus pinigus 
(dabar ta suma jau siekė 4200 
markių) ir suaukotus daiktus.

Ateities planai

kais Lietuvoje ir užsienyje, 
renka medžiagą suplanuotai 
knygai apie lietuvių kalbą. 
Kaip mokslininkas-pedagogas 
jis rūpinasi jaunimu bei jo 
ateitim ir supranta, kad nau
jos Lietuvos ateitis yra šių 
dienų jaunimo rankose. Savo 
darbe Lietuvos labui daug pa
ramos gauna iš žmonos Anne- 
liesės.

Kalbant su kitu projekto ini
ciatoriumi mokytoju D. Eichi- 
ner’iu, buvo įdomu išgirsti pa
aiškinimą dėl jo domesio Lie
tuvai. Gimęs ir augęs Rebdor- 
fe, jis iš savo tėvų girdėjo pa-

I J

Ą* linkime mūsų choro Jf*'
® rėmėjams, draugams

ir visiems lietuviams y L 1
išblaškytiems Jk-

M plačiame pasaulyje. w
S TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS.................. ... ......

ris pasiūlė “susigiminiuoti” 
su Kauno jėzuitų gimnazija. 
Pasak jo, pagalba pirmiausia 
turėtų būti teikiama priva
čioms mokykloms, kurios so
vietmečiu buvo uždarytos ir 
kurių pagrindinis tikslas yra 
auklėti jaunimą krikščioniš
koje, demokratiškoje dvasioje.

Komitetas suorganizavo ir 
daiktinę pagalbą, Pradėta 
rinkti drabužius, vaistus, vi
taminus, maisto produktus, 
mokymosi bei mokymo prie
mones, vadovėlius ir kt. Au
kotojų dosnumas dar labiau 
padidėjo, kai gruodžio mėn. 
pradžioj į Willibaldo gimna
ziją atvyko Kauno jėzuitų gim
nazijos vicedirektorė Nijolė 
Čiučiulkienė. Miesto burmist
ro S.. .Herrmann’o globojama, 
savaitės eigoje ji stebėjo pa
mokas klasėse, susipažino su 
modernia mokymo technologi
ja ir naujais mokymo meto
dais, dalyvavo pasitarimuose 
su mokytojais bei mokyklos 
vadovais. Savo jaunatviška 
energija, atvirumu ir nuošir
dumu N. Čiučiulkienė pelnė 
mokytojų ir mokinių didelį 
palankumą, o suaukotos gė
rybės netilpo į Kaunan grįž
tantį autobusiuką (kartu su ja 
atvykusiam kun. A. Baniuliui, 
SJ, buvo įteikta 4000 markių).

Kalėdinis vajus
Nijolės Čiučiulkienės vizi

tas Willibaldo gimnazijoje bu
vo didelė paskata tolimesnei 
vajaus veiklai. Kalėdų šven
čių proga Šv. Šeimos švento
vėje mokyklos choras surengė 
religinį koncertą, kurio metu 
buvo atliktos ir dvi lietuviš
kos giesmės, o kalėdinė Evan
gelija mokytojos A. Bammes- 
berger auklėtinių buvo skai
toma lotynų, vokiečių ir lie
tuvių kalbomis.

Ta pačia proga kun. K. Herr- 
mann’o iniciatyva religijos 
mokytojai surengė parodėlę 
apie Kauno jėzuitų gimnaziją. 
Buvo pardavinėjamos specia
liai pagamintos sagtys (“but
tons”), vaizduojančios Kauno 
jėzuitų šventovės bokštus. Pert
raukų metu mokinių komiteto 
nariai pardavinėjo kalėdinius

Pasak D. Eichiner’io, para
ma Kauno gimnazijai bus tei
kiama ir toliau. Už suaukotus 
pinigus bus perkami daiktai, 
kurie galėtų pradžiuginti mo
kinius. Kadangi Lietuvoje pa
talpos yra blogai šildomos, 
mokiniams bus reikalingi šil
ti drabužiai. Taip pat bus siun
čiamos įvairios sporto prie
monės, muzikos instrumentai, 
knygos, rašomoji medžiaga, 
kopijavimo ir telefakso apa
ratai. Miesto burmistrui tar
pininkaujant, “Caritas” orga
nizacija žadėjo nemokamai duo
ti sunkvežimį, kuriuo visos 
dovanos po Kalėdų bus per
vežtos į Kauną.

Pažvelgus rį,šį Willibaldo 
gimnazijos, labdaros projektą, 
nenoromis kyla klausimas: ko
dėl vokiečiai ėmėsi darbo, ku
rio vykdymui reikia ne tik daug 
laiko ir energijos, bet ir pasi
šventimo. Tam gali būti daug 
priežasčių. Noriu paminėti 
tik keletą jų.

Pirmiausia atkreipia dėme
sį prof. A. Bammesbergerio 
veikla, kuris nuo seniai yra 
žinomas kaipo lietuvių bičiu
lis (būdamas lingvistu, gerai 
kalba ir rašo lietuviškai). “Dai
nuojančios revoliucijos” Lie
tuvoje metu jis laiškais ir žo
džiu ragino įtakingus Vokieti
jos valdžios pareigūnus išties
ti pagalbos ranką laisvės sie
kiančiai Lietuvai. Jo straips
niai apie Lietuvą ir lietuvius 
buvo spausdinami vokiečių ir 
lietuvių spaudoje. Dalyvauja 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėse, palaiko glaudžius 
ryšius su lietuviais kalbinin-

lankius atsiliepimus apie aukš
tos kultūros lietuvius pabėgė
lius, kurie ketverius metus 
gyveno Rebdorfo DP stovyklo
je (jo motina gerai pažinojo 
ir stovykloje gyvenusį Vytau
to Landsbergio tėvą). Be to, 
kiekvieną sekmadienį pamal
dų metu Rebdorfo šventovėje 
jis matydavo pabėgėlių įmū
rytą paminklinę lentą, prime
nančią lietuvių pabėgėlių li
kimą ir jų laisvės netekusią 
tėvynę.

Reikia tikėtis, kad Willibal
do gimnazijos parama ir abie
jų gimnazijų mokinių bendra
vimas laiškais eventualiai pa
virs asmeniškais susitikimais. 
Paskutinėmis žiniomis, Willi
baldo “Litauenkomitee” pa
stangomis yra gauta stipendi
ja, kuri įgalins Kauno jėzuitų 
gimnazijos muzikos mokytoją 
ateinančią vasarą gilinti ži
nias pedagoginiame Carl Orff 
institute Salzburgo mieste.

Tuo reikia tiktai džiaugtis 
ir viltis, kad atsiras ir daugiau 
mokyklų, kaip Willibaldo gim
nazija, norinčių bendrauti su 
Lietuvos jaunimu. Toks bend
ravimas neša abipusę naudą.

Sagtis, kuri buvo pardavinėjama 
“kalėdinės akcijos” metu

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliamė į naujas patalpas-prie Rūtos auksinio amžiaus 
klubo, 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta RUE LEGER gatvėje nebeveiks nuo 
gegužės 15 d. Paketų priėmimo NAUJOS VALANDOS bus nuo 9 v. ryto iki 7 vai. 
vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Paketų išsiuntimas ir toliau bus kiekvieną savaitę. 
Paketų “pick up service” paėmimas iš jūsų namų veikia nuo pirmadienio iki penk
tadienio.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg

MONTREALYJE|»iWl
naujai) teieiunas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN
AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

Laurendau

Angers

Drake

DeLaVerendn

■j* švenčių ir sėkmingų bei
S laimingų Naujų metų
® bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki -
$ Adolfina ir Gediminas Skaisčiai,

Grimsby, Ont.

g naujų metų
H linkime giminėms, draugams
® ir pažįstamiems —
S <"Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

Mount Brydges, Ont.

gVEIKINU
visus savo gimines, 

draugus bei 
pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir
naujais 1994 metais.
Linkiu naujos vilties, 
ištvermės ir geriausios 
sėkmės visuose užmojuose 
bei darbuose.

Juzė Valaitienė

TORONTO LIETUVIU NAMAI \
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O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija, įsteigta Racine, Wiscon- 
sino valstijoje, 1913 m. liepos 
24 d., savo veiklos aštuoniasde
šimtmetį kukliai paminėjo 1993 
m. rugsėjo 12 d. Šią parapiją 
dabar aptarnauja Tėvai marijo
nai. Sukakčiai skirtas Mišias 
atnašavo klebonas kun. Stasys 
Saplis, MIC. Giedojo iš vasaros 
atostogų sugrįžęs parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. J. 
Grimskio. Po pamaldų senieji 
parapijiečiai susirinko para
pijos svetainėje prisiminti pra
eities ir pašnekėti apie dabar
tį bei ateitį. Jų eilėse jau ne
buvo pirmųjų šios lietuviškos 
parapijos steigėjų. Gyvi tebėra 
tik vėliau gimusieji, šioje pa
rapijoje krikštyti, priėmę pir
mąją Komuniją, kai kurie ir joj 
sutuokti. Šv. Kazimiero parapi
jai dabar priklauso ir daug ki
tataučių katalikų, lietuviams 
padedančių tvarkyti jos reika
lus.

Vyresniuosius Čikagos lietu
vius, susirinkusius “Seklyčio
je”, aplankė 1993 m. lapkričio 
pradžioje iš viešnagės Lietuvoj 
sugrįžęs kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Jis dalijosi įspūdžiais, pla
čiau paliesdamas Vėlines Lie
tuvoje. Esą tada mažiau matėsi 
žmonių miestų gatvėse, nes daug 
jų buvo išvykę į miestų ir net 
tėviškių kapines papuošti ten 
palaidotų savo artimųjų kapų, 
uždegti žvakučių. Daug jų tada 
degė ir Vilniuje prie Lietuvos 
televizijos bokšto, pagerbda- 
mos ten už atgimstančios Lie
tuvos laisvę žuvusiųjų atmini
mą. Įdomios buvo kun. A. Sau- 
laičio, SJ, Lietuvos vaizdų skaid
rės, ypač Kryžių kalno, kurį ap
lankė popiežius Jonas Paulius 
II, ten atnašavęs Mišias. Skaid
rės taipgi turėjo gausų žymiųjų 
Lietuvos šventovių rinkinį. Či- 
kagiečiams jos priminė dauge
liui artimas vietas bei ten pra
leistas jaunystės dienas Lietu
vos nepriklausomybės metais. 
Vyresniųjų lietuvių susitiki
mas su kun. A. Saulaičių, SJ, 
buvo baigtas malda ir pietumis.

Argentina
A. a. kun. Antanas Švedas, MIC, 

ištiktas širdies smūgio, mirė 
1993 m. lapkričio 21 d. Rosario 
mieste. Velionis gimė 1909 m. 
rugpjūčio 13 d. į JAV atvykusių 
lietuvių šeimoje Providence 
mieste, RI. Marijonų vienuo- 
lijon įsijungęs šešiolikos me
tų amžiaus, amžinuosius įžadus 
padarė 1930 m. rugpjūčio 15 d.,

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 
Lougheed a Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury Ontario

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik................................... $1 4.00
Pervedant JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių

* 1 kūb. pėdos dėžė 50 centų, 
2,4 kūb. pėdos - $1.00

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai ..........................(905) 632-4558
Mississaugos Ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai .................. (905) 822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai.............................(519) 773-8007
Fort Erie Danguolė Ir Don French.................................................(905) 871-1799
Montrealyje Leonas Ir Genė Balai šiai .......................................... (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980

o kunigu buvo įšventintas 1934 
m. liepos 15 d. Antrojo Didžio
jo karo metais velionis dirbo 
kapelionu JAV aviacijos dali
niuose Ramiajame vandenyne, 
o pokaryje šias pareigas ėjo 
didelėje bazėje Aliaskoje. At- 
sargon išėjo pulkininko laips
niu. 1950 m. lietuviai marijonai 
kūrėsi Rosario mieste. Ten nu
siųstas a.a. kun. A. Švedas, MIC, 
jau rado pastatytą Šv. Kazimie
ro šventovę ir vienuolyną. Šio
je parapijoje jis rūpinosi ne
turtingais parapijiečiais. Lyg 
nujausdamas artėjančią mirtį, 
velionis paskutinį kartą lankė
si JAV ir mirė grįžęs Argenti
non. Ten sekančiais metais ruo
šėsi švęsti kunigystės šešias
dešimtmetį.

Australija
Melburno lietuviai 1987 m. 

planavo įsigyti sodybą savo pen
sininkams. Šiam tikslui buvo 
įsteigta Melburno lietuvių drau
gija, pradėjusi telkti lėšas. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvių sodybos įsigijimas pa
sidarė neaktualus, nes daug kas 
pradėjo galvoti apie senatvės 
dienas Lietuvoje. Tad draugi
jos posėdyje beveik vienbalsiai 
buvo nutarta sodybai surinktas 
lėšas paskirti Lietuvai jos švie
timo reikalams. Draugijos val
dybos pirm. Dana Levickienė, 
1991 m. apsilankiusi Vilniuje, 
susitarė su anuometiniu kul
tūros bei švietimo ministeriu 
D. Kuoliu už tuos pinigus minis
terijai Vokietijoje nupirkti 
“Gestetner” kopijuotoją ir ro
tacinį spausdintuvą, tinkantį 
vadovėliams leisti. Vėliau bu
vo nutarta, kad šiam pirkiniui 
įsigyti ir Lietuvon pasiųsti rei
kia Vokietijos LB krašto valdy
bos pagalbos. Talkon buvo pa
kviestas jos pirm. Arminas Lip- 
šys. Sumanymas įgyvendintas, 
Melburno lietuvių draugijai nu
siuntus lėšas VLB krašto valdy
bai. Dėl trejų metų laikotarpyje 
padidėjusių kainų draugijos nu
siųstų 15.146 dolerių nepaka
ko pirkinio išlaidoms padengti. 
Dabar paaiškėjo, kad trūkstan
čią 2.500 dolerių sumą padengė 
pati D. Trinkūno vadovaujama 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija.

Britanija z1
Lietuvių namuose Londone 

1994 m. sausio 15 d. įvyks nepa
prastas DBLS narių ir Lietuvių 
namų bendrovės akcininkų su
važiavimas. Jame bus padaryti 
sprendimai, liečiantys Lietu
vių namų bendrovės finansinius 
bei jų ateities reikalus. Šis 
pranešimas paskelbtas “Euro
pos lietuvio” 1993 m. lapkričio 
27 — gruodžio 4 d.d. apimančio
je laidoje. Lietuvių namų Lon
done laukia pardavimas arba jų 
remontas ir palankesnis pritai
kymas dabartiniams lietuvių po
reikiams.

A. a. Antanas Steponavičius, 
gimęs 1920 m. gegužės 11 d. Man
česteryje gyvenusioj senosios 
kartos ateivių iš Lietuvos šei
moj, mirė 1993 m. spalio 9 d., pa
kirstas užsisenėjusios vidurių 
ligos. Palaidotas spalio 15 d. 
Middletone.

Glousterio ir Stroudo DBLS 
skyriaus metiniame narių susi
rinkime Ukrainiečių klube bu
vo prisiminti mirusieji nariai, 
aptarti skyriaus reikalai. Pa
likta ta pati valdyba: pirm. M. 
Gelvinauskienė, sekr. A. Gravas 
ir ižd. O. Pukienė. Revizijos ko
misijoje sutiko pasilikti J. Šle- 
pertas ir S. Šiulauskas.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

o

Sofija ir Bronius Urbonavičius

G. B. Trinkai
Birutė ir Bronius Tamošiūnai

Vincas ir Stasė Radzevičiai 
Marta ir Albinas Radžiūnai 
Juozas ir Marija Rybij, 

Hamilton, Ont.
Jonas Riauba

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai
Teresė Enskaitienė,

Hamilton, Ont.
Antanas ir Marytė Elijošiai

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

ristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

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

Levutė ir Aleksas Andruliai 
Aniceta Aperavičienė
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Jurgis Astrauskai 
Vincas Andrulionis, Rodney, Ont. 
Klara ir Mečys Andruškevičiai 
A. V. V. Augėnai
Irena ir Antanas Ambraškos,

Phoenix, AZ
Birutė ir Jonas Aukštaičiai
Zosė ir Petras Augaičiai, 

Delhi, Ont.
Albina ir Pranas Augaičiai

Monika ir Antanas Bumbuliai 
Julius, Pranė Barakauskai 
Elena ir Pranas Bersėnai 
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 Blauzdžiūnienė,

La Salle, Que.
T. D. Burokai
Isabelė ir Petras Baronai, 
St. Catharines, Ont.
Valė ir Vincas Baliūnai 

su šeima
Marija Borusienė ir vaikai 

Hamilton, Ont,
Irena, Jeronimas Birštoną! 

ir Šeima, Stayner, Ont.
Jonas Bartnikas
Sofija, Vytautas, Jonas

Balsevičiai, Ottawa, Ont.
Vytautas Birštonas 
Genovaitė Bijūnienė ir šeima 
Adelė Baronaitienė
Nelė ir Jonas Budriai

Birutė ir Kazimieras 
Čepaičiai

J. T. Cipariai ir šeima, 
Rodney, Ont.

Janina Černiauskienė
Vladas ir Ona Čėsnos, 

Ancaster, Ont.
Petras Čiurlys
Aldona ir Linas Čepai

Ona Dementavičienė 
Stasys Dabkus
Ona ir Petras Derliūnai 
Kunigunda ir Jonas Dervaičiai, 

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

ir dukros
Adelė Dobienė
Jonas, Elena Dalmotai,

St. Leonard, P.O.
Marija Danielienė
Stefanija Domeikienė, 

Hamilton, Ont.
Irena, Kathy, Loreta, Ričardas, 

Valy, Vladas Dauginiai
Aldona ir Petras Dranginiai 
Birutė ir Petras Daržinskai 
M. Daukšienė ir sūnus Linas 
Vaclovas Dubinskas 
Viktorija Daugelavičienė 
Albina Didžbalienė, Hamilton, Ont.

Adomas ir Ramutė Grigoniai 
Simas ir Marija Gudaičiai 
Marija Gečienė 
Elena Girėnienė
Marija ir Jonas Gimžauskai, 

Hamilton, Ont.
Kazys ir Elena Gudinskai, 

Hamilton, Ont.

Antanas Garkūnas, Dundas, Ont. 
Zigmas ir Ona Girdauskai 
Kostas ir Eugenija Gapučiai,

Bothwell, Ont.
Irena ir Povilas Girniai, 

Hamilton, Ont.
Bronius, Genovaitė Grajauskai, 

Hamilton, Ont.
B. V. Gataveckai
Eugenija ir Algirdas Grajauskai, 
Hamilton, Ont.
Angelė Gontienė
Bronė Galinienė
Pranas Gabrėnas,

St. Catharines, Ont.
Greičiūnų šeima,

Newmarket, Ont.
Anelė ir Jonas Gelažiai, 

Phelpston, Ont.
Stasys ir Valerija Gudaičiai, 

Niagara Falls, Ont.
Mykolas Gegužis
Zigmas, Adelė Gedminai,
I Hamilton, Ont.
H. Gumauskas

^Vincas ir Irena Ignaičiai 
Jadvyga Ignatavičienė 
Jūratė ir Markus Ignatavičiai, 

Wasaga Beach, Ont.
Jurgis, Petronėlė Ivanauskai 

ir dukra Elvyra su šeima 
ji. ir P. Juodvalkiai, 

,ft( Oshawa, Ont.
Monika Jasionytė 
Ona J aki m a vičienė 
Vanda Jasinevičienė 
Algimantas Jasinevičius 
tfarata ir Albertas Jankūnai, 
' Hamilton, Ont. 

IZ. Jasiūnienė 
Aldona Jankaitienė 
Petra ir Vladas Jankaičiai 
MUana ir Albertas Joneliai, 

Verdun, Que.
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
P: Z. Jonikai, Hamilton, Ont. 
Bionė Jonynienė 
Pranas ir Danutė Jankai

SU šeima, Hamilton, Ont.

Bronius, Elena Kišonai 
Olga ir Mykolas Krivickai, 
, t Oakville, Ont.
E., ir S. Kuzmickai
Pajauta ir Algis Kaziliai,

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

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai 

Oakville, Ont.
Isabelė Kandrotienė 
Onutė ir Jonas Karaliūnai, 

St. Catharines, Ont.
Elzbieta Kazickienė, 

Hamilton, Ont.
Dandtė, Tomas 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.
Valė Kecorienė
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Weiland, Ont.
J. ir T. Kiškūnai
Adolfas Kanapka,

Wasaga Beach, Ont.
H. Kairienė, Hamilton, Ont.
Petras, Teklė Kareckai ir 

Šeima, Hamilton, Ont.
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
V. S. Kneitai, Oshawa, Ont. 
Pranas Kaziukonis 
Vida ir Jurgis Kairiai 
Vytautas ir Elena Krikščiūnai, 

Wasaga Beach, Ont.

Vincas Kežmaitis, 
Hamilton, Ont.

Albertina Klupšienė
L. K. Klevai, Hamilton, Ont. 
Jonas ir Onutė Kareckai,

Hamilton, Ont.

Viktoras ir Aldona
Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont.

Antanas, Helena ir Lilly 
Liaukai, Hamilton, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai
Tillsonburg, Ont.

Elena ir Povilas Lukavičiai 
SU šeima, Hamilton, Ont.

J. Liutkienė
Ernestas ir Emilija Lengnikai, 

Hamilton, Ont.
Lydia ir Juozas Lukšos, 

London, Ont.

Sofija Martinaitienė
Alfonsas Marcis ir dukra Milda 
Vida, Feliksas Mockai ir šeima 
Vytautas, Ona Marcinkevičiai 

ir šeima
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodney, Ont.
Stella ir Juozas Miškiniai, 

Niagara Falls, Ont.
Vytautas Montvilas
Stasys Matulionis, Brantford, Ont.
Liucija ir Kostas Meškauskai, 

Hamilton, Ont.
Ieva ir Juozas MHkintai
B. St. Matulevičiai
Antanina Mikšienė, Hamilton, Ont.
E. J. Mažulaičiai, Hamilton, Ont.
Marija ir Vladas Miceikos, 

Simcoe, Ont.
Z. J. Mažonai

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Vincas ir Onutė Naruševičiai, 

(Vest Lome, Ont.
Helen ir Kęstutis Norkai, 

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

London, Ont.
Jonas ir Stasė Naruševičiai, 

Carignan, P. O.
Viktoras ir Rita Navickai 

SU Šeima, Tillsonburg, Ont.
R. E. Namikai
L. S. Olekai

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

West Lome, Ont.
Marija Pranaitienė
Jeronimas, Ramutė, Aušra ir 

Ramunė Pieiniai, 
Hamilton, Ont.

Joana ir Vladas Plečkaičiai 
Juozas Prišas
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 

Hamilton, Ont.
Janina Pacevičienė
Stefanija ir Antanas Petraičiai
Aldona, Juozas ir Antanas 

Petrauskai
U. Paliulis
Petras, Jane Pakalkai, 

Stayner, Ont.
Padolskių šeima
N. Preibienė
Irena ir Antanas Patašiai

' Vida ir Vytas Paškai
A. ir K. Poviloniai

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

Stoney Creek, Ont.
Eleonora ir Leonas Rudaičiai
Loreta, Vincas Rutkauskai, 

Keswick, Ont.
Joana ir Juozas Rovai 
Antanas Rakauskas

Gražina, Petras, Antanas 
Stauskai

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

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

Hamilton, Ont.
Jonas Šeperys 
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
Genovaitė ir Antanas 

Sprainaičiai
Augustinas Senkus 
Albina Štuopienė 
Viktoras Skukauskas 
Nijolė, Jonas Šimkai ir šeima 
Ona Savickienė, Hamilton, Ont. 
Juozas, Janina Šarūnai, 

St. Petersburg, FL 
Liuda Šileikienė 
Marija ir Pranas Šiūliai, 

Hamilton, Ont.
Juozas, Sofija Skučai 

Montreal, P.Q.
Juozas Staškevičius 
Liuda ir Jurgis Stungevičiai, 
V <’* Hamilton, Ont. / į 
Z. Saunorienė ir vaikai, 

Dundas, Ont.
Eleonora ir Antanas Šiškai, 

Fort Erie, Ont.
Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont. 
A. S. Sakai
Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 

Hamilton, Ont.
Eugenija ir Vladas Stabingiai, 

Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Simaičiai, 

Hamilton, Ont.
Ona, Vytas, Algis Skrebūnai 
Julija Šileikienė 
Stankų šeima, Hamilton, Ont. 
Vladas Simonaitis

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai, 

Wasaga Beach, Ont.
Joana Valiukienė
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que. 
Aldona ir Vladas Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Steponas, Irena Varankos 
Jadvyga ir Adolfas Vanagai 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai, 

Oakville, Ont.
Liudas ir Genutė Vyšniauskai 
P. Vitienė, Burlington, Ont.
J. Vaškela
Teodora Varneckienė 
Gintautas ir Genė Venskaičiai 
Bronė Vilkienė

Marija ir Juozas Zažęckai, 
Cambridge, Ont. s

Juozas Žadeikis
K B. Žutautai ir sūnūs \ 
Delfiną Zulonienė,

Mississauga, Ont.
Bronė Žiobienė
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzefą ir Kęstutis Žuliai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
P. Žibūnas
Aldona Zarembaitė
Antanas ir Stasė Zimnickai 

ir sūnus
Antanas Žilėnas
Pranas ir Marija Žymantai, 

Phelpston, Ont.
Tušė ir Zigmas Zaleskiai



Valdyba

TĖVAI PRANCIŠKONAI

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

Liudas Januška, OFM
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A.a. ALEKSANDRO ŽEMAIČIO karstas įnešamas į koplyčią 1993 m. rugpjūčio 23 dieną

LEONAS BALTUŠIS

1 Sveikinam
su šv. Kalėdomis

nint Molotovo - Ribbentropo 
sandėrį ir Lietuvos tragedi
jos pradžią.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Visus parapijiečius. 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

Malonių
Kalėdų švenčių 
ir sveikatos pilnų naujų 

1994 metų 
visiems klubo nariams ir 
“Vilnius Manor” gyventojams 
nuoširdžiai linki 

Sveikiname |
su i

šv. Kalėdomis S
visus gimines, draugus 
ir pacientus, linkėdami I® 
linksmų bei sėkmingų fe

naujų metų — Dr- Eimutis ir Rita Birgiotai 
su šeima

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

ŠV. Kalėdų ir sėkmingų 

naujų metų -
Levutė ir Vladas Pevcevičiai

dteizzW | 
ir laimingų bei sėkmingų | 

linkime visiems

savo giminėms, 
draugams ir #• 

pažįstamiems -
Antanas ir Ona Baltrūnai $

Sveikinam su 
šv. Kalėdom ir
naujais metais
visus gimines, draugus 
ir pažįstamus —

Augutė ir Vytautas 
Dubickai

Paskutinį lapą užverčiant
Nuskridęs pagerbti žuvusių kovotojų Lietuvoje, ir pats prie jų prisijungė

Parašęs straipsnį “Pamink
linė koplyčia partizanams” 
(“TŽ” 1993 m. 6 nr.) maniau, 
kad tuo pagaliau baigiau rašy
ti reportažą apie Vyt. Baltušio- 
Girinio kuopos partizanus, ry
šininkes ir koplyčios mecena
tus - Aleksandrą ir dr. Mariją 
Žemaičius. Žmogaus, kuris tiek 
gero darė savo kuopos vyrams 
bei Utenos krašto žmonėms, 
šiandien mūsų tarpe jau nėra. 
Tegul šis straipsnelis būna 
mano paskutinė pagarba tam 
geradariui.

* * *

Žinojau, kad birželio pabai
goje A. M. Žemaičiai išskrenda 
į Lietuvą. Buvo atgavę Lietuvos 
pilietybę, tėvų žemę ir nusipir
kę butą Viliuje. Visa tai buvo 
pasiekta su didžiausiais sun
kumais, kol pagaliau buvo pra
laužta Lietuvos “aparačikų ge
ležinė uždanga”. Ne prie šir
dies jiems išeiviai, buvę par
tizanai ar sibiriokai.

Paskambinau birželio 27 d. 
Išsikalbėjom. Aleksas skrenda 
jau 13-tą kartą, o Marija buvu
si ten jau per 20 kartų. Alek
sui jau 83 metai, taigi ne jau
nuolis. Skundėsi, kad jaučiasi 
labai nuvargęs ir kas dieną 
sapnuojąs Lietuvą. Sakė norįs 
mirti tik savo krašto žemėje - 
Katlėrių kapinėse. “Vieną die
ną vis tiek lankysitės Lietu
voje ir aplankysit pusbrolio 
kapą. Neužmirškit aplankyti ir 
mano kapo”. Tai buvo mūsų 
paskutinis pasikalbėjimas. 
Nors niekuomet gyvenime ne
buvome susitikę, bet šis žmo
gus kaž kodėl man buvo labai 
“prie širdies”.

1993 m. rugpjūčio pradžioje 
atkeliavo ir pirmas A. M. Že
maičių laiškas iš Lietuvos. Ci
tuoju: “Mes, gyvendami Ameri
koje, tik dalį težinojome, kas 
čia vyksta. Ir pagal liet, posa
kį: ‘Juo giliau į mišką, tuo dau
giau medžių’. Trumpame laiš
ke neįmanoma aprašyti visko, 
su kuo tenka susidurti, o ir tas 
laiškas ar pasiektų Jus?

(...) Kaip žinote, Aleksas 
nutarė aptverti tvorele tas par
tizanų kapinaites savo žemėje, 
bet iki šiol dar negavo leidi
mo. Kažkokia kaimo moteriš
kė atvažiavus iškoliojo darbi
ninkus, kam jie stato tvorą kaž
kokiems ‘banditams’ ir dar net 
leidimo neturėdami”.

Kaip paaiškėjo vėliau, tai 
buvo valsčiaus viršaitė. Dar
bininkai užpykę liepė jai “neš
ti skudurus” ir netrukdyti dar
bo. Aleksas tai labai pergyve
no, o silpnai širdžiai tai labai 
netikę “vaistai”. Pats Utenos 
miesto meras Nerijus Žiedas la
bai puikus žmogus ir geras lie
tuvis. Visa problema, kad yra 
labai daug visokių lietuviškų 
išverstaskūrių “načalnikų”, o 
su jais jau beveik neįmanoma 
susikalbėti. Jie jaučiasi ir dabar 
kaip Brežnevo laikais: viena 
galvoja, kita savo ir visai ką 
kita daro. Ypač galingi jie pro
vincijoje.

Kapinių akmeninė tvora, su
projektuota architekto Alg. 
Kuro, yra tikrai graži. Ypač 
gražūs vartai. Man atsiųsta
me plane pažymėta ir kur pa
laidotas mano pusbrolis bei 
kiti 7 jo kuopos vyrai. Pagal 
A. M. Žemaičių planą, kapinių 
vartai ir pastatytas puikus 
liet, kryžius Alekso brolio Jo
no žuvimo vietoje, turėjo bū
ti pašventinti rugpjūčio 22 d. 
Rugpjūčio 23 d., 1 v.p.p. turėjo 
būti atnašaujamos Mišios, mi-

Kapinių tvora buvo užbaig
ta rugpjūčio 22 d. Pašventinus 
Aleksas dar pasakė trumpą ir 
jau paskutinę kalbelę savo gy
venime. Cituoju iš p. Marijos 
rašyto laiško rugpjūčio 28 d.: 
“Man labai brangios šios Katlė- 
rių senosios kapinaitės, nors 
jose ir nėra palaidota mano ar
timųjų. Jos yra istorinės, nes 
čia ilsisi palaikai 1863 m. su
kilėlių. Čia taip pat ilsisi ir 
mano žuvusio brolio Jono bend
ražygių bei jų vado Girinio pa
laikai, paaukojusių savo gyvy
bes už Lietuvos laisvę.

Suprantu, kad nelengva gy
venti mano tautiečiams dabar
tinėje Lietuvoje, tad noriu, 
kad mano šeimos lėšos, paskir
tos sutvarkyti šioms kapinai- 
tėms, būtų tėvynainio auka at
minimui tiems, kurie paauko
jo gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Mano gili padėka archit. Alg. 
Kurui ir Vygandui Jučiui už jų 
didelį įnašą sutvarkant šias 
kapinaites”!}

as\J

Mirusių kovotojų klausimas dabarčiai
Mažosios Lietuvos sukaktis dabarties akimis žiūrint

1993 m. lapkričio 30 d. sukako 
75 metai, kai Mažosios arba 
Prūsų Lietuvos taryba 1918 m. 
paskelbė pasauliui to krašto 
prisijungimą prie naujai atsi- 
statančios Lietuvos valstybės 
telkdama visas savo jėgas tam 
siekiui vykdyti. To krašto lie
tuvininkams šis jų drąsus žy
gis po 600 metų svetimos prie
spaudos buvo tolygus Vasario 
16-tosios Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimui Vilniuje.

Šimtmečių eigoje Mažajai 
Lietuvai buvo lemta patirti 
baisius smūgius. Šiandien esa
me liudininkai to krašto visuo
tinio genocido, įvykdyto nacis
tinės Vokietijos ir komunisti
nės Rusijos žiauriausiomis 
priemonėmis. Ši atkakli ir di
džiai nusipelniusi gentis bai
gė savo egzistenciją, pasilik
dama gyva tik kalbiniais bei 
kultūriniais paminklais bei ko
votojų kapais Nemuno ir Prie
gliaus krantuose.

Tas kraštas tačiau yra bend
ra visos lietuvių tautos gyve
nimo geografinė erdvė, skirta 
jai istorijos ir apgyventa jos 
žmonių nuo neatmenamų am
žių. Argi galima nuoširdžiai 
sielotis Lietuvos prisikėlimu, 
nusisukant nuo Mažosios Lie
tuvos didžios tragedijos ir pa
liekant ją tyloje agresyvių 
valstybių grobiu? Daug girdi
me apie teritoriniu požiūriu 
nuskriaustų tautų - airių, ar
mėnų, palestiniečių, žydų ryž
tingas pastangas, palydimas 
gyvybės aukomis siekiančiomis 
atgauti savas tėvonijas.

Kas gi kalba šiandien už Ma
žąją Lietuvą ir jos teisę grįž
ti prie bendros tautos ir vals
tybės kamieno? Tai nėra kokia 
kolonija Afrikoje ar Azijoje, 
o tai kraštas, “kur bėga Šešu
pė, kur Nemunas teka!” Lietu
vos vyriausybės ir mūsų visuo
meninių veiksnių vykdoma nu
sikalstama tyla pasaulyje su
kuria iliuziją lyg tai būtų kaž
kokia “terra incognita” - ne
žinoma žemė, atvira užpuolikų 
grobiui. Nesuvokiama, kad 
šiai lietuvių tautos tėvonijai 
pasilikus Rusijos dalimi, būtų 
išrašytas mirties sprendimas 
visos tautos mastu.

Po šios trumpos kalbos Alek
sui ir p. Marijai buvo uždėti 
ąžuolo lapų vainikai. Kalbė
damas pradėjo jaudintis ir po 
kalbos p. Marija pasakė, kad 
ji norinti padėti vainiką prie 
partizanų kapo paminklo. Ei
nant Aleksas kiek atsiliko ir 
staiga aiktelėjęs griuvo ištik
tas širdies smūgio. Tai įvyko 
1993 m. rugpjūčio 22 d., 7.30 v.v.

Kaip p. Marija savo laiške ra
šė, Aleksas paskutiniu laiku 
vis sakydavo: “Lietuvoje gyven
ti per sunku, čia galima tik nu
mirti”. Šio įvykio liudininkas 
yra Montrealyje gyvenąs anykš
tėnas Juozas Šiaučiulis, kuris 
tuo metu ten buvo. Kitą dieną 
įvyko oficialus koplyčios per
davimus Utenos parapijai, nes 
toks buvo A. M. Žemaičių no
ras. Apie 12 v. atvežė karstą 
ir padėjo koplyčioje. Žmonės 
manė, kad čia partizano kars
to simbolika, kol paaiškėjo vi
sas reikalas.

Atvažiavo Panevėžio vysk. J. 
Preikšas ir apie 30 kunigų. Per
davimo aktą perskaitė kun. P. 
Adomonis. Puikiai giedojo

(Nukelta į 12-tą psl.)

Karaliaučiaus uostas būtų 
išvystytas į keleto milijonų 
gyventojų komercinę ir milita- 
rinę bazę ir visi keliai iš mil
žiniško Rusijos užnugario, kaip 
koks naujas “Drang nach Wes
ten”, eitų per Lietuvos terito
riją. Kito kelio nėra. Ne tik 
pramonės ir kariniai transpor
tai, bet ir palaidi motorizuo
ti turistai drauge su vagių, plė
šikų ir žmogžudžių gengėmis 
veržtųsi per Lietuvą, sukurda
mi neišsprendžiamas proble
mas ir niekad nesibaigiančius 
konfliktus su provokacine Ru
sija. Kaip ilgai Lietuva tver
tų tokią terionę? Kaip ilgai ir 
kuo ji baigtųsi?

Minint septyniasdešimt pen- 
kerių metų Mažosios Lietuvos 
Tilžės akto sukaktį, šiandien 
yra aiškiau negu bet kada, kad 
to akto įgyvendinimas glau
džiai rišasi su lietuvių tau
tos tolimesniu likimu. Ši lie
tuvių tautos tėvonija turi per
eiti Lietuvos respublikai, kaip 
neaskiriama jos dalis. Teisini- 
masis, kad, girdi, problema 
esanti per daug sudėtinga ir 
nereali tik išreiškia tingų ša- 
linimąsi nuo istorijos šiam lai
kotarpiui skirtų uždavinių. Ši
taip nefilosofavo mūsų tėvų ir 
senelių karta dar beviltiškes- 
nėse aplinkybėse žvelgdama į 
Klaipėdos ir Vilniaus proble
mas. Jie vadovavosi ryžtu ir 
surado kelius. Tų drąsių žygių 
“nerealumas” neužtemdė vizi
jos į to meto tautos ir valsty
bės ateičiai neatidėliotinius 
įsipareigojimus.

Stoka dėmesio Mažosios Lie
tuvos tragedijai, o per ją ir vi
sos lietuvių tautos į geopoli
tinius spąstus stumiamam liki
mui neišvengiamai kelia klau
simą: argi mūsoji karta stoko
ja drąsos semtis stiprybės dar 
iš visai nesenos praeities? Ma
žoji Lietuva ir jos kapuose be
siilsintys ilgų amžių kovoto
jai ir bendro tautos gyvenimo 
kūrėjai šaukiasi atsakymo į jų

didžią auką.

Algis A. Regis,

Mažosios Lietuvos 
rezistencinio 

sąjūdžio pirmininkas

Anapilio moterų 
būrelio valdyba

proga sveikina 
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1994 siais metais.

KALEDCL švenčių ir
***

linkime sesėms bei broliams :ft
šauliams A
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje

Visus 1994 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —

Toronto VI. Pūtvio _fi,
šaulių kuopos valdyba $ 
pirm. Balys Savickas

v visus gimines, draugus ir
* pacientus, linkėdamas
I sveikų bei sėkmingų

j Naujų metų -
< Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

455' • VC:

pirm. dr. R. Zabieliauskas 
sekr. dr. G. Skrinskas 
ižd. dr. S. Dubickas 
buv. pirm. dr. M. Valadka

LINKSMŲ SV KALĖDŲ
ir laimingų 1994 metų linki 
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 
lietuviams —

Kanados lietuvių medikų draugijos valdyba:

^iOiOiOiOiOiGiOiOiOiOiOiGiOiOiOiOiOiOiOiOiOiaiOiOii?

vetl5tiiame

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

^o?o?e?o?e?o?o?eio?o?e?o?o?O’O?o?0?o!o?o^ĮOieior«

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių

ir sėkmingų
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RISTA U S 
GIMIMO

ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

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

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Hamiltono apylinkės valdyba $

1994-tųjų

Mišios už a.a. ALEKSANDRĄ ŽEMAITĮ buvo atnašaujamos 1993 m. rugpjūčio 23 d. Iš kairės Panevėžio vyskupi
jos kancleris mons. JONAS JUODELIS, Panevėžio vyskupas JUOZAS PREIKŠAS ir Utenos klebonas dekanas
kun. PETRAS ADOMONIS

Hamiltono 
ateitininkų 
Stulginskio 
kuopos nariai 

sveikina 
visus ateitininkus ir 
prijaučiančius su

Linki sveikatos, tyro džiaugsmo ir 
Dievo palaimos

proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius ir 
visus mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1994 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

S- Nuoširdžiai sveikiname
gimines, draugus ir pažįstamus
su šv. Kalėdomis ir
linkime laimingų bei

M sėkmingų Naujų metų -
Pranas ir Magdalena Krila vičiai,

vaikai ir jų šeimos KeswickOnt.

proga sveikiname 
gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami daug „ ,
g laimės Ir tyro džiaugsmo - Emlliia’ Al,onsas ^baba‘ 
M ' Hamilton, Ont.

Dundas, Ont.

Sveikiname
savo bičiulius su 

šv. Kalėdomis bei

naujaisiais metais, linkėdami 
daug sėkmės ir Dievo palaimos

Bronė, Bronius ir Algis Venslovai

rista us gimimo 
švenčių ir Naujų metų

proga sveikiname mielus savo pS 
gimines, draugus ir pažįstamus, ® 
linkėdami šventinio džiaugsmo 
ir geriausios sėkmės ftj
naujaisiais metais -

Lionė ir Vladas Kybartai,
Hamilton, Ont. S ____ ___ . . _ . . .v*

IMielus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikiname su 

šv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės 

ir sėkmės 
naujaisiais metais —

Paskutinį lapą užverčiant...
(Atkelta iš 11-to psl.)

Kauno tremtinių choras. Kle
bono P. Adomonio sprendimu, 
A. Žemaitis palaidotas koply
čioje. Buvo padaryta koplyčios 
viduje kripta, kur ir buvo palai
dotas rugpjūčio 25 d. Įdėta lie
tuviškos žemelės ir gėlių. Krip
ta galutinai užbaigta tik rugsė
jo 22 d.

♦ * *

Rugsėjo 24 d. p. Marija ir bro
lienė Vilčiauskienė atvyko į 
koplyčią aptvarkyti gėlių. Tą 
pačią dieną, prieš išvykdama į 
Vilnių, nutarė dar kartą ap
lankyti koplyčią. Pamatė, kad 
durys išlaužtos. Viduje vaikš
čiota nešvariais batais, net už
lipta ant altoriaus. Senas si
dabrinis 1698 m. kryžius sulau
žytas ir numestas ant grindų. 
Nuo Alekso kriptos nuimta žva
kidė sulaužyta, o žvakė uždeg
ta ir pastatyta prie altoriaus 
sienos. Buvo laiku atvykta, nes 
koplyčia greičiausiai būtų su

degusi. Prieš keletą dienų, kur 
žuvo Alekso brolis, buvo nu
versta granitinė plokštė, iš
tryptos gėlės, išmėtyti vazonė
liai. Kažkam labai nepatinka, 
kad pagerbiami partizanai.

Marija nuvažiavo į Utenos 
policiją. Policijos komisaras 
ir padėjėjas - vietiniai rusai. 
Vilniuje pranešė apie įvykį Vi
daus reikalų ministerijai. Pa
rašė ir į “Lietuvos aidą”. Ar 
bus nusikaltėliai surasti? Rei
kia labai abejoti. Vietiniai 
žmonės sako, kad jie žino kie
no tai darbas, bet bijo prasi
tarti, nes jiems grasinama, o 
turima reikalas ne su vienu. 
Dar visai neseniai Utenoje įsi
kūrė II Pasaulinio karo daly
vių organizacija “Antihitle
rinė koalicija” su pirmininku 
drg. Šaraninu. Organizacijos 
eilėse nemažai ir suklaidintų 
lietuvių, kurių daugelis daug 
blogesni negu tikri rusai.

♦ * *

Hamilton, Ontario
ŠVENČIŲ PROGA sveikiname 

gimines, draugus ir bičiulius, gy
venančius čia išeivijoje ir Lietu
voje. Linkime tyro džiaugsmo Kris
taus gimimo šventėje, sveikatos 
ateinančiuose Naujuose metuose. 
Vietoj sveikinimo atvirukais ski
riame auką “Pagalba Lietuvos vai
kams”: $40- F. A. Povilauskai; $30 
- V. L. Bakšiai, T. J. Povilauskai; 
$20 - K. J. Blekaičiai, E. K. Gudins- 
kai, E. Ramanauskienė, F. Vencke- 
vičienė, A. S. Urbonavičiai.

Reikšdami užuojautą artimie
siems, vietoj gėlių a.a. Antano Sar- 
paliaus atminimui: $20 - Z. P. Sa
kalai, O. B. Steponavičiai; $10 - R. 
B. Pakalniškiai; a.a. Petro Babino 
atminimui $10 - A. A. Pilipavičiai; 
A. Obcarskio $20 auka siuntiniams.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
PLV komitetas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, svei
kindami gimines bei pažįstamus, 
savo įnašais papildė Kanados lie
tuvių fondą: $300 - J. Andrukai- 
tis; $100 - K. Norkutę, P. Sakalas; 
a.a. Genovaitės fjkripkutės 28 m. 
mirties prisimininiUi sesuo Sofija 
ir St. Rakščiai - $100; a.a. Juozo 
Domeikos atminimui žmona St. 
Domeikienė - $50; a.a. Edvardo 
Galinio atminimui V. E. Sakai 
aukojo $20.

KLF dėkoja už aukas.
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS GIED

RAITIS, įvertindamas spaudos 
reikšmę, paskyrė po $50 - “Tėviš
kės žiburiams”, “Nepriklausomai 
Lietuvai”, Hamiltono “Gintarinių 
aidų” radijo valandėlei ir papildė 
savo įnašą Kanados lietuvių fon
de, paaukodami $100.

Valdyba

Lietingą rugsėjo 1 d. sekma
dienį Alių kaimo kalvelėje bu
vo pašventintas dar vienas pa
minklas. Paminklo autorius 
visiems žinomas Vyt. Giedrai
tis. Paminklas Vyt. Baltušio- 
Girinio adjutantui Lietuvos 
rusui Leontinui Kostinui. Tai 
čia gimęs ir augęs rusas, kuris 
žuvo už Lietuvą nuo lietuvių 
stribų kulkos. Akmenyje iškal
tas partizano vardas, pavardė 
ir ortodoksų kryžius. Rusų 
cerkvėje buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos, o paminklas 
pašventintas ne tik ortodoksų 
dvasiškio, bet ir Utenos kle
bono. Šis 22 metų amžiaus ru
sas gali būti pavyzdžiu dauge
liui lietuvių.

Skambinau į Varšuvą pus
broliui Liudui Baltušiu! - Gi
rinio broliui. Susijaudino kaip 
ir aš. Dr. Marijai Žemaitienei 
mūsų abiejų nuoširdžiausia 
užuojauta. Šį straipsnelį no
riu baigti uteniškės mokytojos- 
pensininkės Aldonos Grigara
vičienės eilėraščiu “Tu sugrį
žai”, skirtu Aleksandrui ir Ma
rijai Žemaičiams.
Tu sugrįžai. Paukščiu skridai, 
brolelio kapą suradai.
Ir pabučiavęs žemės grumstą 
į dirvą grūdu nukritai.

London, Ontario
LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU

BAS Londone rengia tradicinę Ka
lėdų vakarienę gruodžio 18, šešta
dienį, 5.30 v.p.p., Šiluvos Marijos 
parapijos salėje, 1414 Dundas St, 
London, Ont. Dėl informacijos pra
šome kreiptis į S. Kerą tel. 652-6837 
ar į V. Staškūną tel. 472-4808.

LIETUVIŲ L. EIMANTO VARDO 
mokykla rengia Kalėdų eglutę 
gruodžio 19, sekmadienį, po 11 vai. 
pamaldų Šiluvos Marijos parapi
jos salėje. Gr. P.

linkėdama daug laimės ir sėkmės

itį Delhi, Ontario ssr.

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

šv. Kalėdomis,

naujaisiais 1994siais metais -

Verutė Treigienė

Sveikiname 
mielus draugus ir pažįstamus bei linkime 

jaukių Kalėdų švenčių

Alina Kšivickienė, 
Dundas, Ont. {5?

Onutė, Edis ir Algis Adomauskai, K 

Hamilton, Ont.

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

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų 
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei, Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

OOOSHMKMfl

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” Zc 
atstovas) yįy

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y T7 A „ LIETUVIŲ KREDITO 

1 rV-L/lVzV 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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.75%
santaupas............................... 2.25%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius .................. 3.75%
1 m. term, indėlius ................ 4.75%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 4.25%
3 m. term.indėlius ................. 5.00%
5 m. term, indėlius ................ 6.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .......2.75%
RRSP Ir RRIF 1 m....................4.75%
RRSP ir RRIF Ind. 3 m............ 5.00%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 6.25%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas............. 9.50%
nekiln. turto pask. 1 m........... 6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Lt

Nuotr. St. Kero

švenčių ir

I- “TALKA” lietuvių kredito kooperatyvas
A- įf-prpA yfrlj*. gY0A STyHK JFtf* jfY&K ■

proga 
nuoširdžiai sveikina 

savo narius bei 
visus lietuvius ir 

linki gražių, sveikų 
ir laimingų dienų —

Valdyba, 
komitetai ir tarnautojai

r-*'
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M- proga savo gimines, draugus 

ir pažįstamus sveikina —

Angelė ir Jonas Šulcai

Regina Bražukienė
Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

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

naujaisiais metais —

Algis, Viltė, Daina, 
Aurelia, Paulius ir Algiukas Valiuliai

Šv. Kalėdų ir 

Naujų Metų proga

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

Džiugių KALĖDŲ 
švenčių ir sėkmingų s 
bei laimingų 
NAUJŲ METŲ 
bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki — Sofija Tumosienė 
ir vaikai

Šv. Kalėdų 
švenčių proga 
sveikiname 

visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus 

linkime džiugių 
bei laimingų

Pranas, Stasė ir Pita Pociai >

Linksmų Kalėdų švenčių
ir sėkmės pilnų

Edvardas Valeška

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki - įfe

ED. KONDRATAS ir šeima

ir sėkmingų 
naujų metų 
visiems klientams 
pažįstamiems linki —

Vilniaus Mokytojų kvalifikacijos institute dėstytoja VIDA STANEVIČIENĖ su Lietuvos mokytojais-kursantais

Kanadietės mokytojų kursuose Vilniuje
VIDA STANEVIČIENĖ ir
ONUTĖ STANEVIČIŪTĖ

Ruošiamės
Ruošiamės, knisamės po kny

gynus, bibliotekas, parduotu
ves. Perkame, sukame galvas, 
skaitome, laiškais susirašinė- 
jam. Ruošiame pamokas, pa
skaitas. “Neveiks apšvietimo 
aparatas. Nebus popieriaus, 
reikmenų”. Pakuojame, kem
šame, rišame, siunčiame pa
ketus.

Pirmos dienos Lietuvoje
Pagaliau Lietuvos žemė. 

Laukiame prie muitinės — de
vyni vyrai ir mes paskutinio
sios. Uniformuotas jaunuolis 
pasižiūri į mūsų dokumentus 
ir leidžia eiti pirmyn. APPLE 
kursų organizatorių mūsų pa
sitikti nesimato. Laimingos, 
kad giminės ir draugai pasi
rūpina. Keturiais automobi-
liais klaidžiojame, ieškodami 
Vilniaus Didlaukio gatvėje 
Mokytojų kvalifikacijos insti
tuto ir bendrabučio.

“Stanevičių pavardė to
kios nėra. Suklydote”. “Tai gal 
per anksti atvykome?” “Ar iš 
Amerikos?” “Ne, iš Kanados”. 
“Tik Stankevičių pavardė yra”. 
“Tai mes — klaida per vieną 
raidę!” Vėliau užtinkame dar 
daugiau mūsų pavardės versi
jų. (Apsistojome visai netoli 
Stanevičiaus gatvės!).

Susipažinti su APPLE kursų 
tvarka — surasti jų atstovus, 
mūsų iš anksčiau siųstus pa
ketus ir užkąsti — tai mūsų 
pirmieji uždaviniai. Bet lie
tuvis nepražus! Trečią dieną 
svajonė išsipildo: išgirstame 
per telefoną pažįstamą Gitos 
Kupčinskienės balsą, pajun
tame jos draugišką ranką.

Kursų eiga
Pirma kursų diena praside

da 8 v.r. su pusryčiais ir oficia
liu atidarymu lietuvių ir ang
lų kalbomis. Instituto direkto
rius Antanas Kiveris ir APPLE 
koordinatorė sveikina ir dė
koja atvykusioms amerikie
čiams švietėjams. Scenoje be 
mūsų dviejų iš Kanados sėdi 
dar 15 dėstytojų ir 2 adminis
tracijos darbuotojai, 7 iš jų 
lietuviškai kalbantys ir 2 lie
tuvių kilmės, bet lietuviškai 
nekalbantys. Publikoje sėdi 
arti 200 Lietuvos mokytojų — 
kursantų iš įvairių vietovių. 
Tarp jų trys vietiniai anglų 
kalbos jauni vertėjai, kurie, iš 
anksto susipažinę su medžiaga, 
laisvai ir puikiai atlieka dar
bą.
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Paskaitos prasideda 9 v.r. 
ir tęsiasi iki 11 vai. Kursantai 
paskirstomi pagal švietimo 
sritis: į pažengusiųjų ir ang
liškai nekalbančiųjų anglų 
kalbos grupes, prancūzų, spe- 
cialiosos pedagogikos ir ad
ministracinę grupę. Nuo 11 v.r. 
iki 12 v. vyksta laisvų temų na
grinėjimas: disciplina klasėje, 
dainavimas, grupinė mokymo 
sistema, Amerikos gyventojai, 
ir t.t. 12 vai. — pietūs. 12.30 
v.p.p. — dėstytojų susirinki
mas. Nuo 1.30 iki 4 v.p.p. grupi
nių pamokų tęsinys.

Mano klasėje 25 pažengusių
jų anglų kalboje kursančių — 
visos moterys. Aiškinu anglų 
kalba dėstymo metodus — ska
tinti mokinių pokalbius, ug
dyti vadovavimą, savivertę, 
darbo etiką, atsakingumą, 
jausmų suvaldymą, problemų 
sprendimą, teigiamą elgesį, 
moralę ir kitas vertybes. Dar-

kūrybingai spręsti problemas, 
kviečiu kursantus “išdrįsti 
būti skirtingais, originaliais”. 
Kursantai mažesnėse grupėse 
jaučiasi laisvesni.

Lietuvos mokytojai patvir
tina Lietuvos žmonių garsųjį 
nuoširdumą, vaišingumą, dos
numą. Jų sąlygos yra labai sun
kios. Alga — 100 litų, kai tar
nautojas parduotuvėje gali 
uždirbti 300 litų. Svetimų kal
bų mokytojus vilioja dirbti 
privačios įmonės. Mokyklose 
visokiausių trūkumų. Mūsų 
šeimos auka mokytojų insti
tutui — kreida, vadovėlių per 
50 egzempliorių, popieriaus, 
įvairių rašymo reikmenų, kom
piuteris, dvi rašomosios ma
šinėlės, t.t. — tik duonos rie
kutė alkanam. Šie reikmenys 
išdėstyti ant stalo klasėje — 
nė vienas daiktas neprapuola. 
Mokytojai pasiskolina ir grą
žina. (Šio siuntinio išlaidoms

&

Į ir na ujų 1994 metų
jį proga sveikiname gimines,
i draugus, pažįstamus ir
< linkime Dievo palaimos bei 

tyro džiaugsmo -

■ Irena ir Petras Lukoševičiai
4 '

SVEIKINU su j
Kalėdomis, | 

linkiu laimingų M
JWu|

n? mieliems giminėms, klientams ir draugams — 
v Petras Šimonėlis

bas labai intensyvus. Kursan- 
tės gausiai dalyvauja, atidžiai 
klausosi kiekvieno žodžio. Bai
giasi dvi savaitės, o medžiagos 
užtektų dar mėnesiui.

Visi kursantai dalyvauja 
anglų kalbos pamokose. Jie 
padalinti į grupes pagal ang
lų kalbos mokėjimą. Man ten
ka angliškai nekalbančių gru
pė. Kursų organizatoriai iš 
anksto nespėjo mums paaiš
kinti apie šios grupės suda
rymą, tenka vakarais gerokai 
ruoštis. Jaučiuos laiminga, 
kad turiu medžiagos, kurią 
iš anksto buvau institutui 
nusiuntusi. Kursantų entu
ziastiškas posakis — “pramok
sime tuoj pat angliškai susi
kalbėti!” — skatina mane dar 
daugiau pasistengti.

Gerokai po 5 v.v. vykstame 
pas Eglę Šleinotienę, insti
tuto anglų kalbos dėstymo me
todų vedėją, pasigardžiuoti 
jos paruošta kava, atsipūsti 
ir pasidalinti įspūdžiais. Šeš
tą valandą vakarienė. Skun
džiamės, kad mus per daug ir 
per skaniai maitina. Vakarais 
instituto darbuotojai organi
zuoja mums kultūrinius vaka
rus. Vėlų vakarą kartais ste
buklingai dar atsiranda jėgų 
autobusu nuvykti į senamies
tį pasivaikščioti.

Lietuvos mokytojai
Kursantų anglų kalbos mo

kėjimo lygis stebėtinai aukš
tas, jaučiama įtaka iš D. Bri
tanijos. Dėstydama komuni
kacijos metodologiją, paste
biu, kad kursantams patiems 
labai sunku paaiškinti “kaip 
jie jaučiasi”. Dėstydama kaip

Hamiltono lietuvių bankelis 
“Talka” skyrė $500, o Kanados 
lietuvių fondas — $400 auką).
Iškilmingas kursų užbaigimas

Mokytojų kvalifikacijos in
stituto direktorius Ant. Kive
ris, švietimo ir kultūros komi
sijos atstovė ir APPLE atsto
vė dėkojo mokytojams iš Ame
rikos ir Kanados (pagaliau 
mus pripažino!) už pasiauko
jimą ir sėkmingai atliktą dar
bą. Direktoriui ir švietimo 
komisijos atstovei perduoda
me Kanados lietuvių mokyklų 
metraštį, sveikinimus ir do
vanėles iš Kanados bei mies
to valdžios atstovų. Lietuvos 
mokytojai dėkoja ir plaukia 
scenon su gėlėmis ir dovano
mis. Jungiame rankas. Skamba 
J. Marcinkevičiaus “Tai gra
žiai skambėjo žodžiai / Vie
nas žodis ‘Lietuva”. Kanados 
ir Lietuvos mokytojų dvasia 
viena.

Nors Lietuvos gyventojai 
nudvasinti, išnaikinti, nu
žmoginti per 50 metų sovietų 
okupacijos ir dabar ekonomiš
kai bei politiškai nusilpę, vi
sas jėgas sukaupę nori išbristi 
ir išsilaisvinti iš visų negero
vių. Įsitikinome, kad greičiau
sias kelias į Lietuvos atgimi
mą, atsivertimą, atbudimą — 
tik per mokytojus, per švieti
mą. Vienas mokytojas turi ne-

(Nukelta į 14-tą psl.)

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

Lilė ir Vladas Nakrošiai 8

Darbo ir vaišių metu Mokytojų kvalifikacijos institute. Iš kairės: lietuvių 
kilmės dėstytoja iš Havąjų - PATRICIA SULLIVAN, dėstytoja VIDA 
STANEVIČIENĖ ir to instituto anglų kalbos vedėja EGLĖ ŠLEINOTIENĖ

proga

LAIMES ir SĖKMĖS 
nuoširdžiai linkime 

mieliems 
kooperatyvo nariams 

visiems tautiečiams
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•g Džiugių 
g šventų Kalėdų 
g ir laimingų bei pilnų g geros nuotaikos 

g naujų metų 
:ff linki visiems giminėms, V draugams bei pacientams - 
‘iff: dr. Gina J. Ginčauskaitė,

optometristė

£

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname $■

B KALĖDŲ Kių

ir linkime laimingų

1994 metų —

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

|| Linksmų Kalėdų švenčių ir
$ sėkmės naujuose metuose
y* visiems giminėms ir pažįstamiems

Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų
S3 trikampyje ir Lietuvoje -

/-K Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

rv-.

laimingų ' ’’ „
| švenčių jį
$ giminėms, draugams, ' K

pažįstamiems linki - _ . . . x
Dainius ir Asta Vaidilos

ntr* ^b. -#^bk *«?^bk *<4bk >?^bk ją

I SVKALEIM

A. G. Slabosevičiai ir šeima

ir laimingų naujų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

Prie Kauno IX-to forto paminklo Stanevičiai su dainininkais Vilčinskais

Kanadietės mokytojų kursuose Vilniuje
(Atkelta iš 13-to psl.) 

apsakomą jėgą paveikti kitus 
mokytojus, kurių kiekvienas 
paveiks 30 mokinių, šie — 60 
tėvų, ir t.t. Lietuvos mokyto
jai rodė didelį susidomėjimą 
Kanados švietimu. Būtų ver
tinga ir Kanados lietuviams 
mokytojams susirūpinti ir 
daugiau prisidėti prie Lietu
vos švietimo. Tie, kurie domi
si, prašomi skambinti ar rašyti 
Vidai Stanevičienei 1324 2- 
Concession Rd., W. Lynden, 
ON LOR ITO, tel. (905) 627-0624 
vakarais.

Kelionė per Lietuvą
Užbaigusios sunkų darbą 

kursuose, turėjome laiko pasi
gėrėti Lietuvos žmonėmis, gi
minėmis, draugais ir jos gam
tos grožiu.

Sekmadienį, šv. Onos dieną, 
dalyvavome Mišiose Vilniaus 
katedroje. Maldininkų pilna 
šventovė. Jauni ir seni klūpo 
ant kietų, marmurinių grindų, 
susikaupę meldžiasi. Ir mes 
imame iš jų pavyzdį ir nekant
riai laukiame jų pakylant. Stai
ga jaunimas išsipila iš zakris
tijos ir skuba pas tėvus į suo
lus. Prelatas Vasiliauskas 
(lankęsis Kanadoje) kviečia 
visus dalyvauti Mišiose tą 
vakarą ir susipažinti su sve
čiu kun. Hermanu Šulcu, atvy
kusiu iš Rwandos su septy
niais jaunuoliais juodukais.

Rwandiečiai katedroje
Tą vakarą vėl skubame į ka

tedrą. Ir vėl ji pilna žmonių, 
pilna jaunimo. Žmonės man
dagiai traukiasi į šalį, maty
dami mane su video aparatu. 
Vaikai dar arčiau altoriaus: 
vieni tarnauja, kiti klūpo, skai
to. Mažesnieji, sėdėdami ant 
grindų, žaidžia. Viduryje šyp- 
sojantis prel. Vasiliauskas 
su kun. Šulcu, kuris visa gal
va aukštesnis už kitus. Jis pa
sakoja apie misijos darbą

Rwandoje, jaunimo sodyboje. 
Svečiai jaunuoliai prisista
to save lietuviškai, o kunigas 
apie juos trumpai papasakoja. 
Prie altoriaus savo daina ir 
šokiu, akompanuojant būb- 
nais, garbina Dievą. Žmonės 
kaklus tiesia juos pamatyti.

Rwandos berniukai, apsi
rengę savo tautiniais drabu
žiais, su ginklais, šoka prieš
akyje katedros. Visi septyni 
dainuoja visus posmelius 
“Daug daug dainelių”. Žiūro
vai prisijungia. O mes, lipda
mi bokšto laiptais, garsiai reiš
kiame savo džiaugsmą ir jiems 
mojuojame.

Sutinkame katedros jauni
mo grupę su rwandiečiais ka
tedros bokšto salėje. Jie vai
šina svečius, kalbina viens 
kitą, skamba dainos. Skirtin
ga odos spalva netrukdo. Vė
lu. Rwandiečiai turi išvykti. 
“O sudiev sudiev, rwandiečiai, 
sudiev sudiev” skamba lei
džiantis laiptais žemyn.

Sekantį vakarą esame pa
kviesti atsisveikinti su rwan- 
diečiais. Puota — stalas pa
linkęs nuo cepelinų, grybų, 
visokiausių lietuviškų skanu
mynų, paruoštų ponios Baltu- 
šienės, pas kurią visi svečiai 
iš Afrikos viešėjo. Lietuviš
kas žodis skamba net iš afri
kiečių. Kaip taip greitai iš
moko? Juos turbūt paskatino 
meilė Dievui ir žmogui.

Įspūdžiai Vilniuje
Vilniaus pašto pastate su

siduriame su realybe. Stovi
me prieš patarnautoją. Ati
tempusios dėžę lietuviškų kny
gų siųsti lietuvių mokykloms 
Kanadoje. “Draudžiama siųsti 
per 20 kg. siuntinį” — trum
pai ir aiškiai pasakyta. O kaip 
galima siųsti? Kainuos per 
$100 amerikietiškais? Tinka
mą informaciją gauname iš

pašalinio žmogaus. Išsiųsti 
knygas trunka visą popietę.

Vienai mergytei duodu ka- 
nadiškų saldainių. Jos moti
na staiga pravirksta: “Kokia 
mums gėda prieš visą pasau
lį! Išsirinkome komunistinę 
valdžią!”

Dažnai susitinkame kavinė
se ar gatvėse jaunimo iš už
jūrio. Vieni gyvena čia jau ke
lis mėnesius, kiti metus, net 
nusipirkę sau butus. Vieni 
laimės ieško, kiti praktiką 
atlieka, dar kiti aukoja savo 
darbą naujai atsikuriančiai 
tėvynei.

Vilniaus senamiestyje sta
tyba ir remontas sparčiai vyks
ta. Darbo ir medžiagų kokybė 
gerėja. Privačių įmonių savi
ninkai remontus atlieka net ir 
naktimis.

Parduotuvėse ir restoranuo
se sutinkame daugiau ir dau
giau švaros, malonaus, su šyp
sena patarnavimo. Kai kurio
se parduotuvėse ir restora
nuose kaina užsienio produk
tų siekia ar net pralenkia Ka
nados kainas. Vietinių pro
duktų visokio meno, gintaro, 
drožinių, keramikos, odos, 
keliose parduotuvėse kaina 
gerokai išpūsta prieš Šv. Tė
vo atvykimą į Lietuvą. Knygos 
dar pigios. Parduotuvių lan
guose matyti Vakarų bendro
vių reklamos: Ford, IBM, Can
non, Mercedes Benz, BMW.

Antakalnio kapinėse — Kru
vinojo sekmadienio ir Medi
ninkų aukų kapai. Statomas 
dar kitas kryžius: Lietuva — 
didvyrių žemė. Visi pasken
dę mintyse.

Pravažiuodami pro kareivi
nes, sustojame prie jaunų ka
reivėlių ir skatiname juos bū
ti ištikimais ir dorais tėvynės 
saugotojais.

(Nukelta į 15-tą psl.)

Gerry 
Baliautyne

Geoffery
Lougheed

Colette Blais Gerry' 
Lougheed Lougheed, Jr.

Bill 
McLaughlin

Craig Henry Gerry Marguerite Doug
Lougheed. Sr. Lougheed Krystia

Don 
Arrowsmith

Catherine
Coe

“Ramybė žemėje ir visiems geros valios žmonėms

Būnant kartu visiems švenčių 

laikotarpiu, ypatingo džiaugsmo 
ir nuostabių prisiminimų 
linki visai jūsų šeimai —

Lougheed šeima ir tarnautojai
‘Žmonės, kurie atjaučia kitus’’

S

proga

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

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

IR NAUJU MlvTU

Linksmų 
šv. Kalėdų 

/>• laimingų bei 
sėkmingų

linkime giminėms, 
draugams ir pažįstamiems - Jonas ir Elena Bukšaičiai, 5* 

Rasa ir Neil Wilkinson S?

švenčių proga sveikiname 

gimines, draugus ir

pažįstamus — TO
TERESĖ ir JUOZAS R
ANDRUKAIČIAI f.
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IŠVKALĖM
švenčių proga sveikiname 
visus gimines, draugus * 
bei pažįstamus ir linkime 
visiems sveikų, laimingų 
ir sėkmingų

įį’ 1994 metų- Gabrielė Chvedukienė
** ir sūnus Andrius su šeima

Linksmų . -b'č-
9 T

imkime draugams bei 
M pažįstamiems -

$ Onutė, Vytautas Taseckai
ir sūnus Edvardas

ir visus

pažįstamus

lietuvius

aimingų
proga ir linkime

naujų metų —
Eugenija, Adolfas Sagevičiai ’ 

ir šeima
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Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga LIETUVIŲ 

spaustuvė 
TIME PRESS

sav. V.A.J.B. Danaičiai
82 QUEEN ELIZABETH BLVD. 
Tel. 252-4659
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Medininkuose, Kaišiadoryse
Automobilių ilga eilė. Pės

ti einame prie istorinės sie
nos. Muitininkas stabdo: 
“Draudžiame filmuoti!” Kodėl 
— nesužinome. Nepasiduoda
me ir ieškome viršininko gau
ti leidimo. Pasiseka. Toje tra
giškoje vietoje dabar stovi di
delis juodo marmuro platus, 
lygus paminklas su visų žuvu
siųjų pavardėmis ir žodžiais: 
“Čia Medininkų muitinės pos
te 1991 liepos 31 naktį klas
tingai užpulti ir nužudyti Lie
tuvos respublikos pareigū
nai”. Netoli stovi koplytstul
pis; truputį toliau toks pats 
vagonas, kur buvo rasti lavo
nai.

Pirmas sustojimas pakeliui 
į Kauną — Kaišiadorys. Atlai
dų dieną Kaišiadorių švento
vėje maldininkų buvo tiek lau
ke, kiek ir viduje. Vysk. J. Ma
tulaitis pamoksle priminė ti
kintiesiems, kad atsiranda pi
nigų automobiliui nusipirkti, 
namą pradėti statyti, tik ne
atsiranda pinigų vaikų turėti.

Susitinkame kursų dalyvę 
Danutę. Pasikviečia visus mus 
keturis pietauti pas save. Trys 
vaikučiai, trys kambariai, o 
stalas svečiams maisto kupi
nas.

Kaišiadorių klebonija, bu
vusi biblioteka, sugrąžinta 
vyskupijai. Didingi rūmai, 
aukštos lubos, platūs, bajoriš
ki, marmuriniai laiptai pa-

Ant Prisikėlimo šventovės stogo Kaune VIDA ir ONUTĖ STANEVIČIAI su 
kun. EUG. BARTULIU. Remontuojama koplyčia ir stogas

3#

Spaustuvė 
LITHO-ART 
Limited

| KALČDU
proga sveikina klientus,

M bendradarbius ir visus 
M lietuvius.

2053 Williams Parkway, Unit 46, 
Brampton, Ont. L6S 5T4

&Į Tel. (905)790-1911 FAX (905) 790-1408

Pasiruošęs visiems patarnauti naujas savininkas Anthony Care

PRINTING NET savininkas 
Jurgis Kuliešius su šeima

LINKSMŲ šv. Kalėdų 
bei laimingų Naujųjų metų 

savo klientams, visiems lietuviams, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki ir toliau pasiruošęs sąžiningai 
patarnauti -

Visiems 
lietuviams linkime 
džiugių šv. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ -
The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)

615 Main St. E. 
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303

puošti augalais, o iš šonų ant 
sienos pakabinti didžiuliai 
religiniai paveikslai, pasko
linti, aiškina, iš remontuoja
mos šventovės. Iš antro aukšto 
balkono matyti gražus, rami
nantis gamtos vaizdas.

Vysk. Matulaitis dosnus ne 
tik vaišėmis, bet ir savo laiku. 
Nuveža mus į hydroelektrinę 
jėgainę. Aprodo Kaišiadorių 
miesto statomą spaustuvę, di
dingas rajono šventoves. Įduo
da religinių knygų vaikams, 
popiežiaus Lietuvos lankymo 
paveikslėlius ir plakatus, ir 
laišką, atnaujinantį ryšius su 
Hamiltono katalikų švietimo 
tarybos direktoriumi.

i.
Lankomės Kaune

Kaunas ruošiasi Šv. Tėvo 
sutikimui. Ypatingas atnauji
nimas seminarijos, tvorų, sie
nų, takelių. Vaikščiojant šio 
rajono gatvėse galima beveik 
užmiršti priešo per 50 metų 
Lietuvai padarytus nuostolius.

Su dainininkais Arvydu ir 
Jūrate Vilčinskais aplanko
me IX-tą fortą. Muziejus da
bar skirtas paminėti Lietuvos 
atgimimui, partizanų ir iš
tremtųjų, rusų ir žydų aukoms. 
Vadovė labai jautriai pasako
ja ir rodo kalėjimų kankinimo 
kameras, kur sunkiasi vanduo 
nuo lubų ir sienų. Kviečia iš
eiviją prisidėti nuotraukomis 
ir aprašymais.

Šv. Jurgio šventovėje kuni
gas mūsų grupei mielai aiški
na šventovės ir seminarijos 
istoriją. Susikaupę filmuoja
me. Kur visi? Esame vienos 
šventovėje. Bėgame pasivyti 
grupės. Durys užrakintos. Pro 
langą matyti tuščias kiemas. 
Kumščiais beldžiamės į lan
gus. Gal teks pernakvoti ant 
kietų suolų? Kunigėlį apšvie
čia Šv. Dvasia — sugrįžęs šven- 
tovėn mus išlaisvina.

Eidami per kiemą, žiūrime, 
kardinolas Sladkevičius ir 
vyskupas Tamkevičius šneku
čiuojasi. Nubėgame pasikal

bėti. Mūsų išlaisvintojas ku
nigėlis kantriai laukia.

Būtų įdomu pamatyti kaip 
vyksta statyba Prisikėlimo 
šventovėje. O gal pasiseks nu
filmuoti ir parvežti aukštes
niųjų lituanistinių kursų mo
kiniams, nes jiems buvo duo
tas uždavinys surasti apie šią 
šventovę informacijos. Susi
tariame susitikti prie vartų 
su klebonu Eugenijumi Bartu
liu. Naujai remontuojama 
šventovė aptverta aukšta tvo
ra ir vartai užrakinti. Kuni
gas atrakina ir įeiname į vi
dų. Penki vyrai dirba. Jiems 
algos nemokėtos jau trys mė
nesiai. Vienaš' veža cementą 
keltu ant šventovės stogo. Kar
tu keliamės ir mes. Ant stogo 
aišku, kodėl Lietuva nutarė 
projektuoti tokį laisvės sim
bolį — čia jaučiamasi arčiau 
Dievo, matyti visas Kaunas — 
šventovės, upės, medžiai, kal
vos, namų stogai, judėjimas. 
Vienoje pusėje remontuoja 
koplyčią, o kitoje bokštą, kur 
bus keltas ir varpinė.

Nusileidę žemyn, įeiname 
į radijo gamyklą, kuri priža
dėjo išsikelti prieš porą mė
nesių. Dar nepajudėjo, nors 
naujos patalpos užbaigtos. 
Buvusios šventovės pastatas 
išniekintas, sugadintos sie
nos, durys. Akmeniniai laip
tai lyg kūju išdaužyti.

Klebonas jaunas ir energin
gas. Turėjęs automobilio ne
laimę ir nesitikėjęs vaikščio
ti, dabar beveik bėgte bėga, 
klebonauja laikinoje medinė
je šventovėje, rūpinasi ir pri
žiūri statybą. Perduodame lin
kėjimus iš lietuvių mokinių 
Kanadoje. Gal Kanados moki
niai ir jų tėveliai susiorgani
zuotų paaukoti šventovei vie
ną langelį jų vardu?

Šv. Tėvo lankytos vietos
Rodos neseniai kelias į Ši

luvą buvo okupantų uždarytas 
ar trukdomas keleiviams, o 
dabar ruošiamas Šv. Tėvo ap-

silankymui. Nuvažiuojame į 
Kryžių kalną: dešinėje stato
mas kuklus, baltas altorius 
su stogu, kur Šv. Tėvas laikys 
Mišias. Tą dieną, kaip ir be
veik visas kitas dienas, lyja. 
Stovėdami prie altoriaus, gal
vojame, kad ir Šv. Tėvui teks 
sušlapti, jeigu tą dieną lis. 
Minia žmonių stovės laukuose, 
aptvertuose kvadratuose. Su
randame teatro grupių “Auku
ro” ir “Aitvaro” 1990 m. pasta
tytą kryžių, bet žodžiai jau 
nublukę.

Paaiškina mums, kad Šv. 
Tėvas ilsėsis klebonijoje ir 
Mišias laikys Šv. Ignacijaus 
šventovėje. Ten išklausėme 
Mišias su Šiaulių dramos teat
ro režisiere Regina. Ji toje 
šventovėje prieš kelerius metus 
režisuodavo veikalus, o dabar 
aktyviai darbuojasi dvasinio 
atsinaujinimo srityje. Kun. 
Kažemėkas kviečia mus aplan
kyti šalia šventovės jėzuitų 
remontuojamą mokyklą ir kuk
lią kleboniją, kur Šv. Tėvas 
vieną naktį nakvos.

Įspūdinga kelionė baigiasi
Palangoje oras lietingas ir 

šaltas, bet žmonės vistiek 
džiaugiasi jūra. Statoma daug 
naujų didelių namų. Poilsio 
vietoje A. ir J. Vilčinskai 
koncertuoja vaikams, o Šiau
lių dramos teatras stato ko
mediją “Sugrįžk, sūnau” ir dra
mą “Stebukladarė”. Norėtųsi 
kokį mėnesį čia pabuvoti.

Užsukus į Estiją ir Latviją 
matyti, kad kraštai gerokai pa
žengę. Parduotuvėse europie- 
tiškos kokybės produktai, vo
kiškos, suomiškos prekės. Kai
nos kaip Kanadoje. Žmonės 
šviesiaplaukiai, maloniai ap
tarnauja. Švaru, šviesu, tvar
kinga. Paminklai, pastatai ir 
pilys atremontuotos. Saare- 
mos salos pilis šildoma.

Ut.

Mielus savo klientus,

pažįstamus

ir Naujų 
metų proga 

SVEIKINA
WALTER DAUGINIS 

ir
Lilija Pacevičienė
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

Įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų 822-8480

SKKALSDU ir
$ laimingų naujųjų metų 

linki visiems savo 
<4 klientams, draugams 

bei pažįstamiems -

Valteris Drešeris - visų rūšių apdrauda

Š4 DRESHER INSURANCE BROKERS LTD. 
g' W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR 

iš

195 King St. W. 
Dundas, Ontario 
Tel. 627-7459

Benutė savo sode su užaugintais “zucchini” iš sėklų, nusiųstų iš Kanados

MASKEL INSURANCE 
BROKERS LTD.
(BALYS MASKELIŪNAS)
Telefonas 251-4864-
2405 Lakeshore Blvd. West, 
suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C5
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PROTĖVIŲ R ŪGIAI
Apybraiža apie partizanines kovas Aukštaitijoje

Džiugių šv. Kalėdų fe
ir laimingų bei sėkmingų fe

naujų metų fe 
linkime mieliems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems — ®

Alicija, Inocentas 
Jurcevičiai ir šeima

S Džiugių

ir laimingų 
naujų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems Julija, Jonas,
linki — Rūta ir Linas Kairaičiai

Ona, Algimantas, Algis, Gedas, 
Kristina Dziemionai «£<•

gimines, draugus ir 
pažįstamus sulaukus

Dievo palaimos —
Adelė, Danutė, 

Raimundas Stulgiai

Hornby, Ont.

K y

Švenčių proga -fe 
sveikiname fe 

gimines, draugus ir fe
pažįstamus Kanadoje bei fe 
Lietuvoje, linkėdami sveikatos Vį

ANTANINA GARMUTĖ

Mažas berniukas išbėgo pro 
vartus ir sunerimęs nukreipė 
žvilgsnį tekančios saulės pu
sėn. Viskas atrodė nuostabu: 
čiulbėjo paukščiai, dūzgė avi
lius palikę bitės, o saulėtekio 
delnai glostė sunkias nusviru
sių rugių varpas. Paskui hori
zonte tarsi iš žemės išdygo uni
formuotų raitelių siluetai. An
tanukas suskaičiavo jų devy
nis. Saulės nušviesti jie jojo 
tiesiog per rugių lauką sody
bos link. Berniukas krūptelėjo 
ir pajuto nerimastingai pla
kančią širdį. Kažkas nenumal
domai baisus artėjo į jo vai
kystės žemę. Dabar jis aiškiai 
matė žirgų kanopų negailes
tingai trypiamus rugius. Ru
gius, už kuriuos nėra nieko 
šventesnio lietuvių žemėje. 
Juk jiems, vaikams, nevalia 
rugiuose žaisti, išdykauti, 
išminti. Antanukas norėjo 
verkti — lyg gyvų būtybių jam 
pagailo rugių. Ir intuityviai 
vaikas juto pavojų, grėsmin
gu debesiu staiga pakibusį 
virš gimtojo kaimo, jo paties 
ir visų artimųjų. “Jei niekina 
rugius, — tai tryps ir žmones!” 
— skausmingai pagalvojo.

Atvykėliai užsuko į kiemą, 
šaižia svetima kalba pasiklau
sė kelio ir nepadėkoję dingo 
geltonam rugių lauke.

Visi namiškiai metė darbus 
ir, netekę žado, stupučiavo 
kieme.

Ir prasidėjo — ar ne kara
lienės Mikaldos išpranašau
toji diena: pro šalį plūdo ir 
plūdo — apdriskę, susiraišio- 
ję virvėm, basi, su suplyšusiais 
kaliošais ... Alkana, purvi
na, murzina ir sužvėrėjusi nu
galėtojų kariuomenė!

Ąžuolo paunksmėje
Ąžuole, žalias broli, stovi 

tu vienas laukų platybėje, at
skirtas nuo tolumoje dunksan
čių girių ir nuo čia gyvenusių 
žmonių. Tačiau viską prisime
ni. Viską matai.

Papasakok, ąžuole, garbin
gas Lietuvos medi, ką laikai 
savo šventoje atmintyje.

Tave sodino Railų tėvukas. 
Iš tolo švietė graži, apsupta 
beržų, liepų ir klevų Railų so
dyba. Iš dviejų pusių ją gaubė 
sodai, o beržo viršūnėje kle
ketavo gandrai. Du tvenkinius 
saugojo trys topoliai.

Tėvas, Antanas Raila, kilęs 
iš Ukmergės apskrities, Pa
girių valsčiaus Margių kaimo, 
vedęs Kotryną Brazauskaitę, 
apsigyveno to paties valsčiaus 
Čerelių kaime. 1932 m., kaimui 
skirstantis į vienkiemius, jie 
įkūrė naują sodybą. Valdė 30 
ha. Tvarkant sodybos apželdi
nimą, pasitarė su agronomu, 
įsiveisė parką rožių, jazminų, 
alyvų.

O darželis! Kokių tik gėlių 
jame nebuvo! Rūpestingai pri
žiūrimi gėlynai traukė svečio 
ir praeivio akį. Poetas Kazys 
Inčiūra, mokytojavęs kaime, 
ateidavo, tyliai pastovėdavo 
ir išeidavo.

— Man gera gėlėse pabūti, — 
sakydavo.

Railų jaunimas džiugiai 
dirbdavo nelengvus žemės 
ūkio darbus. Dirbdami dai
navo taip, kad laukai skam
bėjo. Sekmadieniais, grįžę 
iš bažnyčios, jau visos pla
čios apylinkės dainininkai 
rinkdavosi prieš sodybą, ąžuo
lo paunksmėje.

Ir gėlės, ir dainos sakyte 
sakė, kad Railų šeimoje vy
riausios auga dukterys. Šei
moje buvo aštuoni vaikai, iš 
jų — penkios dukros.

Ak, tos Railų mergaitės! Jų 
daliai ne tik dainos ir darbai 
atiteko. Šauniosios aukštaičių 
partizanės! Kur esate? Sugrįž
kite į gimtinę ir kaip jaunys
tėje prigluskite prie žalio 
ąžuolo...

Ir jos ateina. Atsiliepia ...
Genutė Radvilienė, gyve

nanti Birštone. Birutė Grižie- 
nė — lietuvių kalbos mokytoja 
iš Jiezno. Vilija Poderskienė 
— buhalterė iš Kauno. Kartu 
su jomis — ir jaunesnysis bro
lis, Kauno klinikų gydytojas 
Antanas Raila, ir kalėjimus 
praėjęs brolis Juozas.

Pakeliaukime jų jaunystės 
takais.

Pavyzdingi ūkininkai
Ūkininkai Railos buvo 

darbštūs, religingi žmonės, 
gražiai tvarkėsi ūkyje, visus 
vaikus leido į mokslą.

Tėvas — ramus, lėtoko bū
do, geros širdies, apsišvietęs 
žmogus, kurį laiką mokytojavo, 
dirbo pieninėje, ėjo įvairias 
pareigas Pagirių smulkaus 
kredito banke.

Motina — Kotryna Railienė, 
nors ir nelankiusi mokyklos,

Algimanto apygardos vadas 
ANTANAS SLUČKA-ŠARŪNAS

f jVAdJįf
proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus,

■jį: klientus ir pažįstamus —
Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

SKKALŽDCį

Julija ir Leonardas
> Jakaičiai

Mieliems draugams 
ir pažįstamiems 

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. KdlėdU 

ir artėjančių Naujųjų metų proga-
Aukštaitijos partizanės RAILAITĖS su motina KOTRYNA. Iš kairės: JO- 
ANA-NERINGA, ZUZANA-LAKŠTINGALA ir GENOVAITĖ-MILDAAleksas, Danutė ir Linda Keršiai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Bff.

Siunčiame
šventinius sveikinimus 
bei linkėjimus 
mieliems savo draugams 
bei pažįstamiems

Kristaus gimimo
šventės ir

Naujų metų proga -
Janina ir Povilas Juteliai

Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse. <

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

buvo raštinga, labai mėgo skai
tyti, turėjo humoro jausmą. 
Jos mikliose rankose darbas 
virte virė: verpė, audė, mez
gė, siuvo, kepė, plušėjo lau
kuose, su vaikais sodino so
dą. “Lengviau išvardyti tai, 
ko ji nedirbo” — vėliau pri
simins duktė Birutė.

1920 metais pasaulį išvydo 
Railų pirmagimė Joana. 1923 
m. — sūnus Julius, po dvejų 
metų gimė Juozas, 1927 m. — 
vėl duktė — Zuzana, 1929 m. 
— Genovaitė, 1931 m. — Biru
tė, 1934 m. — Antanas, ir 1936 
m. paskutinioji — Vilija.

— Mūsų šeimoje būdavo dvi 
didelės šventės, — prisimena 
Genutė Radvilienė, — vaikų 
Pirmoji Komunija ir Vasario 
16-oji. Pirmajai mes, vaikai, 
su dideliu ūpu ruošdavomės, 
kartojome tikėjimo tiesas. 
Mama ir Joana siūdavo mums 
drabužėlius. Vyriausioji sesuo 
buvo pavasarininke, o Zuza
na ir Juozas — angelaičiai, 
ateitininkai. Vasario 16-ąją 
mama iškepdavo pyragą. Tė
velis prie gonkų pakabinda
vo trispalvę. Sakydavo: “Ži
nokite, vaikai, tai — didžiau
sia lietuvių šventė!”

Vaikų buvo daug — net du 
lopšiai kabojo kambaryje. Jų 
visų keliai ir rūpesčiai ėjo 
per gerą motinos širdį. Ji mo
kėjo visiškai užmiršti save: 
tenkinosi menkiausiais dra
bužiais ir maistu, viską ati
duodama vaikams. Ir kiekvie
nam pagalbos reikalingam 
žmogui buvo jautri. Sudegus 
kaimynų Poškų troboms, jie 
rado prieglobstį pas Railas. 
Pasikorus Julinui, šelpė Ju- 
linienę. Užtekėjus Stalino 
“saulei”, Railos, patys krūp
čiodami iš siaubo, slapstyda
miesi ir bėgiodami, maitino 
kitus, bejėgius, nutraukdami 
kąsnį nuo savo burnų. Teisi 
šiandien duktė Birutė saky
dama: “Šitokie žmonės pavers
tų mūsų planetą žydinčiu so
du, o žmones — broliais.”

“Mes išgelbėti”
1941 m. birželyje, kai rau

donieji trėmė žmones į Sibi
rą, suėmė jų tėvo brolį, Pa
girių mokyklos vedėją. Railos 
slapstėsi.

— Mes nė vieną naktį nenak- 
vojom namuose, — mena Geny
tė. — Vis laukuose, krūmuo
se. O geriausia būdavo ru
giuose ... Mūsų rugiai už
augdavo dideli. Saugojo mus. 
Sekmadienį, 1941-ųjų birželio 
22-ąją, grįžom į namus ir iš
girdom, kad bombarduoja Kė
dainius. Karas! Tėvai suklu
po darželyje prie kryžiaus: 
“Mes išgelbėti”. Tėvas bučia
vo Nukryžiuotojo kojas.

Vokiečių okupacijos metais 
tėvas dirbo Pagirių valsčiaus 
viršaičiu. Išsaugojo nuo Sak
sonijos nemažai žmonių, tarp 
jų ir Venckevičių šeimos vy
rus. (Genytė prisimena, kaip 
jie, tapę stribais, “atsidėko
jo” ... Ką padarysi, — niek- 
šystės ir lietuviams nesveti
mos).

Galas laisvei
Raudoniesiems vejant atgal 

vokiečius, tėvukas skaudžiai 
atsiduso:

— Grįžta nelabieji! Jau da
bar mūsų laisvei galas ...

Jie vis dar dirbo savo lau
kuose. Vaikai mokėsi. Atėjū
nai vis labiau siaubė gimtą
jį kraštą. Atrodė, jog visų kar
tų skausmas ir gėla užgulė lie
tuvių pečius.

Pirmaisiais metais stribai 
areštavo brolį Juozą. Žiauriai 
sumušė dar kieme. Motina 
puolė ant kelių prieš stribą: 
“Palik sūnų! Imk mane!” Stri
bas įrėmė naganą į motinos 
krūtinę: “Atsitrauk!” Vienas 
enkavedistas, šlykščiai rusiš
kai keikdamasis, garsiai ap
gailestavo, jog negali suim
ti visų. Vaikai, sustoję ra
tu, klykė.

(Nukelta į 17-tą psl.)

Su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais

sveikiname

gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos —

Monika Vaškevičienė, 
sūnus Juozas ir marti Nijolė

hm:

Sveikiname fe 
visus Kanados lietuvius, fe 

o ypač lietuvių jaunimą, 
linkėdami viso geriausio fe 

Šv. Kalėdų ir | 
Naujųjų metų proga. fe 
siunčiame tautiečiams, gyvenan- fe 

tiems Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje, Europoje ir fe 
P. Amerikoje. Sėkmės visur ir visada — n*

KLJS valdyba SS

švenčiu ir

proga sveikiname visus gimines,

draugus bei pažįstamus -

Marytė ir Bronius Genčiai

darbuotojai
3flA’

linki linksmų

laimingų, sveikų bei kelionėse

savo 
klientams, 
giminėms, 
draugams 
bei 
pažįstamiems.

1605 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6 
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279



PROTĖVIŲ R ŪGIAI
(Atkelta iš 16-to psl.)

Kartą žmoniškas stribas 
Dambrauskas perspėjo tėvą:

— Antanai, jūs įrašyti į iš
vežamųjų sąrašus. Rytoj tave 
išveš. Bėk!

— Ačiū tau, Kazy, — padė
kojo žmogus.

Buvo 1946-ųjų pradžia. Pa
čiom sunkiausiom sąlygom vi
si Railų vaikai mokėsi paskli
dę po Lietuvą: Kaune, Pane
vėžy, Ukmergėj, Šėtoj, Joniš
ky, Ramygaloj, Veiveriuose, 
Lančiūnavoj . ..

Joana —ją vadindavo tiesiog 
Janyte — baigė Kauno buhal
terių mokyklą.

Bastydamas! po Lietuvą, Ge
nytė krepšelyje kartu su kny
gomis nešiojosi popierėlyje 
įvyniotą sodo žemės saują nuo 
mylimo ąžuolo šaknų.

Ryšiai su laisvės kovotojais
Seserys Joana ir Zuzana tu

rėjo palikti oficialius darbus 
ir slapstytis. Gražias mergi
nas persekiojo stribai. Pra
džioje jos prisilaikė netoli na
mų, pas Lančiūnavos vienuo
les. Iš ten buvo nukreiptos į 
Krakių moterų vienuolyną. 
Jomis čia rūpinosi vienuolės 
Teresė ir Kotryna. Krakėse 
sustiprėjo ryšiai su partiza
nais, užsimezgę dar tėviškė
je, Čereliuose. Railaitės jau 
tada gabeno vaistus, slaugė 
sužeistuosius.

Slinko vargų ir sielvarto 
dienos. Tėvai Railos buvo pri
versti pasitraukti iš ūkio. 
Slapstėsi įvairiuose kampuo
se. 1946-ųjų rudenį apsistojo 
Velžyje. Iš ten persikėlė į 
Troškūnus. Globojo senuką 
Ulbą, kuris turėjo dūminę pir
kią ir 2 ha žemės. Jaunesnie
ji vaikai ir vyriausios dukros 
tada atvyko pas juos.

— Dūmai kybojo iki pusės 
sienų. Jos buvo juodos kaip 
smala. Neturėjome kuo kvė
puoti, bet čia buvome apsau
goti nuo bolševikų, — prisi
mena Antanas Raila.

Tais baisiais laikais su sve
tima Birutės Korsakovaitės 
pavarde Zuzana Railaitė bai
gė Anykščių gimnaziją. Pra
dėjo mokytojos kelią Viešin
tų valsčiaus Sedeikių pradi
nėje mokykloje. Tai buvo par
tizanų kraštas: mokyklą iš vi
sų pusių supo didinga Šimo
nių giria. Lietuvos laisvės ko
votojai čia buvo dažni svečiai.

— Labai daug buvo partiza
nų, — dalinosi vaikystės įspū
džiais gydytojas Antanas Rai
la, — ateidavo — visi gražūs 
kaip kunigaikščiai, iškilnūs 
kaip miško dievaičiai. Plau
kai ilgi. Ginklai blizga. Kaip 
gyvas akyse stovi ir garsus jų 
poetas “Lakštutis”.

Neilgai, vos vienerius me
tus, mergina mokytojavo. Įsi
jungusi į miško brolių gretas, 
Zuzana Railaitė tapo Lakštin
gala.

Brolis Antanas pasakoja:
— Zanytė drąsi buvo. Nuvyko 

su užduotim į Vilnių. Parsi
vežė rašomąją mašinėlę, ku
rią su manim, dvylikamečiu 
berniuku, skersai Šimonių gi
rią ant pečių atnešė į Sedei- 
kius. Nakties metu. Buvo bai
su, girioje daug vilkų. Sesuo 
elgėsi drąsiai.

Kitą kartą Zuzanai vykdant 
užduotį, partizanus užklupo 
stribai. Tąsyk, sužeista, su 
peršauta koja, ji išvengė mir
ties. Kulka neišimta. Žaizda 
protarpiais atsiverdavo, krau
juodavo.

Joana, dar vokiečių okupaci
jos metais ištekėjusi už poli
cijos vado kupiškėno Varčiū- 
no, anksti liko našlė su mažu 
sūneliu Stasiuku ant rankų. 
Vyrą, jojantį per mišką, nu
šovė raudonieji banditai. Po
kario metais Joana pusiau le
galiai įsikūrė Ukmergėje. Ji 
priglaudė dar keturis mažes
nius Railų vaikučius. Buvo 
visko: į akis kasdien žiūrėjo 
baimė, nerimas, net badas. 
Pas Joaną ateidavo buvusi mo
kytoja — partizano Ignatavi
čiaus sesuo. Į jos krepšį Joa
na krovė vaistus, tvarsčius, 
maisto produktus. Vietinių

Dovanokite giminėms Lietuvoje 
šilumą ir saugumą

ŠILUMINĖS MIKROKROSNELĖS

$120.00 kan.)
Pristatome per kelias dienas.

Užsakymus priimame
tel. (416) 533-8443

Adresu: FAX: (416) 533-6279
1605 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6 i
AUDRA TRAVEL CORPORATION

stribų vadas nenuleido nuo 
jų sesers akių.

— Nebegaliu daugiau! — 
skundėsi ji ir persikėlė pas 
seserį Zuzaną į Sedeikius.

Mažesnieji vaikai aplanky
davo abi seseris. Jų atmintin 
įstrigo vienas nepaaiškina
mas faktas: Zanytės kambario 
grindyse raudonavo neišplau
nama kraujo dėmė. Pasirodė, 
kad stribai toje vietoje buvo 
nukankinę ir nušovę kitą mo
kytoją.

— Kodėl aš negaliu išplauti 
šios kruvinos dėmės? — liūd
nai stebėjosi Joana. — Nejau
gi dar kraujo prireiks? ...

Prireikė.
Jos kapas — Šimonių žemė
Zanytė — Lakštingala žuvo 

beveik po metų, 1948-ųjų rug
pjūčio 2 dieną, per garsiuo
sius Parcinkulio atlaidus.

Po susišaudymo Sedeikiuo- 
se abi seserys jau buvo iš
ėję į mišką. Tą liūdną dieną 
Lakštingala, eidama į pasima
tymą su motina, užėjo ant pa
salos. Seserį Joaną sužeidė.

Vaikams, kurie mokėsi 
Anykščiuose, apie sesers žu
vimą pranešė patys partiza
nai. Vaikai sužinojo, kaip se
sutę stribai “gaivino” — pylė 
vandeniu ... kankino ... Nu
žudė. Partizanės Lakštingalos 
— mokytojos Zuzanos Railai
tės sudarkytas kūnas buvo nie
kinamas ant gatvės grindinio 
Šimonyse. Prie jo dieną naktį 
“budėjo” besikeikiančių stri
bų gauja. Vėliau buvo kalba
ma, kad partizanės palaikus 
įmetė į balą ar žvyrduobę. Ne
žinia, kur ją užkasė budeliai. 
Jos kapas — Aukštaitija, gim
tųjų Šimonių žemė.

Nenumaldomas buvo tėvų 
skausmas ir sielvartas. Žmo
nės prisimena motiną, kuri 
vaikščiojo girios pakraščiais, 
ieškodama dukters kapo. Sa
ko, ji ėjo ir ėjo pamiške — be 
ašarų, be žado, tik retkarčiais 
atsiklaupdavo ir pabučiuoda
vo žemę — purų juodžemį ar 
pašilio smiltainę, kuri sugė
rė karštą jos dukters kraują . . .

Sudegino gyvą
Lietuvos partizanai ir mirę 

atrodė pavojingi priešams.

Štai toje pačioje Ukmergės 
apskrityje Vidiškių kaimo 
žmonėms pavyko palaidoti 
savo artimuosius pašventin
toje žemėje. Stribas B., kuris 
ir dabar tebegyvena Vidiškė
se, privertė iškasti palaikus 
ir išvertė juos į šiukšlyną. 
Apie tai pasakojo mokytojas 
Jonas Virbalas, rašė Herkus 
Milaševičius. Pokario metais 
šiose vietose veikė “Plieno” 
ir “Stiklo” būriai. Partizanai 
Nemunas, Papuošalas ir Rip
ka buvo apsistoję Klintiškių 
kaime. Apsupti stribų, jie at
sišaudė iki paskutinio šovi
nio ir susisprogdino. Partiza
ną Robinzoną stribai sudegi
no gyvą.

Viduliškių bažnyčioje 1989 
m. rugpjūčio 5 d. buvo aukoja
mos gedulinės Mišios ir kapi
nėse palaidoti partizanų pa
laikai. Žaliakalnio parapijos 
klebonas Jasinskas, kurio du 
broliai čia žuvo, kalbėjo susi
rinkusiems: “Brangūs tautie
čiai! Nuslopinkime savo šir
dyse neapykantą budeliams. 
Mes visada buvome išdidi tau
ta ir turime išdidžiai pakel
ti savo skausmą ...”

Ne visus palaikus rado ir 
šiose apylinkėse: daugelio kau
lai liko po kelio į Jasiuliškių 
kaimą asfaltu. Žmonės, dirban
tys kilnų atminimo įamžinimo 
darbą, užtikrino: “Rasim ir pa
laidosim”.

Pogrindžio veikloje
Gražuolė Railų dukra Joa

na į partizanų eiles įstojo 1947 
metų pradžioje. Dar nuo vokie
čių okupacijos laikų ji pažino
jo Lietuvos karininką Antaną 
Slučką. Jis buvo Algimanto 
apygardos “Šarūno” rinktinės 
vadas tuo pačiu “Šarūno” sla
pyvardžiu. Joana pasirinko 
Neringos slapyvardį.

Jie susituokė 1948 metų pra
džioje. Sutuoktuvių apeigas 
atliko artimiausios parapijos 
klebonas.

Sesuo Genutė ir jaunesnės 
mergaitės mokėsi Ukmergėje, 
vėliau Šėtoje. “Blaškiausi pas 
pažįstamus, nežinodama, kas 
draugai, kas priešai...” At
važiavusi į Troškūnus pas tė
vus, Genutė sutiko Šarūną. Jis 
davė jai slapyvardį Milda ir 
įtraukė į pogrindžio veiklą.

Algimanto apygardos vadas ANTANAS SLUČKA-ŠARŪNAS, jo žmona 
JOANA RAILAITĖ-NERINGA ir BALYS ŽUKAUSKAS-PRINCAS

Anykščių rajono Andrioniškio apylinkėje trijų partizanų - Algimanto apy
gardos vado ANTANO SLUČKOS - ŠARŪNO, JOANOS RAILAITĖS - 
SLUČKIENĖS - NERINGOS ir JUOZO JOVAIŠOS žuvimo vietoje 1990 
metais

Tuo pat metu mergaitė, norė
dama padėti vargstantiems tė
vams, pradėjo mokytojauti Ra
seinių apskrities Pašešuvio 
pradinėje mokykloje. Mokė ki
tus ir pati neakivaizdžiai mo
kėsi Kauno mokytojų semina
rijoje. Maironio apdainuota 
apylinkių gamta veikė mergai
tės sielą raminančiai. Po lan
gais žydintis diemedis kalbė
jo apie laisvę, o pro mokyklą 
tekantis upeliukas priminė to
limą tėviškę. Susitaikyti su Tė
vynės pavergimu jaunoji moky
toja negalėjo - ji pastoviai vyk
dė partizanų užduotis. Tokia 
buvo pokarinės Lietuvos moky
tojų karta, atėjusi pakeisti tau
rių patriotų - Sibiro leduose 
nukankintų “smetoninių” mo
kytojų. Jų širdyse degė ta 
pati krikščioniška Tėvynės 
meilės ir ištikimybės ugnis.

Gyvena su išdaviku
Keičiantis aplinkybėms, 

Genutė — Milda išsikelia iš 
Pašešuvio, mokytojauja Vil
niaus apskrityje. Dėsto lietu
vių kalbą Keturiasdešimties 
totorių kaimo mokykloje. Čia 
merginai ir ilgu, ir negera, 
aplink skamba svetima kalba. 
Jei ne partizaninės užduo
tys... Ji — ryšininkė Rūgšti
mo būry.

Pirmąkart Mildą areštavo 
troškūniečiai stribai, vado
vaujami Šimikino. Atėmė do
kumentus ir šifruotę. Nieko 
neklausinėdami liepė ryto
jaus dieną ateiti atsiimti do
kumentų į Troškūnus. Pasita
rus su Šarūnu, buvo nuspręs
ta neiti. Prasidėjo dar pavo
jingesnis jos gyvenimo eta

pas. Rūgštimo būryje Milda 
išbuvo apie metus laiko. Pas
kiau gyveno Anykščių apylin
kėse, daugausia kaime pas Ku- 
čius, kurių sūnus Vytautas, 
užverbuotas saugumo, sugebė
jo gerai vaidinti patriotą.

Persekiojami stribų, tėvai 
Railos, pasitraukę iš Troškū
nų, blaškėsi po Lietuvą. Ap
sistojo Pasmodų kaime pas ge
ros širdies žmogų Naviką (da
bar gyvena Andrioniškyje, 
jo dukros ir žentai tebepa
laiko glaudžius ryšius su iš
likusiais Railų šeimos na
riais). Pasmoduose pas Railas 
lankėsi Šarūno vyrai. Tarp jų 
buvo Daktaras. Pastarojo re
komenduotus vaikus, Antanu
ką ir Viliją, visą vasarą nuo 
bolševikų slapstė Joniškio 
gydytojas Kazys Knizikevičius.

1948 metų pabaigoje tėvai 
apsigyveno Kaune. Motina ver
tėsi daržininkyste, tėvukas 
sargavo. Jiedu gyveno nuola
tiniu laukimu: kad tik kas pa
belstų į duris!... Gal vaikai?

Suprato mokslo vertę
Šviesiausias Railų šeimo

je vyriausios dukters Janytės 
— partizanės Neringos pa
veikslas.

Nedidukė, grakšti ir nepa
prastai vikri mergaitė buvo 
pirmoji mamos užvadėlė. 
Ypač kai pasipylė kiti vaikai. 
Gamta Janytę apdovanojo ne 
tik grožiu, bet ir jautria sie
la, imliu protu, menine prigim
timi. Gilių rudų akių, malonios 
šypsenos, su duobutėmis 
skruostuose ir melodingo bal
so tembro mergaitės turėjo 
laukti šviesi ateitis. Janytės
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nepaliko svajonė — kada 
nors dirbti radijo diktore .. .

Tėvai gerai suprato mokslo 
reikšmę. “Mūsų vaikai turi bū
ti už mus šviesesni” — sakė tė
vas. “Lietuvaitėms ne tik 
darbštumas, bet ir mokslas 
reikalingas” — motinos žo
džiai. Kai Janytė mokėsi, ma

ma liko vargti su begale dar
bų ir krūva vaikų. Aukojosi.

— Džiaugsmo namais virsda
vo mūsų pirkia, kai parvažiuo
davo atostogų Janytė, — ir 
šiandien prisimena jos sesuo 
Birutė. — Prausdavo mus, šu
kuodavo. Ir vis pasakojo, pa
sakojo .. . Parsiveždavo krū
vą žurnalų, knygų. Dainuoda
vome kaip per šventes.

Provincijoje išsilavinusių 
mergaičių tuo metu buvo ne
daug. Įkyrūs garbintojai ne
aplenkė Janytės. Širdies rei
kalus ji atverdavo savo geriau
siai draugei — motinai.

Pareiga buvo svarbiausia
Romantiškos sielos mergai

tė krito į širdį pasiturinčio 
Kuronių kaimo ūkininko Dam
brausko sūnui Rapolui. Klie
rikas Rapolas buvo tikras gra
žuolis, turėjo nuostabų bal
są. Kaimo moterys sakydavo: 
“Šiandien bažnyčia buvo švie
sesnė — dalyvavo Kuronių 
klierikas.”

Ir atvažiavo kartą į Janytės 
tėvų kiemą nematytas žmogus. 
Ilgai jis rišo arklį prie klė
ties stulpo, braukė nuo sermė
gėlės šiaudus. Nusiėmė kepu
rę ir, pagarbinęs Kristų, pa
prašė:

— Imk, Railiene, kurį nori 
mano sūnų, tik kunigėlį pa
lik! ...

Apsiverkė abu. Pasitarė. Bet 
po kelių dienų subirbė prie 
gonkų motociklas. Išlipo iš 
jo Rapolas — aukštas, gražus. 
Pasisveikinęs motiną, be už
uolankų paklausė:

— Ar leiste už manęs Joa
ną?

— Ne!
Šventas buvo namų garbės 

supratimas, tėvų įdiegtas pa
reigos jausmas Dievui, tėvy

nei ir šeimai. Nepadėjo ir klie
riko įtikinėjimai, jog jis vis- 
tiek seminarijon negrįš. Kai
mo moterys šnibždėjosi, kad 
“kunigėliui Joana suknelę nu
vilko”. .. O kalti jie buvo tik 
tuo, kad jauni. Pareiga buvo 
svarbiausia. Suprato Janytė 
tą pareigą, kaip Dievo valią.

Nelaimės pranašas
Gyvenimas ruošė Joanai ki

tą kelią. Tragišką, bet garbin
gą. (“Garbingesnio pasaulis 
nežino” — pripažįsta jos se
suo Birutė).

Janytės likimą tarsi išpra
našavo jos matyta vizija. Bu
vo vasara, žydėjo obelys, kve
pėjo darželio gėlės. Mėnesėtą 
naktį Janytė nemiegojo. Pa
čiame vidurnaktyje ji pamatė 
atjojantį ant balto žirgo bal
tą raitelį. Jis atjojo iš tolo ir 
suko ratu apie jų sodybą, ne
artėdamas ir nenutoldamas. Ji 
atvėrė virtuvės langą ir gar
siai paklausė, ko jam reikia. 
Nieko neatsakė raitelis, tik 
pasuko žirgą ir dingo.

— Nelaimės pranašas, — tą
syk pasakė mama.

Susimąstė apie savo gyveni
mą ir Joana.

— Jei neturėčiau sūnaus, 
stočiau į vienuolyną, — pasa
kė jauna, vos dvidešimt trejų 
metų sulaukusi našlė. Dėl tos 
pačios priežasties ji nepasi
traukė į Vakarus, artėjant 
frontui. Jautė, jog be tėvynės 
gyventi negalės. Čia dar tas 
begalinis jos altruizmas — ma
žų sesučių ir broliukų globa. 
Visa tai ne pagąl metus su
brandino Joaną. Šeimynai ūg
telėjus, jauna moteris pama
tė, kad kraupi pokario realy
bė siūlo kitus kelius. Nesi
baigianti okupacijos naktis 
tėvynėje šaukėsi ir jos aukos. 
Lietuvos laisvės reikalui Joa
na Railaitė prisiekė nesigai
lėti nei jaunystės, nei gyvybės. 
Paėmusi ginklą į rankas, užsi
vilko karišką uniformą. Surim
tėjo, sugriežtėjo jos veido 
bruožai. Neringa priklausė Ša
rūno rinktinės štabui.

(Nukelta į 1 8-tą psl.)

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namų ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indų plovimo mašinas • Skalbimo mašinas, 
džiovintuvus • Atlieku įvairius vandentiekio (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 533-6310 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

Dar yra vietų KALĖDINIAM skrydžiui
TORONTO-VILNIUS ir atgal 

per Kopenhagą
1993 m. gruodžio 21 -1994 m. sausio 5
Bilieto kaina asmeniui $899, plius mokesčiai. 
Dėl užsakymų skambinti: Christine

UNITY TRAVEL 
1558 Bloor St. West 
Toronto, Ontario M6P 1A4 
Tel. <416> 538-6570 
Faksas (416) 538-9657

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka” 
kredito kooperatyve, 880 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1-800-561-3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma- 
dienįskambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416, 519, 705 1 -800-668-7100
613,514 1-800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.

i
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j Perkėlimo suma
i
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i
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I
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I
Į Siuntėjas:...................................................
i

----------------------------------------- ,
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i i ................   ii 
i 

....12.00. ....15.00. ;
I I

Gavėjas ; ................................ ,
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ii
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r
i

Tel: .................................... i
i 

y

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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PROTĖVIŲ R ŪGIAI
(Atkelta iš 17-to psl.)

Viskas išlieka vien atmintyje
Atėjūnams uoliai tarnavo 

sovietinės žiurkės — žurnalis
tai. Vykdydamas saugumo už
duotį tūlas Gumbaragis pylė 
pamazgas ant Aukštaitijos par
tizanų, ypač jų vado Šarūno
— Antano Slučkos galvos. Ne
žinia kodėl jis pasirinko Gum- 
baragio slapyvardį. Gal jautė
si esąs panašus į gyvulį, o gal 
savisaugos sumetimais: kas ži
no — gal Lietuva bus laisva? 
Ir tada už tokius darbelius 
jau nebesėdėsi pamėgtoje 
minkštoje kėdėje ...

Prisipažinsiu, nevažiavau į 
“Švyturio” redakciją, — ten 
Osvaldas Aleksa ėjo atsakin
gojo sekretoriaus pareigas, 
nei į “Lietuvos aido” redak
ciją, kuri jį priglaudė. Jis — 
tas pats Gumbaragis ... Klau
sinėti? Kam? Kas parašyta — 
kirviu neiškirsi. Mane rami
na nors tai, kad korektiškos 
varnos nebando čiulbėti lakš
tingalom.

Šią lietuvišką patarlę: var
nom gimę lakštingalom nečiul
bės — atkakliai bando paneig
ti kai kurie “persitvarkę” so
vietinės spaudos atstovai. Štai 
Petras Naraškevičius bando 
suokti apie tremtinius ir par
tizanų kovas. Varge mano! Ka
ralius pamiršo, kad yra nuo
gas. Pamiršo, kaip jis pats per
sekiojo tremtinius, kaip šmei
žė Dzūkijos partizanus!

Viskas išlieka žmonių at
mintyje; nešamės tą atmintį 
ir mes, panemunių dzūkai. Į 
ateitį. — Nemunu atplaukiam
— tarsi gelsvas smėlis papras
ti — iš visų kaimelių ir pa
laukių — šaudyti.. . kankin
ti... užkasti.
Vežkite į Sibirą, niekšeliai! 
Tremtinių ieškokit, 

naraškevičiai!
Mes pasauly žinom savo dalią: 
Mirsime lietuviais išdidžiai!

Vyčio apygardos būrio vadas JO
NAS VEPŠTAS - PAUKŠTELIS

Nuotr. St. Šniūtės-Žalvarnio

Keičia kailį
Stebėtinai gajūs tie sovie

tiniai rašeivos. Katinas, pri
dergęs į kampą, nuleidžia akis 
ir neria lauk iš gryčios. Šitie 
— nebėga į Voronežo stepes 
komunizmo kurti. Ir neina pa
gal savo tikruosius sugebėji
mus sargauti arba šaltkalviau- 
ti. Verčia kailius. (Gal enka- 
vedistines užduotis toliau vyk
do?).

... Adolfas Strakšys — rašė 
apie žvėriškus “banditus”, o 
dabar žurnale “Karys” juos ant 
pjedestalo kelia ...

Suprantame: visuose atsa
kinguose postuose tie patys 
raudoni ponai sėdi. (Tos pa
čios kėdės — tie patys dėdės). 
“Gerų” laikų laukia.

Bet sugrįžkime prie jau mi
nėto Gumbaragio “šedevro”. 
Liko gyvų žmonių — kurie pa
dės atskirti grūdus nuo pelų. 
Tautai reikalinga teisybė.

Juodos dienos
Dailus takas tarp atlašių 

Birštono pušų. Prašau palydo
vės:

— Papasakokit, Genyte, apie 
savo partizanišką jaunystę.

— O ką pasakyt? Ėjau kaip ir 
visi, genama likimo nedalios.

Šviesios Genytės akys pa
plūsta skaidria rasa. Skau
džiai šyptelėjusi, moteris 
tęsia:

— Buvo juodos dienos — 
tarp dangaus ir žemės. Atė
jūnai, kaip skėriai plūdo ir 
naikino viską, kas lietuviška, 
dora, gražu. Blaškėmės kaip 
paukščiai audroje: nei už ko 
nusitvert, nei kur galvą pri
glaust, nei kur sušilt... Be 
tėviškės. Be motinos. Baisu!

Partizanų vadas Šarūnas, 
sesers Janytės vyras, nusiuntė 
mane slapstytis netoli Anykš
čių į Kuniškių kaimą pas Ku- 
čius. Jie turėjo bunkerį. Ja
me slėpėsi sūnus Vytautas. Jis 
sakėsi, kad Panevėžy dirbda
mas pasisavino iš valstybės 
60 tūkstančių rublių, todėl le
galiai gyventi negalėjo — pas 
partizanus atėjo. Buvo labai 
aktyvus, drąsus, linksmas, pri
tampantis prie visų. Mums įta
rimo nekėlė, bet Šarūnas juo 
niekada nepasitikėjo — net 
savo bunkerio neparodė. Kai 
aš vykdžiau partizanų užduo
tis Kaune, tai Kučys sekdavo 
iš paskos — kad man drąsiau 
būtų. Mačiau ir aš, kad labiau
siai jam rūpi partizanų reika
lai: iškart išpūsdavo akis kiek
vieną naują žmogų pamatęs.

Žurnalistas Gumbaragis — 
O. Aleksa, aprašinėdamas Ku- 
čio “didvyriškumą”, neatsklei
dė jo kriminalinės praeities. 
Pasak jo, Kučys — karštas so
vietinis patriotas “taurių” če
kistų gretose vos ne nuo gimi
mo dienos. O jau pas saugumo 
kapitonę Davidonį (pavardė 
gal ir netikra) pats prašėsi 
“kuo sunkesnės užduoties — 
surasti Šarūną ir jo kovos 
draugų bunkerius, likviduoti 
Aukštaitijos antisovietinį po
grindį. Sąžinę čekistų tarnas 
užpildavo degtine.

Vilkas avies kailyje
Bolševikai žinojo, kad Ša

rūnas — Joanos Railaitės vy
ras. Todėl Kučys įkyriai seka 
jos seserį Genutę, lankosi jų 
tėvų namuose Žaliakalnyje. 
Kartą jis kartu atsiveda ir par
tizaną Jankauską, pristatyda
mas jį Povilionio pavarde. Jan
kauską, apsistojusį Vaisių gat
vėje, saugumas areštuoja. Mil
dą sulaiko — paleidžia po 3 
dienų. Jankauskas nieko neiš
duoda, išskyrus vieną tuščią 
bunkerį Pasmodų miške.

Kučio maršrutai iš Kauno 
vėl veda į Aukštaitiją. Čia 
prikalbina “saugiai” slapsty
tis ir Genutę-Mildą, bendrau
ja su Rūgštimu. Gumbaragis, 
kaip tikras sovietinis patrio
tas ir melo specialistas, vaiz
džiai “dėsto” Rūgštimo ir Ša
rūno programą:

“Komunistus iškarti, ubagus 
iššaudyti!”

Gumbaragis ’’mato” aukštai
čių valstiečių pasipriešinimą 
prieš “gaujas”, trukdančias 
sukurti kolchozinį rojų. Dar 
daugiau: lietuvių tauta, pasak 
jo, jau tokia išsigimusi, kad 
pati vykdo genocidą prieš sa
ve: partizanai žudo visus iš 
eilės! Svetimtaučiai ir bolše
vikai, aišku, nekalti.

Aprašinėdamas Aukštaitijos 
partizanų žūtį, Gumbaragis 
remiasi “įdomiais” dokumen
tais — apklausos protokolais. 
Tarsi nežinodamas, kokiu bū
du jie falsifikuojami ir kaip 
išgaunami tardomųjų “prisi
pažinimai”.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS ■
DIREKTORIŲ TARYBA IR STABAS !

LINKI VISIEMS i
DŽIAUGSMINGŲ SV. KALĖDŲ J

IR !
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ. ĮM

Iš Lietuvos į Torontą atvykęs dail. Stasys Glinskis, lydimas dail. Raimundo Rickevičiaus, 1993 m. gruodžio 3 d. 
aplankė Lietuvos gen. konsulą Kanadai Harį Lapą ir Baltijos-Kanados kultūros pasikeitimo centro “Baltijos 
vėjas” vardu įteikėjam kūrybinį prisiminimą. Nuotraukoje iš kairės: konsulo žmona GRAŽINA, dail. S. GLINS
KIS, gen. konsulas H. LAPAS ir dail.R. RICKEVIČIUS Nuotr. R. Zubytės

ČESLOVAS KONTRIMAS, akvarelė 
LIONGINAS VIRBICKAS, skulptūra

dailininkų PARODA į

pirmą kartą Kanadoje fe
JŪRATĖ MIKOLAITYTĖ, tapyba TO
ALFREDAS ŠATAS, tapvba

Atidarymas -1993 m. gruodžio 17, penktadienį, 7-10 vai. vakaro fe
Gruodžio 18, šeštadienį, lankymas 10 v.r. - 6 v.v. to

Gruodžio 19, sekmadienį -1 v.p.p. - 6 v.v. fe

BIČKUS BALTIC ART 77 Mowat Ave. (King ir Dufferin) Toronto, OntarioM6K3E3 .tk

& SKAITYTOJAI PASISAKO
NAUJAS AUKŲ ŠALTINIS

Ko jau ko, o atjautos vienas ki
tam šiuo metu pas mus labai trūks
ta. Labai keista, kad prašoma au
kų tik iš išeivių lietuvių tarpo. 
O kodėl nepaprašius aukų iš lie
tuvių verslininkų Lietuvoje? Jie 
važinėja naujais BMW ir “Volvo” 
gamybos automobiliais. Neretas 
iš jų turi ir nemažas santaupas. 
Tegu jie paaukoja nors po 100 li
tų kiekvienas. Taip Lietuva su
rinktų didelę sumą pinigų, už ku
riuos galėtume padėti įsikurti 
buvusiems partizanams, tremti
niams bei kitaip nukentėjusiems 
nuo komunizmo žiaurumų. Juk 
šiais žmonėmis Lietuvoje visai 
niekas nesirūpina.

Andrius Mykolaitis, Alytus

ATEITIES ŠVYTURYS
Visą vasarą turėjau daug rūpes

čių, nes ieškojau ir suradau žmo
nių, kurie padėjo atremontuoti 
mokyklą, įvedė vandentekį, nes iki 
šiol vandenį į mokyklą nešiojome 
iš šulinio. Neturėjau laiko atos
togauti, bet mokykla pagražėjo, ir 
vaikams bus geriau mokytis. Po
nas Stasys Kligys iš Amerikos 
mums atsiuntė 50 dol., už kuriuos 
nupirkome mokiniams knygučių, 
dailininkė ant sienos nupiešė di
delį paveikslą. Dabar mokykloje 
daug gražiau ir vaikams smagiau. 
Rugsėjo pirmąją į mokyklą susi
rinko 60 mokinių. Į pirmą klasę 11

Mokykloje yra 11 mokytojų. Dar 
du turi po mažai pamokų. Aš mo
kau vaikus lietuvių kalbos. Vi
siems pradinių klasių mokytojams 
ir lietuvių kalbos mokytojams 
yra labai sunku dirbti, nes vaikai 
blogai moka savo gimtąją kalbą, 
reikia daug kantrybės mokyti.

Aš jau rašiau, kad devyni moky
tojai kasdien važiuoja į darbą, 
nes niekas negali padėti ten gy
venti. Dabar vėl Vilniaus rajone 
lenkų valdžia, todėl lietuviškoms 
mokykloms bus dar sunkiau. Be to, 
dabar traukiniai važiuoja labai 
nepatogiai, todėl reikia man iš

namų išeiti 6 valandą, o grįžta
me vėlai, nes nėra kuo važiuoti. 
Taip vargsta visi mūsų mokyklos 
mokytojai.

Dėkoju Jums už rūpestį. Kai jau
čiame, kad kažkas mus palaiko, 
kad ne tik mums šio krašto lietu
viškos mokyklos yra širdies skaus
mas ir ateities šviesulys, leng
viau nešame savo naštą. Kol įkū
rėme tą mokyklą, praėjome tokius 
sunkumus, kad šiandien ir prisi
minti nebesinori, daug kas net ne
patikės. O aš dar turiu tikslą pa
rašyti knygą apie tai, kaip sunku 
Lietuvoje lietuviui norėti, kad 
vaikai lankytų lietuvišką mokyk
lą, kad lietuvis lietuviu galėtų

(Nukelta Į 19-tą psl.)

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

■ atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 
Įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai
■ vidaus sienų (dėjimas ■ dažymas ■ elektros

įvedimai ■vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■ įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■ prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■ virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. ■ 16 metų patirtis
u Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Wasaga Beach/Stayner tel. (705) 428-6502,

Sveikiname TO
su šv. Kalėdomis TO
ir linkime sveikų bei TO
laimingų Naujų metų TO
giminėms, draugams ir fe
pažįstamiems - >

Janina ir Vytautas Svilai fe
Mount Hope, Ont.

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

Danutė ir Petras Petrauskai fe 
Anastazija Petkevičienė

Šventinė dovana
Artėjant šventėms, vis daž

niau lankome parduotuves, 
ieškodami kalėdinės dovanos 
savo artimiesiems ir drau
gams, norėdami pradžiuginti 
juos savo dėmesiu. Net ir la
kiausios fantazijos žmogui ne
lengva kasmet surasti origina
lų, vertą dėmesio suvenyrą. 
Siūlome jums savo pagalbą.

Lietuvių namų kultūros ko
misija turi įsigijusi beveik 100 
vaizdajuosčių. Jose įrašyta 
geriausios lietuviškos operos, 
teatro spektakliai, meniniai 
kino filmai, muzikinės ir kul
tūros istorijos, etnografinės 
programos.

Ypač patrauklios programos 
vaikams. TV ekrane jūsų ma
žieji gali klausytis lietuviškai 
kalbančių Disney’s Mickey ir 
Donald’o, žaismingojo Pifo, 
gėrėtis meistriškais Lietuvos 
cirko artistų ir klounų triu
kais. Vaizdajuostėse įrašytos

įspūdingai suvaidintos lietu
vių pasakos, nuotaikingi dai
nelių, šokių ir žaidimų kon
certai.

Lietuviška vaizdajuostė su 
minėtomis programomis - ne 
tik originali kalėdinė dova
na, bet kartu tai būtų labai ge
ra kalbos mokykla jūsų vai
kams.

Vaizdajuostes galima išsi
nuomoti kiekvieną sekmadie
nį Lietuvių namuose tradici
nių popiečių metu arba nusi
pirkti sau patikusią juostą 
(kaina - 20 dol.). Kreiptis į St. 
Fabricienę tel. 762-5419 (va
karais) arba į Vyt. Kulnį tel. 
769-1266 bet kuriuo metu. To
liau gyvenantiems siūlome 
kreiptis laišku, rašant šiuo 
adresu: Lietuvių namų kultū
ros komisija, Vyt. Kulnys, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont., 
M6P 1A6. Pradžiuginkite vai
kus ir savo artimuosius gra
žia kalėdine staigmena - lie
tuviška vaizdajuoste. V.K.

I f VISKI S ŽIBURIAI 
"r r h t lights of homeland 

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $38.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00) 

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

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

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. A DMINIS TRA CM A

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS Ine.
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4?/7.
Telefonas (416) 604-8311

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės [tvirtinti 
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

vaikų. Mokykloje mokosi 34 ber
niukai ir 26 mergaitės. Jų amžius 
nuo 7 iki 15 metų. Kai įsikūrė at
skira lietuviška mokykla, per tuos 
dvejus metus vaikų skaičius padvi
gubėjo.

KUČIOMS 
gaminu KOLDŪNUS 
su grybais, mėsa, varške. 

$20 už 1 OO. 
Pristatau [namus. 

Skambinti 
Edvardui Stanuliui 

tel. 231-4937 Toronte 
Linksmų švenčių!

Mūsų agentai:

Homelife MARIJANA 
McKINNON

Realty One Ltd.
Patarnavimas, įsipareigojimas, patogumas
— Nemokamas namo įvertinimas
— Skoliname vaizdajuostes apie pirkimą ir

pardavimą namų. Gauname smulkią informaciją, jei namo 
pirkimui vartojate savo RRSP, arba skubiai parduodant.

— Imigrantams informacija apie pirkimo paskolas.
Speciali pasiūla. Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte savo 
namą, gaunate nemokamą per mus pirkto naujo jūsų namo apžiū
rėjimą (Home Inspection), atliekamą Baltic Construction

Tel. (416) 763-5161
2261 Bloor St. W. Toronto, Ontario M6S 1 N8

Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland, 
Ont. L3P 5C2 
tel. (416) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (416) 937-1385

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines, 
Ont. L2N 1C2 
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel. (416) 549-4149

Panorama Travel Agency, 363 Vine St., 
St. Catharines, Ont. L2M 4T9 

tel. (416) 646-9909

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų



Mirė Bronius Aušrotas
Š.m. lapkričio 24 d. West 

Palm Beach ligoninėje po trum
pos ir skausmingos ligos mirė 
Bronius Aušrotas, sulaukęs 84 
metus amžiaus, palaidotas 
Palm Gardens kapinėse.

Lietuvių enciklopedijoje skai
tome: Bronius Aušrotas, kari
ninkas, žurnalistas, gimė 1909 
m. birželio 25 d. Majoriškių 
kaime, Vilkaviškio valsčiuje 
ir apskrityje. 1930 m. baigė 
Karo mokyklą Kaune, 1933 m. 
aviacijos žvalgų kursus. Nuo 
1937 iki 1940 metų buvo kari
nio štabo II skyriaus tarnybo
je, pasiekdamas kapitono 
laipsnį. 1940-49 metais gyveno 
Vokietijoje, su 1941-44 m. pert
rauka. 1951-1973 m. tarnavo 
JAV gynybos departamente 
Vašingtone. Buvo apdovano
tas garbės tarnybos žymeniu. 
Lietuvoje rašė aviacijos žur
nale “Lietuvos sparnai” ir dien
raštyje “Vakarai”. Išeivijoje 
bendradarbiavo “Nepriklau
somoje Lietuvoje”, “Dirvoje”, 
“Drauge” ir “Tėviškės žibu
riuose”.

Jaunasis Bronius Pirmąjį 
pasaulinį karą su tėvais per
gyveno Minske, Oršoje. 1917 
m. grįžo į Lietuvą. 1928 m. 
baigė Kybartų “Žiburio”gim- 
naziją ir tais pačiais metais 
įstojo į Karo mokyklą, kurią 
baigė 1930 m. Nuo 1933 iki 1937 
m. gyveno ir dirbo Klaipėdoje, 
kur sukūrė ir šeimą, vesdamas 
Veroniką Sventickaitę. Ten 
susilaukė ir sūnaus Rimvydo.

1937 m. grįžo į karinę žval
gybos tarnybą, buvo įpareigo
tas rinkti žinias apie Lenki
jos kariuomenę. Atgavus Lie
tuvai Vilnių, jis buvo paskir
tas rinkti žinias apie sovietų 
karines pajėgas.
1940 m. birželio 25 d. pasitrau
kė į Vokietiją, gavo darbą Vo
kietijos žvalgybos skyriuje 
ir gyveno Tilžėje. Karui pra
sidėjus su Sov. Sąjunga, su vo
kiečių daliniais žygiavo ligi 

AfA 
BRONIUI AUŠROTUI

• i.uue- . .. mirus, .
nuoširdžiai užjaučiame brolį VYTAUTĄ, žmoną 
SIGITĄ ir visą jų šeimą-

Elena ir Vytautas Krikščiūnai

AfA 
BRONIUI AUŠROTUI

mirus, 
brolį VYTAUTĄ, brolienę SIGITĄ, jų šeimą, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Joana Bubulienė 
Edis ir Aldona Bubuliai 
Diana ir Claus Wiese

AfA 
BRONIUI AUŠROTUI 

mirus,
brolį VYTAUTĄ AUŠROTĄ ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame -

G. A. Sprainaičiai j. j. Valiuliai
J. J. Rovai M. P. Besąspariai

AfA 
OTONUI TAMOŠAUSKUI 

mirus,
žmonai ALDONAI, dukrai DANUTEI, sūnums - 
EDVARDUI ir HENRIKUI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą-

Augėnų šeima

Minsko. Grįžęs iš fronto, dar
bavosi teisingumo tarėjo įstai
goje. Vėliau buvo pasiųstas į 
Pskovą, karui baigiantis lai
mingai vėl susitiko su savo 
šeima.

Kartu su kapitonu Simu Ur
bonu Lietuvoje redagavo “Ka
rio” žurnalą. Vokietijoje Wiurz- 
burge redagavo žinių biulete
nį, o vėliau Detmolde kartu 
su J. Kardeliu ir P. Naujokai
čiu - “Lietuvių žodį”.

Amerikoje, kaip jau buvo 
pažymėta, bendradarbiavo ke
liuose išeivijos laikraščiuo
se. Dar su kapitonu S. Urbonu 
atgaivino žurnalą “Karį”.

1951 m., pradėjęs dirbti JAV 
gynybos departamente, iš ang
lų kalbos išvertė E. Williams 
knygą apie britų karo belais
vius “Medinis arklys”.

Į pensiją pasitraukė 1973 m. 
ir apsigyveno Floridoje. Jis 
čia parašė savo atsiminimų 
knygas. 1985 m. “Draugas” iš
leido jo pirmąją knygą “Sun
kių sprendimų metai”.

Po penkerių metų ši knyga 
50,000 tiražu buvo perspaus
dinta Lietuvoje.

Antrąją savo atsiminimų 
dalį “Laisvės niekas nežadė
jo” 1992 m. išleido Lietuvoje. 
Buvo suplanavęs ir pradėjęs 
rašyti ir trečiąją dalį apie sa
vo darbą JAV-se. Šioje knygo
je būtų atskleista jo veikla ir 
darbai antisovietinėje žvalgy
boje Vašingtone, Berlyne Ku- 
ala-Lampur vietovėje, Meksi
kos mieste, Jordano Amano 
mieste, Rio de Janeiro Bra
zilijoje ir kitur. Deja, liga ir 
mirtis sukliudė planų įvyk
dymą.

Velionis liūdesy paliko žmo
ną Veroniką, gyvenančią Juno 
Beach Floridoje, sūnų Rimvy
dą su šeima Bostone, brolį Vy
tautą Toronte, daug giminių, 
artimų draugų bei bičiulių.

V.J.

A.a. BRONIAUS AUŠROTO palaikai buvo sudeginti ir palaidoti Palm Gardens kapinių mauzoliejuje. Kapinių 
koplyčioje maldas kalba kun. V. PIKTURNA. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: velionies brolis VYTAUTAS, dr. M. 
WIENER, sūnus RIMVYDAS, žmona VERONIKA, kito brolio duktė RAMUTĖ WIENER

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje
I. Gylys kalbėjo Briuselyje, 

Šiaurės Atlanto bendradar
biavimo tarybos užsienio rei
kalų ministerių susitikime. Ja
me pritarta pasiūlymui, Atlan
to politikos patarėjų grupės 
posėdį, įvyksiantį kitų metų 
pavasarį, surengti Lietuvoje. 
Ministerių pareiškime sveiki
namas Rusijos kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos.

Amerikiečių atominių jėgai
nių atstovai, dirbantieji Igna
linoje, apie jos AE atsiliepia: 
“Šiuo metu atominė elektrinė 
valdoma visiškai saugiai, ra
diacijos jis gavo “ne daugiau 
nei toli nuo industrijos centrų 
gyvenantis kaimietis”. Tuo tar
pu danų energetikos ministe- 
ris aną savaitę teigė: Igna- 
lino AE reikia uždaryti.

Lito komiteto nariai - pre
zidentas, premjeras ir banko 
valdytojas - svarstė lito susie
jimo su kuria nors užsienio va
liuta galimybes, bet nenutarė 
nieko. Narių nuomone tokiam 
žingsniui dar būtina pasitar
ti su Tarptautinės valiutos 
fondo žinovais, Lietuvos 
bankininkais. Jei pavyktų li
to kursą išlaikyti stabilų, su
sieti nereikėtų.

Kiek ir ką Lietuva išvežė ir 
įvežė. Per pirmąjį 1993 m. pus
metį pagal statistikos depar
tamento duomenis: išvežė pre
kių už 2126 mil. litų, įvežė - už 
2011 mil. Plataus vartojimo 
prekių išvežta - už 354 mil., 
maisto prekių - už 180 mil. li
tų, chemijos produktų - už 129 
mil. litų. Įsivežta: kuro mine
ralinių žaliavų ir metalų: už 
1501 mil. litų, mašinų, įrengi
mų ir transporto priemonių - 
už 158 mil. litų, chemijos pro
duktų - už 25 mil.

Vienas žurnalisto V. Lin
gio žudikas jau paskelbtas. Tai 
“Vilniaus brigados” narys Igo
ris Achremovas (g. 1965 m.), 
kaltinamas “asmens tyčiniu 
nužudymu, jam vykdant pilie
tinę pareigą”. Kaltinamajam 
gręsia nuo metų iki mirties 
bausmė. Generalinio prokuro
ro ir vidaus reikalų ministe- 
rio spaudos konferencijoje 
pranešta, kad netrukus bus 
viešai paskelbti dar trys kal
tintojai.

Pagaliau teismas pradėjo 
nagrinėti “Jedinstvos” vado 
V. Ivanovo ir septinių jo bend
rų bylą. Jau pati pradžia at
skleidė sunkią jos eigą: iš tri
jų šimtų nukentėjusių į posė
dį atvyko tik apie 90. Kliuvinį 
sudarė netikslūs vertimai iš 
lietuvių į rusų kalbą ir atvirkš
čiai. V. Ivanovas pareiškė, kad 

Lietuvos teismas jo teisti ne
galįs, nes jis nei buvo, nei bus 
mūsų šalies pilietis.

Širvintuose teisiamos gydy
tojos, kurios iš “Caritas” gau
tus vaistus (“Flukever”, 3 cm. 
ilgio tabletės), skirtus avių 
kirmėlėms naikinti, išrašė 11- 
ai ginekologinių pacienčių 
(nuo 14 iki 38 metų). Ligonės 
pradėjo akti: vienai pripažin
tas II-os grupės, kitai IlI-ios 
grupės invalidumas, kitų pa
dėtis geresnė. Veterinarijos 
gydytojai nežino kaip padėti 
moterim, tokio atvejo Europo
je dar nėra buvę. Medicinos 
ekspertizės akte skelbiama: 
gydytoja, paskirdama “Fluki- 
ver” kaip “Bervedal” analo
gą, paskyrė teisingai.

SKAITYTOJAI PASISAKO
(Atkelta iš 18-to psl.) 

būti. Jau šiandien skaudžiai išgy
vename, kai visokiais būdais lenkai 
nori atleisti švietimo skyriaus 
vedėją už tai, kad ji atidarė Vil
niaus rajone lietuviškas mokyklas. 
Taip mes gyvename.

Tik pas mus atsilankęs Šventas 
Tėvas nuskaidrino mūsų gyveni
mą, paliko tikėjimo ir meilės. Lin
kime Jums sėkmės. Dėkojame už 
dėmesį mums. A. Šotienė,

Bezdonių mokyklos vedėja

LIETUVIŲ SALOS GUDIJOJE
Kai į šiaurės ir vidurio Lietuvą 

raginama tiesti spaudos tiltus, 
tieskime juos ir į pietų Lietuvą, 
į Vilnijos ir Gudijos kraštus. Ir 
į ten lygiai taip pat reikalingi dva
sinio ir tautinio atgimimo tiltai. 
Išlikusiose lietuviškose salose 
Gudijoje yra susipratę, sąmonin
gi, užsigrūdinę lietuviai, tačiau 
jiems labai reikalinga mūsų mora
linė ir materialinė parama.

Kovoje už išlikimą lietuviais jie 
negalėjo ar besikeičiančios oku
pacijos neleido suorganizuoti 
kultūrinių ar savitarpinės pagal
bos vienetų. Negalėjo įsteigti cho
rų, dramos, sporto ar tautinių šo
kių grupių. Kokia gi padėtis, kai 
šventovę nori paversti cerkve, kai 
lenkų okupacijoje suimama klebo
nas, uždraudžiama giedoti švento
vėje lietuviškai. O štai lietuvės 
rauda: “Senų senoliai gynė Lietu
vą, jos kalbą, būdą. Mes alsavo
me jos žodžiu, giesme. O Lietuva 
vis bėga nuo mūsų”. Tai žodžiai 
Julijos Karmazienės, Pelegrin- 
dos (Gervėčių) liaudies meninin
kės.

Iš ten net nieko negirdėti apie 
varge esančius. Ar ten nėra naš
laičių ir vargstančių našlių su 
mažais vaikais? Ar nėra ligonių 
ir paliegėlių senelių . . .? Ar nė
ra alkanų? Bet šie lietuviai net 
nedrįsta prašyti Lietuvos ar Ame
rikos lietuvių pagalbos, nes jų ko
vos idealas išlikti lietuviais. Jiems

Bronzos prizą Madride, skir
tą Europos rinkos tyrimo cent
ro, pelnė trys Panevėžio įmo
nės: “Linas”, Stiklo fabrikas ir 
Panevėžio maisto bendrovė.

“Buvau tik prabėgom girdė
jęs Lietuvos vardą. Nebūčiau 
patikėjęs, kad ten yra tokių 
unikalių balsų ir taip profesio
naliai parengtų. Nenuleisk 
rankų, tavęs laukia didelė 
ateitis”. Tai Placido Domin
go vertinimas, skirtas Ginta
rui Laugminui. P. Domingas 
pakvietė jį į Vienos konkur
są kitais metais.

Pirmą kartą Jono Muloko 
(1907-1983) premija suteikta 
dailės akademijos absolventui 
architektui V. Gerlekui už dip
lominį darbą “Modernaus 
meno muziejus Helsinkyje”. 
Premiją įteikė jos steigėjas, 
Muloko sūnus Rimas, atvykęs iš 
Los Angeles.

G. Gustaitė

rūpi pirmiausia išlaikyti lietu
višką sąmonę vaikuose. Todėl 
įsteigė mokyklas Pelesoje, Rim- 
džiūnuose, mažas mokyklėles Vil
nijoje. Jau tik Amerikos lietuvio 
laiškas, pasiųstas į šias Vilnijos, 
Gudijos lietuvių salas, jiems yra 
kaip šviesus saulės spindulys, at- 
žiebęs iš Šiaurės Amerikos (JAV ir 
Kanados), ir užlūžęs jų širdyse.

Bronius Krokys, Filadelfija

P.S. Kas norėtų prisidėti prie šio 
lietuviškai krikščioniško darbo 
auka, siuntiniu ar laišku - adre
sų galima gauti lietuviškoms mo
kykloms per Lietuvių bendruome
nės švietimo tarybą ar per Pa
saulio lietuvių bendruomenę. 
Adresų taip pat galima gauti iš 
šio laiško autoriaus: 1124 Hedge
row La., Philadelphia, PA 19115, 
tel. (215) 671-0397. Kad pagalba 
tam pačiam asmeniui nepasikarto
tų, viskas bus daroma per BALFą.

KAS PAAIŠKINTŲ?
“Dėkoju už man siunčiamus 

‘Tėviškės žiburius’. Jie visada 
laukiami mano namuose. Savait
raštis pilnai atspindi tiek išei
vijos, tiek Lietuvos gyvenimą. Nie
kada anksčiau negalvojau, kad 
taip toli nuo tėvynės lietuviai 
Kanadoje turi tokį puikų savait
raštį”.

Pakritikavęs ryšius su Kinija, 
laiško autorius tarp kitko pastebi:

“Ar ne geriau tokiai mažai vals
tybei, kaip Lietuva, orientuotis 
į tokias Skandinavijos valstybes, 
kaip Suomija, Norvegija, ar į Be
neliukso šalis”. Ir prideda: “Be
je, A. Brazauskas nėra viešai at
sižadėjęs komunistų partijos, bei 
atidavęs komunistinės partijos bi
lieto. O tai padaryti turėjo jau 
seniai. Taip ir lieka neaišku, ar 
A. Brazauskas ‘pažangus’ komu
nistas, ar aiškus reformų šalinin
kas?”

Andrius Mykolaitis, Alytus
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įvairios žinios
Kanados federacinė valdžia, 

remdama Rytų ir Centrinę Eu
ropą, daug dėmesio skiria tech
ninės (mokymo) paramos sri
čiai. Tuo pagrindu speciali 
įstaiga Bureau of Assistance 
to Central and East Europe pa
skyrė lėšų profesiniam bei 
moksliniam tobulinimuisi Ka
nadoje asmenims iš šių kraš
tų. Lėšas ir šią programos dalį 
administruoja Kanados uni
versitetų ir kolegijų draugi
ja (Associaton of Universities 
and Colleges of Canada). Rytų 
ir Centrinės Europos dalį ad
ministruoja Doris Bradbury. 
Draugija yra Otavoje. Finansa
vimas neužtikrintas, ir kasmet 
iš naujo rekomenduojama dėl 
jo tąsos.

Programa siekia sudaryti są
lygas atvykstantiems į Kana
dą pasitobulinti savo mokslo 
ar profesinio darbo srityje 
suteikiant galimybę studijuo
ti Kanados universitete, kole
gijoje arba praktikuotis pro
fesinėj darbovietėje, kurioje 
be atlyginimo įgyjama reika
linga patirtis. AUCC kartu su 

■MMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LEPAGE 
■■■■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937
Fax(416) 231-6993
Perkant ar paruodant namą, prašau kreiptis į mane. Pirkėjai ir na
mai suvedami (Home Match) kompiuterio pagalba iki namas bus par
duotas ar pirkėjas jį nusipirks. Asmeninė raštiška garantija, kad viskas 
bus atlikta kaip buvo prižadėta. Nemokamas namų įvertinimas.

Kelionių specialistė Rytų Europai, Kubai, 
Vidurinei Amerikai ir Karibų saloms 

879 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario M6C 1C4, Canada 
Tel. (416) 653-3333 • Fax (416) 656-8574 

Registracijos nr. 04086815

Qeras pirkinys!
Dėmesio pensininkams arba norintiems pirkti pirmąjį namą, ar įsi
gyti gražią gyvenvietę netoli Wasagos ir Collingwood’o. Tik viena 
valanda iki Toronto. Siūlomas mūrinis namas, statytas V. Stane
vičiaus ir sūnaus. Įrengtas rūsys, sklypas 66x148. Miesto vanduo. 
Kaina $134,000. (Galima pamatyti namo vidaus nuotraukas). Skam
binti Marijana McKinnon, Homelife Realty Ltd. tel. (416) 763-5161.

Supažindiname su nauja IVIACxIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų 

siuntinius j LIETUVĄ.

i kurią jus galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos
TIK $6 už kub. pėdą plius $11 pristatymas.

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas i namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ............................................ $1 1 -
M AOIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kur( paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą — mes atvežime jums į namus 

MAGIC BOX r paimsime jau paruoštą nemokamai.

Polimex kelionių biuras parinks jums patogiausius persėdimus. 
Labai prieinamos lėktuvų bilietų kainos (Vilnių.

federacinės valdžios įstaiga 
iš anksto nustato sritis, ku
rios gaus finansavimą, ir ga
linčių finansavimą gauti as
menų skaičių. Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai šiais metais bu
vo paskirta po vieną vietą šio
se srityse: teisėtvarkos ir teisi
nės reformos; konfliktų spren
dimo: gamtos apsaugos ir de
mokratijos vystymo.

Sėkmingai praėjusiems kon
kursą ir atrankos procedūrą, 
2-3 mėnesių laikotarpiui ke-. 
lionę, išlaikymą bei mokslą 
apmoka ši programa. Šiemet 
AUCC praplėtė finansavimą 
ir iš Lietuvos priėmė 6 asme
nis: Janiną Izdonaitę (teisė
tvarka ir teisinė reforma), Vid
mantą Žiemelį (teisės fakulte
tas), Kęstutį Žalą (gamtosau
ga), A. Simanaitienę (demok
ratijos vystymas), dr. Gedimi
ną Šerkšnį (konfliktų spren
dimas), S. Arbačiauską (Lavai 
universitetas). Jie visi bus iš
skirstyti atitinkamuose moks
lo įstaigose bei žinybose. At
vyksta sausio mėnesį.

Gabija

MIELAM STEPUI
iškeliavus amžinybėn, 

gilią užuojautą reiškiame p. ELEONORAI ir visiems 
jų giminėms Lietuvoje -

Vytautas ir Ramūnas Laugaliai 
su šeimomis 

ir mama Jadvyga Laugalienė
Lietuvių skautijos 75-metį Klivlande švenčiant, sueigos dalyviai klausosi v.s. A. M. Balašaitienės pašnekesio

Nuotr. V. Bacevičiaus

Jums reikės tik paskambinti

^pTOLlMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-791 . 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132
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)R ĮSI K E LIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 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........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.00%
2 metų term, indėlius....... 4.00%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term, indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą   2.75% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 8.50%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

Baltiečių lengvosios atletikos pirmenybėse 1993 m. rugsėjo 11 d. Ontario 
Burlingtone ŠALFASS-gos centro valdybos nariai su šiuo metu geriausiu 
šeivijoje maratono bėgiku Andriumi Klemu. Jis IV-tose PLS žaidynėse 
Lietuvoje tapo Trakai-Vilnius bėgimo laimėtoju. Nuotraukoje iš kairės: 
SIGITAS KRASAUSKAS, AUDRIUS ŠILEIKA, pirm., ANDRIUS KLE
MAS (iš Vašingtono) ir MINDAUGAS LEKNICKAS

Nuotr. dr. L. Leknickienės

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 56 milijonus dolerių

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

MASKELL INSURANCE

“Ali THE

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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)

Countrywide
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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų | 
S proga sveikinu skaitytojus ir bendradarbius, linkėdamas g 
| giedrios nuotaikos- Sigitas Krašauskas

Dar iš ŠALFASS suvažiavimo
ŠALFASS-gos pirm. Audriaus 

Šileikos mintys, liečiančios sąjun
gos reikalus šiandien ir ateityje, 
buvo išreikštos ŠALFASS-gos meti
niame atstovų suvažiavime 1993 m. 
lapkričio 13 d. Klivlande.

Baigdamas antruosius metus, ŠAL
FASS-gos pirmininkas kalbėjo:

— “Turiu privilegiją pasidalin
ti mintimis su metinio suvažiavi
mo dalyviais. Savo pranešime esu 
numatęs paliesti svarbesnius da
barties ir ateities klausimus, opius 
mūšų sąjungai.

Kiekviena organizacija, nesvar
bu kaip stipri ji būtų, turi supras
ti, kad savo veiklą reikia visuomet 
derinti prie naujų, gyvenimo dik
tuojamų sąlygų. Organizacija, kuri 
nėra lanksti šiam procesui ir bijo 
pakeitimų nusistovėjusiai veiklai, 
visuomet pradeda džiūti ir pamažu 
miršta.

FASK-as (Fizinio auklėjimo ir 
sporto komitetas), vėliau, pakei
tus vardą į ŠALFASS-ga (Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklė
jimo ir sporto sąjunga), buvo įsteig
tas jaunų, 20-30 metų amžiaus išei
vių sportininkų. Laikui bėgant, išau
go naujų darbuotojų, tapusių lietu
viškuose klubuose treneriais, tų 
klubų ir sąjungos vadovais. Beveik 
50-mečiui praslinkus nuo tų pir
mųjų lagerinio gyvenimo dienų, 
kyla klausimas, iš kur atsiras atei
ties dienų treneriai, vadovai ir dar
buotojai? Kas sporte auklės ŠAL
FASS-gos steigėjų vaikaičius?

Be naujų darbuotojų ŠALFASS- 
ga tikrai neturės ilgos ateities. Dau
gelis to mūsų sportinio judėjimo 
steigėjų veteranų nori užtarnau
to poilsio (išskyrus Algirdą Biels- 
kų). Kur yra, tačiau, tas jaunesnis 
kraujas, kurio sąjungai taip trūks
ta? Kur visi tie 20-40 metų amžiaus 
ŠALFASS-gos auklėtiniai?

Lapkričio pirmą savaitgalį bu
vau Niujorke, kur atstovavau ŠAL- 
FASS-gą LAK 90-mečio sukaktuvi
niame minėjime. Šeštadienio va
karo programoje mačiau tik sauje
lę jaunesniųjų, o per pagrindinį 
minėjimą - vien tik veteranus. Kaip 
teks šiam seniausiam mūsų klubui 
išsilaikyti, kai pavargs darbštusis 
Pranas Gvildys?

Atsakymas į visa tai būtų toks. 
ŠALFASS-ga visuomet stovėjo prie
šakyje, suprasdama Š. Amerikos 
gyvenimo realybę. Mes lygiai pri
imame lietuvišką jaunimą, kalban
tį ar nekalbantį lietuviškai. Gry
nos ar mišrios lietuviškos šeimos. 
Mes niekuomet nelaikėm, kaip kitos 
organizacijos, mišrių šeimų vaikus 
antros klasės lietuviais. Čia todėl 
ir yra mūsų stiprybė. Mūsų bendruo
menė jau pradeda suprasti tą realy
bę, kurią mes supratome seniai. Pvz. 
LAK krepšinio treneris Pat Torney 
yra pasakęs: “Aš atėjau į LAK, lai
kydamas save airiu, o dabar lietu
viu. Lietuvoje buvau net tris kar
tus. . . ” Be jo gal ir LAK neturėtų 
krepšinio. Nebūtų laimėję žaidynių 
7 kartus iš paskutiniųjų dešimties.

Noriu pabrėžti, kad kiekvienas 
mūsų klubas turi rasti kuo daugiau 
jaunų vadovų ir trenerių, kurie pe
rimtų darbą. Kaip tai padaryti? Ma
no siūlymai yra tokie:

1. Daugiau koncentruotis į atski
ras jaunučių žaidynes. Ruošti prog
ramas klubinėje veikloje jiems. Ge
ras pavyzdys buvęs jaunučių turny
ras Detroite, kur dalyvavo net 26 
komandos su jaunais treneriais ir 
ypatingai jaunais žaidėjų tėvais. 
Ateityje iš jų išaugs sąjungai vado-

ŠALFASS-gos pirm. AUDRIUS ŠI
LEIKA (kairėje) su Detroito “Kovo” 
pirm. ALGIU RUGIENIUM, kuris 
suvažiavimo kviečiamas, sutiko 
vadovauti JAV-bių išvykos komite
tui į V-sias PLS žaidynes 1995 m. 
vasarą Lietuvoje

Nuotr. Sig. Krašausko

vai ir sporto darbuotojai. Pvz., bal- 
tiečių lengvosios atletikos pirmeny
bėms Burlingtone, Ont., vadovavo 
jauni žmonės. Jose dalyvavo dau
giau kaip šimtas jaunučių ir jaunių 
klasės lietuvių sportininkų.

2. Plėsti veiklą slidinėjime, teni
se ir golfe. Ruošti pamokas ir var
žybas. Nesiriboti vien metinių žai
dynių principu. Šios sporto šakos 
pritraukia taip pat jaunas ir miš
rias šeimas.

3. Puoselėti sporto šakas mergai
tėms.

3. Klubai turi stengtis pritraukti 
daugiau jaunų žmonių į savo valdy
bas ir juos atsivežti į sąjungos su
važiavimus.

5. Turim keisti, kas metai, metinio 
suvažiavimo vietą. Gaila, kad šio 
suvažiavimo neruošėm Niujorke per 
LAK jubiliejinį minėjimą. Kitais 
metais rinkimės Detroite, Hamil
tone ar kitur.. . Tai padės pakel
ti nuotaiką tų vietovių sporto dar
buotojams.

6. Reikia naujo kraujo apygardų 
vadovybės. Jei negalime to įgy
vendinti, gal tų apygardų iš viso 
nebereikia?

7. Pateikti medžiagos apie veik
lą mūsų spaudai su vaikų nuotrau
komis.

8. Pamiršti senąją ambicijų poli
tiką. Jauni to nemėgsta ir nesupranta.

9. Supraskime, kad ateityje dalį 
mūsų suvažiavimų turėsime praves
ti jau anglų kalba.

Aišku, galėtume dar daug dau
giau pridėti. Jaunučių krepšinio 
turnyras buvo pavyzdinga pradžia. 
Dirbkime, kad mūsų sąjunga liktų 
tokia stipri ateityje, kaip ji buvo 
praeityje.

Trumpai norėčiau pakalbėti apie 
santykius su Lietuva. Primenu, kad 
pirmi du žodžiai sąjungos pavadini
me yra - “Šiaurės Amerikos”. . . To
dėl ir turime visą dėmesį skirti mū
sų sąjungai. Lėšas, laiką ir kitą, ki
taip mūsų vaikai ir vaikaičiai nu
kentės. Per paskutinius 3-4 metus 
mes buvom per daug savo pajėgumo- 
balansą nukreipę iš savo kiemo. 
Mes negalim globoti kiekvieno spor
to vieneto ar sportininko svečio 
iš Lietuvos, tuo pačiu skriausdami 
savąjį jaunimą.

Santykiai su sporto departamentu 
yra geri. Su LTOK truputį šaltoki 
dėl jų nesiskaitymo daugelyje atve

jų su mumis - dėl piniginio atsiskai
tymo, to atstovo pasirinkimo Kana
dai ir kt. Sutinku, LTOK turi teisę 
pasirinkti, ką jie nori, bet turi su
prasti, kad ŠALFASS-ga gali patarti, 
kas geriausiai tinka atstovauti jų 
interesams tarp jų ir mūsų. Pvz. 
Remigijaus Gaškos paskyrimas At
lantos olimpiados rengimo komitete 
savo atstovu buvo su ŠALFASS-gos 
rekomendacija, ir tai buvo padaryta 
gerai.

Penktųjų PLS žaidynių reikalu ga
liu pasakyti, Lietuva jau pradėjo 
rengtis. ŠALFASS-ga pradės ruoš
tis taip pat. Sudarysim Kanados 
ir JAV-bių išvykos komitetus.

Baigdamas noriu tarti keletą žo
džių dėl Lietuvoje ruošiamų spaudai 
knygų - sporto istorijos ir sporto 
enciklopedijos. Mano nuomone, 
abu dalykai svarbūs. Mūsų išeivi
jos sportinės veiklos lobis Vokie
tijoje, Amerikoje, Australijoje ir 
kitur yra didelis. Būtų blogai, jei 
tų momentų dar gyvieji liudininkai 
neužrašytų. Knyga “Išeivijos spor
tas” (Čerkeliūnas, Mickevičius, Kra
šauskas) apima didelę dalį tų įvy
kių iki 1984-jų. Padarius santrauką 
ir papildžius nuo 1984 iki dabar, ir 
būtų tas darbas. Aš prašau, kad su
važiavimas kviestų Sigitą Krasaus
ką apsiimti tai atlikti. Anksčiau 
buvo pristatyti leidėjams redakto
riai (K. Čerkeliūnas ir Pr. Mickevi
čius), tačiau Lietuvoje, neatkrei
pus į tai reikiamo dėmesio, viskas 
pairo... Čia būtų dar vienas mėgi
nimas, jeigu Sig. Krašauskas apsi
imtų tą darbą atlikti?
Aplamai, žvelgiant į ateitį, nesu 

blogai nusiteikęs. Mūsų jaunimas 
visada mėgo, ir žinau, kad mėgs spor
tuoti. Geros nuotaikos ir protingo 
planavimo vedini dar ilgam pratę
sime ŠALFASS-gos egzistavimą.

Lietuvos ledo šokėjai ketvirti
Tarptautiniai dailiojo čiuožimo 

turnyrai “Skate International” yra 
rengiami sezonų pradžioje JAV-se, 
Kanadoje ir Japonijoje. Dalyviai 
į juos yra asmeniškai kviečiami. 
Spalio mėn. Otavoje vykusiose “Ska
te Canada International” varžybose 
dalyvavo Lietuvos olimpiečiai Po
vilas Vanagas ir jo partnerė Mar
garita Drobiazko. Dvylikos porų tar
pe jie užėmė ketvirtą vietą. Judvie
jų buvo antrasis dalyvavimas šios 
tarptautinės klasės varžybose. Prieš 
metus Atlantoje “Skate America In
ternational” varžybose jie buvo 
užėmę devintą vietą.

Pagerbtas sportininko 
atminimas

Eugenijus Nikolskis buvo tarpu
kario Lietuovs krepšinio ir stalo 
teniso rinktinių narys. 1937 ir 1939 
metais tapo Europos krepšinio čem
pionu, o su stalo teniso rinktine 
1939 metų pasaulio čempionate lai
mėjo ketvirtą vietą. Jis mirė 1992 m. 
spalio 26 d. Kauniečiai jo mirties 
metines pažymėjo tarptautiniu stalo 
teniso turnyru. Turnyro nugalėto
jams buvo įteikta velionies našlės 
poetės Jekaterinos Ševeliovos 
įsteigtos premijos ir jos naujausia 
poezijos knyga “Keliamieji metai”, 
skirta Eugenijaus Nikolskio atmi
nimui.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” 

tuntai su tėveliais gruodžio 5 d. 
Prisikėlimo par. salėje turėjo 
tradicines Kūčias. Dalyvavo apie 
400 žmonių. Programai vadovavo 
“Šatrijos” tunto adjutante vyr. 
sk. Inga Pivoriūtė. Visus pasvei
kino tuntininkai. Maistas buvo 
suneštas tėvelių. Kūčios gražiai 
visus sujungė. Šventas vakaras 
baigtas Kalėdų senelio atsilanky
mu. Visi sudainavo “Lietuva bran
gi” ir “Ateina naktis”.

• Kalėdojimas — gruodžio 18 
d., 5.30 v.v. Visi dalyviai renkasi 
Lietuvių namuose. Gautos aukos 
bus skiriamos Lietuvos našlai
čiams. M.

• LSS rinkimai pasibaigė. 1994- 
1996 m. laikotarpiui išrinkta nau
ja vadovybė: Seserijos VS v.s. Bi
rutė Banaitienė, Brolijos VS s. fil. 
Albinas Sekas, ASS pirm. s. fil. Ge
diminas Leškys. Naujieji tarybos 
nariai iki gruodžio 27 d. išrinks 
sąjungos pirmininką. Kanados ra
jone iš 70 užsiregistravusių rin
kimuose dalyvavo 56. Išrinkti į ta
rybą: s. Algis Senkus, s. Rūta Ži
linskienė. Į garbės teismą: v.s. 
Česlovas Senkevičius, v.s. Danutė 
Keršienė, v.s. V. Morkūnas. VS 
pavaduotoju — v.s. Romas Otto, ra
jono vadu — j. ps. Rimas Sriubiš- 
kis.

• LSS rašinių konkurso komisi
ja, susidedanti iš s. Astos Saplie- 
nės, v. sk. Ingos Pivoriūtės ir Ri
mos Navickienės, perskaičiusi at
siųstus visų šakų rašinius, nutarė: 
I v. paukštyčių grupėje skirti Kris
tinai Lingertaitytei iš Milton’o, 
MA, už rašinį “Namas, kuriame gy
venu” (premija — $50); I v. skautų 
grupėje skirti Mantui Lingertai- 
čiui iš Milton’o, MA, už rašinį “Ke
lionė į Lietuvą sapne” (premija — 
$100); II v. Šarūnui Krukoniui iš 
Milton’o, MA, už rašinį “Mano ke
lionė į Lietuvą” (premija — $50); 
I v. vyr. skaučių grupėje nepaskir
ta. II v. laimėjo Aida Bublytė iš 
Willoughby Hills, OH, už rašinį 
“Jei būčiau tuntininkė” (premija 
— $75).

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

s 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

3.75% už 90 dienų term, indėlius
3.75% už 6 mėnesių term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.50% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 4 m. term, indėlius
5.25% už 5 m. term, indėlius
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 5.70%
2 metų .................. 6.50%
3 metų .................. 6.90%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai. 

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 00 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). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0R3S
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994.

DAIVA DALINDA,bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Po trumpų atostogų (sausio 2-22), Algis Medelis savo paslaugomis Jums 
patarnaus iš naujos būstinės Toronte: 1558 Bloor Street West 
(beveik skersai gatvės nuo Lietuvių namų), UNITY TRAVEL įstaigoje. 
Žiemos metu, kaip ir anksčiau, asmeniškai su juo pasimatyti bus galima 
trečiadieniais, tarp 11 v.r. ir 17 v.v., arba pagal susitarimą. Ošavoje vis dar 
galėsite mus rasti kiekvieną dieną (išskyrus trečiadieniais). Taip pat 
vakarais ir savaitgaliais. Kviečiame kreiptis.

f ALGIS ir STEFA MEDULIAI |
& savo draugams, pažįstamiems, buvusiems ir būsiantiems g 
§ klientams linki daug laimės š\r. KALĖDŲ proga, o 
g naujais 1994 metais sėkmės ir sveikatos, ji 

Prie šių linkėjimų prisijungia ir UNITY TRAVEL darbuotojai.

KELIONĖS Į LIETUVĄ ir atgal
Gruodžio 20-21 d.d. arba sausio 5-6 d.d.

Grįžimas 1994 m. sausio 5-6 d.d. arba gegužės 19-20 d.d.
per Kopenhagą (nakvynė nereikalinga) ................ $859.
Nuo gruodžio 25 - per Amsterdamą...............$1025.

(nakvynė nereikalinga)

KELIONĖS Į DAINŲ ŠVENTĘ
1994 m. birželio 30 per Kopenhagą (nakvynė nereikalinga).
Pirmiems 65 užsisakiusiems: ..........................SI 035.
Birželio 30 ir liepos 2 d. per Frankfurtą (nakvynė REIKALINGA). 
Užsakyta 75 vietos. Kaina dar nenustatyta.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais į Algį Medelį 
asmeniškai arba kasdien į Christine (angliškai, rusiškai arba lenkiš
kai). Tarp sausio 2 ir 22 Algis Medelis atostogaus. Norintiems tuo 
laiku užsisakyti vietas skrydžiams į Dainų šventę patariam nedel
siant tai padaryti pas Christine.

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657

ALGIS 
MEDELIS



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

KŪČIŲ VAKARIENE
gruodžio 24,

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

ir sekmadienių popietėse.

BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 
13-18 metų $10; studentams ir pensininkams $16, suaugusiems $17.
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7.30 vai. vakaro, 
Vytauto Didžiojo 
menėje
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA g

J maloniai kviečia dalyvauti ®
II?" š.m. gruodžio 19, sekmadienį, -jį|

11.30 valandą ryto Mišiose g 
Prisikėlimo šventovėje, o .&

! 1 vai. po pietų Prisikėlimo parapijos salėje įvyks > 

! KONCERTAS. | 
i kurį atliks pianistas iš Lietuvos • ® 

Į JUSTAS DVARIONAS. $
Į Įėjimas - $8 asmeniui, studentams - $5. ’Ss
į Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Valdyba xįc

TO ROW T ©»T
Toronto lietuvių choras “Vo

lungė”, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės, gruodžio 
12 d. Prisikėlimo šventovėje 
surengė plačios apimties 
prieškalėdinio susikaupimo 
koncertų “Hodie Christus na- 
tus ėst” (Šiandien gimė Kris
tus). Dalyvavo keturios gru
pės: Lietuvos kankinių para
pijos vaikų choras, vad. N. Be- 
notienės, Prisikėlimo parapi
jos vaikų choras, jaunimo vie
netas ir “Volungė”. Tarp gies
mių gražiai įsijungė solistai 
Anita Puodžiūnienė (sopra
nas) ir Jonas Vaškas (barito
nas) bei smuikininkė Rūta 
Melkienė.

Kalėdų rimčiai pritaikytus, 
Vinco Kolyčiaus paruoštus 
skaitymus atliko visa eilė skai
tovų lietuvių ir anglų kalba. 
Nuotaiką papildė vaikų proce
sija su žvakėmis ir kalėdinės 
palangių dekoracijos. Koncer
tą atidarė ir palaiminimu už
sklendė klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM. Išskirtinai 
skambėjo daugeliui negirdė
tos muz. Jono Govėdo keturios 
giesmės, ypač paskutinioji 
“Viešpaties pasaulis” (žo

džiai B. Brazdžionio), jam 
pačiam diriguojant.

Koncertas baigtas tradici
nėmis Kalėdų giesmėmis, su
giedotomis visų dalyvių. Sa
lėje pasivaišinta kava, pyra
gėliais ir palinkėta volungie- 
čiams visokeriopos sėkmės. S.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $50 — Albertina Klup- 
šienė, Birutė ir Kazimieras Čepai
čiai, L. ir K. Klevai, Hamilton, 
Ont; $45 — Viktorija Daugelavi- 
čienė; $40 — Stankų šeima, Hamil
ton, Ont; $30 — Julius, Pranė Ba- 
rakauskai, Matilda ir Augustinas 
Kuolai, Oakville, Ont, Danutė, 
Tomas Kekiai, West Lome, Ont, 
K. E. Gudinskai, Hamilton, Ont, 
Mykolas Gegužis.

$25 — Vida ir Vytas Paškai, K. 
J. Dervaičiai, St. Catharines, Ont, 
Marija ir Vladas Miceikos, Sim
coe, Ont, Z. J. Mažonai, Irena ir 
Antanas Ambraškos, Zigmas ir 
Adelė Gedminai, Hamilton, Ont, 
E. Bersėnienė ir šeima, Hamil
ton, Ont, Gintautas ir Genė 
Venskaičiai, Zigmas ir Ona Gir- 
dauskai, Adomas ir Ramutė Gri- 
goniai.

$20 — Jadvyga Ignatavičienė, 
Anelė ir Jonas Gelažiai, Phelps- 
ton, Ont, St. B. Matulevičiai, Iza-

. ,,AT ION

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

^Kalėdinė kelionė į Lietuvą: 
gruodžio 21 d. iki 1994 m. sausio 5 d.

Kaina - $949 (kan.) plius mokesčiai
Iš Lietuvos: 

gruodžio 20 d. iki 1994 metų sausio 6 d. (arba ilgiau) 
Kaina-$949 (kan.) plius mokesčiai.

KELIONĖS į VILNIŲ su Austrų linija per Vieną iš JFK 
(N.Y.) orauosčio kiekvieną sekmadienį ir ketvirtadienį, 

kaina -$880 (kan.) plius mokesčiai.
KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 

kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 
kaina-$999 (kan.) plius mokesčiai.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI GRUPINĖMS KELIONĖMS 
11994 METŲ DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.

Užsakantiems vietas iki 1993 m. gruodžio 23 d. 
garantuota kaina tik $"l 050 (kan.) 

Skridimo datos: 1994 m. birželio 30 d., liepos 1,3,7 d.d. 
Skridimai patogiais LH lėktuvais, grįžimo datos pagal užsakymą. 
Smulkesnių žinių teiraukitės: tel. (41 6) 533-8443

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą • Sveikatos ir 
kelionių draudimus • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais • Keliones pramoginiais laivais • Keliones 
į Floridą ir kitus šiltus kraštus • Keliones į sveikatingumo sanatorijas 

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE: 

Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Baras
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto 

skambinant tel. 532-3311

ĮĖJIMAS: $40.00
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

| gruodžio 31, 
| penktadienį, 
a 7 vai. vakaro, 
| Karaliaus Mindaugo ir 
| Karalienės Mortos 
I mer|ėse

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME SUTIKTI NAUJUS METUS LIETUVIŲ NAMUOSE

bele Kandrotienė, Zuzana, Juozas 
ir Ramunė Stravinskai, Julija Ši
leikienė, Petras Čiurlys, Milana 
ir Albertas Joneliai, Verdun, P.Q., 
Juozas ir Stella Miškiniai, Nia
gara Falls, Ont, K, E. Gapučiai, 
Bothwell, Ont, Aldona ir Vladas 
Vaitoniai, Bronė Jonynienė, Vla
das Simonaitis, Pranas ir Danutė 
Jankai su šeima, Hamilton, Ont, 
Jonas ir Onutė Kareckai, Hamil
ton, Ont, Marija Borusienė ir 
vaikai, Hamilton, Ont, Elena 
Draudvilienė, H. Gumauskas, Liu
da Šileikienė, Albina ir Pranas 
Augaičiai, Nelė ir Jonas Budriai.

$17 — Stasys ir Valerija Gudai
čiai, Niagara Falls, Ont; $15 — 
Vaclovas Dubinskas; $10 — Al
dona ir Petras Dranginiai, Jonas 
ir Konstancija Rugiai, Antanas 
Žilėnas, Jonas, Ona Dirmantai ir 
dukros, Birutė ir Petras Daržins-
kai, Marija Pranaitienė, Aldona 
Zarembaitė, Jane ir Petras Pa- 
kalkai, Stayner, Ont, Vytautas 
Montvilas, M. Daukšienė ir sūnus 
Linas, Bronė Vilkienė, Antanas 
ir Marytė Elijošiai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo arti

miesiems, parodžiusiems tiek 
daug rūpesčio ir geros širdies 
man staiga susirgus: vyrui Ju- 
liukui, Stasiukui, Emgard, kai
mynams ir draugams.

Ačiū visiems už lankymą ligo
ninėje ir namuose, gėles, ska
numynus, gerus linkėjimus laiš
kais ir visų pareikštą nuošir
dumą.

Visada jums dėkinga —
Elizabeth Strodomskienė,

Delhi, Ont.

ISTORINIS POPIEŽIAUS VIZITAS
LIETUVOJE! Aukštos kokybės, dvie
jų su puse valandų ilgumo spalvotą 
vaizdajuostę (VHS) dabar galite už
sisakyti per International Historic 
Films, Inc., skambinant tel. 312- 
927-2900, arba raštu 3533 S. Archer 
Ave., Chicago, IL 60609. Kaina tik 
$24.95 Kan. ir $4.50 už persiuntimą. 
Vaizdajuostės bus siunčiamos iš 
mūsų sandėlio Windsore, Ont., to
dėl nereikės mokėti muito bei kitų 
mokesčių. Mes priimame čekius ir 
VISA/Mastercard kredito korteles. 
Savininkas - Petras Bernotas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

SVETAINĖJE “LOKYS

NALSS SUTIKIMAS |
• Šaltų užkandžių bufetas
• Šampanas
• Muzika, šokiai
• Baras
• Vietų skaičius ribotas
• [ėjimas-$15

gruodžio 31, 
penktadienį, 
8 vai. vakaro 
LN “Lokyje”

Bilietai parduodami Lietuvių namų raštinėje. Visus kviečia - 
Dėl informacijos skambinti tel. 532-3311 Rengėjai

“Tėviškės žiburių” ir kitų 
laikraščių bendradarbis Ka
zys Baronas, buvęs hamilto- 
nietis, su šeima gyvenantis 
Vokietijoje, pergyveno tris 
operacijas. Sveiksta namie 
ir, kiek sveikata leidžia, bend
radarbiauja spaudoje. Jo duk
ra Jūratė Miunchene studijuo
ja politinius mokslus ir yra 
linkusi į žurnalistiką — rašo 
vokiškoje spaudoje.

Kanados lietuvių fondui au
kojo: $50 - dr. Antano Josiuko 
80 m. amžiaus sukakties pro
ga klasės draugai - Antanas 
Garkūnas, Pranas Sakalas ir 
Eliziejus Šlekys; $50 - a.a. Al
bino Baršausko atminimui - V. 
Ignaitis. KLF už aukas dėkoja

LAIMOS ir Steve Finleys Flooring. 
Parduodame ir dedame kilimus. 
Skambinti tel. 1-705-534-6310.

Tautos fondo Kanados 
atstovybės veikla 1992 m.
1. Nupirkta Lietuvos konsula

tui Toronte Xerox kopijavi
mo mašina ..................  $6,375

2. Laser printer..............  1,490
3. Apmokėjo išlaidas už Lietu

vos konsulo Toronte suruoš
tą priėmimą diplomatams ir 
kitiems garbės svečiams, Va- 
saro 16-sios proga .......  3,444

4. Nupirkta Lietuvos vyriau
sybei aparatūra iš pusės 
su “Parama”, kainavusia

32,000.......................  16,000
Iš viso išleista Lietuvos rei
kalams 1992 m.......... $27,309

TFKanados atstovybės valdyba

A.a. Kazimiero Poderio mir
ties metinių prisiminimui Sa
lomėja Poderinė Tautos fon
dui aukojo $100.

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se butai. Skambinti darbo valando
mis tel. 762-1777 Toronte

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
kaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
Ikus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

Turime kultivatorių, traktorių nuo 
2 iki 6 cilindrų ir įvairių padargų. 
Skambinti Vytui ar Genei Kairiams 
ir atsiųsime jums duomenis ir nuo
traukas. Tel. 416-643-3334.

GĖLĖS
PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
vičienei tel. 761-9131.

KANADOJE NAUJAI ĮSIKŪRU
SI telefoninė bendrovės CAM-NET 
tolimiems pokalbiams kviečia pasi
naudoti jų paslaugomis. Jeigu pra
kalbate 2 min 40 sek., tai mokėsite 
tik kaip už 2 min., o per Bell Canada 
mokėsite kaip už 3 min. Dėl išsa
mesnių žinių kreiptis tel. 603-9034 
ar tel. 831-1116.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, ((pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171 
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) 1"g| '530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.S. M.S. Dip. Orth. 
( Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

Advokatas
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. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

Atstovybė
Lietuvoje:
Gedimino pr. 26-217 
Vilnius 2600 
Tel. (3702) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
\JUWa! patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
įvertinimas.

RFzAlKK
An independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
°hone: (416) 769-1616

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami-, 
niais 20 kg $165, sauso maisto rin-j 
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie-1 
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus.. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3. J

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo irkt. Įrengiame •rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628

West Realty Inc.

QhIuk- dresher Ltd
7 QI Real Estate' |[—rT~ nn Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

Th■ *.

rkT>I7QTTI7T> INSURANCEJLJIVJtLSJn.il/Iv BROKERS 
V *

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 v
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) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
, (416) 533-1121 FAX 533-1 122

GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininką J. NORKŲ Hamiltone 
tel. 389-8179. Taip pat galima gau
ti Anapilio knygyne.

D AR TURIME PILNUS KOMPLEK
TUS: Lietuvių enciklopedijos 37 t., 
Encyclopedia Lituanica, 6 t., Vinco 
Krėvės raštai, 6 t. Taip pat siunčia
me į Lietuvą per agentūras, kaina - 
60-80 et. už svarą. Teirautis: J. Kapo- . , 
čius, P.O. Box 752 Cotuit, MA 02635, y C. 
tel. 1-508-428-6991.

JLJIVJtLSJn.il/Iv
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TO RO N T
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Gruodžio 12, sekmadienį, — Prieškalėdinis susikaupi-
užbaigtos adventinės rekolekci
jos Lietuvos kankinių šventovėje, 
Anapilyje, ir Gerojo Ganytojo 
misijoje, Wasagoje. Rekolekci
jas pravedė kun. dr. Viktoras Ski- 
landžiūnas.

— Kūčios Anapilyje bus įprasta 
tvarka gruodžio 24, penktadienį,
8 v.v. Kūčių valgius ruošia J. Gurk- 
lienė.

— Bernelių Mišios mūsų švento
vėje bus 12 vai. naktį. Prieš Ber
nelių Mišias, 11.30 v.v., koncer
tuos mūsų parapijos vaikučių cho
ras, vadovaujamas muz. N. Beno- 
tienės, ir mūsų parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Govėdo. Ka
lėdų dieną ir Naujų metų dieną 
Mišios mūsų šventovėje bus įpras
ta sekmadienio tvarka.

— Anapilio autobusėlis Kalė
dų dieną ir Naujų metų dieną va
žiuos įprasta sekmadienio tvarka.

— Sekmadieniais parapijos sa
lėje platinami bilietai į Kūčias 
ir į Naujų metų sutikimo pokylį.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos vyksta sekmadieniais po 9.30 
v.r. Mišių klebonijoje. Pamokas 
praveda sės. Loreta.

— Per žiemą, pradedant gruo
džio 19, ateinančiu sekmadieniu, 
Gerojo Ganytojo koplyčioje Mi
šios sekmadieniais bus laiko
mos 2 v.p.p.

— Gruodžio 3 d. palaidota a.a. 
Valtrauta Prakienė, 61 m. am
žiaus.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilio salėje bus gruo
džio 19, sekmadienį, po 11 v.r. Mi- _ 
šių. Ją rengia mūsų parapijos jau
nų šeimų sekcija, vadovaujama 
Vidmanto Valiulio. Už užkandžius 
suaugusiems prie įėjimo bus ima
ma po $3.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje patalpose nuolat ruo
šiamos įvairios parodos. Prašo
me aplankyti. Taipgi muziejuje 
yra naujai įrengta ir sutvarkyta ' 
biblioteka. Kviečiame ja naudo
tis. Muziejaus vedėjai dr. R. Ma
žeikaitei sugrįžus iš Lietuvos, 
muziejaus-archyvo patalpos vėl 
atidarytos lankytojams sekma
dieniais nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v. 
ir pirmadieniais — nuo 12 v. iki
9 v.v.

— Vakarų Lietuvos ir Prūsijos 
istorijos centrui Klaipėdoje la
bai reikalingas “Lietuvių enci
klopedijos” komplektas. Litera
tūros ir tautosakos institutas 
Vilniuje ieško Jono Meko knygos 
“Refleksijos”, taipgi renka tau
tosakos rinkinius bei dienoraš
čius (ypač prieškarinius) ir išei
vijos spaudą iki 1953 m. Galintys 
paaukoti prašomi pranešti dr. R. 
Mažeikaitei muziejuje.

— Mišios lapkričio 19, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Ireną Pra- 
nevičienę ir Karolį Rusiną, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Malviną Lazdauskienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 185 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė Danguolė Repšienė 
iš Vilniaus, Marija Dičpetrytė 
iš Vilniaus. Svečius supažindi
no ir pranešimus padarė LN val
dybos narys Kęstutis Raudys.

— LN valdybos posėdis — gruo
džio 16, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN moterų būrelis dėkoja N. 
Juknevičiui už $30 auką siunti
niams į Lietuvą.

— Jau galima užsakyti Kūčių, 
gruodžio 24, ir Naujųjų metų su
tikimo bilietus LN raštinėje dar
bo metu tel. 532-3311 ir sekmadie
nio popietėse.

— Gruodžio 31 d. pirmąkart 
Naujųjų metų sutikimo balius 
rengiamas “Lokio” svetainėje. 
Jo rengėjai žada smagią muziką, 
veiks baras, bus puikūs šalti už
kandžiai. Vietų skaičius ribotas, 
todėl prašome paskubėti. Bilieto 
kaina — $15. Dėl bilietų ir infor
macijos skambinti į Lietuvių na
mų raštinę. Taip pat LN Naujų 
metų sutikime jaunoms šeimoms 
bus parūpinta vaikų saugojimo 
tarnyba. Mokestis simboliškas 
— tik $5 už vaiką. Vaikai bus 
priimami nuo 4 metų amžiaus. Dėl 
smulkesnės informacijos prašo
ma kreiptis į LN raštinę tel. 
532-3311.

Aukos Slaugos namams
$500 — A.S.; $100 — V. Dauge- 

lavičius. Iš viso Slaugos namų 
fonde yra $937,712.49. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont., M6P 1A6.

A.a. Juozo Domeikos 8-rių 
metų mirties prisiminimui 
žmona Stefanija “Tėviškės ži
buriams aukojo $25.

Hamiltono medžiotojų klu
bas Giedraitis “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė $50 aukų.

A. a. Vytauto Blauzdžio at
minimui Bronė ir Juozas Sta
niai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20. 

mas mūsų parapijoj vyks gruo
džio 16-19 d.d. Susikaupimą pra
ves kun. Astijus Kungys, OFM, iš 
Kretingos, Lietuvos pranciško
nų centro, kur jis dabar yra pa
skirtas pranciškonų provincijo
lo kun. Placido Bariaus, OFM, 
delegatu Lietuvai. Susikaupimo 
tvarka: ketvirtadienį, gruodžio 
16, 7 v.v. Mišios ir pamokslas; 
penktadienį, gruodžio 17, Mišios 
ir pamokslas 9.30 v.r. ir 7 v.v.; šeš
tadienį Mišios ir pamokslas 10.30 
v.r. ir 4 v.p.p. Išpažinčių bus klau
soma prieš kiekvienas Mišias.

— Ruošiasi tuoktis Rimas P. 
Čuplinskas ir Evelina Taunytė.

— Pakrikštytas Matas-Juozas, 
Inos (Lukoševičiūtės) ir Morkaus 
Sungailų sūnus.

— Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba organizuoja 
Mišias jaunimui ateinantį sek
madienį, gruodžio 19, 11.30 v.r. 
mūsų šventovėje. Tą pačią die
ną 1 v.p.p. mūsų parapijos didžio
joje salėje vyks žymaus pianisto 
iš Lietuvos Justo Dvariono klasi
kinės muzikos koncertas. Bilietai 
suaugusiems — $8, studentams — 
$5. Koncertą rengia KLJ sąjun
gos valdyba.

— Vaikų Mišios, kurias organi
zuoja parapijos tarybos šeimų 
sekcija, bus sausio 9 d, 10.15 v.r.

— Ateitininkų Kūčios įvyks 
gruodžio 19, sekmadienį, 4 v.p.p. 
mūsų parapijos Parodų salėje.

— Mišios gruodžio 19, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Mariją ir Tadą 
Normantus, 9.20 v.r. — už Čer
niauskų ir Pranskevičių šeimų 
mirusius, 10.15 v.r. už a.a. Bronių 
Matusevičių, už a.a. Antaną Aukš
takalnį, už a.a. Adolfą ir a.a. Al
girdą Mitalus, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIS yra kalėdinis. Juo 
sveikiname visus mūsų bendra
darbius, skaitytojus, rėmėjus, 
aukotojus, linkėdami jaukių 
bei džiugių Kristaus gimimo 
švenčių. Sekantis “TŽ” nr. iš
eis š. m. gruodžio 21 d.

KVIEČIAME!
Baigiasi 1993 metai, baigiasi 

ir daugelio “TŽ” skaitytojų pre
numerata. Kviečiame ją atnau
jinti ir sutikti Naujus metus su 
atnaujinta prenumerata, kurios 
kaina - $38.00, oro paštu - $115.00, 
rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00. 
Naujiems skaitytojams, užsisa
kantiems “TŽ” pirmą kartą - 
$30.00. Norintiems susipažin
ti su “TŽ” savaitraščiu, siun
čiame nemokamai keletą nume
rių. “TŽ” yra gera kalėdinė do
vana giminėms, bičiuliams Įvai
riuose kraštuose, įskaitant Lie
tuvą. Dabar laikas užsakyti 
jiems “TŽ”. Administracija

CBC-TV programoje “PRIME 
TIME” gruodžio 17 ir 24 d.d., 
9 v.v. dalyvaus Zigmas Brazaus
kas su Clarence Asham. Pasta
rąjį Zigmas atrado vaikų prie
glaudoje aklą, atsilikusį ir ap
leistą šešerių metų berniuką. 
Jis pastebėjo, kad Clarence 
mėgsta muziką. Pagaliau atras
ta, kad šis atsilikęs vaikas turi 
genialių gabumų muzikai. Ver
ta pamatyti, ką jis mūsų tautie
čio dėka lig šiol yra pasiekęs.

Vytautas 
Dail. Stasio Glinskio kūrybos 
darbų paroda įvyks gruodžio 
19, sekmadienį, Anapilio pa
rodų salėje. Lankymo laikas 
12 v. - 4 v.p.p. Dail. S. Glinskis 
yra iš Lietuvos atvykęs Balti- 
jos-Kanados kultūros pasikei
timo centro “Baltijos vėjas” 
kvietimu. Šis centras, gavęs 
Lietuvos ir Kanandos valdžių 
pritarimą ir vadovaujamas 
dail. R. Rickevičiaus, yra nu
matęs rengti visą eilę parodų 
Kanados visuomenei.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia Naujųjų metų 
sutikimą, gruodžio 31 d., 7.30 
v.v., penktadienį, III aukšto 
menėje. Karšta vakarienė su 
vynu, šampanas, šalti užkan
džiai, muzika. Bilietus prašom 
įsigyti pas T. Kobelskienę tel. 
760-8003 arba P. Ivanauskienę 
tel. 767-3677. Valdyba

A.a. Julijos Milerienės 3-jų 
metų mirties prisiminimui 
Helen Jasonek “Tėviškės ži
buriams” aukojo $35.

A.a. Zosės Venckienės vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui Stasė ir Vincas Radzevi- 
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.
Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $3,000 — N.N.; $200 
— J. J. Rovai; $120 — E. J. Stra
vinskai; $100 —J. Valiukienė.

PAGALBOS FONDAS 
VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI” 
sveikina visus rėmėjus su šv. Kalėdomis 

ir linki sėkmingų 1994 metų.
Jūsų parama bus su dėkingumu įvertinta tų, 

kuriems teikiate pastogę, globą ir šviesesnės 
ateities viltį.

ĮSKILUS
VAKARAS ANAPILYJE O 
gruodžio 24, penktadienį, 8 valandą vakaro

Programoje: meninė dalis Kūčių nuotaikai, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Gurklienės.

Kainos: suaugusiems - $17, pensininkams - $15, vaikams nuo 10 iki 15 metų 
— $10, nuo 7 iki 10 metų — $6, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai.
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių - J. Gurklienei tel. 278-4674.
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, kitomis 
dienomis — aukščiau minėtu telefonu.
Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapija

•nr

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
ANAPILYJE su geru orkestru

w gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakarį
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai, 

n * Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
$ * Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
M anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
Į; vakarais pas Reginą Celejewską tel. 231-8832. 
"(t Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

H

Prisikėlimo parapijos koope
ratyvas kalėdinių švenčių lai
ku bus atidarytas gruodžio 24 
d. nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p., gruo
džio 25 ir 26 d.d. kooperatyvas 
bus uždarytas; gruodžio 31 d. 
bus atidarytas nuo 9 v.r. iki 
3 v.p.p., sausio 1 d. — uždary
tas. Kitomis dienomis koope
ratyvas veiks pagal įprastas 
darbo valandas. Vedėjas

Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Parama” darbo valandos šven
čių laikotarpiui: gruodžio 24, 
penktadienį, nuo 9 v.r. - 3.30 
v.p.p., gruodžio 25, šeštadienį, 
ir gruodžio 27, pirmadienį, už
daryta. Gruodžio 31, penktadie
nį, nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p., sausio 
1, šeštadienį, ir sausio 3, pirma
dienį, uždaryta. Vedėja

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos valdybos rengiami šo
kiai gruodžio 29, trečiadienį, 8 
v.v. “Precinct” svetainėje, 4396 
Dundas St. W., Toronte.

Nuoširdi padėka Anapilio 
moterų būreliui už $250 auką 
ligonių lankymui šv. Kalėdų 
metu.

Anapilio parapijos tarybos 
socialinė sekcija

A. a. vyro Vinco Kandroto vie- 
nerių metų (1992 m. gruodžio 
20 d.) ir dukters a.a. Nancy 
Chepelky 21-rių metų (1972 m. 
sausio 16 d.) mirties prisimi
nimui Antosė Kandrotienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondas paskyrė stipendijas 
šiems asmenims: $1,000 — Dai
nai Batūraitei, $300 — Vikai 
Ross, $300 — Onai Stanevičiū
tei. Nuo savo įsisteigimo šis 
fondas jau yra išskirstęs virš 
$20,000 stipendijoms.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $200— J. J. Rovai.

Daugiavaikių šeimų para
mai aukojo: $50 — E. Čepienė, 
R. J. Nacevičiai, J. Jakubaus
kas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — J. Valiukienė; 
$50 — O. Skėrius.

Atitaisymas. Ateitininkų federa
cijos Prano Dovydaičio fondui Lie
tuvoje $50 aukojo M. Pranaitienė.

Brone ir Stasys
Prakapai

Alesė ir Kostas
Rašymai

Laima ir Česlovas
Senkevičiai

Aušra ir Henrikas
Trussow

Vida, Gintautas
Tumosai ir dukros

Jane Vingelienė

B MONTREAL
KLK moterų draugijos Montre- 

alio skyriaus gruodžio 5 d. reng
tas Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų vienuolijos įsteigimo 
75 metų sukakties ir 40 metų veik
los Montrealyje minėjmas AV pa
rapijoje praėjo labai sėkmingai. 
11 vai. Mišias atnašavo ir pamoks
le vienuolijų reikšmę išryškino 
kun. Kazimieras Ambrasas. Pa
maldų metu, šalia parapijos cho
ro, tris giesmes giedojo sol. Rasa 
Krokytė-Veselkienė.

Po pamaldų salėje draugijos 
pirm. Genovaitė Kudžmienė trum
pu gražiu žodžiu atidarė minė
jimą ir pakvietė kleboną kun. 
Juozą Aranauską invokacijai. 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos pirm. Arūnas Staškevičius, 
prisiminęs ryšį su seselėmis nuo 
mažų dienų, sveikino seseles visų 
Montrealio lietuviškų organizaci
jų vardu, linkėdamas ir toliau 
su tokiu pat nuoširdumu dirbti 
lietuvių naudai. Prof. dr. Česlo
vas Masaitis iš Putnam įdomioje 
savo paskaitoje perbėgo seselių 
gyvavimo istoriją tiek Lietuvo
je, tiek šiame žemyne. Sekė sol. 
Rasos Veselkienės koncertas, ku
ris susidėjo iš dešimties trumpų

ATEITININKŲ

įvyks gruodžio 19, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos parodų salėje.

Visus ateitininkus ir prijaučiančius maloniai 
kviečia - Toronto sendraugių valdyba

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Sveiki sulaukę ŠV. KALĖDŲ!
Laimingų Naujų metų visiems!

ADAMONIS Insurance Agency Inc.

Nuoširdžiai dėkojame už patikėjimą mums jūsų 
draudimų 40 metų laikotarpyje.

Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam 
jaunimui eiti j savarankiškumą bet kurioje verslo 
ar profesijos srityje.

PETRAS ADAMONIS,
Chartered Insurance Broker

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830 * 
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI 
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m-........  4.50%
Certifikatus 2 m............. 5.25%
Certifikatus 3 m................. 5.75
Term, indėlius:

1 metų ................  4.00%
180 d.-364 d........ 4.00%
120 d. - 179 d........ 4.00%
60 d. - 119 d........ 3.50%
30 d.- 59 d........ 2.50%

IMA
Nekiln. turto:

1 metų...........................6.00%
2 metų...........................6.75%
3 metų...........................7.25%

| l^laMngų

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Elena ir Pranas
Ališauskai

Salomėja ir Jonas 
Andruliai

Genovaitė ir Vytautas 
Balčiūnai

Genovaitė Gaižutienė 
ir dukros

Laima ir Gediminas 
Kurpiai

Vanda Petrauskienė

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

Projektuoju ir gaminu paminklus, 
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių medžiagų 
(granito, vario, plieno, molio, medžio) pagal užsakovo 
pageidavimus. Lietuviams 5% nuolaida.
Skambinti telefonu (905) 643-6023 darbo laiku,

(905) 544-1056 po darbo.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

PASLAUGA “RŪTA” gruodžio mė
nesį vyksta į Lietuvą. Gali nuvežti 
vaistus, laiškus, pinigus, smulkius 
daiktus. Įteiks asmeniškai nurody
tiems asmenims. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 1 - 416 - 536-4742 
Toronte. 

liaudies dainų ir penkių operų 
arijų. Solistė, publikos išprašyta, 
padainavo dar vieną dainą. Jai 
akompanavo muz. Mme M. Roch.

Po koncerto buvo katalikių mo
terų skaniai paruošti pietūs. Ka
vos metu pravesta loterija. Pa
baigoje Montrealio seselių namų 
vyresnioji seselė Paulė išreiškė 
padėką šio renginio organizato
rėms, visiems aukotojams, talki
ninkams ir dalyviams, kuriu su
sirinko arti pusantro šimto. Taip 
pat ji džiaugėsi čia dalyvaujan
čiomis seselėmis viešniomis - 
Stase iš Lietuvos, Eugenija ir Oli- 
veta iš Putnam bei Loreta ir Judi
ta iš Toronto.

Visas šio renginio pelnas ski
riamas seselėms.

Kompozitorius Gediminas Rim
kevičius gruodžio 3 d. grįžo į Lie
tuvą. Jis ir kiti du - meksikietis ir 
kanadietė (tarp kitko gimusi Hong 
Konge) buvo “Forum 93” muzikos 
festivalio laimėtojai. Jų laimėji
mo eilė nebuvo nustatyta. Gedimi
nas susilaukė labai gerų atsilie
pimų iš vietos žymių muzikų ir per 
penkias viešnagės savaites Mont
realyje pabendravo su lietuviais.

S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 1.75%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%
Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term.......5.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term.......5.50%
RRIF-RRSP-3 m.term.......6.00%
RRIF - RRSP - taup............ 2.00%

UŽ:

asmenines - nuo .............6.25%

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 
arba 605-1883 Toronte.


