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Susitikimas su 
prakartėlės Kristumi
KUN. ANTANAS RUBŠYS,

Manhattan College

Žodžio “sutikti” arba “susi
tikti” prasmės laukas platus. 
Susitinkame su seniai matytu 
bičiuliu, sutinkame svečius 
iš Tėvynės. Mus maloniai su
tinka artimieji grįžtančius 
svečiuotis į tėviškę. Sutinka
me ne tik Naujuosius metus, 
bet ir pasipriešinimą bei šal
tą abejingumą; sutinkame pa
laukti, susitarti, nesibarti. 
Sakoma net, kad mūsų norai, 
mintys, nuomonės sutinka. Žo
dis “sutikimas” arba “susiti
kimas” yra mums svarbus, nes 
ženklina daug ir įvairių mū
sų išgyvenimų.

Kalėdų prakartėlėje susi
tinkame su Kristumi, per kurį 
Dievas ne tik “mus ... sutai
kino su savimi”, bet ir “sutai
kino su savimi pasaulį, nebe
skaičiuoja jų nuodėmių” (2 
Kor 5, 18-19). Kalėdų prakar
tėlėje pasitinkame Jėzų Kris
tų, gyvojo Dievo Sūnų, kuria
me “kas buvo sena — praėjo, 
štai atėjo nauja” (2 Kor 5, 17). 
Dievas įėjo į žmonijos istori
ją susitikti su žmogumi Kris
tuje, su Kristumi, per Kristų.

ŽMOGA US IEŠKOJIMAS 
SUSITIKTI SU DIEVU

Dievo ieškojimą liudija 
žmonijos žiliausia senovė. 
Religinė nuojauta — jausmas, 
kad dieviška Paslaptis gaubia 
žmogaus gyvenimą ir Visatą, 
atrodo, ėmė reikštis kartu su 
įrankių ir ugnies naudojimu. 
Pati pirminė žmonijos kultūra 
skyrė daug dėmesio religinei 
žmogaus nuojautai. Nuo to lai
ko ši mūsų žmonija ėmėsi ieš
koti būdų susitikti su ir tinka
mai santykiauti su dieviškąją 
Paslaptimi. Tai liudija turtin
ga, didelių ir mažų, pasaulio 
religijų istorija.

Galima būtų manyti, kad tas 
ieškojimas pasibaigė su reli
gijomis, kurios remiasi paties 
Dievo apsireiškimu. Sakoma, 
kad tos religijos turi tiesą 
apie dieviškąją Paslaptį pa
ties Dievo žodžiuose — šven
tuosiuose Raštuose. Betgi net 
religijose, kurios brangina 
apreiškiantį Dievo žodį, šis 
ieškojimas tebesitęsia. Psal
mininkas puikiai išreiškia šį 
besitęsiantį ieškojimą:

Kaip elnė ilgisi tekančio 
gyvojo vandens, taip mano šir
dis ilgis tavęs, Dieve. Aš trokš
tu Dievo, gyvojo Dievo; kada 
nueisiu (į Šventyklą) ir maty
siu tavo veidą ? (Ps 42,1-2)

Šią Dievo ieškojimo atviry
bę žmonijoje sąlygoja trys 
veiksniai. Pirma, žmonės ieš
ko Dievo kontekste istorinių 
kultūrų, kurios laiko būvyje 
keičiasi. Vaizdiniai ir sąvo
kos, išreiškę dievišką Paslap
tį viename laikotarpyje, ne
beturi prasmės kitame. Užtat 
ir tenka vėl tęsti ieškojimą. 
Antra, dvasinis žmogaus gy
vastingumas visad veržiasi 
į “daugiau”. Tikrovės lopeliai 
nepajėgia mūsų apriboti, nes, 
būdami žmonės, širdies alkio 
akstinami, veržiamės beribių 
akiračių link. Trečia, Dievo 
ieškojimas yra nuolatinis žmo
nijoje dėl to, kad ieškomojo 
dalyko prigimtis, Dievo pa
slaptis, yra jūra, kurios žmo
gaus akis niekad nepajėgia ap
rėpti.

Šia tiesa sklydi krikščioniš
kosios teologijos istorija. Šv. 
Augustino įžvalga — jeigu sa
kaisi, kad Dievą supratai, ži
nok, jog tai, ką supratai, nė
ra Dievas; šv. Tomo Akviniečio 
taisyklė — mes galime žinoti, 
kad Dievas yra, ir koks yra Die
vas, bet nepajėgiame žinoti, 
kas yra Dievas; Liuterio įsi

tikinimas — Dievo šlovę sle
pia Kryžiaus negarbė. Turint 
galvoje dieviškosios Paslap
ties didybę, nuoseklu teigti, 
kad ieškojimas susitikti su 
Dievu yra nesibaigiantis.

ŠIUOLAIKINIS ŽMOG U S 
IR DIEVO IEŠKOJIMAS

Kiekvienas šimtmetis yra 
prabėgantis. Laikas nelūku
riuoja. Ir mūsų modernusis — 
šiuolaikinis — šimtmetis šuo
liais skuba į pomoderninį vi
sai naują šimtmetį. Didžiosios 
Apšvietos laikotarpio idėjos
— laisvė-lygybė-brolybė, tiek 
Vakaruose, tiek Rytuose, skel
busios nesibaigiančios pažan
gos mitą, garbinusios vien tik 
protu paremtą humanizmą, 
besaikį individualizmą ir gam
tos apvaldymą, — nūdien pri
ėjo liepto galą. Du šių idėjų 
kraštutinumai — tautinis ra
sizmas ir idėjinis komunizmas
— nualino mūsų šimtmečio 
žmogų. Nenuostabu, kad kal
bama apie nūdienį žmogų kaip 
keliautoją, pasiruošusį leis
tis į kelionę. Užklaustas “kur 
keliausi?” — atsako: “Nežinau. 
Viena žinau: tik tolyn iš čia! 
Tolyn iš čia! Juk tik taip ke
liaudamas pasieksiu savo tiks
lą ...” (Kafkos, čekų rašyto
jo palyginimas).

Du vaizdai Vilniuje sustab
do akis ir patraukia dėmesį. 
Gedimino prospekte — Krišna 
sekėjų bei sektantų stalai su 
knygomis ir Aušros Vartų laip
tai.

Prie Krišnos sekėjų stalo 
stovi Krišnos sekėjas, aplink 
jį būriuojasi jaunuoliai ir jau
nuolės. Juos domina indiečių 
dieviškosios Paslapties sam
prata. Tiesa, pučia žvarbus 
rudens vėjas ir šaltoka, bet 
jie domisi. Jie ruošiasi kelio
nei “tolyn iš čia”.

Aušros Vartų laiptai aukš
toki. Jie veda žmones į Mari
ją. Laiptais žmonės ne tik sku
biai lipa, bet ir iš lėto, kar
tais ašaras šluostydami, eina 
aukštyn keliais. Ir jaunuoliai 
prie Krišnos sekėjų stalo, ir 
maldininkai ant Aušros Vartų 
laiptų ieško, nes nori susitik
ti su dieviškąja Paslaptimi.

Nūdienė nerimo nuotaika iš 
tikrųjų paaitrina butinius 
žmogaus klausimus. Judantis 
tikrovės lopelis šiuolaiki
niam žmogui atrodo atviras iš 
visų šonų. Praeitis tolsta, o 
ateities gijas reikia užmegz
ti. Kuo žmogus — jaunas ar 
gyvenimo nualintas — įpras
mins savo nerimą ir lūkesčius? 
Juk dabartis — tikrovės lope
lis — nesaugi, nes paženklin
ta įrašu: “Keičiasi be įspėji
mo!”

KULTŪRA BE DIEVO
Kultūra — gyvenimo būdas

— gimsta žmoguje dėl to, kad 
jis yra žmogus. Kultūra yra 
visuomeninės žmogaus veik
los padarinys, tapęs visuome
niniu paveldu, kuriantis sa
vitą tikrovę su kalba, idėjo
mis, papročiais, įsitikinimais 
apie religiją. Kultūra yra žmo
gaus laimėjimas ir vertybių 
pasaulis, sukurtas žmogaus 
protu ir rankomis tam, kad 
tarnautų žmogui.

Keista, kad tikrovė, kurią 
žmogus sukuria, vis labiau ir 
labiau riboja šiuolaikinį žmo
gų, versdama jį leistis į kelio
nę, vardu “tolyn iš čia”. Per
šasi mintis, kad nūdienė civi
lizacija nėra kultūra. Atrodo, 
galima sakyti, kad yra civili
zuotų žmonių, bet be kultūros, 
ir kultūringų, bet be civiliza
cijos. Kultūra, civilizacijos 
apsvaiginta, užmiršta religinį 
žmogaus poreikį — Dievą, pa
sitenkina kurti politines sis-

Iliustracija dail. LAIMUČIO LOČERIO

Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė j 
savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų 
padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas! (Luko 1,47-49).

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

temas bei technologiją, pa
vergti sau gamtą. Kultūrai 
būdingas dvasinis spontaniš
kumas, o civilizacija yra me
chaninė. Kultūra yra žmonių 
grupės — tautos — savimonė 
ir saviprata su šaknimis gi
lioje praeityje. Mūsų tautai 
įprasta sau himnu priminti, 
kad stiprybės reikia semtis 
“iš praeities”. Kultūros ne
įmanoma eksportuoti ar im
portuoti, o civilizacija gali 
būti primesta ar užmesta.

Civilizacija, politinės ideo
logijos ir technologijos pa
dedama, žmogų apiplėšia, nes 
užgožia žmoguje esminę kul
tūros vertybių pasaulio savy
bę — atvirybę Dievui.

SUSITIKIMAS SU 
PRAKARTĖLĖS KRISTUMI
Tikintieji ir netikintieji be

maž vieningai sutaria, kad vis
kas žemėje turi būti siejama 
su žmogumi. Susitikimas su 
Dievu Kristuje apreiškia žmo
gui, kas yra žmogus ir su ko
kia nepaprasta meile Dievas 
įeina į žmonijos istoriją bei 
žmogaus gyvenimą. Būdamas 
sukurtas “kaip Dievo paveiks
las ir panašumas”, žmogus 
įstengia pažinti ir mylėti sa
vo Kūrėją ir būti kūrėjėliu, 
duodant vardą kūriniams (žr. 
Pr 1, 26; 2, 20). “Juk Dievas 
sukūrė žmogų, kad būtų nema
rus, padarė jį savo amžinybės 

paveikslu” (Išm 2, 23). Anot 
Psalmininko,

... Kas gi tas žmogus, kad 
tu jį dar atmintum, kas tas mir
tingasis, kad juo taip rūpinie
si? Tu padarei jį maža ką ma
žesnį už angelus, garbe ir gro
žiu jį vainikuoji”(Ps 8, 5-6).

Būdamas Dievo paveikslas 
ir panašumas, žmogus teisin
gai mano, kad savo protu stovi 
virš daiktų pasaulio. Protinė 
žmogaus prigimtis yra tobuli
nama išminties. Išmintis reik
liai ir švelniai kreipia žmogų 
ieškoti ir mylėti tai, kas tei
singa ir gera. Regimi dalykai 
žmogų veda į neregimuosius. 
Savo sąmonės gelmėse žmogus

Ramybės žvaigždė 
drumsties pasaulyje 

Už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių katalikų vyskupo
žodis Kristaus gimimo šventės sulaukusiems

MIELI BROLIAI, SESĖS!
Švęsdami Kristaus gimta

dienį, mes instinktyviai pri
simename pirmųjų Kalėdų 
sceną: užeigos šeimininką, 
sakantį Marijai ir Juozapui 
“jums nėra vietos”, šaltą gy
vulių olą, ėdžiose gulintį ką 
tik gimusį kūdikį, nustebusius 
piemenis, dangaus angelus, 
giedančius “Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms” (Lk.2,14).

Šioje “Dievui garbės ir ra
mybės žmonėms” šventėje la
biau negu kitu laiku iškyla ir 
liūdna šių dienų žmonijos pa
dėtis: metų metais besitęsian
čios brolžudybės, masinis, 
įstatymais įteisintas negimu
sių kūdikių žudymas, milijo
nai vaikų, augančių be tėvų 
meilės, viešpataujantis socia
linis neteisingumas ir morali
nis chaosas.

Šiame Kalėdų laikotarpyje 
dažniau nei kitu laiku ne vie
nas iš mūsų save klausiame, 
kodėl po 2000 metų Kristaus 
apreikštos Dievo meilės žmo
gui, tiek daug pasaulyje neapy
kantos ir neteisingumo?

“Jei Dievas leido žmonijai 
patirti socializmo, gimusio 
kapitalizme, siaubą milijoni
nėmis aukomis, kodėl jie (kom
partijų sekretoriai) turi grįž
ti vėl į tą pačią vietą?” - klau
sia Lietuvos “Mažosios studi
jos” radijo klausytoja (1993).

“Dievas yra meilė” - teigia 
Šv. Raštas (Jn.4,8), o meilė yra 
laisvė.

Dievas mus sutvėrė neatsi
klausęs mūsų, bet tolimesnį 
pasirinkimą paliko mums pa
tiems. Jis pateikia laimingam, 
tvarkingam gyvenimui taisyk
les, bet neverčia jų priimti. 
“Prieš tave aš pastatau gyve
nimą ir mirtį. Pasirink gyve
nimą”, sakė Dievas Mozei, pa
teikdamas 10 įsakymų.

Tik Mergelei Marijai suti
kus būti motina, Dievo Sūnus 
įsijungė į žmonijos istoriją, 
tapo mūsų išganytojas ir Bro
lis. Kaip bejėgis kūdikis Kris
tus atėjo į pasaulį, kad kiek
vienas žmogus be baimės ir 
laisva valia galėtų jį priimti 
ar atmesti.

“Aš stoviu prie durų ir bel
džiu; jei kas išgirs mano balsą 
ir atvers duris, aš pas jį užei
siu ir vakarieniausiu su juo, o 
jis su manimi” (Apr.3,20). Kris
tus prašosi, bet nesiveržia. Sie
los duris galima atidaryti tik 
iš vidaus. Tik mes patys tegali
me įsileisti Kristų į savo gy

narius!

pastebi savybę, kurios nėra 
pats sau davęs, bet kurios pri
valo klausyti. Sąžinės balsas, 
visad raginąs mylėti ir gera 
daryti, o nuo blogio šalintis, 
yra žmogaus gelmė — švento
vė, kurioje jis esti vienas su 
Dievu, kalbančiu jo viduje. 
Nuostabiu būdu sąžinė at
skleidžia tą įstatymą, kuris 
įvykdomas Dievo ir artimo 
meile:

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, 
visa širdimi, visu gyvasčių 
ir visu protu . .. Mylėk savo 
artimą kaip save patį” (Mt 22, 

venimą.
Krikščionybė nėra paveldi

mas turtas. Kiekvienas žmogus 
privalo iš naujo, sąmoningai 
priimti Kristų kaip savo Išga
nytoją ir Viešpatį. Kaip pir
mųjų Kalėdų naktį į pasaulį, 
taip dabar į kiekvieno mūsų 
gyvenimą Jis ateina kaip be
jėgis Kūdikis, reikalingas mei
lės, globos ir apsaugos, kad 
galėtų augti ir bręsti, kad 
per mūsų gyvenimą galėtų 
skleisti pasaulyje savo mei
lę, tiesą ir šviesą.

Į tą kodėl, po 2000 metų tiek 
mažai pasaulyje “garbės Die
vui ir ramybės žmonėms”, at
sako paskutinių socialinių ty
rimų duomenys. 85% amerikie
čių laiko save krikščionimis, 
tačiau tik 45% priima Šv. Raš
to teigimą, kad per krikštą 
žmogus tampa “Dievo vaiku” 
(Jn.1,12), priima įsipareigoji
mą “būti pasaulio šviesa ir že
mės druska”; 52 milijonai ame
rikiečių priima šv. Komuniją, 
tačiau tik 30% tiki į Kristaus 
pareiškimą “Iš tiesų, iš tiesų 
sakau jums... mano kūnas yra 
tikras valgis ir mano kraujas 
tikras gėrimas” (Jn.6,53-55).

Kasmet su nauju ilgesiu lau
kiame pasirodant Betliejaus 
žvaigždės, su nauja viltimi su
tinkame angelų paskelbtą Ge
rąją naujieną, nes tikime, kad 
Dievo Sūnus, tapęs Emanue
liu - Dievas su mumis - dau
giau pasaulio nebepalieka ir 
kas kartą daugiau žmonių są
moningai pasirenka Kristų sa
vo “keliu, šviesa ir gyvenimu”.

Kai šių metų (1994) birželio 
25 dieną Niujorke vyko homo
seksualų 25 metų oficialaus 
pripažinimo sukakties minėji
mas, tą pačią dieną Ameriko
je ir kituose 174 kraštuose są
jūdžio “Jaunimas už Jėzų” su
rengtame maldos ir atsiteisi
mo žygyje dalyvavo per 15 mili
jonų, daugiausia jaunimas 
(“USA Today”, 1994.VI.27). O 
š.m. lapkričio 8 d. Amerikos 
senato ir atstovų rūmų rinki
muose “mirties kultūros” sklei
dėjai patyrė didžiulį pralai
mėjimą: visi 46 “už gyvybę” 
pasisakę kandidatai (respub
likonai ir demokratai) buvo 
balsuotojų išrinkti atstovauti 
tautai.

Džiugių ir viltingų šv. Kalė
dų bei Dievo palaimintų Nau
jųjų 1995-jų metų linkiu vi
siems, gyvenantiems išeivijoje 
ir Tėvynėje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
Kalėdos, 1994

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

37-38).
Jeigu mūsų širdys, kaip ana 

elnė, nesiliauja troškusi to 
tekančio — gyvojo — vandens, 
galime viltis, kad, susitikus 
su Dievu Kristuje, per Kristų, 
su Kristumi — Prakartėlėje, 
bus numalšintas mūsų trošku
lys. Ana Dievo ieškojimo psal
mė baigiasi klausimu ir kvie
timu:

Kodėl aš toks liūdnas? 
Kodėl aš toks neramus? Pasi
tikėsiu Dievu, ir vėl šlovin
siu Jį — savo Gelbėtoją ir sa
vo Dievą (Ps 42, 12).
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BETLIEJAUS 
ŽVAIGŽDĖ,

Šv. Kalėdų nuotaika be žodžių išreiškia dėkingumų atėjusiam Išganytojuisušvitusi Išganytojo Kristaus atėjimu, tebešviečia 
ir šiandieną visoms tautoms, jas taurindama bei 
stiprindama. Teatveria jai savo širdį visa lietuvių 
tauta, besigrumianti už savo likimą iškovotoje 
laisvėje ir valstybinėje nepriklausomybėje .

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

Kūčios sibiriniame lageryje

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

PRELATAS ST. KIŠKIS

Į paskirtąjį mums 21-ąjį la
gerį (Archangelsko srityje 
1945 m., Red.) atvykome prieš 
pat rytą. Iš viso mūsų buvo 313 
žmonių. Sako, kad anksčiau 
tame lageryje buvo laikomi 
vokiečiai — karo belaisviai. 
Visi jie čia ir pakasti...

Mūsų lageris — tai keli ne
dideli vienaaukščiai mediniai 
barakai, namelis lagerio val
džiai ir administracijai, san
dėliukas (kaptiorka) ir pirtis. 
Lageris aptvertas medine tvo
ra su “vyškomis” keturiose 
kertėse. Ten dieną ir naktį 
budi ginkluoti sargybiniai — 
jie mus saugo. O prie vartų 
buvo būdelė, vadinamoji 
“vachta” — ten visada budi 
sargybinis; be jo niekas ne
gali į lagerį įeiti ar iš jo išeiti.

Ir vis viena lageris — tai ne 
kalėjimas: mes pasijutome 
laisvesni. Gali kada nori iš 
savo barako išeiti, nueiti į ki
tę ar pabūti kieme. Gal dėl di
delio išsekimo atsikėlę nakti
mis po kelis kartus eidavome 
būriais į išvietę; kiekvieną 
kartą tokiam žygiui vis garsiai 
prašydavome sargybinio, kad 
išleistų.

— Pošol! Pošli! — nakties 
tamsoje aidėjo jo balsas.

Mūsų barakėlis buvo ma
žesnis už kitus, ir čia susi
spietė gražus būrelis dzūkų 
jaunimo nuo Krosnos, tarp jų 
buvo net dvi poros tikrų bro
lių ...

Šalia manęs gulėjo profeso
rius Vilkus, vėliau mūsų bri
gadininkas. Buvo dar du pro
fesoriai — Meškus ir Stonkus; 
pirmasis dėstė statistiką, o 
antrasis — anglų kalbą.

Barake buvo milijonai bla
kių, kurios negailestingai mus 
puolė ir siurbė nusilpusių ka
linių kraują. Dėl jų negalėda
mi užmigti, mes keldavomės 
naktimis, po kelis kartus ir 
traiškydavome jas.

Profesorius Vilkus vaikystė
je su savo tėvais gyveno, kaip 
ir aš, Petrograde, netoli kana
lo, kuris vadinosi Obvodnyj. 
Prisimindamas tuos laikus, jis 
pasakojo nuostabų atsitikimą, 
kaip badmečio metu jo šeima 
nežinia iš kur gavo geriausio 
maisto tiek, kad pajėgė svei
ka sugrįžti į Lietuvą.

Ir aš prisiminiau, kaip pa
laidas šuva išpjovė visas tė
vo laikomas mieste vištas ir 
taip paruošė gero maisto vi

sai išbadėjusiai šeimai su ma
žais vaikais, kad ji galėjo lai
mingai sugrįžti į Lietuvą. Tos 
vištos tikrai buvo nereikalin
gos, nes greitai tėvelis atsi
gulė į Kavarsko kapines tarp 
pušelių, kurias pats buvo pa
sodinęs.

Prof. Vilkus nupasakotame 
atsitikime įžvelgė aiškią Die
vo intervenciją. Ne kitokios 
nuomonės buvau ir aš dėl šuns 
išpjautų vištų.

Profesorius Stonkus buvo 
gimęs Amerikoje ir todėl turė
jo JAV pilietybę. Kad ir be di
desnio noro mokiausi iš jo ang
lų kalbos, o jis iš manęs išmo
ko “Tėve mūsų” graikų kalba. 
Šis žmogus, kaip ir dauguma 
mūsų šviesuomenės, patekęs į 
tokias neįprastas gyvenimo 
sąlygas, pasirodė labai ne
praktiškas: neįstengdamas
net deramai savęs prižiūrėti, 
kad apsigintų nuo baisių — 
iki 50 laipsnių — šalčių, jis 
greit susirgo ir pateko į ligo
ninę. Ir vis dėlto jis, matyt, 
atliko savo bausmę, nes apie 
1964 metus, jau pensininkas, 
gyveno Vilniuj^, net buvo ap
silankęs pas mane Punioje ir, 
kaip teko girdėti, netrukus 
mirė.

Pagal nustatytą tvarką tik at
vykę į lagerį turėjome dvi ar 
tris savaites karantino. Tai
gi į darbą nevarė, tik patik
rino sveikatą, suskirstė dar
bo kategorijomis, atėmė batus 
ir drabužius, apvilko lageri
niais. Daugiausia tai buvo iš 
fronto atvežti sudėvėti, suply
šę ar suteršti rūbai. Aš gavau 
tikriausiai kokio raitelio ar 
dragūno švarką —jis buvo taip 
pasiūtas, kad norint susegti 
reikėjo jo atlapą tvirtinti ant 
kairiojo peties; o priešakyje 
buvo didelė kraujo dėmė. Vie
toj savo odinių batų gavau va
dinamuosius kerzinius gumi
niais padais. Užsimovęs vati
nes kelnes, virve susijuosiau 
savo šimtasiūlę; su šilta ke
pure ant galvos ir pirštinėmis 
ant rankų galėjau nesušalti 
per 47 laipsnių šaltį, kai rei
kėjo skiedromis dengti stogą. 
Visa bėda, kad vietoje vinių 
turėjau tik kirptą vielą, o ka
lant tokią “vinį” reikėjo pri
laikyti plika ranka.

Mūsų lagerio viršininkas 
buvo padorus žmogus, fronti
ninkas, jo žmona buvo lenkė 
ir, reikia manyti, katalikė. 
Gal todėl turėjau drąsos į jį 
kreiptis, kad leistų per Kalė

dų šventes mums visiems suei
ti ir kartu pasimelsti. Jis nie
ko neatsakė, tik pamojo ranka. 
Supratau, kad jam geriau apie 
tai nežinoti.

Taigi ruošėmės Kūčioms. 
Savo barake pastatėme eglai
tę, pakabinome nupieštą ant 
lentelės gimusį Kūdikėlį; vie
nas jaunas aukštas žemaitis 
padarė iš skardos formą ir iš
kepė plotkelių. Žuvies buvo
me jau sutaupę anksčiau — 
taigi suruošėme Kūčias. Nu
ėjęs į kiekvieną baraką, pa
šventinau Kūčių stalą ir su
kalbėjau maldą. Buvau su su
tana, balta apykaklaite, tu
rėjau kamžą ir stulą. Bara
kuose nebuvo elektros, niekas 
neturėjo nė žvakių, tat degi
nome iš savo davinio paėmę 
tuos kelis aliejaus lašus ...

Daugelis vyrų atliko išpažin
tį. Kūčias valgėme savo bara
kuose, o vakare visi suėjome 
į vieną. Pasakiau kelis žodžius 
švenčių proga, pagiedojome 
kalėdinių giesmių, vienas mo
kytojas papasakojo iš savo at
siminimų įdomių istorijų, de
klamavome religinius eilėraš
čius ir garsiai pasimeldę iš
siskirstėme po barakus.

Kalėdų dieną iš ryto visi su
sirinkome į vieną baraką, nes 
į darbą dar nevarė. Neturėjau 
vyno ir todėl negalėjo būti šv. 
Mišių. Bet padarėme, ką galė
jome — pagiedojome “Pulkim 
ant kelių”, paskaičiau iš at
minties Evangeliją ir pasa
kiau Dievo žodį; meldėmės ir 
giedojome kalėdines giesmes. 
Su mumis buvo lagerio virši
ninko žmona ir vadinamieji 
“pridurkai” (valdininkai ka
liniai): gydytojas, “nariadči- 
kas” ir piktas kaukazietis, 
kuris anksčiau buvo mus api
plėšęs ir šiaip nuolat tikrin
davo, ką mes turime, apstum- 
dydavo išvarydamas iš barakų 
į darbą. Matyt, mūsų Kalėdos 
sukrėtė tą kietą žmogų, nes 
jis, atsisėdęs ant mano gultų, 
sakė:

— Ir mano tėvai buvo reli
gingi žmonės (božestvennyje), 
tik aš jau pasidariau kitoks ...

Nuo tos dienos tas žmogus 
labai pasikeitė: jis aprimo ir 
sušvelnėjo, liovėsi mus keikęs 
ir stumdęs.

Netrukus po Kalėdų, kai aš 
buvau darbe, mūsų barake 
lankėsi kažkoks vyresnysis, 
gal iš valdybos. Jis teiravosi, 
kas organizavo Kalėdų apei
gas, liepė išmesti eglaitę, o 
lentelę su nupieštu ant jos Kū
dikiu tėškė ant grindų ir su
trypė kojomis ...

Kai grįžau iš darbo, jis pa
sikvietė mane ir tardė. Pasa
kė man, kad čia yra lageris ir 
tokie minėjimai neleistini. 
Teisinausi, kad lagerinės tvar
kos nežinau, be to, esu nenu
teistas, taigi dar laisvas pi
lietis ... Man taip ir praėjo, 
o mūsų viršininkas daugiau 
nepasirodė, į jo vietą atvyko 
kitas.

(Stanislovas Kiškis, “Aš pa
darysiu jus žmonių žvejais”. 
Kaišiadorys, 1994.)

KAZYS INČIŪRA

Kūčios lageryje
Sibirą apgaubė naktis ledinė - 
Rami naktis, naktis šventa, tyra. 
Šarmota eglė saugo palapinę 
It skurdę lopšį motina gera.

Viduj tvanku. Ant narę trokšta vyrai 
Nuo prakaito, tabako, skudurų, - 
Namie palikę arklį, knygą, lyrą, 
Čia taigos kirsti sugrūsti varu.

Tai tie, kurie prieš jungą galvą kėlė, 
Prieš naująją vergiją ir melus.
Čia ir glaudi lietuvių šeimynėlė, 
Visus sujungia atdūsis gilus.

Ir sėda kaliniai už Kūčių stalo.
Nei motinų, nei sesių, neįgimtų kraštų. 
0 gimęs Jėzau! Perženki Uralą - 
Pabūk tarp pasmerktų ir atstumtų.

Iš leidinio “Tremtinio Lietuva”

Ona ir Andrius Petrašiūnai, 
London, Ont.

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus

Kanadoje bei Amerikoje
sveikina -

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

PAGALBOS FONDAS $ 
VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI” J 

sveikina visus rėmėjus su šv. Kalėdomis §
ir linki sėkmingų 1995 metų.

Jūsų parama benamiams Lietuvos vaikams '#
bus su dėkingumu įvertinta tų, kuriems teikiate :§
pastogę, auklėjimą ir šviesesnės ateities viltį. ž

Džiugių

B
Jūsų nuolatinis rūpestis

yra stipri Tėvynės

meilės išraiška.

1995 metų -

Šv. Kalėdų
ir Naujų metų

ir parama Tėvynei

Haris Lapas

Generalinis konsulas

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)

ir laimingų

“į NAUJŲ
linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

JURGIS JUODIKIS

Gražina ir as

Kalėdų švenčių 
proga 

nuoširdžiausiai sveikiname 
Kanados lietuvius 
ir linkime 

laimingų 1995 metų.

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

švenčių ir viltingų

KLB Toronto apylinkės valdyba

proga siunčiame 
nuoširdžiausius
linkėjimus broliams ir sesėms
ir išeivijoje. .«&

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

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba -
A. Vaičiūnas, J. Kuraitė-Lasienė,
J. Adamonytė, G. Paulionienė, J. Krištolaitis, /K
V. Zubrickienė, L. Marcinkutė, V. Gačionytė



Kur ta ramybė? novelė

ALĖ RŪTA

Vienur skraido snaigės ar 
spaudžia laukus šaltis, švil
pauja po sodus ir parkus vėjas 
— veja žmones į šiltą vidaus 
kampelį; kitur nėra didelių 
gamtos pasikeitimų; kaip ro
mantikai svajoja: amžinai ža
liuoja medžiai ir žolė, amži
nai koks žiedas žydi — mirga 
spalvos, supa švelnūs vėjai. . .

Atsiradau “amžino žaliavi
mo” šaly, bet ar laiminga?

“Ko gi tau dar, Veronika? 
Turi pastogę, pensiją po vy
ro mirties, neblogą dukte
rį ..Taip sakydavo drau
gės ir ne draugės.

O aš nerimdavau. Liūdėda- 
vau. Pykdavau ... Nežinau 
ko ir dėl ko, su kuo nesutikau, 
kam kerštavau, kuriai pavydė
jau ... Nebuvo ramybės ir 
tiek. Mėginau šį ir tą vadina
mų menų darbuose. Siuvinė- 
jau, mezgiau. Auginau gėles 
(ne visada pasisekdavo!). Pil
nas mano namelis gražių niek
niekių. Sofoj nebetelpa išsiu
vinėtos pagalvėlės, sienas nu
kabinėjau mano pačios pieš
tais ir įrėmintais piešinė
liais ...

Vistiek nepatenkinta! Argi 
prilygsi erdviems Stelos na
mams? Ar ją pasivysi? Nega
liu nei galvot apie ją be pyk
čio; dar labiau susierzinu, kai 
pamatau ją — dailiai apsirė
džiusią ... Jai viskas tinka! 
Kaip ir sugeba ta kūtvėla išlai
kyti ir liemenį liekną, ir tie
sią nugarą, ir nepastorėjusias 
kojas ir net nesuraukšlėjusį 
kaklą?... Eina tiesi kaip 
nulieta, kai aš jau linkstu, o 
juk esame to paties amžiaus.

Kaip jos metų nežinosiu? 
Abi buvome drauge iki šešto
sios klasės; ji liko antriems 
metams, susikirtusi matemati
koj, ir aš ją palikau. Bent 
tiek buvau pranašesnė. Žino
ma, karas abi sulygino: nebai
gėm gimnazijos, atsidūrusios 
DP stovyklose vargom, dairė
mės vyrų ir progos nuo komu
nistų išbėgt į užjūrį. Pavy
ko abiem.

Bet kaip aš galiu ją pakęs
ti? Stela, tada vadinosi dar 
tik Stasė, vis man pabraukda
vo per nosį... Iki gyva būsiu, 
nepamiršiu ano vakarėlio šo
kių, kai ji, besistaipstydama, 
koketuodama nuvaržė mano 
šokėją. Vos krumplių nenusi- 
graužiau grįždama namo vie
na, kai tas šokėjas ją lydėjo 
(iš tolo girdėjau Stasės juoką,

gal tyčia ji mane erzino).
Jai buvo tik trumpalaikis 
džiaugsmas, o man tas berniu
kas, regėjosi, jau beveik pa
siektas tikslas . .. Žinoma, 
ji gražesnė (taip ir pati sau 
prisipažinau), o tas kaip lė
liukas ir sekiojo paskui ją, gė
rėjosi jos eisena ir juoku, nors 
ta pro petį žvilgčiojo į visus . . .

Tai buvo labai seniai, gal bū
tų nebeverta ir galvoti. Abi 
susiradom savus “diedus” — 
daug vėliau. Neva ir draugės 
vis buvome. Net ji, už poros 
metų po jos vyro mirties, ir 
mane į savo antrąsias vestu
ves pakvietė, irgi jau vieną, 
senokai našlaujančią; taigi, 
pakvietė, kai ji tapo Mrs. 
Brooks...

Tai tik tarp kitko. Tegu ji 
sau gyvena! Turtinga. Du pir
mo vyro vaikai mokyti. O ji vis 
dar gražiu liemeniu, dar ir pa
šoka parengimuose su antruo
ju apyjauniu vyru, kai aš kiurk- 
sau kampely viena ...

Gerau būtų, jeigu ta Stela 
negyventų čia arti. Nors jų na
mai turtingųjų rajone, bet vis 
dėlto tame pačiame mieste. Ir 
bado man akis jos pasiseki
mai, išsilaikęs grožis, elegan
tiška apranga ... Net ir visuo
menės veikėja pasidariusi! O 
aš vis dirbau, neturėjau lai
ko veikimams, vyras ilgai sir
go ... Taupėme. Veiklai dar 
ir savų pinigų reikia turėti, 
o iš kur aš... Net automobi
lio vairuoti neišmokau. Va
žiuodavo vyras, paskui per
ėmė vairą duktė; ji po tėvo 
mirties perėmė ir automobilį. 
Ir taip viena pasilikau — pės
čia, kukliame namely, su men
ka pensija.

Stela — kur tau! Ir atosto
gauja, ir į kurortus bei “Las 
Vegas - gemblinimus” važinė
ja ... Sakosi, kad vis užimta 
ir laiminga.

Kai ramiai pagalvoju, tegu 
ji sau, aš sau. Ko čia man? ... 
Dargi sveika esu, apsitvarkau 
savo troboj ir kiemely, išsiten
ku būtiniems dalykams. Bet ir 
vėl šnibžda velniukas: argi pa
lyginsi, kaip kiti gyvena? Ir 
graužia mane lyg koks kirmi
nas viduje — kodėl aš vieniša 
ir nelaiminga? Kodėl ne kaip 
kiti žmonės? Dauguma susiei
na, apsilanko, baliavoja ... 
O manęs nei kas aplanko, nei 
kviečiasi pas save, nei paguo
džia .. . Būdavo, seniai — dar 
prie vyro — kiek sveikinimų 
Kalėdoms gaudavom, užeida
vo ir svečių (vyras mėgo drau

gystę, nevengė pasivaišinti).
Niekas dabar manęs nebeatsi
mena! Apie Stelą — nei negal
vok. Sako, ji baliukus nuolat 
kelia su naujais draugais ... 
Argi atsimins buvusią klasės 
draugę? Ne! Šlama sau šilkais 
Naujų metų sutikime ...

Apsako man draugės telefo
nu ... Kokios ten draugės! 
Joms aš paskambinu; jos tai 
gal tik į mėnesį kartą atsime
na mano numerį... Aplankyt? 
Nesulauksi! Visi rašo ir sako, 
kad senatvė — poilsis, ramybė. 
O kur gi ta ramybė? Kur tie 
džiaugsmai ir pasitenkini
mai? ...

“Verusėle, nenorėk per 
daug, nesiskųsk , — pamoks
lavo kartą mano tolima teta, 
kuri mus ir į Ameriką, atitrau
kė, - visi gyvena kaip išmano ir 
tenkinasi kuo turi, kad tik svei
ki ...”

Gera jai pasakyti! Ji dar savo 
senį, kad ir labai jau seną, te
beturi, namai dideli, kalnuose 
— vasarvietė ... Bevaikiai, 
nei su kuo dalintis .. .

O mano jau du vaikaičiai 
šventėms dovanų laukia. Ne
sulauks! Tegu jie mane apdo
vanoja, aš gi jų motiną užau
ginau ...

Šiurpas krečia neprišildyta- 
me bute; dujos labai pabran
go, naktį net išjungiu šilu
mą ... Sėdžiu viena pastyru- 
si, nei kas paskambina, nei 
ką...

O kai nueinu maisto pirkti, 
užsuku į gretimais esantį “de- 
šimtštorį”, — skamba tenai 
muzika, kartoja ir kartoja “Si
lent Night, Holy Night”. Dar 
kur Kalėdos, o jau ... Visi pa
trakę nuo šventinės ruošos, 
apsipirkimo, siuntinėlių ... 
Duktė dažniau dabar paskam
bina, meiliai pašneka. Ar tik 
ji nelaukia, kad Kūčioms pa
kviesčiau? Prie vyro vis pas 
mus plotkelę laužydavom. Da
bar ji pasiskundžia — labai 
daug darbo, vyras reiklus, vai
kai daug iš Kalėdų senelio 
prašo...

O aš? Ar ji pagalvoja — kaip 
man? Viena ir viena dienų die
nomis, nors aplankytų > .. Bet 
kur tau jie susipras!

Ir orai subjuro. Lynoja, la
pai tebekrinta, šlapia, purvi
na ir slidu, kol nukėblinu iki 
autobuso, kol apsiperku 
sau ... Niekas nesupranta, 
kaip man sunku. Ir niekam ne
rūpi ...

Vis dėlto duktė pakvietė Kū
čioms į savo namus. Gerai, kad

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių šventovė Klivlande, pasipuo
šusi didžiojo altoriaus tautine ornamentika
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Vilniečio prelato viešnagė Amerikoje

MONTHE.AUO 
WŠHOS VA Rig 

PARAPIJOS CHORAS

ŠVENČIŲ proga Montrealio Aušros Vartų parapijos choras, kuris 
švęs savo 45 metų sukaktį, sveikina visus lietuvius bei parapijiečius su 
ŠV. Kalėdom ir linki daug džiaugsmo Naujuosiuose metuose -

abu su vyru dar laikosi mūsų 
tradicijų — matai, kaip gerai 
išauklėjau dukrą!

Tai visa gerai, bet viena ne
va draugė ėmė ir sugadino 
nuotaiką. Sako:

“Veronika, niekur neišeini. 
Pakrutėk, išsijudink! O tai kir- 
myji viena ... Susensi ir ...” 
Nepabaigė. Trenkiau telefono 
ragelį.

Irgi — atsirado! Pati ir ma
šiną turi, ir vairuoja — nors 
kada atvažiuotų, aplankytų . . .

Dabar daug yra tokių Ste
lų! Įsitaiso turtingus vyrus, 
išpuiksta ... Būta ko! Neno
ri jos su manim, ir man jų ne
reikia!

Kaimynai irgi bjaurūs. Kad 
kada pasiūlytų, pavežėt, kad į 
duris pasibelstų, klaustų, ar 
ko nereikia... Ne, tiktai kas 
sau kuisiasi, gražinasi, šven
tėms šviesas prieš namą įsitai
so, tik zuja — važinėja, perka, 
gal jau dovanų dėžes krau
na... Baliavos per Kalėdas, 
šoks Naujų metų naktį... O 
tu lindėk sau, našlele, vie
na... Kaimynai. Su dauguma 
nei nesikalbu; nors jie kils
teli ranką praeidami, “helio” 
pasako...

Nubraukiu ašarą, nelinksma 
nuotaika laukiu švenčių. Tik 
už mirusius dar pasimeldžiu 
vakarais. Daug mirusių mano 
brangiųjų. Gal jau žymiai dau
giau draugų Anapus, negu šioj 
žemelėj... Ir tie gyvieji ma
nęs jau neprisimena, kai ge
riau gyvena...

Nyku, liūdna. O kas bus, kai 
tikrai susirgsiu? Kartais nak
čia apninka baimė, toks netik
rumas ir sielvartas ... Sve

timoj žemėj, neramiame pa
sauly, pilname smurto, nelai
mių. Pratūnau, prasnaudžiu 
naktį — nei tikro miego ... 
Žinoma, galiu ir dieną prigul
ti, laiko juk turiu.

Nieko gero nelaukiau prieš 
šventes, bet į Kūčias nenorė
jau pas dukterį važiuot, nes . . 
Vaikaičiams tik po tokį bliz
gutį nupirkau, lyg ir per ma
žai... Kad brangu viskas! O 
mano tas vyras toks nevėkšla 
buvo, nesugebėjo geresnio 
darbo gaut, užtat mažą pensi
ją teužsitarnavo ... Šiaip 
taip, žinoma, išsiverčiu: pa
valgyt būtina, vaistų — taip 
pat; telefonu prakalbu — vis 
pačiai apsimokėti reikia. Tos 
raganos draugės nepaskambi
na ... Ar kam rūpi mano rei
kalai?

Žentas vis dėlto atvažiavo, 
nusivežė mane, dargi jie ir man 
dovaną — šiltą megztinį... 
Lyg ir sugraudino. Tik žentas 
atsiprašė, kad negalėsiąs Ka
lėdose manęs į Mišias nuvežti, 
nes jie labai anksti išvažiuo
ją lankyti sergančios jo moti
nos, kuri gyvena už keliasde
šimt mylių, kitame miestely. 
Tačiau susigraudinu, kai žen
tas ir atgal parveža, net man 
ranką pabučiuoja atsisveikin
damas ir gerų Kalėdų palinkė
damas.

Naktį ilgai neužmiegu: prisi
menu tėvus, rodos, girdžiu, 
kaip rogių pavažos gurgžda į 
sušalusį kelio sniegą, važiuo
jant Rarotų .. . Lyg svajoju, 
lyg sapnuoju. Ir pašoku budri 
anksti, kambary šaltoka, susi-

(Nukelta į 4-tą psl.)

EDVARDAS ŠULAITIS

Vilniaus arkikatedros kle
bonas ir Vilniaus kunigų semi
narijos rektorius prel. Kazi
mieras Vasiliauskas nuo 1994 
m. rugsėjo 20 d. iki lapkričio 
29 d. viešėjo JAV ir čia aplan
kė daugelį lietuviškų parapi
jų, turėjo daug susitikimų su 
tautiečiais, laikė pamaldas, 
rodė filmą apie Sibirą, skleis
damas taurią tarpusavio gero 
sugyvenimo mintį šio krašto 
lietuvių tarpe.

Pirmas jo susitikimas su tau
tiečiais įvyko rugsėjo 24 d. 
Bostone, kur pašventino Gin
taro Karoso “Lietuvišką sody
bą”. Sekančią dieną Lietuvių 
piliečių klubo salėje įvyko 
gražus prelato pagerbimas ir 
pristatymas vietos lietuviams, 
taip pat jo pamaldos su pa
mokslu vietinėje, 90 metų su
kaktį mininčioje, Šv. Petro 
parapijos šventovėje.

Svečias iš Vilniaus aplankė 
kai kurias JAV rytinio pakraš
čio lietuvių parapijas, daly
vavo JAV Lietuvių kunigų vie
nybės suvažiavime Putname. 
Po to vienuolikai dienų buvo 
atvykęs į Čikagą. Čia spalio 
21 d. Jaunimo centro kavinėje 
moterų klubas surengė vietos 
lietuvių susitikimą su šiuo žy
miu svečiu. Čia įvyko ir apie 
jį parašytos knygos pristaty
mas, kurį atliko Birutė Vinda- 
šienė. Kalbėjo ir pats prel. 
K. Vasiliauskas. Be to, rodė 
Lietuvos televizijos paruoštą 
filmą apie Sibirą, kur prelatas 
buvo nuvykęs ir aplankęs tas 
vietas, kur jam teko kentėti 
ir kur šiandien ilsisi tūkstan
čiai lietuvių sunkiai atpažįs
tamuose kapuose. Laikė pa
maldas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos šventovėje Brigh
ton Parke, kur darbuojasi jo 
jaunystės draugas - kun. Fa
bijonas Kireilis.

Svečias dalyvavo ir BALFo, 
ir Amerikos lietuvių kongre
se, Lietuvių fondo pokylyje. 
Čia jis buvo kviečiamas kaip 
garbės svečias^ o Amerikos 
lietuvių Kongrese atliko invo- 
kaciją ir perdavė sveikinimus. 
BALFo seimo pokylyje susiti

ko su kitu svečiu iš Vilniaus - 
taip pat Sibiro kankiniu Baliu 
Gajausku. Spalio 30 d. prel. 
K. Vasiliauskas aukojo šv. Mi
šias Palaimintojo Jurgio Matu
laičio rrisijos koplyčioje Le- 
monte, o po to Pasaulio lietu
vių centro rūmuose rodė fil
mą apie Sibirą ir atsakinėjo 
į gausius dalyvių klausimus.

Iš Čikagos jis nuvyko į Niu
jorką, kur buvo Apreiškimo 
parapijos klebono kun. Vytau
to Palubinsko svečias. Čia jis 
irgi kalbėjo bei rodė filmą. 
Niujorke dar kartą jis buvo 
sustojęs po viešnagės pas Los 
Angeles lietuvius. Šį kartą jis 
apsistojo lietuvių pranciško
nų vienuolyne Bruklyne. Kar
tu su LB Niujorko apygardos 
pirmininku Kęstučiu Miklu 
ir žurnaliste Salomėja Nar- 
keliūnaite dalyvavo Suomijos 
prezidento M. Ahtisaari pri
ėmime Jungtinėse Tautose.

Lapkričio 18 d., lydimas Gin
taro Karoso, jis išvyko į St. 
Peterburgą, Floridoje, kur vė
liau aplankė ir kai kurias ki
tas kaimynines lietuvių kolo
nijas. Iš čia sugrįžo lapkričio 
26 d., o 27 d. Bostono “Lietu
vių sodyboje” laukė atsisvei
kinimo pokylis su juo. Taigi 
Bostono lietuviai susitiko ir 
išlydėjo šį žymųjį svečią iš 
Vilniaus.

Su šiuo svečiu šių eilučių 
autoriui teko nemaža bend
rauti Bostone, o dar ilgiau - 
Čikagoje ir patirti jo pergyve
nimus tremtyje, nuoširdžią 
veiklą Lietuvoje. Prieš pat 
jam išvažiuojant iš Amerikos, 
buvo proga susisiekti su juo 
telefonu ir patirti jo įspūdžius 
Dėdės Šamo žemėje. Vienas 
įdomesniųjų įvykių čia buvo 
nepaminėtas vizitas senosio
se Pensilvanijos anglių kasyk
lose, kur yra dirbęs jo dėdė 
(iš motinos pusės). Čia jis su
rado ir retų jo artimųjų nuot
raukų, aplankė dar ir dabar 
tebeveikiančias anglių kasyk
las, bendravo su jų darbinin
kais, kurie prašė, kad jis juos 
palaimintų. Svečias sakė, kad 
iš Amerikos išsiveža kuo ge
riausius įspūdžius, kurių nie
kada nepamirš.

Prelatas K. VASILIAUSKAS, būdamas Čikagoje, susitiko su Vilučių šei
ma, kurios du narius - sūnus jis pakrikštijo Vilniaus arkikatedroje, prieš 
jiems atvažiuojant į Čikagą. Juos Vilučiai įsūnijo Vilniuje

Nuotr. Ed. Šulaičio
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GIMUSIO KŪDIKĖLIO palaimos ranka, 
telaimina visus geros valios lietuvius nesvarbu 
kur jie bebūtų, o ypatingai Lietuvoje, kad 
jiems duotų tvirtybės ir jėgų atlaikyti šiuos 
sunkius bandymų laikus. Tikėkime šviesesne 
Lietuvos ateitimi -

t 
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Kanados lietuvių fondas
te XKW3 &
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sveikiname vilniečius A
tėvynėje ir išeivijoje
linkėdami šviesesnės rytdienos ir asmeninės 
sėkmės bei sveikatos ateinančiuose metuose -

VKL s-gos centro valdyba Ottawa, Kanada

bičiulius ir 
pažįstamus Kanadoje,

šv. Kalėdomis
ir Naujais metais -

Juozas ir Danutė
Daniai
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® LAISVOJE TĖVfflEJE
NEŠVAROS IR VARGO LIGA

Taip dabar Lietuvoje vadi
nami nuo 1991 m. pradėję plisti 
niežai. Seniau pasitaikydavo 
tik vietinio pobūdžio prover
žių, dažniausiai susietų su gy
venimu bendrabučiuose. Niežų 
sukėlėja — kibi erkutė. Tad jais 
galima užsikrėsti ne tik miegant 
toje pačioje lovoje, naudojantis 
tuo pačiu rankšluosčiu, bet ir 
sveikinantis, važinėjant trauki
niais bei autobusais. Lietuvoje 
ne visi namai turi maudymosi 
vonias ar dušus, o viešųjų pir
čių skaičius sumažėjo, jų pa
slaugos pabrango. Per aštuonis 
1992 m. mėnesius Kaune buvo 
užregistruota 120 niežais ser
gančių kauniečių, 1993 m. — 800, 
per devynis 1994 m. mėnesius — 
950. Tačiau niežais daugiausia 
užsikrečiama rugsėjo — gruo
džio mėnesiais. Statistiniai duo
menys liudija, kad pas gydyto
jus kreipiasi ir būna užregis
truojamas tik penktadalis nie
žais susirgusių asmenų. Iš sta
tistikos taipgi matyti, kad Kau
ne užsiregistravusiųjų skaičius 
per dvejus metus padidėjo pen
keriopai. Visam mieste veikia 
tik keturios pirtys, už išsimau
dymą imančios 5 litus. Tai dide
lis pinigas pensininkams ir dar
bo neturintiems kauniečiams. 
Niežais sergančiųjų skaičius 
sparčiai auga ir Šiauliuose. 
Ten per nepilnus 1994 m. jau už
registruoti 752 susirgę gyventojai. 
Vien tik rugsėjo mėnesį jų už
siregistravo beveik šešios de
šimtys.

PRIVATI TAURAGĖS PIRTIS
Edmundas Paldavičius “Die

nos” skaitytojus supažindina 
su karališka Tauragės pirtimi, 
išaugusia privatizavimo dėka. 
Tą dviejų aukštų pirties namu
ką 1991 m. rugsėjo 29 d. už 94.000 
rublių įsigijo grupė žmonių. 
Leidimą jai atnaujinti rajono 
architektai 1992 m. kovo 14 d. 
davė tik vienam R. Keniauskui, 
nepraėjus nė pilnam pusmečiui 
po nupirkimo. Dabar toje vie
toje iškilo rūmus primenantis 
pustrečio aukšto privatizuotos 
pirties pastatas, uždaras nor
maliems Tauragės gyventojams. 
Jiem skirtos viešosios pirties 
jau nebėra, nors įstatymas rei
kalavo trejus metus nekeisti 
nupirkto dviaukščio pirties na
muko paskirties. E. Paldavičius 
nepasako, kas dabar naudojasi 
šia karališka pirtimi Tauragė
je. Jis tik pateikia susitikusių 
dviejų bičiulių pokalbį: “Vie
nas klausia: ‘Vaje, kaip tu šva
riai atrodai! Kur buvai?’ Kitas 
atšauna: ‘Buvau Tauragėj, pir
ty’. ‘Tai kad Tauragėje nėra pir
ties’. ‘Ką tu sakai, o aš nežino
jau — ėmiau ir išsimaudžiau ...”

SPROGIMAI GELEŽINKELYJE
Lietuvius sukrėtė du sprogi

mai geležinkelyje. Pirmasis 
sprogimas spalio 4 d., nepažei- 
dęs bėgių, įvyko Kaliningrado- 
Maskvos geležinkelio linijoje 
prie Kazlų Rūdos. Į jį niekas 
nekreipė didesnio dėmesio iki 
kito gerokai stipresnio sprogi
mo lapkričio 6 d. geležinkelio 
ruožo Kaunas-Vilnius Vievio 
apylinkėje. Šį kartą buvo su
naikinta viena šoninė dalis ge
ležinkelio tilto per Bražuolės 
upelį. Galėjo įvykti skaudi ne
laimė, nes tada tuo ruožu važia
vo keleiviniai traukiniai. Juos, 
dar nepasiekusius tilto per Bra
žuolę, spėjo sustabdyti sprogi V. Kst.

Telefonas 1416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 

šeštadieniais

Garantuojame greitą, pigą ir patikima 
SIUNTINIŲ. ALTOMOH11.1Ų ir L S DOLERIŲ 

persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams ’

9am-8pm
9an>4pm

MUSŲ KAINOS: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas
arba
1 k9 $1.15 plius $10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 pilus $10 pristatymas

Sekančius konteinerius išsiunčiame gruodžio 231).

TYRAUS Šv. KALĖDŲ DŽIAUGSMO. 
LAIMINGŲ, ŠVTUSJŲ NAUJŲJŲ MĖTŲ!

mą išgirdę žmonės. Lietuvos 
prez. A. Brazauskas juos apdo
vanojo Žūstančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi. Pažeistoji tilto dalis 
paskubomis buvo sustiprinta, 
traukiniai sumažintu greičiu 
per tiltą vėl ėmė važiuoti lap
kričio 18 d. Sprogdintojai tebė
ra nesusekti. Lietuvos vyriau
sybė pažadėjo ketvirtadalio 
milijono litų premiją asmeniui 
ar asmenims, kurių informaci
jos dėka bus suimti šie pavojin
gi nusikaltėliai. Krašto apsau
gos ministerija, nenumačiusi 
šių įvykių, pradėjo saugoti pen
kis svarbius geležinkelio tiltus.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Pagrindiniai Lietuvos kariuo

menės šventės minėjimai lap
kričio 23 d. įvyko Vilniuje ir 
Kaune. Šiai šventei skirtas Mi
šias Vilniaus arkikatedroje kon- 
celebravo ir kariams skirtą pa
mokslą sakė arkiv. Audrys Bač- 
kis, ragindamas juos būti tai
kos saugotojais. Mat iš Kroati
jos jau buvo grįžęs ir šventėn 
įsijungęs pirmasis lietuvių ka
rių būrys, ten atlikęs Jungtinių 
Tautų taikos tarnybą. Vilniaus 
įgulos karinių dalinių iškilmin
gą rikiuotę stebėjo ir jiems žo
dį tarė Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas. Karių paradą su juo 
priėmė krašto apsaugos minis- 
teris Linas Linkevičius. Šven
tė Kaune taipgi buvo pradėta 
Mišiomis Kauno arkikatedroje 
bazilikoje. Pagrindinė jos da
lis įvyko Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus sodelyje, bokšte 
iškėlus Vytauto Didžiojo ir Vy
čio kryžiaus vėliavas. Šventei 
išsirikiavusius karinius dali
nius ir susirinkusius kaunie
čius sveikino Lietuvos kariuo
menės vadas gen. J. Andriškevi
čius. Apie Lietuvoje išaugusias 
šios šventės tradicijas, pradė
tas Kaune, kalbėjo šio miesto 
burmistras A. Račkauskas. 
Krašto apsaugos ministeris L. 
Linkevičius, gėlėmis papuošus 
Nežinomo kario kapą, įteikė ap
dovanojimus labiausiai pasi
žymėjusiems kariūnams.

KITI MINĖJIMO RENGINIAI
Kariuomenės šventę papildė 

ir jai skirti kiti renginiai. Ori
ginaliausiu tenka laikyti lapkri
čio 19 d. Vilniuje įvykusį pus
šešto kilometro karių bėgimą į 
Trijų kryžių kalną. Jame daly
vavo 175 uniformuoti bėgikai, 
sudarę dvylika komandų. Bėgi
mas buvo skirtas artėjančiai 
Lietuvos kariuomenės šventei. 
Tad bėgikus į šį sportinį žygį 
išlydėjo kariuomenės vadas 
gen. J. Andriškevičius ir vidaus 
tarnybos dalinių vadas gen. A. 
Svetulevičius. Bėgime I vietą 
laimėjo Vilniaus aukštesnio
sios policijos mokyklos atsto
vas P. Pranckūnas, II vietą — 
“Geležinio vilko” narys K. Če- 
rauskas, III vietą — A. Zadnie- 
provskis, priklausantis vadovų 
apsaugos departamentui. Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje 
Kaune buvo surengta tarptauti
nė konferencija “Lietuvos ka
rybos istorijos klausimai”, pa
roda “Kulkosvaidžiai XIX š. pa
baigoj ir XX š. pradžioj”. Lie
tuvos seimo rūmuose atidaryta 
fotografo T. Dambrausko nuo
traukų paroda vilniečius supa
žindino su pirmojo lietuvių bū
rio Jungtinių Tautų taikos tar
nyboje atliktais darbais Kroa
tijoje.

Šventovių bokštai Kauno senamiestyje

Kur ta ramybė?
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

vikrinu, apsirengiu, ir mintys 
savaime plaukia: eisiu, nors 
šventovė nuo manęs už kokių 
penkių kvartalų ... Miegai 
jau išbyrėję, nuo Kūčių dar 
soti...

Išėjau. Tie penki (ar dau
giau) kvartalų ilgi, šiurpus 
vėjas perpučia ir mano dova
nų gautą megztinį. Stabteliu 
gatvių kampe, geriau palauk
siu autobuso, pavažiuosiu — 
sustojimas ar tik ne prieš ka
talikų šventovę...

Ir nebetenka sulaukt auto
buso. Kiurksau tenai, gręžuo- 
si nuo vėjo. .. Girdžiu — 
stabdomo automobilio ratai 
cypteli, moteriškas balsas:

“Do you need a ride?”
Į vyrišką balsą nei neatsi- 

gręžčiau, bet čia — moteriš
kas, dar lyg kur girdėtas .. . 
Ką tu pasakysi! Tai Stela su 
savo vyru Brooks — koks suta
pimas!

Ir jie, girdi, į ankstyvas Mi
šias, paskui išvažiuosią toliau 
— pas draugus. Gražiausiai 
įsodina mane į jų patogų, 
minkštą, rodos, be garso va
žiuojantį automobilį, abu pa
kaitomis šnekina (su tuo jos 
Mr. Brooks kažkada susipaži
nau jų vestuvėse, paskui ma
čiau porąkart lietuvių paren
gimuose).

Sustojus jis abiem atidaro 
automobilio duris. Drauge įei
nam į šventovę, į vieną suolą 
susėdam... O Stela šypsosi, 
vis į mane pažvelgdama (to
kia visada buvo — prašaipa, 
kvatoklė ...). Mėginu apie 
ją tamsiai mąstyt, juk yra ko 
jai pavydėti. . . Bet kaip tai 
neišeina — gal kad Kalėdų ry
tas?

Ji net ranką man spusteli 
greta sėdėdama. Žiūriu ir aš 
atidžiau, nors iš padilbų, ir 
turiu pripažinti: graži mote
riškė! Ne kad apsitaisiusi dai
liai, ne kad kvepianti bran
giais kvepalais .. . Tik, šimts 
pipirų, graži, maloni! Ar kad ji 
per stebuklus visiškai nesens
ta, ar kad vis linksma, viskuo 
besidžiaugianti... Nesu iš 
jos girdėjusi skundų ar kokių 
didelių apkalbų. Vis teigiamai 
apie kiekvieną pažįstamą, vis 
dėkinga už visus savo gyveni
mo vingius...

Taip ir sėdžiu greta jos nu
stėrusi, nes ... Tiek apie ją 
blogai esu prigalvojusi ir pri
kalbėjusi, o dabar visa kažin 
kaip kitaip atrodo ...

Ir tas jos Brooks nei koks 
senis, nei koks gvėra (gal min
tyse norėdavau, kad toks bū
tų). Iš arti — jiedu graži pora. 
Žinoma, gaila, kad jos anas vy
ras, gražuolis iš Žemaitijos 
(kaip ji pati vadino) per anksti 
mirė. Bet jos vaikai nesiprieši
nę, net pasidžiaugę, kai ji su
siradusi gyvenimo draugą, irgi 
našlį. .. Kam sekasi, tai visur 
sekasi...

Mišios iškilmingos, “Gloria 
in excelsis” giesmė šildo šir
dį, kelia nuotaiką. Sugaunu 
save, kad šypsausi (ar tai Ste
los įtaka?).

Ir štai pamokslo žodžiai:
“Garbė Dievui aukštybėse, 

ramybė geros valios žmo
nėms ...” — Angliškai.

Bet mano sąmonėj šie žo
džiai plinta lietuviškai, nes ...

Seniai seniai, dar kai tik 
paauglė mergaitė buvau, ma
no gimtinės parapijoj klebo
nas Kalėdų rytą sakydavo la
bai trumpus pamokslus (gal 
kad žmonės kosėjo šaltoj šven
tovėj ir daužė batą į batą, šą
lant kojoms ...). Ir, atsimenu, 
tada man įkrito žodžiai — 
“ramybė geros valios žino

nėms” ... Tada nei nesupra
tau dar, ką tai reiškia, tik šie 
klebonėlio žodžiai taip šiltai, 
ir galingai ir įsimenančiai bu
vo pasakyti... Dabar jie, lyg 
koks minkštas sviedinukas, at
simušė į mano sąmonę ... Kad 
ir angliškai čia pasakyta, bet 
ši mintis lengvai išvirto man į 
lietuvišką, net šnibždomis pa
kartojau — ramybė, ramybė 
geros valios... Tą momentą 
Stela su plačia šypsena į ma
ne pažiūrėjo; aš irgi jai nusi
šypsojau ir net petim prie jos 
prigludau, o ji ištiesė ranką, 
spustelėjo manąją, kad ir pirš
tinėtą, bet lyg šilima kokia nu
smelkė iš rankos į ranką .. . 
Ji pasilenkė ir man pašnibž
dėjo:

“Gražių Kalėdų, Vemt!”
To užteko ... Jau kelios aša

ros riedėjo skruostais, nei ne
mėginau jų nušluostyti. Taip 
gera pasidarė ...

Po Mišių jie sau nuvažiavo, 
o aš parėjau pėsčia. Ir jau tą 
pat dieną paskambinau ke
liom pažįstamom — pasveiki
nau su Kalėdų šventėmis. Į 
pavakarę ir mane pora mote
rų telefonu pasveikino, o vė
liau vakare ,-į- ir duktė; net 
vyresnysis vaikaitis priėjo 
prie telefono su “Merry Christ
mas, močiute”.

jau ir gerokai linksma pa
sidarė.

Tas vakaras man vienai niū
rus nebebuvo, kaip daug kar
tų anksčiau; nei baugus, nei 
ilgas, nei liūdnas. Į lovą pa
simeldusi nuėjau be baimės, 
nebetikrindama kelis kartus 
durų užrakto . . .

Atsigulusi galvojau ir gal
vojau. Grįžo į mintis ir amži
ną atilsį vyro dažni žodžiai:

“Nesirūpink, Veronikėl, ne
dejuok. Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė ...”

Buvo jis labai dievotas žmo
gus. Bet į jo žodžius tada tuoj 
šokdavau su keliais skundais, 
nusivylimais, dejuodama kojų 
skausmais drėgną dieną . ..

Skauda ir dabar, po truputį 
eina blogyn. Bet šią Kalėdų 
naktį, niekam ir nebesakant, 
pati pagalvoju: tai kas, juk 
neinu jaunyn, ko noriu? Ge
rai, kad pavaikštau dar, kad 
apie save apsirūpinu, nerei
kia prašyt malonių, kreiptis 
nei pas dukterį, nei pas pa
žįstamus. Esu Dievo globoj, 
kaip mano vyrelis sakydavo, 
— tai ko rūpintis? Kas bus, 
tai bus. Verk, kai skaudės. 

rūpinkis, kai prieisi liep
to galą.. .

“... geros valios . .. Ramybe 
geros valios ...”

Ar aš geros valios? Regis, 
nevagiu ir netinginiauju .. . 
Bet tai būtinybė. O kuo galiu 
pasigirti? Ar ką gero kitiems 
padariau? Nedaryti blogo — 
dar nėra gera padaryta. Tik 
sau gyvent, vien apie save gal
voti, — ar tai gera valia?

“Ramybė geros valios . ..”
Ar sau geri žmonės — jau 

geros valios? O jei nepaisai 
kitų, jai apkalbi, pavydi.. .

Taip galvodama ir užmigau. 
O sapnavau besišypsančią 
Stasę, jauną ir gražią, tokią, 
kai gimnazijos vakarėliuose 
šokdavom ...

Antrą Kalėdų rytą (namie 
— Lietuvoj — švęsdavom juk 
dvi Kalėdų dienas) atsiminiau, 
kad turiu nemažai išsikepusi 
sausainių. Kol vaikaičiai ka
da atvažiuos (liks ir jiems!), 
įdedu keliolika į gražią dėžu
tę, dar turiu raudoną kaspinė
lį.. . Kai pro langą pamaty
siu kaimynų vaikelį, kuris, vis 
nosytę traukdamas, čia dažnai 
bėgioja, duosiu jam — Kalėdų 
proga. Tegu pasiskanauja ma
no keptais sausainėliais.

Jau vien nuo tos minties 
mane apima šilta, šviesi, šven
tiška ramybė .. .

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus Hamiltono ir
Niagaros pusiasalio grupės valdyba sveikina TS-gos $ 

y brolius ir seseris narius-es bei visus “Tėviškės S? 
® žiburių ” skaitytojus šventų Kalėdų proga. H*

Linkime visų troškimų išsipildymo ir mūsų
tėvynės klestėjimo Naujuose metuose.

M................................................................
Lietuvos kankinių parapijos vaikų 

M. chorelio nariai, jų tėveliai ir 
m vadovė Nijolė Benotienė linki

! Linksmų šv. Kalėdų!
j Lai Kristaus meilė ir ramybė lankosi

Jūsų namuose!

Viktorija Benotaitė 
Andrvtė Benotaitė
Loreta Bražu kaitė 
Viktoras Bražukas 
Alvydas Bražukas 
Aleksandra Henderson 
Gabriela Henderson 
Andrytė Punkrytė

*
★ *

Matas Rovas 
Julija Šimonėlytė 
Elenutė Stravinskaitė 
Vilija Pečiulytė 
Virginija Pečiulytė 
Vilija Narušytė 
Gintaras Valiulis 
Julija Valiulytė

■fe*

1 ĝrupė
Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, vadovai ir tėvų komitetas * »

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

* *1 į. r’

Kristaus gimimo šventė tejungia mus visus, skleisdama taiką

ramybę mūsų širdyse!

GYVATARAS”, Hamilton, Ont.

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

žemę...
Naktį šventą gieda angelą 

pulkai...

Sv. Kalėdų ir naujųjų 1995 metų 
proga sveikiname plačiame pasaulyje išblaškytus 
lietuvius, šokėjų tėvelius bei rėmėjus, kitus meno 
vienetus ir jų vadovus

Toronto lietuvių |
jaunimo ansamblis S
“ATŽALYNAS” | 

sveikina su šv. KALĖDOMIS 
ir NAUJAIS METAIS visus | 

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

s



K

♦
proga *

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

1995-tųjų metų-
Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras 

ir mama Karasiejai

Džiaugsmo pilnų šv. Kalėdų, S 
laimingų bei sėkmingų J

Naujųjų metų S
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

Veronika, Aleksas Paulioniai
Vytautas Paulionis o
Juzė Rinkūnienė
Giedra, Rimas, Audra ir J;

Lina Paulioniai

Nusikaltėlio kapas ar kalėjimas iki gyvos galvos?
Žurnalisto Vito Lingio nužudymo byloje sprendimą padarius. Kalėjimas iki gyvos galvos 

gali būti sunkesnė bausmė nei sušaudymas

S. POVILAS ŽUMBAKIS

Sprendimas Vito Lingio nu
žudymo byloje padarytas. Pa
grindinis kaitinamasis Boris 
Dekanidzė, įsakęs nužudyti V. 
Lingį, teismo sprendimu buvo 
pripažintas kaltu. Jam paskir
ta bausmė — sušaudymas.

Atstatant teisingumą

lygūs prieš įstatymą. Be teisė
tvarkos negali būti laisvos rin
kos, nes kai nėra tikslią, aiš
kių įstatymų, nomenklatūra — 
biurokratai gali labai lengvai 
savivaliauti ir skriausti tuos, 
kurie prie jų negali prieiti. 
Tokiose sąlygose turtingieji ir 
verslininkai nemoka mokes
čių, nes jaučia, kad mokesčiai 
yra taikomi ne jiems, ypač jei

tume suprasti, kad galutinį 
sprendimą dėl nusikaltimų 
padarys Dievas. Be to, kali
nimas iki gyvos galvos yra la
bai sunki bausmė, dažnai sun
kesnė nei mirties bausmė. 
Taip gan dažnai argumentuo
ja tie, kurie yra nubausti ir 
nori, kad valdžia jiems paskir
tų mirties bausmę.

Kerštas kraštui nepadeda.

B Sveikiname

f® visus lietuvius
Jėzaus Kristaus

V gimimo proga.
® Kalėdų šventės

teatneša tyro
džiaugsmo ir
Naujieji metai

•į?. stiprybės bei 
vilties tikėjime -

v „ a
a?: Kunigas Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai $•

/ Uršulė Bleizgienė g

5* Nuoširdžiai šveikiname 

sušv. Kalėdomis 
gimines, draugus bei 
pažįstamus ir Imkime 
laimingų, sveikų 

Naujų metų - Irena Čiurlienė SS
Vida, Bob ir Michael Šalnos

Mielus savo gimines, 
:ff draugus ir pažįstamus sveikiname 

ž sušv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės

§ naujaisiais 1995 -siais 

f metais —
Albina ir Ignas Urbonai Toronto, Ont.

ir

Tillsonburg, Ont.

Naujų metų proga ’
savo gimines, draugus ir •'
pažįstamus sveikina - .1

Leokadija ir Juozas Vitai 1

Ši byla turėtų ir galėtų tap
ti pradžia, atstatant teisingu
mą Lietuvoje. Štai keletas 
samprotavimų po šios bylos.

1. Teismo eigoje liudytojai 
po priesaika iškėlė daug svar
bių faktų apie savo krimina
linę veiklą, kuriais remian
tis galima pradėti visą eilę 
kitų kriminalinių tyrimų ir 
tęsti kovą prieš kriminalinio 
šlamšto viršūnes.

2. Teisėjams, generaliniam 
prokurorui, policininkams, 
tyrinėtojams, liudininkams 
ir visiems, prisidėjusiems 
prie sėkmingos bylos eigos, 
tauta turi pareikšti padėką. 
Jiems nebuvo lengva. Buvo net 
pavojinga. Bent vienam teisė
jui buvo aiškiai grasinama. 
Demokratinėje sistemoje to
kie grasinimai negali būti to
leruojami. Krašto gyventojai 
iš savo valdžios turi reika
lauti, kad visi teisėtvarkos 
darbuotojai būtų apsaugoti.

3. Generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas turėtų 
gauti pagyrimą ir būti paskir
tas dar penkeriem metam į tas 
pareigas. Apsiėmęs pats tvar
kyti šią bylą, jis ne tik pasiro
dė suprantąs kritišką momen
tą kovoje prieš kriminalinį 
elementą, bet ir asmeniškai 
rizikavo, vesdamas bylą bei 
prašydamas teismą mirties 
bausmės pagrindiniam tos by
los kaltininkui.

4. Visos partijos turėtų su
šaukti specialų seimo posėdį 
ir padaryti sprendimą dėl kri
minalinio kodekso, teismų bei 
prokuratūros ir policijos įsta
tymų perredagavimo. Gal kitos 
tokios geros progos nebebus, 
nes po šio sprendimo, many
čiau, visi politikai* jaučia 
krašto žmonių pasitenkinimą, 
jog pagaliau valdžia išdrįso 
stoti prieš tamsiąją masę, ku
ri, pasirodo, bent Vilniuje, 
nėra sudaryta iš vietinių lie
tuvių, o iš svetimtaučių, kurie 
terorizuoja ne tik Vilniaus 
žmones, bet ir atstumia kitų 
šalių gyventojus nuo investici
jų Lietuvoje. Tuo šių gaujų 
veikla smugdo kiekvieno doro 
Lietuvos piliečio gyvenimo ly
gį. Viso krašto gyventojai pra
randa darbus, pajamas ir sau
gumą.

5. Po teismų ir kriminalinio 
kodekso sutvarkymo reikia 
skubiai atkreipti dėmesį į vi
są teisinės sistemos sutvarky
mą, nuo pat viršaus iki advo
katų įteisinimo sistemos. Tik 
įgyvendinus teisinę lygybę 
(“rule of law”) Lietuvoje, bus 
galima atstatyti tikrą demo
kratiją ir laisvą rinką, kuri 
pakels šalies žmonių gyveni
mo lygį ne tik ekonominėje, 
bet ir socialinėje srityje. Kai 
įstatymai bus taikomi visiems 
vienodai, tiek valdininkams, 
tiek ir valdantiesiems, kai ky
šiai bus laikomi krašto žmo
nių skriaudimu, kai visi mokės 
mokesčius pagal įstatymą, — 
tada Lietuva galės tapti Ry
tų Europos žvaigžde.

Teisinė tvarka turi sudaryti 
rėmus krašto gyventojams, pa
gal kuriuos viso krašto žmo
nės, piliečiai ir svečiai, būtu

jie turi mokėti kriminaliniam 
elementui už apsaugą ir val
džios biurokratams už privile
gijas. Visa tai skriaudžia žmo
nes ir skurdina kraštą. Rinkė
jai tai privalo suprasti iki se
kančių rinkimų. Jie, paprasti 
žmonės, yra skriaudžiami tų, 
kurie yra prisiekę jiems tar
nauti!

6. Mirties bausmė sušaudy
mu, paskirta Borisui Dekanid
zei ir kitiems, padariusiems 
ypatingai žiaurius nusikalti
mus, turėtų būti atšaukta pre
zidento Algirdo Brazausko. 
Nusikaltėlius galima nuteisti 
kalėjimu iki gyvos galvos be 
jokių lengvatų ar privilegijų.

Mirties bausmė
Žinau, kad toks pasiūlymas 

nebus populiarus Lietuvoje, 
bet tam yra svarbių priežas
čių. Mirties bausmė Lietuvoje 
neturėtų būti leistina, nes Lie
tuvos žemė ir taip jau yra per 
daug permirkusi krauju, ypač 
nekaltųjų krauju. Bausmė nu- 
sikaltusiems yra grindžiama 
bent trimis dingstimis:

1. Nubaudimas už padary
tą nusikaltimą. Tai užsilikęs 
galvojimas nuo senų laikų — 
akis už akį bausmė lygi nusi
kaltimui ir panašiai.

2. Atsikeršijimas krimina
liniam elementui už padarytą 
skriaudą kraštui.ir piliečiams. 
Leisti nuskriaustiesiems pa
sitenkinti, kad šiuo atveju žu
dikas susilaukė tokio likimo, 
kaip ir nekalta jo auka. Mes 
turime pavyzdžių kituose kraš
tuose, kur siekiant keršto tai
komos teisinės bausmės. Vi
sur, kur kerštas yra pagrindi
nė dingstis, teisingumas nu
kenčia. Lietuva yra krikščio
niškas kraštas. Kerštui netu
rėtų būti vietos.

3. Pamokymas, kad už tam 
tikrą nusikaltimą kriminalis
tas praras riet savo gyvybę.

Tie argumentai nublunka 
prieš argumentus dėl mirties 
bausmės netaikymo. Mat teis
me sprendimus daro žmonės. 
Ar tai būtų prisiekusiųjų ko
misija, ar teisėjai, jie yra 
žmonės — klystantys žmonės. 
Visada yra galimybė, kad 
sprendimas gali būti neteisin
gas. Yra galimybė, kad kalti
nimo procedūra buvo atlikta 
nesąžiningai ar klaidingai. 
Visada yra galimybė, nors ir 
maža, kad padaryta klaida ir 
paskiriama mirties bausmė vi
siškai nekaltam asmeniui.

Dėl tokių neteisingų spren
dimų nukenčia visa tauta, nes 
yra padaryta dviguba skriau
da: kriminalisto aukoms ir 
neteisėtai nubaustajam. Mūsų 
tautai teko pakelti daug ne
teisėtų bausmių. Tai ji patyrė 
bolševikų, nacių bei komunis
tų okupacijų metu. Užtenka 
jau nekaltų žmonių aukų. Ne
svarbu, kokia tobula teisinė 
sistema bebūtų, klaida gali 
būti padaryta.

Visi mirties bausmės argu
mentai yra atmesti beveik vi
sose demokratinėse šalyse. 
Lietuva bus išimtis Vakarų 
Europos šeimoje, jeigu nepa
keis to įstatymo. Kaip krikš
čioniškas kraštas, mes turė-

Tai aiškiai rodo kitų šalių 
patirtis.
Panašiai yra ir su atgrasini
mu kitiems kriminalistams, 
jog jie gali prarasti gyvybę už 
tam tikrus nusikaltimus. Pla
ti patirtis Amerikoje ir kituo
se kraštuose gan aiškiai rodo, 
kad taip nėra.

Bet gal svarbiausia dingstis 
yra dabartinė silpna Lietuvos 
teisėtvarkos sistema. Šioje 
sistemoje galima įžvelgti daug 
spragų, žmogaus teisių ir net 
paprasčiausių teisingumo trū
kumų.

Buvo minėta, jog V. Lingio 
byloje buvo gan grubiai tardo
mi kaltinamieji. Toks polici
jos ir tardytojų elgesys kelia 
nerimą. Gal teismo rezultatas 
ir yra tikslus, bet kaip tai 
buvo pasiekta gal yra svarbiau 
nei vienos bylos sprendimas ir 
kelių kaltų žmonių nubaudi
mas.

Nepasikeitusi sistema
Reikia atsiminti, kad Lie

tuvos teismų sudėtis nėra la
bai pasikeitusi nuo sovietinių 
laikų. Sovietinė teisinė siste
ma buvo supuvusi nuo viršaus 
iki apačios. Kol Lietuva nesu
tvarkys visos teisinės siste
mos, tol mirties bausmė netu
rėtų būti taikoma. Nesvarbu, 
kad ir kaip tautiečiai norėtų, 
kad žudikai būtų sunaikinti 
lygiai taip, kaip ir jų nekaltos 
aukos. Čia yra svarbesnis prin
cipinis klausimas!

Pagalvokime, pavyzdžiui, jei
gu valdžia nutartų apkaltinti 
ką nors dėl politinių motyvų 
ir naudoti jėgą ar gąsdinti liu
dininkus, ar mes sutiktume, 
kad dėl to nubaustas žmogus 
būtų sušaudytas?

Lietuvos teisingumas yra 
ypatingai svarbioje kryžke
lėje. Reikia tikėtis, kad pozi
cija ir opozicija išnaudos šį 
momentą išvesti Lietuvą iš bu
vusios kriminalinės padėties.

Paskaičius spaudą atrodo, 
kad sprendimas buvo teisin
gas. Bet ateityje būtų svarbiau 
parodyti žmonėms demokrati
nį subrendimą. (ALR)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Džiugių g 
šv. Kalėdų g 

ir sėkmingų į 
Naujų metų 

visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki - 

Joana Bubulienė 
Edis, Aldona, Emma Bubuliai X

Diana, Claus, Kristina, Claudia Wiese

į švenčių ir sėkmės
I pilnų naujų metų
r giminėms, draugams ir pažįstamiems linki— $

į Viktoras ir Teresė Gražuliai
i Marjja Andrulevičienė

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

visus Kanados lietuvius

ypač lietuvių jaunimą, 

linkėdami viso geriausio

šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų
proga. Taip pat linkėjimus 
siunčiame tautiečiams, 
gyvenantiems Amerikoje, 
Lietuvoje, Australijoje, 
Europoje ir P. Amerikoje. 
Sėkmės visur ir visada —

KLJS valdyba

: S.

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą. 
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00. * Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Skambinkite dėl mūsų * Galime siuntinius paimti iš

kubinių dėžių jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų 
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

************
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ................................. 514-366-8259
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

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI, 
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6 

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

•V"

DIE\7C') npJAimnę



6 psi. * Tėviškės žiburiai • 1994.XII.13 • Nr.50-51(2337-2338)

“Jis - neeilinis jūrininkas...”
Kunigo dr. KORNELIJAUS BUČMIO, OFM, 45 metų 

kunigystės sukaktis

Jaunimo būrys gavo stipendijas
Lietuvių fondo rudens derliaus šventė Čikagoje

P. PALYS

Dabar jau esame priartėję 
prie tokio laikotarpio, kai vis 
daugiau ir daugiau spaudoje 
matosi įvairių sukakčių. 1994 
m. lapkričio 20 d. 45 metų ku
nigystės sukaktį atšventė ir 
savaitraščio “Darbininkas” vy
riausias redaktorius dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM.

Tą sekmadienį Apreiškimo 
parapijos šventovėje, Brook- 
lyne, NY, padėkos Mišias, kar
tu su kitais 10 kunigų, atna
šavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, pasakęs ir pamokslą.

Pradėjęs Advento tema, kal
bėjo apie katalikiškos spau
dos reikšmę, kurios baruose 
ištvermingai ir rūpestingai 
jau 27 metus redaguodamas 
“Darbininką” darbuojasi kun. 
K. Bučmys, OFM, tam darbui 
kasdien skirdamas po 16 va
landų.

Mišių metu giedojo Apreiš
kimo parapijos choras, kuriam 
vadovauja nauja vargoninin
kė Asta Barkauskienė. Smui
kininkas Julius Veblaitis pa
grojo “Adagio” — T. Albinoni 
ir “Meditation” — J. Massenet.

Kultūros židinio didžiojoje 
salėje įvyko iškilmingi pie
tūs. Invokaciją sukalbėjus vie
nuolyno viršininkui kun. Pran
ciškui Gedgaudui, OFM, kalbą 
pasakė iš Los Angeles atvykęs 
visuomenininkas, kultūrinin
kas, žurnalistas, buvęs sukak
tuvininko mokytojas Juozas 
Kojelis.

“Lietuvos laivas, — kalbėjo 
J. Kojelis, — 50 metų plaukė 
genocido jūra, patirdamas 
sunkių nuostolių. Tuo pačiu 
metu išeivija plaukė tremties 
laivu kitais vandenimis. Trem
ties jūreiviai irgi patyrė nuo
stolių, bet laivas nenuskendo. 
Šiandien žvilgsnį kreipiame į 
vieną tremtinių laivo jūreivį 
kun. Antaną (tai jo krikšto var
das, P.P.) Bučmį — Tėvą Kor
nelijų. Jis — neeilinis jūri
ninkas, įgulos vadovybės na
rys, nuolat prisilaikęs laivo 
denyje arti kapitono laivelio”.

J. Kojelis pateikė ir biogra
finius sukaktuvininko duome
nis. Gimęs 1927 m. balandžio 
13 d. Kretingoje. Pakrikšty
tas Antano ir Justino vardais. 
Net nelankęs pradžios mokyk
los, būdamas 8-rių metų, iš
laikė egzaminus į pirmąją gim
nazijos klasę. Būdamas 16-kos

“Darbininko” redaktorius kun. dr. KORNELIJUS BUČMYS, OFM. atšven
tęs 45 metų kunigystės sukaktį, ir buvęs jo mokytojas visuomenės veikė
jas, žurnalistas JUOZAS KOJELIS, pasakęs pagrindinę kalbų sukakties 
iškilmėje Nuotr. Vyt. Maželio

EVROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIM AS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome "naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

MONTREALYJE—
k Naujas telefonas

(937-9898
V Vytas Gruodis Jr. 

metų, gavo brandos atestatą. 
Įstojęs į Telšių kunigų semi
nariją, pasitraukęs iš Lietu
vos, kunigystės siekė Eichstae- 
to kunigų seminarijoje, Vokie
tijoje. Išvykęs į Romą, teolo
gijos studijas tęsė Grigaliaus

universitete. Kunigystės šven
timai jam buvo suteikti 1949 m. 
spalio 30 d. Teisę studijavo La- 
terano universitete, “Sacra 
Romana” tribunole ir diplo
matinėje akademijoje. Teisės 
mokslų daktaro laipsnį gavo 
1954 m. Po to dar studijavo 
žurnalistiką ir filmų meną.

Į Ameriką kun. Bučmys atvy
ko 1955 m. Kurį laiką darba
vosi Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero ir kitataučių para
pijose. Įstojęs į Šv. Pranciš
kaus ordiną (1961 m.) ir gavęs 
Kornelijaus vardą, kurį laiką 
vikaravo Prisikėlimo parapi
joje Toronte. Vėliau persikė
lė į pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne, NY. Nuo 1965 m. 
redaguoja savaitraštį “Dar
bininkas”.

J. Kojelis, artėdamas prie 
savo kalbos pabaigos kalbėjo: 
“Nepriskirdamas sau jokių 
nuopelnų, šiandien viešai di
džiuojuos savo ‘mokinuku’ (tai 
Kornelijaus žodis), kuris su 
‘Darbininku’ nesuklupo. Blai
viu žvilgsniu svarstė lietuviš
kąsias problemas, sekė priešo 
ėjimus, demaskavo suktus jo 
manevrus ir išliko ištikimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėjai. Esu įsitikinęs, kad ‘Dar
bininkas’, jo leidėjai ir redak
toriai šiandieną neturi gėdytis 
nė dėl vieno ‘Darbininke’ pa
skelbto straipsnio”.

Meninę programos dalį atli
ko geras lietuvių draugas, kon
certinis pianistas William 
Smiddy ir Summit, NJ, simfo
ninio orkestro narys smuiki
ninkas Julius Veblaitis.

Pauliaus Jurkaus sukaktuvi
ninko garbei šmaikščiai para
šytus kupletus padainavo Vy
tautas Alksninis, Zenonas Ju- 
rys, akordeonu palydimi Romo 
Kezio.

Buvo gauta daug sveikinimų 
žodžiu bei raštu. Visiems jį 
sveikinusiems nuoširdžią pa
dėką išreiškė kun. dr. Korne
lijus Bučmys, OFM.

Visai pagerbtuvių progra
mai vadovavo lietuvių radijo 
“Laisvės žiburys” vedėjas Ro
mas Kezys.
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SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS
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Lietuvių fondo stipendininkai, kuriems stipendijos buvo įteiktos 1994.X.29 PLC Lemonte. Kairėje - pareigūnės, 
įteikusios stipendijas Nuotr. Jono Tamulaičio
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Bostono lietuvių etnografinis ansamblis “Sodauto" atkūrė tolimą išeivijos praeitį

INGA PIVORIŪTĖ

Toronto lietuvius 1994 m. 
lapkričio 12 d. į muzikinį pa
sirodymą pakvietė etnografi
nis ansamblis iš Bostono, 
Mass., “Sodauto”, vadovauja
mas Gitos Kupčinskienės. An
samblis, susidedąs iš daugiau 
kaip 25 narių, viešėjo Toron
te pakviestas “Volungės” cho
ro.

Dviejų dalių etnografinis 
spektaklis, pavadintas “Ten, 
kur anglių kalnai stėri”, nu
kėlė Prisikėlimo parapijos 
salėje gausiai susirinkusius 
žiūrovus į Pensilvanijos lie
tuvių angliakasių gyvenimą 
šio šimtmečio pradžioje. Vai
dinimas, kuris keliavo ir į Lie
tuvą, pastatytas, remiantis 
pirmakurių pasakojimais, do
kumentine, istorine medžia
ga, amžiaus pradžioje iš Lie
tuvos atvežtomis dainomis bei 
šokiais. Taip pat girdėjome 
melodijas, sukurtas jau šia
me krašte, kurioms įtakos tu
rėjo Šiaurės Amerikos kul
tūra.

Etnografiniame-muzikinia- 
me vaidinime vyravo nuosek
lumas, tai yra žiūrovai stebėjo 
vientisą pasakojimą apie pir
muosius angliakasius, kurie 
būrėsi ir kūrėsi daugiausia 
Pensilvanijos valstijoje. Spek
taklį rišo atskiros mintys, ku
rių logiškas sujungimas padė
jo sietis vienai minčiai su 
kita. O pastarąsias dar labiau 
praturtino dainos, šokiai.

Pirmoje dalyje bostoniečiai 
atskleidė žiūrovams lietuvių 
išvykimą, kurio pagrindinė 
priežastis — kariuomenė. Taip 
pat supažindino ir su darbu 
kasyklose. Nelengva buvo tų 
angliakasių-naujakurių dalia: 
“Kai mainose dirbo, saulės 
beveik niekad nematė. Nusi
leisdavo iš ryto, o namo grįž
davo, kai jau buvo tamsu. Gau
davo 50 centų ant nedėlios ... 
Šičia jau devynių metų vaikai 
eidavo dirbti”.

Kita mintis — tai “moterų 
atsisveikinimas, vestuvės”. Iš 
pasakotojų kalbų, baladžių, 
žiūrovai galėjo susidaryti vaiz
dą, kodėl moterys važiavo į 
Šiaurės Ameriką, kodėl jos ap- 
sispręsdavo pasilikti, ištekėti.

“Moterų darbai, buitis” — tai 
sekanti mintis, kuri parodė 
žiūrovams moters darbus: 
“Lektriku” nebuvo, vandens, 
rankom skalbė. Tos drapanos 
visos aliejuotos . .. blakių, 
bambatierių visur ... Anks
čiau, ir vienoj lovoj trys ištek- 
davom .. . Mus vis apmušda
vo ... Į mus net šaudydavo su 
šautuvais”.

O dainos “Aušta aušrelė ry- 
liuodama”, "Oi, varge varge”, 
“Iš mažumėlės” dar labiau 
jaudinančiai pagilino moters 
buities, darbų mintį.

Linksmiau dvelktelėjo, kai 

k .-v
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 

išgirdome vyrus dainuojant 
dainą “Gersim broliai”, muzi
kantus užgriežiant “Senių pol
ką”. Iš pasakotojų scenoje gir
dint žodžius “šinkorius”, “stu- 
ba” ir kitus, žiūrovai suprato, 
kad mintis sukosi apie karčia- 
mą! Ta mintimi baigėsi pirmo
ji vaidinimo dalis.

Norėčiau paminėti, kad “So- 
dauto” atsivežė programas 
lietuvių bei anglų kalbomis, 
kurios buvo lyg ir pagalbinis 
žiūrovų šaltinis tam vaidini
mui. Jos geros tuo, kad toron- 
tiečiai galėjo lengvai sekti 
etnografinį spektaklį, — api
būdintos mintys, joms skirtos 
dainos, šokiai, pasakotojai. 
Be to, programose buvo įrašyti 
neaiškių žodžių paaiškinimai, 
pvz. “šipkartė” (laivo bilietas), 
“grynorkučiai” (naujai atvy
kę) ir daug kitų žiūrovams ne
aiškių žodžių.

Prasiskleidus uždangai to- 
rontiečiai išvydo visus “So- 
dauto” ansamblio narius su 
laikraščiais rahkose. Tema 
“laikraščiai” prasidėjo ant
roji spektaklio dalis.

Vaidintojų skaitomomis 
ištraukomis iš laikraščių 
“Žvaigždė”, “Tėvynės balsas”, 
“Vienybė lietuvninkų” ir ki
tų, žiūrovai susipažino su 
to meto pasaulinėmis žinio
mis. Pvz. “London. Didelis lai
vas ‘Persia’, kuris plaukė iš 
Londono in Bombeiją, likos 
torpeduotas per submariną ir 
trumpam laike nuskendo. Vo
kiečiai turės už tai atsakyti”.

Iš laikraščių skaitomomis 
ištraukomis žiūrovai susipa
žino ir su gyvenimu “ten”, mo
teriškomis žinutėmis. Pasta
rųjų būta gan įdomių. Pvz. 
“Ona Vonsieckienė iš Joliet, 
Ill., inkišus liežuvį in durų 
plyšį, kada barėsi su savo vy
ru, tasai duris užtrenkė ir nu
kirto jai liežuvį. Tinkama 
bausmė už prieštaravimą vy
rui”.

Bostoniečiai supažindino 
Toronto žiūrovus ir su to me
to lietuviškos spaudos rekla
momis, kurios atspindėjo ir 
patį to meto gyvenimą, ir žmo
nių poreikius bei jų pažiūras, 
įsitikinimus.

“Mano mamė vis bėdavoja. 
Sako, kad Lietuvoj viskas bu
vo geriau”. Tokiais žodžiais 
pradedama “Lietuvos ilgesio” 
mintis, praturtinta graudžia 
“Oi, tu sakai, sakalėli” daina. 
“Dainavimo reikšmė” minčiai 
skirta daug įvairiapusiškų pa
sisakymų: “Mano tėvas daug 
dainuodavo, bet jis niekad 
nešoko”, “Jau dabar nėra ma
dos giedoti”, “Tada visi daini
ninkai buvo”, “Ale pas mus la
bai gražių dainų yra” ir daug 
kitų.

Ne vienam iš žiūrovų patiko 
vyresnių žmonių, senukų “filo
sofiniai apmąstymai”. Tai — 
dar kita spektaklio mintis. 
Dauguma žiūrovų sutiko su tei
giniu, kad “kas ant svieto gy
vas, visi savo darbus turi”. O 
bostonietės Kotrynos Rhoda 
jausmingai atliekamos “Per 
penkis šimtus metų” dainos 
solo, tarytum užkerėjo visą 
tos salės publiką. Jos balso 
švarumas ir diapazono platu
mas, turbūt, paliko ne vienam 
žiūrovui didelį įspūdį.

Įdomus ir minties “antka
piai” pristatymas: vardijami 
žmonių vardai, pavardės, jų 
amžius, mirties datos ir prie

žastys. Tas paeilinis ir mono
toniškas skambesys žiūrovams 
aidėjo lyg anglies kasyklų dar
bo ūžesys.

Spektaklis baigiamas minti
mi, kuri pavadinta “Nekintan
tis Lietuvos veidas”. “Užtat 
labui Lietuvos ir mūsų pačių 
stokime visi į bendrą darbą. 
Visi už vieną — vienas už vi
sus, lai būva mūsų obalsis”. 
Ši mintis, kaip, beje, ir daug 
kitų, išgirstų bostoniečių vai
dinime bei šūkis — aktualus ir 
šiandien. Baigiamieji spektak
lio žodžiai buvo cituojami iš 
1921 metų “Tėvynės balse” iš
spausdintų minčių.

Daina “Kur Nemunas ir Dau
guva” — sodautiečiai baigė 
savo pasirodymą, įtraukdami 
į bendrą dainavimą ir žiūro
vus.

“Ten, kur anglių kalnai stė
ri” — tai puikiai surežisuotas 
istorinis-etnografinis vaidi
nimas, perpintas lietuviška 
liaudiška muzikine pyne. 
Spektaklyje suderinta viskas: 
to laikotarpio dainos, šokiai, 
muzika, kalba, apranga.
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Tau vėjas 
Amžinybėj šlama, 
Ramybės ir šviesos 
Skaudi versmė. 
Girdžiu žodžius 
Tavuosius, mama. 
Jie - amžina 
Gyvenimo giesmė.
Jie - mano dienos, 
Beprašvintąs rytas, 
Tyli malda 
Prieš miegą atsidust, 
Ir spindulys, 
Vasarvidžio nukritęs, 
Puodelis pieno 
Su puta kvapnus.
Tau vėjas 
Amžinybėj šlama, 
Manų dienų 
Tėkmė skaudi 
Paglosto tavo 
Plaukus, mama, 
Vaikystės ilgesiu 
Glaudi. . .
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Tu esi!
Šimtą kartų 
Kartosiu.
Tu esi! Tu esi!
Degs
Gyvenimo saulė, 
Kvatosis, 
Nusipraus debesy.
Tu esi!
Gegužėlė kas metai 
Virš pušynų žalių 
Iškukuos.
Tu esi!
Ir gyvenimo ratai 
Liks po brydę 
Plaukuos.
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Tu esi
Vakarėlis man, rytas, 
Ir mintis,
Pirmutinė, tikra,
Spindulėlis,
Su saule prašvitęs, 
Tu esi. . .
Nors tavęs. . . nebėra. .

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Pirmą kartą šis rudeninis 
pokylis, kai Lietuvių fondas 
džiaugiasi surinktu derliumi 
(vajaus aukomis) ir dalina stu
dentams stipendijas, įvyko ne 
kokioje nors puošnioje ameri
kiečių salėje, bet Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje po
kylių menėje Lemonte 1994 m. 
spalio 29 d. Lemonte yra įsikū
ręs ir pats Lietuvių fondas.

Svečiai rinkosi pasisvečiavi
mui ir užkandai jau gerą va
landą prieš vakarienę. Salė 
buvo skoningai išpuošta jau
nųjų LF darbuotojų: mirgėjo 
įvairiaspalviai rudens lapai, 
balionėliai, stalus puošė ru
dens gėlės, žvakės ir geltoni 
arbuzėliai. Jautėsi šventiška, 
pakili nuotaika. O svečių buvo 
labai daug, ne tiek iš Čikagos, 
kiek iš plačiųjų jos apylinkių 
bei tolimesnių miestų. Svečiai 
buvo įvairaus amžiaus — įvyko 
gražus kelių kartų bendravi
mas. O užkandžiai, rūpestin
gos šeimininkės Aldonos Šo- 
liūnienės pagaminti ir jos jau
nų talkininkių-kų patiekiami 
besišnekučiuojantiems sve
čiams, tirpo burnoje.

Pokylį pradėjo LF v-bos na
rė Ramona Steponavičiūtė. Ji 
pakvietė prel. dr. Juozą Pruns- 
kį sukalbėti maldą. Vakarie
niaujant grojo Sauliaus Gylio 
orkestras. Po skanios, kelių 
patiekalų vakarienės R. Stepo
navičiūtė pakvietė LF tarybos 
pirm. Mariją Remienę ir Pelno 
skirstymo komisijos pirm. adv. 
Dainą Kojelytę įteikti 1994 
m. LF stipendijas.

M. Remienė savo kalboje 
pabrėžė, kad šiandien yra jau
nimo šventė, nes šiandien 
jam įteikiamos stipendijos. 
Jas įteikti ji pakvietė D. Ko
jelytę. Pastaroji linkėjo sti
pendininkams savo darbus ir 
talentus panaudoti Lietuvai 
ir lietuviams. Stipendijos bu
vo įteiktos 17-kai studentų: 
Ramūnui Korsakui, Loretai 
Mačanskaitei, Aldai Miku- 
čėuskaitei, Gintui Mikučaus- 
kui, Irenai Kvantaitei, Rena
tai Kvantaitei, Ventai Norvi- 
laitei, Arui Norvilui, Aidui

1994 m. Lietuvių fondo stipendijas įteikia (iš k.) LF tarybos pirm. MARI
JA REMIENĖ ir Pelno skirstymo komisijos pirm. adv. DAINA KOJELYTĖ

Nuotr. Jono Tamulaičio

Baltiečių vakaronė Toronte
Lapkričio 16 d. estų “Tartu 

College” patalpose įvyko įdo
mus baltiečių renginys AABS 
(Association for the Advance
ment of Baltic Studies) inicia
tyva. Šios baltistikos sąjun
gos parinkta vakaro tema bu
vo “Baltiečių rudens apeigos”.

Toronto universiteto esto- 
nistikos katedros profesorius 
dr. Harri Murk apibūdino Es
tijoje ir Latvijoje švenčiamas 
rudens šventes — Šv. Martyno 
(lapkričio 11) ir Šv. Kotrynos 
(lapkričio 25) — bei jų reikš
mę. Paminėjo senovės apeigas 
bei pantomimos (“mumming”) 
ritualus, kurie pamėgdžiojan- 
čios magikos būdu buvo atlie
kami ateinančių metų derlių 
užtikrinti.

Dr. Rasa Mažeikaitė, KLB 
Archyvo-muziejaus vedėja, 
palygino Lietuvos senų laikų 
rudens papročius. Ten nebuvo 
švenčiamos nei Šv. Martyno, 
nei Šv. Kotrynos dienos — 
svarbiausia mūsų šventė bu
vo Vėlinės. Pantomimos irgi 
niekas nevaidindavo Lietu
voje iki Kalėdų laikotarpio, 
kai vykdavo vadinamas “lala- 
vimas”. Tačiau piemenėliai 
lapkričio 23 d. tam tikrais žai
dimais ir vaikiškais ritualais 
(dainelėmis, gyvulių papuoši

Palubinskui, Tadui Misiūnui, 
Jurgitai Šedienei, Rasai Sta- 
siulytei, Daliai Satkauskytei, 
Dovilei Šutinaitei, Gintarui 
Vaitkevičiui, Karilei Vaitku
tei ir Tomui Vilimui. Vakarie
nėje nedalyvavusiems studen
tams — stipendininkams če
kiai buvo pasiųsti paštu.

Lietuvių fondas 1994 m. sky
rė 15,000 dol. paremti Vasario 
16 gimnazijos moksleiviams 
iš Brazilijos, Urugvajaus, 
Argentinos ir JAV. 6,500 dol. 
skyrė UICC lituanistinės ka
tedros studentams, kurių yra 
iš Lietuvos ir iš JAV. Iš Lietu
vos studentams paskirta 46,450 
dol. stipendijoms. Lietuviams 
studentams iš JAV ir Australi
jos paskirta 16,100 dol.

Įteikus stipendijas, R. Ste
ponavičiūtė pakvietė LF cent
ro v-bos pirm. Stasį Barą tar
ti žodį. Jis džiaugėsi, kad tiek 
daug jaunimo gavo stipendi
jas. Tas jaunimas yra tautos 
ateitis, mūsų džiaugsmas, mū
sų pasididžiavimas. Linkėjo, 
kad jaunuoliai liktų ištikimi 
savo kraštui ir visai žmonijai. 
St. Baras sveikino ir garbin
gus svečius: gen. Lietuvos gar
bės kons. Vaclovą Kleizą su 
ponia, PLB centro v-bos pirm. 
Bronių Nainį su ponia, JAV 
LB centro v-bos pirm. adv. 
Reginą Narušienę, LF steigė
ją dr. Antaną Razmą, prel. Ka
zimierą Vasiliauską — Vil
niaus arkikatedros kleboną ir 
Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorių, kuris dalyvavo šia
me pokylyje. Paminėjo, kad 
svečių tarpe yra daug žymių 
žmonių. LF sveikina visus ir 
dėkoja už dalyvavimą šioje 
šventėje.

Dėkojo šį vakarą rengiant 
daugiausia pasidarbavusiems: 
Alei Steponavičienei, LF sek
retorei ir reikalų vedėjai ir 
LF jaunimui, kuris taip origi
naliai ir puikiai išpuošė sa
lę. Tai jaunimas, kuris dabar 
LF padeda ir kuris ateityje LF 
vadovaus. Dėkojo prel. dr. J. 
Prunskiui, dideliam LF rėmė
jui ir visiems, prisidėjusierųs 
prie šio pokylio sėkmės.

Po programos prasidėjo šo
kiai, kuriems grojo S. Gylio 
orkestras.

mu) išreikšdavo savo norą, kad 
greičiau pradėtų snigti ir tuo 
užsibaigtų ganymo darbai. Dr. 
Mažeikaitė užbaigai paskaitė 
anglišką vertimą Donelaičio 
“Metų” ištraukų apie rudens 
darbus.

Vakaro programą dar pra
turtino muzikinė dalis, kurioje 
puikiai pasirodė lietuvių jau
nimo chorelis “Sutartinė”, va
dovaujamas Jolantos Vaičy- 
tės. Jam padainavus penketą 
gražių, įvairių dainų, senoviš
kas Šv. Martyno ir Šv. Kotry
nos švenčių tradicines dainas 
dailiai atliko keturių esčių 
vienetas “Jaaniko”. Su Latvi
joje praktikuojama pantomi
ma ir keletu dainų supažin
dino dvi latvaitės, Rūta ir 
Astrida, spalvingai apsiren
gusios ir sumaniai grojusios 
“liaudies” instrumentais — 
puodais ir šaukštais.

Po meninės programos visi 
buvo pakviesti vaišintis šal
tais užkandžiais ir saldumy
nais. Gaila buvo, kad į tokį 
įdomų vakarą susirinko vos 30 
klausytojų. Renginys buvo re
ta proga ne tik pasisemti ne
eilinių žinių, bet ir pasiklau
syti muzikos bei pabendrauti 
su kitais baltiečiais. Dlv.

v



Ratai nepajėgė sutrinti...
Prelato Stasio Kiškio atsiminimai “Aš padarysiu jus žmonių žvejais” 

kamuolio, susitvenkusio kar
tėlio skonį.

Čia išryškėja ar įdomiomis 
detalėmis papildomi daugelio 
tremtinių ir kalinių portre
tai. Vėlei atsiveria ne tik daug 
kieno išbraidžioti Sibiro, kitų 
anuometinės ginklu ir smurtu 
suramstytos imperijos plotai, 
lagerių sąlygos, bet ir atsi
skleidžia tas tvirto, pasišven- 
tusio apaštalo, jautraus ir at- 
laidaus žmogaus požiūris į 
nuožmaus priešo elgesį, savų
jų brolių išdavystes ar, regis, 
neatleistiną bendradarbiavi
mą su Saugumu, su valdžia, ku- 
riedu, anot vieno čekisto, - tuo 
metu buvo broliai dvyniai.

Dera pabrėžti prisiminimų 
autoriaus dokumentišką, me
muarinį, epistoliarinį ir kita 
medžiaga paremtą pobūdį. Jis 
dažnai mini lietuvių vienybę, 
pagarbą religinėms ir tauti
nėms tradicijoms. Be jokio 
kartėlio, grūmojimų ir nuo
skaudos atlaidžiai pasakoja 
tiek apie sunkią rusų belais
vių padėtį, tiek su gailesčiu 
žvelgia į nukautą jauną ar be
sistengiantį kokiais nors bū
dais išvengti fronto vokietį...

Skaitant prel. Kiškio min
tis, taip ir knieti paklausti 
autorių: ar istorija apie Ka
varską jau parašyta, ar dar taip 
ir liko nebaigta? Be to, labai 
sminga į atmintį parašyti žo
džiai apie savo brolį: “Kam 
reikėjo iš Kavarsko parapi
jos Papragių kaimo paimtą pa
vardę nunežti kažin kur neto
li Minsko ir ją palikti savo su
rusėjusiems vaikams ir anū
kams?” (p. 137). O kiek mūsų 
brolių ir sesių ne tokiomis 
lygomis išbarstė pašaliais 
vo lietuviškumą, kraują, o 
vo pavardes vėjais pasėjo 
visus žemynus ...

Tiesiog šiurpas krečia,
skaitai tokį, atrodo, paprastą 
autoriaus žmogišką kreipinį į 
medį: “Eglės, aš jums pavydžiu! 
Jūs galite ramiai, net išdidžiai

Kun. K. J. AMBRASAS

Mūs traukinys pajudėjo ... 
vieni nuo kitų pasislėpę ant 
mažų popiergalių, susilaužę 
pieštukų gabaliukus rašėme 
paskutinį savo žodį... Ir aš 
parašiau ... vyskupui Matu
lioniui į Kaišiadoris ir įme
čiau jį į vagono grindų ply
šį... Keliolikai metų praėjus, 
... štai kas paaiškėjo. Tą pa
čią dieną, kada mus vežė, vie
na moteris iš Žiežmarių buvo 
atvykusi į Vilnių . . . Trauki
niui pajudėjus, ji. .. radusi 
tarp bėgių numestą mano laiš
ką, ... tą patį vakarą ... nune
šė vyskupui Matulioniui. Juk ir 
telegrama nebūtų greičiau pa
siekusi ...”

Šitaip rašo prel. Stanislovas 
Kiškis 1994 m. Kaišiadorių vys
kupijos kurijos leidyklos iš
leistoje knygoje AŠ PADARY
SIU JUS ŽMONIŲ ŽVEJAIS, 
kurios ištraukas dar tebespaus- 
dina “XXI amžius” Lietuvoje.

Ko vertas šis juodais virše
liais, su Kaišiadorių Kristaus 
Atsimainymo katedros siluetu 
papuoštas leidinys? Pirmiau
sia - čia ne vieno žmogaus, ku
rio nepajėgė sutrinti prievar
tos ratai - ištikimo savo pa
reigai, Dievui, Bažnyčiai ir 
gimtajai žemei autobiografi
jos dalis, bet ir lietuvių tau
tos istorijos skaudus, ašaro
mis, vargu, ištikimybe, giliu 
tikėjimu ir nuoširdžia meile 
žmogui auste nuaustas pusla
pis. Čia tardymų nuotrupos, 
kalėjimų ir lagerių epizodai, 
tremties metais savo kailiu 
patirto ir iš nuožmių žmonių 
sulaukto sielvarto mozaika. 
Juk pati kančia ir vargas jo
kia knyga ar net enciklopedi
jų tomais neišmatuojamas ir 
nepasveriamas. Tiktai tas 
pats kentėjęs žmogus ir vien 
Visagalis težino nemigo nak
timis sėlinančios baimės ir 
įtarimų svorį, dvejonių kar
tumą, neteisybės ir pažemi
nimų, gerklę spaudžiančio

Pranešimas iš Čikagos

Vertingo leidinio sutiktuvės
Čikagos “Seklyčioje”, 1994 

m. lapkričio 3 d. įvyko antro
sios knygos “Lietuvių fondas — 
Lithuanian Foundation” II, 
1962-1982-1992 (585 psl.) sutik
tuvės. Popietę pradėjo LF v- 
bos pirm. Stasys Baras ir pa
kvietė “Draugo” vyr. red. Da
nutę Bindokienę su šia knyga 
supažindinti dalyvius. Kalbė
toja sakė, žvelgsianti į knygą 
kaip į istorinę, kaip į lietu
višką archyvą, kaip į archeolo
ginę ir kaip į antropologinę 
apybraižą.

Pirmojoje LF knygoje (1983) 
atsispindi darbo pradžia ir 
pradininkai. Milijonas tada 
atrodė didžiulė suma, o ją bu
vo norima surinkti iš atvyku
sių čia lietuvių, kurie būrėsi 
ir kūrė šeimas. Antrojoje kny
goje (1994) LF istorija vysto
ma toliau. Čia matome, kaip 
pagrindinis kapitalas augo, 
kaip palūkanos buvo naudoja
mos daugybei lietuviškų pro
jektų remti. Žmonės dėjo po 
100 dol., įamžino save ir savo 
artimuosius. Tai yra tam tikra 
užsienio lietuvių archeologi
ja. Platesne prasme ta knyga 
yra ir antropologija — tam tik
ros grupės žmonių kultūros 
nagrinėjimas. Visi buvę ir da
bartiniai “Draugo” redakto
riai LF rėmė savo straipsniais, 
o šiandien susilaukia iš to fon
do paramos. Toje knygoje Lie
tuvių fondas lieka mūsų istori
joje, kaip neišnykstantis pa
minklas.

Toliau St. Baras pakvietė 
kalbėti žurn. Antaną Juodval
kį, šios knygos redaktorių. Pa
starasis pristatė redakcijos 
bendradarbius: dr. Antaną 
Razmą, Mariją Remienę, Alę 
Steponavičienė, Ramoną Ste
ponavičiūtę, Juozą Žygą ir 
Vaclovą Momkų. Darbą pradė
jus įvykęs veiklos krypties 
pasikeitimas. Lietuvai atsta
čius nepriklausomybę, vienas 
milijonas dolerių paskirtas 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
paramai. Be to, Lietuvių fon
das dar 152,000 dol. perduoda 
Lietuvai. Visa tai atsiliepė 
į antrosios knygos ruošimą. 
Redagavimo darbas užtruko 
ilgiau, negu buvo manyta, nes 
reikėjo kai kuriuos straips
nius papildyti, ar naujai pa
rašyti.

A. Juodvalkis džiaugėsi

są- 
sa- 
sa- 
po

kai

“Draugo” spaustuvės tarnau
tojų atliktu puikiu darbu ir 
atskirai dėkojo red. D. Bindo- 
kienei už kalbos priežiūrą, 
korektūrų skaitymą bei vi
siems redakcinės kolegijos 
nariams ir LF vadovybei. Lin
kėjo, kad, sukaupus 10 milijo
nų, būtų išleista trečioji Lie
tuvių fondo knyga.

Ši II-ji knyga buvo įteikta 
D. Bindokienei, visiems re
dakcijos talkininkams, A. Bag
donui, pirmosios LF knygos re
daktoriui, pirmajam LF v-bos 
pirm. T. Blinstrubui, B. Juo
deliui, B. Jasaitienei, J. Kup
riui, J. ir Pr. Masilioniams, K. 
Milkovaičiui, B. Vindašienei, 
A. Šmulkštienei, A. ir V. Vala
vičiams, J. Žemaičiui, P. Pet- 
ručiui ir J. Končiui.

LF t-bos pirm. M. Reinienė 
pasidžiaugė atliktu darbu, ir 
tarp kitko pasakė, kad jei sa
vo tarpe neturėtume vieno 
žmogaus, nebūtų nei LF, nei 
knygos, nei septynių milijo
nų. Tas žmogus yra dr. A. Raz
ma, kurį ji ir pakvietė tarti 
žodį.

Dr. A. Razma džiaugėsi kny
gos sutiktuvėse matydamas ke
letą LF pradininkų (dr. G. Ba- 
luką, T. Blinstrubą). Jis pri

Lietuvių veiklos JAV-bėse pasižymėjusios vadovės. Iš kairės: MARIJA REMIENĖ - Lietuvių fondo tarybos pir
mininkė, MARIJA RUDIENĖ - BALFo centro valdybos pirmininkė, REGINA NARUŠIENĖ - JAV krašto valdy
bos pirmininkė ir EVELINA OŽELIENĖ - Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkė Nuotr. J. Tamulaičio

stovėti, ir niekas jūsų netar
dys, neveš etapu ir nelydės su 
šunimis”.

Stebina ir kartu džiugina au
kos už brolį supratimas: “Tau, 
kaip broliui, galiu prisipažin
ti, kad mano antras suėmimas 
ir bausmė yra iš anksto išprašy
ta auka už Henriką ..Kar
tais iš eilučių kyšteli net pra
našystės dovana...

Taikliai, konkrečiai ir trum
pai ši knyga įvertinta pačio
je knygos bibliografinėje nuo
rodoje: “Jei Dievas duos, po 
šešerių metų knygos autorius 
prelatas Stanislovas Kiškis 
švęs garbingą 100 metų jubilie
jų. Visą gyvenimą jis praleido 
tarnaudamas Bažnyčiai, buvo 
besikuriančios Kaišiadorių vys
kupijos liudininkas, būdamas 
aukštų idealų, stengėsi padė
ti visiems, kam buvo reikalin
ga parama. Už tuos savo gražius 
idealus, didžiulę Tėvynės mei
lę ir nepalaužiamą tikėjimą 
beveik ketvirtį amžiaus pralei
do tardymo kamerose, karce
riuose ... lageriuose ...”

Stanislovas Kiškis, AŠ PADA
RYSIU JUS ŽMONIŲ ŽVEJAIS. 
Kaišiadorių vyskupijos kuri
jos leidykla, 1994 m., 144 psl. 
Redaktorius - Algirdas Kratu- 
lis, viršelis - Kosto Astrausko, 
nuotraukos - Stanislovo Kiškio. 
Adomo Jakšto spaustuvė Kai
šiadoryse.

Red. pastaba. Iš šio leidinio skai
tytojas sužino, kad prel. St. Kiškis 
yra vienas iš autorių knygos apie 
Kaišiadorių vyskupą Teofilių Ma
tulionį “Nemarus mirtingasis”. Ši 
monografija yra išleista Romo
je 1981 m. Lietuvių katalikų moks
lo akademijos. Jos įvadiniame žo
dyje parašyta: “Nors viešumon 
išeina tik vienas šios monogra
fijos autorius (kun. Pr. Gaida), 
tačiau autorinė atsakomybė ten
ka ne jam vienam - antrasis auto
rius, gyvenąs Lietuvoje, šiuo me
tu negalėjo būti paskelbtas”. Tai 
buvo sovietinės okupacijos me
tai. Biografinė medžiagos dalis 
apie arkiv. T. Matulionį Kanado
je buvo gauta slaptais keliais. Mi
nėtoji monografijos laida yra iš
semta, galvojama apie antrą jos 
laidą, juolab kad pradėtas beati
fikacijos procesas.

Inž. POVILAS VAIČEKAUSKAS
1994.10.26 kalba “Seklyčioje”, Či
kagoje Nuotr. A. Malinausko

siminė ir kitus pirmūnus. Pri
siminė LF augintojus, organi
zatorius. Sakė, kad pirmąjį 
milijoną sukaupti truko 12 m., 
antrąjį — 6 m., kiti milijonai 
buvo sukaupti per kelerius 
metus. Apie 4 mil. jau išdalin
ta. O dabar yra 7 mil. Džiau
gėsi LF entuziastingu jauni
mu, kuris garantuoja ateitį. 
Dėkojo laikraščiams bei “Mar
gučio” radijo valandėlei ' ku
rie rėmė LF nuo pat pradžios, 
“Rytmečio ekspreso” vedė
jams p.p. Lapams bei B. Braz
džioniui.

Tylos minute buvo pagerb
tas prieš metus miręs žurn. 
Vladas Butėnas, kuris daug 
padėjo LF augime, supažin
dindamas visuomenę su LF 
veikla. Aldona Šmulkštienė

SKULPTŪRINĖ PIETA Adomo Jakšto spaustuvėje Kaišiadoryse pagerbti 
kovojusiems Lietuvos spaudos darbuotojams bei knygnešiams

Jaunimo dailės studija Vilniuje
Kaip mes visi žinome, Lie

tuvoje dabar yra kritiškas lai
kotarpis. Visiems mums verta 
pamąstyti, koks kraštas yra 
kuriamas, kokia bus ateities 
Lietuva, ir verta skatinti bei 
remti veiklą, kuri yra pozityvi.

Jūratės Stauskaitės Jauni
mo dailės studija įsikūrė Vil
niuje 1991 m. ir surado namus 
Vilniaus Mokytojų rūmuose. 
Jūratė, savo iniciatyva sukur
dama šią pirmą valdžios pripa
žintą privačią mokyklą, bando 
paveikti ir pakeisti užkietėju
sią, dar iš anų laikų užsiliku
sią sovietinę galvoseną.

Programa, trunkanti pustre
čių mokslo metų, išdėstyta at
skirais laikotarpiais, apima 
visų dailės sričių bei žanrų 
pagrindus, meno istoriją ir 
meno procesus. Kūrybinio 
proceso supratimui svarbus 
ir jo pažinimas sanryšoje 
(klausoma muzika, aptariama 
literatūra, teatras, buvojamą 
svarbiausiuose kultūriniuose 
renginiuose, parodose, šven
tėse).

Šalia dailės dalykų lavinimo 
yra skatinamas savarankiškas 
mąstymas, nukreiptas apskri
tai į savaime vykstančių gy
venimo reiškinių bei procesų 
pažinimą. Skatinama rašyti 
neilgas apžvalgas susijusias 
su perskaityta knyga, neeili
ne paroda. Kiekvienas studen
tas vertinamas ne tik pagal 
jo gabumus, kiek pagal pastan
gas jo paties galimybių ribo
se. Todėl čia nerašomi pažy
miai, o vertinimas atsispin
di tik rezultatų aptarime.

Susidarius palankesnėms 
materialinėms sąlygoms, pla
nuojama leisti savarankų me
todinį bei literatūrinį 
sinį 
tapti 
mui 
mais.

Be 
darbo, kurį atlieka šiuo metu 

mėne- 
galėtų 
jauni- 
klausi-

leidinį, kuris 
pasisakymo vieta 
kultūros-meno

tiesioginio studijinio

septyni skirtingų dailės sričių 
pedagogai, yra pastoviai ren
kama ir sistematizuojama me- 
todinė-mokomoji medžiaga, 
besiremianti ne tik išanksti
ne programa, kiek kiekvieno 
dailininko-pedagogo asmeni
ne patirtimi, gimstančia čia 
pat —- darbo procese, studijo
je. Tokiu būdu formuojasi rea
li, originali dailės dėstymo 
metodika, galinti tapti įdomi 
ir priimtina ateities mokyk
loms. Yra paruoštas skaidrių 
komplektas bei filmas apie 
pirmuosius mokyklos žings
nius, skaitytos paskaitos Mo
kytojų tobulinimosi institute 
bei tarptautiniame seminare 
“Auklėjimas menu” (1991 m.
Vilniuje ir konferencijoje 
“Tarptautinis švietimas”, Da
nijoje, Odense mieste 1992 m.). 
Pastoviai rengiamos išsamios, 
visuomenei prieinamos paro
dos bei mokinių parodos, už- 
megsti ryšiai su Danijos, Šve
dijos ir Suomijos meno mokyk
lomis.

Taipgi buvo įkurta vaikų dai
lės grupė, kurioje dailininkai- 
pedagogai derina savo darbo 
metodus kartu su bendraisiais 
mokyklos tikslais ir planais. 
Šiuo metu mokykla jungia 
apie šimtą (100) jaunuolių ir 
vaikų, atėjusių čia savo noru 
be stojamųjų egzaminų.

Mokymo-bendravimo pa
grindas čia nėra nukreiptas 
vien į dailės eigą ir jo pažini
mo dalykus. Dailės ir meno 
tradicijos pagrindai šiame 
vyksme tėra tik priemonės as
menybei tapti. Bendravime 
siekiama ugdyti laisvą, sava
rankiškai mąstantį žmogų. Ma
noma, kad tai ypač svarbu pri
simenant sovietinio mąstymo 
palikimą, dar teberusenantį 
jaunų žmonių prislopintose 
sąmonėse.

Reikalui esant, mokykla gali 
priimti socialiai neaprūpin
tus mokinius. Labdaros keliu 
šiuo metu mokosi penki stu
dentai. Tačiau, kaip žinome, 
Lietuvoje dabar yra pergyve
nami sunkūs ekonominiai lai
kai. Jūratės Stauskaitės stu
dija vargsta, nors pati Jūra
tė įdeda visą savo energiją 
ir laiką, nuolatos ieškodama 
lėšų. Tautiečiai užsienyje ma
loniai prašomi paremti šį pa
vyzdingą ir prasmingą projek
tą savo aukomis. Norima su
rinkti $5,000, kurie yra būti
ni mokyklos išsilaikymui. Au
kas galima siųsti Kanados lie
tuvių bendruomenei, 1011 Col
lege St. Toronto M6H 1A8, iš
rašant čekį - KLB (pažymėti 
“Re: Stauskaitės dailės stu
dija”). Aukojusiems $50 ir dau
giau Kanados lietuvių bend
ruomenė 
atleidimui 
kesčio.

išsiuntinės kvitus 
nuo pajamų mo-

Dalia Gruodienė

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kainus audra. Bet ant jŲ 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Žurnalistas Antanas Rimydis, 

paskutinis Keturių Vėjų avan
gardinio literatūros sąjūdžio ir 
tokį pavadinimą turėjusio litera
tūros žurnalo narys, gimęs 1905 
m. kovo 2 d. Tytuvėnuose, mirė 
1994 m. lapkričio 7 d. Nekaltai 
Pr. Marijos seselių vienuolynui 
priklausančiuose Plm. arkiv. J. 
Matulaičio slaugos namuose JAV 
Putname, Conn. Velionis buvo 
atsakingasis “Keturių Vėjų” žur
nalo redaktorius, rašęs futuris
tinius eilėraščius, išleidęs “Kny
ga” pavadintą jų vieną rinkinį. 
Jis taipgi 1934 m. buvo įsteigęs 
“Literatūros naujienas”, jas lei
do ir redagavo iki 1936 m., bend
radarbių eilėse turėdamas K. Bin
kį, V. Mykolaitį-Putiną, L. Girą, 
A. Miškinį, kitų rašytojų, daili
ninkų ir teatralų. Išeivijoje po
kario metais dirbo Augsburge 
leistų “Žiburių” redakcijoje. Imi
gravęs į JAV gyveno Bruklyne ir 
senatvę užbaigė Plm. arkiv. J. 
Matulaičio slaugos namuose.

Religinį konkursą krikščiony
bės idealams ugdyti, finansuo
jamą čikagiečio mecenato prel. 
dr. Juozo Prunskio, kasmet pa
skelbia Nekaltai Pr. Marijos se
selės Putname, Conn. 1994 m. 
premijoms buvo parūpinta 5.000 
dolerių. Vertintojų komisiją, 
vadovaujamą seselės Bernade
tos, sudarė kun. Rapolas Kra
sauskas, Liuda Ziaugrienė, Eli- 
gijus Sužiedėlis ir Mirga Girniu- 
vienė. Iš įvairių pasaulio šalių 
1994 m. konkursui buvo gauti 23 
darbai — šeši vertimai, penki ra
šiniai, keturi veiklos projektai, 
trijų knygų rankraščiai, du poezi
jos rinkiniai, vienas .knygos pro
jektas, vienas laikraštėlis ir vie
na malda. Vertintojai 3.000 dole
rių paskyrė knygai “Žvilgsnis nuo 
Sinajaus kalno”, kurioje aprašomi 
reikšmingiausi krikščionybės isto
rijos įvykiai. Atplėšus slapyvar
džio vokelį, paaiškėjo, kad šios 
knygos rankraščio autorius yra 
dabar Vakaruose dirbantis vilnie
tis kun. Kazimieras Juozas Am
brasas, SJ. Antroji 2.000 premi
ja buvo paskirta Hanso Brink- 
manno knygos “Gyvenkime su 
Kristumi” vertimui į lietuvių kal
bą. Slapyvardžio vokelyje buvo 
rasta vertimą atlikusios kaunie
tės Sigitos Svitrienės pavardė. 
Tad ji tapo antrąja šio konkur
so laureate.

Dail. Prano Domšaičio (1880- 
1965), modernaus impresionis
to, tapybos darbų parodą Lemon- 
te, Lietuvių dailės muziejuje, 
1994 m. spalio 22 — lapkričio 27 
d.d. surengė čikagiškio Lietuvių 
fondo sudaryta Lietuvių dailės 
muziejaus komisija, vadovaujama 
D. Šlenienės. Parodą atidarė Lie
tuvių fondo tarybos pirm. Marija 
Remienė. Mat pomirtinį Lietuvo
je gimusio ir P. Afrikoje mirusio 
dail. Pr. Domšaičio kūrybinį pa
likimą Lietuvių fondui leido įsi
gyti į Havajus persikėlusi velio- 
nies našlė Adelheid Domšaitienė. 
Lietuvių fondas nupirko apie 760 
tapybos kūrinių, škicų knygučių, 
akvarelės ir pastelės darbų. Pir
kiniui globoti buvo sudarytas Lie
tuvių dailiojo meno institutas, 
priklausantis Lietuvių fondui Či
kagoje. Lietuvių dailės muziejų 
Lemonte, atidarytą 1990 m. gegu
žės 5 d., įsteigė trys atskirai Či
kagoje veikusios institucijos — 
minėtasis Lietuvių dailiojo meno 
institutas, M. K. Čiurlionio ga
lerija ir Lietuvių tautodailės 
instituto Čikagos skyrius. M. K. 
Čiurlionio galerija saugo apie 
300 nepriklausomai Lietuvai pa
liktų išeivijos dailininkų kūri
nių, o Lietuvių fondui priklausan
tis Lietuvių dailiojo meno insti
tutas — jai įsigytus Pr. Domšai
čio darbus, grafikų Mstislavo Do
bužinskio ir Viktoro Petravičiaus 
kūrinių rinkinius.

Lietuvių fondas A. Domšai- 
tienei Havajuose iki jos mirties 
buvo palikęs jau nupirktus 46 dail. 
Pr. Domšaičio kūrinius. Ji, ištekė
jusi už Žvirono, mirė 1992 m. Lie
tuvių fondas dabar jau atgavo 27 
dail. Pr. Domšaičio darbus, nema
tytus ankstesnėse parodose. Jie ir 
buvo išstatyti dabar jau pasibai
gusioje parodoje Lemonte, papil
dyti specialios komisijos parduo
ti atrinktais darbais. Juos turėjo 
progą įsigyti parodos lankytojai. 
Lietuvos dailės muziejui Vilniuje 
jau nusiųsti nepilni du šimtai dail. 
Pr. Domšaičio rinktinių kūrinių. 
Jų parodos buvo surengtos Vilniu
je ir Klaipėdoje. Nuolatinę vietą 
dail. Pr. Domšaičio darbams nori
ma surasti Klaipėdoje, nes jis yra 
gimęs Kuršių nerijoje. Lietuvai 
bus atiduota keli šimtai jo kūri
nių. Didžioji jų dalis teks Klai
pėdai, bet nebus užmiršti ir kiti 
muziejai.

Ketvirtąją dail. Mindaugo Sku
dučio tapybos darbų parodą vil
niečiams surengė “Vartų” galeri
ja. Šį kartą jon buvo įjungta apie 
30 senojo Vilniaus peizažų. Tre
čioji dail. M. Skudučio darbų pa
roda buvo surengta Olandijoje 
1990 m.

Dail. Julija Paltarokaitė-Šal- 
kauskienė, sulaukusi amžiaus 
devyniasdešimtmečio, mirė 1994 
m. lapkričio 19 d. Vilniuje. Ve
lionė buvo gimusi ir vaikystę pra
leidusi Žemaitijoje prie Mažei
kių. Baigusi Telšių gimnaziją, 
mokėsi Kaune, Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos filosofi
jos fakultete, Kauno meno mo
kykloje pas profesorius Petrą Kal
poką ir Justiną Vienožinskį. Ve
lionė buvo žymaus lietuvių kata
likų filosofo prof. dr. Stasio 
Šalkauskio (1886-1941), ateiti
ninkų vado ir ideologo, našlė. Ji 
rūpinosi jo kūrybinio palikimo 
išsaugojimu. Pokario metais kūrė 
portretus ir religinius paveikslus 
Lietuvos šventovėms.

Poetės Salomėjos Nėries (Ba- 
činskaitės-Bučienės) devynias
dešimtasis gimtadienis paminė
tas Kaune, Vilniuje ir jos gimta
jame Kiršų kaime, dabartiniame 
Vilkaviškio rajone, velionės var
dą turinčiose vidurinėse mokyk
lose Vilniuje, Kaune, Panevėžy
je, Lazdijuose ir Vilkaviškyje. 
Tų penkių mokyklų vadovai atvy
ko į bendrą minėjimą Kauno S. 
Nėries vidurinėje mokykloje. 
Jos eilėraščius skaitė Kauno dra
mos teatro aktoriai, kalbėjo poe
tas kun. Ričardas Mikutavičius. 
Moksleiviai ir svečiai aplankė S. 
Nėries kapą Petrašiūnų kapinė
se, kur dabar perlaidoti jos pa
laikai iš Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelio. Pagrindinis 
minėjimas lapkričio 17, gimimo 
dieną, įvyko S. Nėries gimtuo
siuose Kiršuose. Sodyboje tėra 
išlikę gimtojo namo pamatai. Ki
ti du ūkiniai pastatai restauruo
ti. Viename iš jų gyvena vienin
telis poetės sūnus Saulius Bučas, 
atgavęs senelio Simono Bačinsko 
(S. Nėries tėvo) 34 hektarų ūkį. 
Jo tėvas skulptorius Bernardas 
Bučas (S. Nėries vyras) mirė Kau
ne 1979 m. gruodžio 21 d.

Sūnus Saulius Bučas, su žmo
na Laima auginantis šešis vaikus, 
žada tapti ūkininku. “Lietuvos 
ryto” atstovo Algio Vaškevičiaus 
paprašytas pasidalyti atsiminimais 
apie savo motiną, išsisukinėjo, 
teisindamasis, kad nėra geras kal
bėtojas. A. Vaškevičius cituoja 
tik jo trumpą pareiškimą: “Aš vis
ką savy išgyvenu ir nesu linkęs 
atsiverti. Kai mama mirė, man bu
vo septyneri, laidotuves gerai pri
simenu. Visai įsivaizduoju, jog 
ji galėjo sulaukti šios dienos, 
tačiau taip nebuvo lemta. Mano 
nuomonė apie ją visada buvo ta 
pati ir nesikeitė: ji buvo ir mirė 
katalikė”. Minėjiman S. Nėries 
tėviškėje atvyko du autobusai 
moksleivių iš Garliavos, aktoriai 
Rūta Staliliūnaitė ir Laimonas 
Noreika, literatūros kritikai Va
lentinas Sventickas, prof. Vikto
rija Daujotytė. Jos pastangų dė
ka po 50 metų buvo išleistas pa
čios S. Nėries paruoštas poezi
jos rinkinys “Prie didelio kelio”, 
apimantis karo metų eilėraščius. 
Tą rinkinį sovietinės komparti
jos garbintojai pertvarkė ir 1945 
m. išleido sau palankesniu pava
dinimu “Lakštingala negali ne
čiulbėti”. Sodyboje prie pamink
linio akmens buvo uždegtos žva
kės, padėta gėlių ir naujasis rin
kinys “Prie didelio kelio”. Jo su
tiktuvės buvo surengtos antrojoje 
minėjimo dalyje Vilkaviškyje, 
Salomėjos Nėries vidurinėje mo
kykloje.

Martyno Mažvydo biblioteka 
Vilniuje Salomėjos Nėries devy
niasdešimtąsias gimimo metines 
paminėjo joms skirta paroda, ap
imančią visą jos kūrybą. Paroda 
pradedama pirmuoju eilėraščiu, 
1923 m. išspausdintu “Ateityje”, 
pirmaisiais rinkiniais “Anksti ry
tą”, “Pėdos smėly”, užbaigiama 
tik šiemet išleistu pačios poetės 
paruoštu rinkiniu “Ant didelio 
kelio”, atmestu sovietinių cen
zorių. Šio rinkinio viršelyje S. 
Nėries nuotrauka ir jos pačios 
ranka užrašytas pavadinimas. Tai 
jos paskutinieji eilėraščiai, ne
paliesti cenzorių, skaitytojus 
pasiekę po pusšimčio metų. Paro- 
don įjungti ir vaikams skirti S. 
Nėries eilėraščiai bei poemėlės, 
jos poezijos vertimai į daugelį 
pasaulio kalbų. Parodą papildė 
gausios nuotraukos, S. Nėries 
rankraščiai, laiškai, įvairūs do
kumentai, Kauno universiteto 
teologijos ir filosofijos fakul
teto paskaitų lapeliai, studijų 
knygelė. v. Kst.
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LIETUVOS K/ANKINIIJ 
pavyzdys ir nuopelnai tesutei
kia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis

CjlMUSIO 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

Vilniuie sali pamatyti keturių stilizuotų raidžių užrašų - LIFE-tarptautinio teatro festivalio emblemą
J Nuotr. Alf. Lauėkos

“Aplankyt tave no r Jis; 
šventas, mielas Kūdikis. 
O įleisk nes jau naktis, 
Jėzų įsileisk!”

Kitataučių spaudos balsai

Toronto lietuvių choras 
ir vadovai:

Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė 

ir Jonas Govėdas

Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1995 metų

sveikatos
Volungė” -

proga sveikiname visus savo draugus 

ir linkime visiems
džiaugsmo, 

ramybės bei

dl

ristaus gimimo švenčių ir

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

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

Šventų
Kalėdų
proga 
sveikinam
visus (
londoniečius
ir visus

. pažįstamus,’*1
• linkėdami
; linksmų
i švenčių ir
! Dievo palaimos Naujaisiais metais -

Londono Šiluvos Marijos parapijos 

kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba PS

Lietuvos lenkų nesutarimai
Varšuvos dienraštis “Gaze- 

ta Wyborcza” 1994 m. lapkričio 
22 d. laidoje paskyrė visą pus
lapį Lietuvos lenkams. Jame 
rašoma apie Lietuvos lenkų 
įvairiais klausimais vienybės 
stoką.

“Rugsėjo pradžioje buvo 
įsteigta pirmoji Lietuvos len
kų politinė partija — Lietuvos 
lenkų rinkiminė akcija. Ji bu
vo sukurta, tarp kitko, todėl, 
kad visuomeninės organizaci
jos, o prie jų priklauso ir Lie
tuvos lenkų sąjunga, neturi 
teisės rinkimuose pateikti sa
vo kandidatų.

Pastarosiomis dienomis, lyg 
ir atkirtis, atsirado Pilietinis 
rinkiminis komitetas. Vienas 
jo narių yra Anicet Brodawski, 
buvęs Sov. Sąjungos AT depu
tatas, Maskvą remiantis komu
nistas, kolchozo pirmininkas 
ir buvęs Vilniaus rajono, dau
giausia iš lenkų sudarytos, 
tarybos šefas. 1991 m. jis ban
dė sukurti autonominę lenkų 
sritį, lietuviams nepriimtiną. 
Šis komitetas turėtų atsverti 
Rinkiminę akciją ir suburti 
rinkėjus kaimo valsčiuose”.

Sprendžiant pagal 1990 m. 
rinkimus Rytų Lietuvos len
kiškose rinkiminėse apygar
dose Piliečių komitetas turė
tų gauti daugiau balsų negu 
Rinkiminė akcija.

Kita Lietuvos lenkų nesan
taikos priežastis yra naujo 
savaitraščio “Slowo Wilens- 
kie” 1994 m. lapkričio pra
džioje pasirodymas Vilniaus 
spaudos kioskuose. “G.W.” ra
šo:

“Naujo laikraščio atsiradi
mas sukėlė Lietuvoje daug 
ginčų. Ligšioliniai lenkų laik
raščiai beveik vienbalsiai jį 
puolė. Pasak jų, “Slowo” sukir
šins lenkų bendruomenę. (.. .) 
Iš žinančių apie Vilniaus len
kų santykius Lenkijos kolegų 
žurnalistų girdėjau nuomonę, 
kad “Slowo” byloje kai kurie 
Lietuvos lenkų veikėjai, o jie 
visi yra labai priklausomi nuo 
iš Lenkijos ateinančių inicia
tyvų ir pinigų, jaučiasi labai 
pralaimėję varžybose dėl šių

vertybių.
Pasižvalgius po “Slowo Wi- 

lenskie” puslapius atrodo, 
kad šis savaitraštis nukon
kuruos įsisenėjusią Lietuvos 
lenkų spaudą. “Nasza Gazeta”, 
Lietuvos lenkų sąjungos ofi
ciozas, spėlioja, kad Lietuvos 
seimo lenkų frakcijos narys A. 
Plokszto, kuris priklauso fi
nansų komisijai, galės bandyti 
nutraukti “Kurier Wilenski” 
dienraščiui dabar duodamas 
valdžios pašalpas.

Nėra sutarimo ir dėl Vil
niaus lenkų universiteto. “G. 
W.” rašo: “Beveik visi apie šią 
mokyklą privačiai paklausti 
lenkai apie jos mokymo lygį 
nėra geros nuomonės. Tiesa, 
studentų skaičius auga, bet 
beveik vien todėl, kad tai pa
lengvina išvykimą į Lenkiją”.

Lietuvos lenkų veikėjai gin
čijasi dėl Lenkijos ambasado
riaus Lietuvai Widecki’o veik
los, kuri skaldanti jų mažumą, 
ir dėl Pasaulio lenkų bendruo
menės, kuri atsiunčianti len
kams ūkininkams pasenusius 
ūkio padargus.

i.
Bobelis per anksti prasitarė
“The Baltic Independent” 

1994 m. rugsėjo 23-29 d.d. lai
doje rašo: “Lietuvos seimo Už
sienio reikalų komisijos pir
mininko Kazio Bobelio prasi- 
tarimas atskleidė galimą su
sitarimą su Gudija dėl 30-40 
km demilitarizuotos zonos su
darymo tarp dviejų kraštų. 
Ponas Bobelis pranešė spau
dai apie Lietuvos pageidavi
mą į derybas įjungti demili
tarizuotos zonos tarp Gudijos 
ir Lietuvos klausimą, kai po
kalbiai dar vyko.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnų reak
cija buvo griežta. Sekretorius 
Albinas Januška išreiškė su
sirūpinimą, kad jautri infor
macija tapo žinoma prieš tai 
negu buvo baigtos derybos”.

Dar apie mafiją
Varšuvos savaitraštis “Po

lityka” 1994 m. lapkričio 26 d. 
laidoje išspausdino straipsnį 
apie Lietuvos mafiją “Nusikal-

timų brigada”. Straipsnio au
torė Alina Kurkus jungia 1994 
m. spalio 4 d. bandymą su
sprogdinti ties Kazlų Rūda 
geležinkelį, lapkričio 6 d. ge
ležinkelio tilto išsprogdini
mą tarp Vilniaus ir Kauno, 
lapkričio 7 d. K. Mažuikos su
ėmimą Švedijoje, kur jis grasi
no susprogdinti Ignalinos ato
minę jėgainę, lapkričio 11 d. 
iš vokiečių gautą informaciją 
apie tos jėgainės sprogdinimą 
ir lapkričio 12 d. gaisrą Ma
žeikių rafinerijoje. Straips
nio autorė klausia: “Kalbama, 
kad tai (padarė) mafija, bet 
jeigu ne mafija, tai kas?”

JAV-se leidžiamas žurnalas 
“Newsweek” 1994 m. gruodžio 
5 d. laidoje platokai apra
šė Boriso Dekanidzės bylą 
straipsnyje: “Vilniaus krikš
to tėvas?” Žurnale tarp kitko 
rašoma: “Praėjusią savaitę 
vyriausybė pranešė apie visų 
mirties sprendimų (įvykdymo) 
suspendavimą ir kad įvyks vi
sų tų sprendimų peržiūra”.

Toks Lietuvos vyriausybės 
nutarimas iškelia klausimą, 
kaip toli mafijos įtaka šie- 
kia valdžios viršūnes? J.B. &

Šventų Kalėdų ir

Naujų 1995 metų

v? proga sveikiname 
visus gimines, draugus

Vladas ir Luciana Kukoraičiai

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

Bronė Perkauskienė

M

s. S. s, S

M* M

Tyro Kalėdų džiaugsmo, $
laimės, sveikatos bei ramybės K*

Naujaisiais metais
linki visiems giminėms, PSi
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai 
ir šeima

S. s. Si I** s, s, Si

Si K

n 
Si

^\S oi./^

LIETUVA

w - proga
sveikinu išeivijos ir nepriklausomos 
Lietuvos sportininkus, jų vadovus ir visus, 
kurie remia sportą. Linkiu visiems linksmai 
praleisti šventes ir sekančiais metais 
suvažiuoti į V-sias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, pajusti Lietuvos žemės pulsą ir 
meilę Lietuvai, mūsų tėvynei -

Pranas Berneckas, 
LTOK-to atstovas Kanadai

ziugių

šv. Kalėdų
| ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos naujų metų 

linki visiems lietuviams bei parapijiečiams —

| Lietuvos kankinių parapijos choras
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SAPLYS, N. JURŠĖNAS ir kiti Nuotr. V. Ylevičiaus
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g laimingųg Naujųjų metų
visiems Kanados lietuviams 
linki —

g Džiaugsmingų

Kanados lietuvių muziejaus-
archyvo vedėja ir valdyba

Vilniaus grįžimo sukaktis
Plevėsavo trispalvė • Grojo orkestrai • Žygiavo kariai ir 

žmonių minios • Kalbėjo prezidentas

BRONIUS SAPLYS

J* Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

Šv. Kalėdų
M šventės teatneša tyro
M džiaugsmo ir Naujieji

metai stiprybės, 
S sveikatos ir vilties -

K

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

e ir Nauju Metu
O’ -

švenčių proga sveikiname
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus —

Bronė, Jonas Maziliauskai
-įįutė' Ina ir Ian Kavanagh ~

Vilniuje ir Rytų Lietuvoje 
1994 m. spalio mėn. buvo daug 
renginių, susijusių su Vilniaus 
ir dalies Vilniaus krašto grįži
mo Lietuvai 55 metų sukak
simi.

Minėjimui rengti buvo suda
ryta komisija, vadovaujama 
A. Švelnio ir įpareigotos Ig
nalinos, Šalčininkų, Švenčio
nių, Trakų, Varėnos bei Vil
niaus miesto ir rajono valdy
bos organizuoti minėjimus.

Konferencija
Spalio mėn. 14 - konferenci- 

cija Mokslų akademijoje. Pir
mininkavo hab. dr. Ant. Tyla, 
išklausyti 25 pranešimai. Kal
bėjo R. Žepkaitė, Z. Zinkevi
čius, B. Makauskas, R. Ozolas, 
S. Buchaveckas, K. Garšva, tri
jų kaimyninių tautų atstovai: 
latvių - A. Stranga, ukrainie
čių - M. Kirsenko, gudų - V. 
Polujanas ir kiti. E. Zingeris 
su tema “Lietuvos žydų pozici
ja Vilniaus klausimu” nepasi
rodė. B. Saplys skaitė prane
šimą apie Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos veiklą išeivi
joje bei kovą dėl Vilniaus ir 
Lietuvos laisvės. Visi praneši
mai bus išspausdinti atski
ru leidiniu. Tos dienos išva
karėse spalio 13 d. Lietuvos 
seime buvo patvirtinta Lietu
vos ir Lenkijos sutartis, sukė
lusi daug aistrų ir ginčų.

Paroda
Spalio 20 d. atidaryta paro

da Valstybiniame muziejuje 
Vilniaus ir Vilniaus krašto 
gyvenimui pavaizduoti 1904- 
1939 m. laikotarpiu.

Tai vaizdai ir dokumentai 
nuo spaudos atgavimo, 1905 m. 
Didysis Vilniaus seimas, 1917 
m. Vilniaus lietuvių konferen
cija, 1918 m. nepriklausomy
bės paskelbimas, “Lietuvos 
aido” išsaugotas egzemplio
rius, gyvenimas Vilniuje len
kų okupacijos metu, 1938 m. 
ultimatumas Lietuvai ir 1939 
m. kariuomenės į Vilnių žygis.

Iš rajoninių paminėjimų iš
skirtini 
minoje, 
Vilniaus 
talpose, 
sveikinimai ir meninė dalis.

Krašte pasidairius
Teko taip pat dalyvauti Šven
čionių naujos ligoninės atida
ryme. Tai neblogai atrodantis 
iš lauko 5 aukštų pastatas - 
ligoninė su 200 lovų. Vidaus 
išbaigimas - kaip ir visur Lie
tuvoje - norėtųsi geresnio. Ati
daryme dalyvavo seimo pirm. 
Česlovas Juršėnas ir sveikatos 
ministerio pavaduotojas (da
bar jau ministeris). Pasaky
ta kalbų, sveikinimų, pasivai
šinta šampanu ir bananais. Iš 
Švenčionių važiavome į Šiau
rės rytus, pasiekdmai Tvere-

čiaus miestelį, kur šventovė 
vietos klebono St. Tunaičio 
gražiai atremontuota. Keletas 
kilometrų į rytus - Didžiasa
lio kaimas, kuriame šeštame 
dešimtmetyje rasta labai ge
ro molio ir įsteigta įmonė, at
vesta geležinkelio šaka iš Adu
tiškio. Čia daug atėjūnų iš ry
tų, pristatyta daugiabučių 
pastatų. Šiuo metu dalis jų 
išsikrausto į rytus ir pigiai 
parduoda butus, kuriuos per
ka Kauno ar Vilniaus rusai, 
pardavę savus už žymiai aukš
tesnę kainą. Susidariusį už
darbį prageria. Nemažai nusi
kaltimų, kuo visi susirūpinę.

Kalbos, sveikinimai, gėlės
Vilniaus grįžimo sukakčiai 

paminėti Vilniaus miesto sa
vivaldybėje buvo surengtas 
iškilmingas posėdis, pirminin
kavo V. Šapalas. Pokalbiuose 
iškeltas Vytauto Didžiojo var
do grąžinimas I vidurinei mo
kyklai. (Lenkai seniai savo 
gimnazijas vadina buvusiais 
vardais).

Spalio 27 d. minint Lietuvos 
kariuomenės žygį į Vilnių, 
Vilniaus Centriniame pašte 
buvo platinami ir antspauduo
jami proginiai vokai. Kaune 
Vytauto Didžiojo muziejaus 
sodelyje prie Nežinomojo ka
reivio paminklo tą pačią die
ną padėta gėlių už žuvusius 
vilniečius. Vėliau Karininkų 
ramovėje vyko minėjimas, kur 
kalbėjo istorikas R. Batūra, 
karininkų veteranų atstovas. 
B. Saplys sveikino vilniečių 
išeivijoje vardu,

1994 spalio 29 d., 9 v.r. mels
tasi Aušros Vartų koplyčioje, 
o 12 vai. įvyko iškilmingas mi
nėjimas Operos ir baleto teat
re. Vadovavo miesto atstovas 
p. Kamaitis. Minėjimą pradė
jus ir sugiedojus Tautos him
ną, žodį tarė prez. A. Brazaus
kas, gen. J. Andriškevičius, 
sveikino B. Saplys. Paskaitą 
skaitė ist. R. Žepkaitė. Iš 
salės išsiųsta delegacija su 
gėlėmis į Antakalnio kapines 
pagerbti žuvusius. Meninę da
lį atliko ansamblis “Lietuva".

minklą sukūrė skulptorė N. 
Gaigalaitė ir architektė Ž. Me- 
čionienė. Susirinkusieji ka
pinėse aplankė ir dr. J. Basa
navičiaus kapą, sugiedodami 
“Amžiną atilsį”, Lietuvos him
ną ir padėdami gėlių. Prie na
mų ir įstaigų buvo iškeltos 
tautinės vėliavos.

Susitikimai
Šalia dalyvavimo minėtuo

se renginiuose teko susitikti ir 
mintimis pasidalinti su isto
rike R. Žepkaite sutarties su 
Lenkija ruošimo dalyve, kuri 
vėliau buvo iš tų pareigų at
leista. Kaune teko susitikti 
su “Tėviškės žiburių” bendra
darbe Ant. Garmute ir praleis
ti keletą atmintinų akimirkų. 
Aplankytas buvo ir prof. dr. 
B. Vaškelis, Vytauto Didžio
jo universiteto rektorius, per
duota KL fondo universitetui 
paskirta parama, pasikeista 
mintimis neturtingų studentų 
stipendijų reikalais. Aplan
kiau Kaune “Tremtinio” re
dakciją, kur sužinojau, kad 
aukos “Tremtiniui”, paskelb
tos laikraštyje, apmokestina
mos 25%. Mokesčių inspekto
riai to griežtai reikalauja. Tik
rinami laikraštyje skelbiami 
aukų sąrašai. Neteko patirti 
šiuo kartu ar “Diena” (Tiesa) 
ir “Respublika” taip pat apmo
kestinamos? Aplankiau “Lie
tuvos ryto” redakciją, Kai
šiadoryse pastatytą naują 
spaustuvę, kurios patalpos 
erdvios, gražios, moderniškai 
įruoštos.

1995 m. balandžio 26 d. suei
na 70 metų nuo Vilniui vaduo
ti sąjungos įsteigimo. Tai są
junga, kuri atkreipė tautos 
dėmesį į Vilnių ir jo reikšmę. 
Ji buvo didžiausia Lietuvoje 
skyrių ir narių atžvilgiu, visus 
jungianti, nepartinė, turėju
si net apie 50 skyrių Šiaurės 
Amerikoje. Šią sukaktį taip 
pat rengiamasi paminėti Lie
tuvoje.

&
Adolfina ir Gediminas Skaisčiai, 

Grimsby, Ont.

Džiugių Kalėdų 
švenčių ir sėkmingų bei 

laimingų Na Uju metų 
W bičiuliams ir artimiesiems 
(į$. nuoširdžiai linki —

bei Laimingų 
naujų metų

® linkime giminėms, draugam.
ir pažįstamiems - h

Gesė, Antanas Pažerūnai ir šeima

Maišiagaloje, Ruda- 
Švenčionėliuose ir 
rajono valdybos pa- 
Visur buvo kalbos,

Paminklas Vilniaus gynėjams
Spalio 30 d. įvyko iškilmin

gos pamaldos Vilniaus Kated
roje. Mišias atnašavo vysk. J. 
Tunaitis. Po pamaldų, Kated
ros aikštėje išsirikiavus gar
bės sargybai, įvyko Atsargos 
karininkų sąjungos vėliavos 
pašventinimas, kurį atliko 
vysk. J. Tunaitis. Po to žygiuo
ta į Rasų kapines. Dalyvavo 
orkestras, kariuomenės kuopa 
ir tūkstantinė minia. Kapinė
se atidengta ir vysk. J. Tunai
čio pašventintas paminklas 
1919-1920 metais už Vilnių žu- 
vusiems Lietuvos gynėjams. 
Gėlės padėtos “Vilnijos” drau
gijos ir Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos išeivijoje. Pa-

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

SVEIKINU

sv.

naujais 1995 metais.

užmojuose

Mount Brydges, Ont.

SVEIKINA

Mielus savo klientus 
draugus bei 
pažįstamus

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
(vairių draudos bendrovių atstovybė 

2 Jane Street, Suite 204, Toronto, Ont.

Tel. 416 762-4232, namų 822-8480

WALTER DAUGINIS 
ir

Lilija Pacevičienė

KCllėdU. ir Naujų 
metų proga

visus savo gimines, 
draugus bei K*

pažįstamus su $

Linkiu naujos vilties, 
ištvermės ir geriausios 
sėkmės visuose i 
bei darbuose.

Juzė Valaitienė

% TORONTO LIETUVIU NAMAI
nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius

išsiblaškiusius po platųjį pasaulį, linkėdami linksmų

ŠV. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų

v

ANTANINA GARMUTĖ ir BRONIUS SAPLYS Kaune•TŽ” bendradarbė
1994 m. spalio 15 d.

Toronto Lietuvių namų valdyba, revizijos komisija ir 
Slaugos namų komitetas
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e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Antanina Jonynienė, liau
dies menininkė, pasižymėjusi 
keramikinėmis vazomis ir iš 
šiaudelių sukurtais paveiks
lais, 1994 m. lapkričio 11 d. mirė 
sunkiai sužeista automobilių 
susidūrime Detroite, sulaukusi 
89-rių metų. Velionė gimė Nor- 
vaišiuose, dabartiniame Šakių 
rajone. 1944 m. pasitraukdama 
iš Lietuvos, ji arkliais atvažia
vo ir pokaryje gyveno Hanau 
lietuvių stovykloje, o 1949 m. 
atvykusi į JAV, įsikūrė Detroi
te. Velionė buvo birutietė, Šv. 
Antano lietuvių parapijos, Det
roito lietuvių kultūros klubo, 
Amerikos lietuvių tautininkų 
sąjungos ir BALFo Detroito sky
rių, St. Butkaus šaulių kuopos 
narė. Palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse šalia anksčiau miru
sio savo vyro Jono. Gedulines 
Mišias Šv. Antano lietuvių pa
rapijos šventovėje atnašavo ir 
laidotuvių apeigas atliko kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
Nekrologinius lietuvių liaudies 
menininkės a.a. A. Jonynienės 
mirties pranešimus buvo pa
skelbę Detroito dienraščiai.

Britanija
A. a. Vincas Vaišnora 1994 m. 

rugsėjo 20 d. mirė Walsgrave 
ligoninėje Koventryje. Velio
nis gimė 1918 m. lapkričio 15 d. 
ūkyje prie Kazlų Rūdos. Kaip ir 
daugelis kitų lietuvių pasitrau
kė Vokietijon. Karą užbaigęs 
belaisviu Italijoje, Britanijon 
atvyko 1947 m. Ilgiausiai gyve
no Vidurinėje Anglijoje prie 
Koventrio. Ten turėjo įsigijęs 
namus, bet senatvės dienas bai
gė senelių prieglaudoje. Svei
kata sutriko prieš keletą metų. 
Dėl jos jam buvo amputuotos 
abi kojos. Velionies priežiūra 
rūpinosi jo artimas bičiulis P. 
Poviliūnas.

Švedija
Lietuvos istorijos archyvas 

Švedijos Gotlando salos Visbio 
miestelyje surengė rugpjūčio 5 
d. atidarytą savo istorinių do
kumentų parodą. Jai buvo su
telkti Lietuvai svarbių istori
nių dokumentų originalai bei jų 
kopijos. ELTOS pranešimu, pa
rodai skirtas rinkinys buvo pra
dėtas 1069 m. laišku ant beržo 
tošės ir baigtas Lietuvos amba
sados Stockholme prieš II D. 
karą turėtais dokumentais, prie 
jų pridėtu 1990 m. Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo aktu.

Estija
Lietuvių meno dienas Taline 

surengė Estijos lietuvių bend
ruomenės valdybos pirm. Milda 
Trinskytė, jos pavaduotojai Jur
gis Tamošiūnas, Zita Pendis, 
Estijos lietuvių jaunimo sąjun
gos vicepirm. Audronė Brauer 
bei kiti entuziastai. Šio ren
ginio idėja buvo kilusi VIII-ja- 
me pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Londone 1994 m. vasa
rą. Graži idėja buvo įgyvendin
ta lapkričio 12-13 d.d., susi

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
_ automobiliai ir asmeniniai daiktai 

WF^POLIMEX FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

laukus paramos iš Lietuvos ne
nuilstančios ambasadorės Tali
ne Halinos Kobeckaitės. Rengi
nys buvo pradėtas dviem iš Lie
tuvos atvykusio Lino Kazėno 
nuotraukų parodom — “Lietu
vos architektūra” ir “Lietuvos 
atgimimas 1989-90". Koncertą 
surengė Lietuvos profesinių 
sąjungų kultūros rūmų folklo
ro ansamblis “Jorė”, vadovau
jamas Rūtos Aleksiūnienės. Ta
lino kino namuose buvo rodomi 
Zenono Šteinio animaciniai 
(nupieštų gyvūnų) filmai. Iš Lie
tuvos atvykę svečiai vakaronė
je susipažino su Estijos lietu
viais, kurių ten yra apie 3.000. 
Juos nuo 1980 m. jungia Estijos 
lietuvių bendruomenė, įstatais 
įteisinta 1988 m. Jos tikslas — 
jungti lietuvius, puoselėti tau
tines tradicijas, papročius, ties
ti tiltą tarp lietuvių ir estų kul
tūrų. Lietuvių meno dienos Tali
ne baigtos Kauno savivaldybės 
džiazo stiliaus orkestru su po
puliariais šios muzikos atlikė
jais Neda Malūnavičiūte ir Liu
du Mockūnu. Šio orkestro vado
vas yra R. Grabštas.

Latvija
Rygos latviškoje mokykloje 

veikia ir pradinės lietuvių kla
sės, turinčios atskirą įėjimą. 
Pradinėse klasėse, išskyrus lat
vių kalbą, matematiką, fizinį la
vinimą, iš dalies net ir muziką, 
viskas dėstoma lietuvių kalba. 
Lietuviškoms klasėms vadovau
ja su jomis dirbanti Latvijos 
lietuvė Aldona Treija. Darban 
taipgi yra įsijungusios lituanis
tės gargždiškė Daiva Mickutė ir 
kaunietė Audrė Ragauskaitė, 
istorikė gargždiškė Reda Ado
maitytė, iš Vilniaus rajono su 
parengiamąja grupe atvažiavu
si Jolanta Naglė. Mokytojų dar
bas nėra lengvas, nes iš tris
dešimt aštuonių mokinių tik 
šeši yra iš lietuviškų šeimų, o 
kiti — iš mišrių. Panašus pasi
skirstymas ir vienuolikos vaikų 
parengiamojoje grupėje. Šiais 
mokslo metais I klasė turi de
šimt mokinių, II klasė — šešis, 
III klasė — penkiolika, IV kla
sė — septynis. Atlyginimas mo
kytojoms labai mažas — viduti
niškai tik apie 40 latų. Nuo 1994 
m. sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d. mo
kytojos bendrabučiui yra nesu
mokėjusios apie 600 latų. Kaltė 
tenka 1990 m. spalio mėnesį pa
sirašytoms Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos švietimo ministerijų 
sutartims, vėliau pratęstoms 
papildomais protokolais. Juose 
tebėra nenustatytas atlygini
mas mokytojams tokiose tauti
nėse lietuvių, latvių ir estų 
mokyklose, nesutartos ir jų gy
venimo sąlygos. Lietuvių kalbos 
mokytojos Rygoje ypač pasigen
da iš Lietuvos laukiamų vadovė
lių, tinkančių lietuviškai tik 
pradedantiems kalbėti mišrių 
šeimų vaikams. Lietuva vis dar 
neturi lietuviškų mokyklų už
sienyje sampratos. Tokiose li
tuanistinėse mokyklose daž
niausiai dirbama saviveiklos 
pagrindais.

r

L. S. Olekai

Vida ir Robert White

Irena ir Vincas Ignaičiai 
Jadvyga Ignatavičienė 
Jurgis, Petronėlė Ivanauskai

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai
Teresė Enskaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Antanas Elijošiai

S. A. Urbonavičiai 
Hamilton, Ont.

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

bei laisvajame pasaulyje

istaus gimimo ir Naujų metų 
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

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

Levutė ir Aleksas Andruliai 
Marija ir Jurgis Astrauskai 
Klara ir Mečys Andruškevičiai 
V. V. Augėnai
Irena ir Antanas Ambraškos,

Phoenix, AZ
Zosė ir Petras Augaičiai, 

Delhi, Ont.
Albina ir Pranas Augaičiai 
Sigita ir Vytautas Aušrotai 
Juozas Astas, Hamilton, Ont. 
Birutė Abromaitienė 

ir duktė Angelė
Romualda ir Vytautas Akelaičiai 
Aniceta Aperavičienė

Antanas Bumbulis
Julius, Pranė Barakauskai 
Alfredas Bražys ir vaikai 
Stasė ir Mečys Bučinskai 
Regina ir Stasys Beržiniai, 

Vienna, Ont.
Bronius Bagdonas, 

Oakville, Ont.
Jadvyga Barzdaitienė 
Marija Borusienė ir vaikai 

Hamilton, Ont.
Irena, Jeronimas Birštoną! 

ir šeima, Stayner, Ont.
Sofija, Vytautas Balsevičiai, 

Ottawa, Ont.
Vytautas Birštonas 
Genovaitė Bijūnienė ir šeima 
Nelė ir Jonas Budriai 
Stasys Barškutis, Alton, Ont. 
Gražina Balčiūnienė 
Irena Baltakienė ir sūnūs 
Adomas ir Kristina Biretos 
E. Bersėnienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.

Birutė ir Kazimieras 
Čepaičiai

J. T. Cipariai
Rodney, Ont.

Janina Černiauskienė
Ona ir Vladas Čėsnos, 

Ancaster, Ont.
Petras Čiurlys
Aldona ir Linas Čepai
Benas ir Vera Cvirkos, 

Simcoe, Ont.

Ona Dementavičienė 
Stasys Dabkus
Petras ir Ona Derliūnai
J. K. Dervaičių šeima, 

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

ir dukra Vida
Adelė Dobienė
Jonas, Elena Dalmotai, 

St. Leonard, P.O.
Aldona ir Petras Dranginiai 
Birutė ir Petras Daržinskai 
Viktorija Daugelavičienė 
Rima ir Mark Dornfeld 
Ona ir Jonas Deveikiai, 

Hamilton, Ont.
Jonas ir Zita Didžbaliai

Ramutė ir Adomas Grigoniai 
Marija ir Simas 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, Povilas Girniai, 

Hamilton, Ont.
Genovaitė, Bronius Grajauskai, 

Hamilton, Ont.

B. V. Gataveckai ir šeima 
Angelė Gontienė 
Pranas Gabrėnas, 
Greičiūnų šeima, 

Newmarket, Ont.
Anelė ir Jonas Gelažiai, 

Phelpston, Ont.
Valerija ir Stasys Gudaičiai, 

Niagara Falls, Ont.
Elena ir Mykolas Gegužiai 
Adelė Gedminienė

/ Hamilton, Ont.
H. Gumauskas
Valerija Gustainienė, 

St. Catharines, Ont.
Vytautas Gudaitis
Andrius, Kristina, Gintaras ir 

Ričardas Gapučiai, 
Hudson, Que.

Vilma ir Kazys Gapučiai

H. ir P. Juodvalkiai, 
Oshawa, Ont.

Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Vanda Jasinevičienė 
Viktorija Jasiūnienė 
Petra ir Vladas Jankaičiai 
Milana ir Albertas Joneliai, 

Verdun, Que.
Stasys, Marija ir Dana

1 Jokūbaičiai 
getras, Zuzana Jonikai

ir mama, Hamilton, Ont.
Bronė Jonynienė
Pranas ir Danutė Jankai

SU šeima, Hamilton, Ont. 
Vytas Jaku baltis, West Lome, Ont. 
Julija ir Leonardas Jakaičiai,

Hornby, Ont.
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, Ont.
Marija Janeliūnienė 
Ona Juodišienė
Liuda ir Petras Jurėnai 
Birutė Jonaitienė

Bronius, Elena Kišonai 
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ont.
Ela ir Stasys Kuzmickai 
Pajauta irAlgis-Kaziliai 
Ona ir Jonas Kirvaičiai 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos 
Audronė ir Antanas

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai 

Oakville, Ont.
Isabelė Kandrotienė
Onutė ir Jonas Karaliūnai,

St. Catharines, Ont.
Elzbieta Kazickienė, 

Hamilton, Ont.
Danutė Kekienė ir sūnus

Tomas, West Lome, Ont. 
Vilius Karalius, Welland, Ont. 
Ona ir Vladas Keziai,

Ancaster, Ont.
Stasė ir Povilas Kanopai, 

Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos, 

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

Wasaga Beach, Ont.
Petras, Teklė, sūnūs Jonas ir 

Stasys Kareckai, 
Hamilton, Ont.

Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
V. S. Kneitai, Oshawa, Ont.
J. V. Kežinaičiai,

Hamilton, Ont.
Viktoras ir Aldona

Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont.

Magdalena ir Pranas Krilavičiai, 
Keswick, Ont.

V. A. Kulniai

Birutė, Jonas Lukšiai
Tileonburg, Ont.

J. Liutkenė
Ernestis Lengnikas ir D.

Karys, Hamilton, Ont.
M. Lazcutis, Hamilton, Ont. 
Onutė Lapinskienė

Sofija Martinaitienė
Alfonsas Marcis
Vida, Fefksas Mockai ir šeima
Vytautas, Ona Marcinkevičiai 

ir šeima
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodre/, Ont.
Vytautas Montvilas
Stasys Matulionis, Brantford, Ont.
Liucija ir Kostas Meškauskai, 

Hamiltoi, Ont.
E. J. Mažuhičiai, Hamilton, Ont.
Marija ir Vladas Miceikos
Z. J. Mažorai
V. S. Matulaičiai, Hamilton, Ont.
V. B. Misevčiai
Marija Mickevičienė, Vienna, Ont.

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Onutė ir Vincas Naruševičiai, 

West Lorre, Ont.
Helen ir Kęstutis Norkai, 

Hamilton Ont.
J. M. Naruševičiai su šeima, 

London, Ont.
Jonas ir Stasė Naruševičiai, 

Carignan, Kq.
O. V. Naru šia] ir šeima
E. R. Namikai

Viktoras ir Rita Navickai su 
Šeima, Titlionburg, Ont.

Anelė Puterienė
Stasė ir Mykolas Petruliai 
Ada ir Valius Poškaičiai 
Stasys Paketcras,

West Lome, Ont.
Marija Pranaitienė
Ramutė, Jerorimas Pleiniai, 

Hamilton, OK.
Joana ir Vladas Plečkaičiai 
Juozas Prišas
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 

Hamilton, Ort.
Janina Pacevičenė
Stefanija ir Antanas Petraičiai 
Aldona, Juozas ir sūnus

Antanas Petrauskai
Nina Preibienė
Irena ir Antanas Patašiai
Monika Povilaitienė
Irena ir Viktoras Priščepionkos, 

Ottawa, Ont.
Levutė ir Vladas Pevcevičiai 
Mečys ir Aldona Pranevičiai 
Stasys ir Janina Poškai 
A. Prunskų šeima,

Burlington, Ont., Ir brolio 
dukra Janina it Lietuvos

Vytas, Vida ir Andrius Paškai

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

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

Keswick, Ont.
JuozasRovas
Antanas Rakauskas
Vincas ir Stasė Radzevičiai 
Marta ir Albinas Radžiūnai 
Juozas ir Marija Rybiai, 

Hamilton, Ont.
Jonas Riauba
Birutė ir M. Z. Remeikos 
Emilija ir Bronius Rakauskai, 

Wasaga Beach, Ont.

Danutė ir Bronius Staškevičiai 
ir Petronėlė Jucevičienė 
Montreal, Que.

Bronė ir Jonas Stankaičiai 
Gražina ir Antanas Stankai 
Liuda ir Alfredas Stulginskai 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl. 
Jonas Šeperys
Zuzana, Juozas ir Ramunė

Stravinskai
Genovaitė Sprainaitienė 
Albina Štuopienė
Viktoras Skukauskas
Nijolė ir Jonas Šimkai ir šeima 
Ona Savickienė, Hamilton, Ont. 
Janina, Juozas Šarūnai,

St. Petersburg, FL 
Marija ir Pranas Šiūliai, 

Hamilton, Ont.
Juozas Staškevičius
Liuda ir Jurgis Stungevičiai, 

Hamilton, Ont.
Z. Saunorienė ir vaikai, 

Dundas, Ont.
Eleonora ir Antanas Šiškai, 

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

Hamilton, Ont.
Eugenija ir Vladas Stabingiai, 

Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Simaičiai, 

Hamilton, Ont.
Ona, Vytas, Algis Skrebūnai 
Vladas Simonaitis
Prima, Bronius ir Alvydas 

Sapliai
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, Ont.
Vincas ir Erika Sakavičiai, 

Hamilton, Ont. a
Liuda Šileikienė

G. B. Trinkai
Birutė ir Bronius Tamošiūnai 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Marta ir Jurgis Trečiokai 
Marija ir Juozas Tamošiūnai 
B. Z. Tumosai

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai, 

Wasaga Beach, Ont.
Joana Valiukienė
Aldona ir Vladas Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
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
Vytautas Vaidotas
Irena Vibrienė
M. ir A. Vaišvilai
Monika Vaškevičienė, sūnus 

Juozas ir marti Nijolė
Stasys ir Vanda Vaitkai
B. V. Vytai, Tillsonburg, Ont.
E. B. Vyšniauskai, Dutton, Ont.

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
K. B. Žutautai
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
Tušė ir Zigmas Zaleskiai 
Veronika Zavadskienė,

Winnipeg, Man.
A. Žulys, Hamilton, Ont.
M. Žaliauskas



PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

i J

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI

Augustinas Simanavičius, OFM 
Eugenijus Jurgutis, OFM Pijus Šarpnickas, OFM 
Liudas Januška, OFM kun. Edis Putrimas

Malonių
I Kalėdų švenčių
® ir sveikatos pilnų naujų

| 1995 metų
visiems klubo nariams ir 
“ Vilnius Manor ’’gyventojams 
nuoširdžiai linki

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

visiems klubo nariams ir

I SVEIKINAME
Stfvisus draugus, pažįstamus ir gimines

su šv. Kalėdom ir1 Naujais metais.
M Linkime daug sveikatos ir

laimės — Stasė Bulkienė ir vaikai:
M Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos

SWTAL£D(Į g 
ir laimingų bei sėkmingų §•

DALIJU | 
linkime visiems ff 

• savo giminėms, :# 

draugams ir 
pažįstamiems -

Antanas ir Ona Baltrūnai

ir laimingų uj Lįj ų m etų

linkime sesėms bei broliams šauliams 
Tėvynėje ir laisvajame pasaulyje.

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga įamžina savo organizuotą išvyką į Lietuvą Aštuntojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso metu 1994 m. liepos mėn., pastatydama menišką kryžių garsiajame Kryžių kalne

Kovojant už nuosavybės grąžinimą
“Kodėl ištrėmiau save į Sibirą?

ANTANINA GARMUTĖ, Kaunas

Man paskambino aukštas 
Kauno policijos pareigūnas ir 
pakvietė pokalbiui apie nusa
vinto mano namo reikalus. Be
laukdama prie jo kabineto du
rų pagalvojau: “... o gal žmo
gus rūpinasi iš geros širdies? 
Juk sąžiningumas Lietuvoje 
neturėtų būti išnykęs”.

— Kreipkitės į advokatus, — 
sako jis.

— Mano pensijos tam neuž
teks ...

Pareigūnas siūlo vėl eiti iš 
pradžios: aiškinti seimo na
riams, savivaldybės darbuo
tojams, butų ūkio tarnauto
jams teisės į savo nuosavy
bę ... Jis daro saliamonišką 
išvadą:

Aiškus šio pareigūno noras 
padėti. Tačiau tvirtai sto
vi neišjudinama gelžbetoninė 
siena valdininkų-mulkintojų, 
kurie valstybės vardu visais 
įmanomais būdais stengiasi 
netobulus mūsų įstatymus 
apeiti, suvelti, surišti į Gor- 
dijaus mazgą. Žinome, kokią 
turime valstybę ... Reketas, 
mafija, žmogžudystės.

Žurnalisto žmogžudžius Vil
niuje jau nuteisė. Kada gi teis 
patentuotus kyšininkus ir va
gis?

... Važiuodama troleibusu
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S velkiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su u

šv. Kalėdomis ir linkime > 
sėkmingų bei laimingų >g. naujų metų- >

Kazys ir Adelė Ivanauskai

Iš užstalės pakilo jaunas in
teligentiškas vyras. Padavė 
ranką. Parodė ant stalo gulin
tį tarybos pirmininko V. Ori
nio raštą, kuriuo Panemunės 
policijos komisaras Tamulio- 
nis buvo įpareigotas iki 1994 
m. rugsėjo 1 d. išregistruoti 
negyvenančius piliečius iš bu
tų nr. 3 ir 4. Pareigūnas daly
kiškai paaiškino, kodėl tai ne
buvo padaryta. Paskui pa
klausė:

— O kodėl jūs neatsiimate 
savo namo, jeigu jis jums tei
sėtai priklauso?

— Todėl, kad man jo neati
duoda. Jau kelinti metai ei
nu kryžiaus kelius ...

— Tai kam jis dabar priklau
so?

— Lietuvos valstybei, kuriai 
atstovauja Kauno savivaldy
bė.

— Nesuprantu, kodėl jums 
neatiduoda?

— Motyvuoja tuo, kad aš ja
me negyvenu. Aš buvau iš jo 
ištremta, o grįžus į Lietuvą, 
man nebuvo leista apsigyventi 
savo name. Turbūt girdėjote 
apie tremtinių diskriminaci
ją?

— Girdėjau.
— Ir dabar toji diskrimina

cija tęsiasi. Tiems, kurie ne
buvo ištremti ir gyveno savo 
namuose, nuosavybės teisės 
atstatomos. O aš savo name 
negalėjau gyventi, nes buvau 
ištremta į Sibirą. Dabar val
dininkai, tuo remdamiesi, ne
nori grąžinti mano nuosavy
bės, lyg į Sibirą aš būčiau 
pati save ištrėmus!. ..

Pareigūnas sutinka, kad ši
tokie dalykai dar negirdėti. 
Reikia išsiaiškinti.

i? 

nJ

r1 a

r1 B
‘Dievas teikia mums meilę, j 

kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda”

c Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

MS 
H

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

— Kokios gi kliūtys pripa
žinti, kad tai yra jūsų nuosa
vybė?! Atstatykite teises! Bū
site savininkė. O tada mes, jū
sų pageidavimu, pažiūrėsime, 
kas ir kaip ten gyvena. Teisė
tai ar neteisėtai. Nuominin
kai mokės nuomą. Tikriausiai 
jums, pensininkei, tai reika
linga?

— Labai.

pajutau savo kišenėje kažkie
no plaštaką. Sučiupau. Mano 
nuostabai vagišius prabilo.

— Atsiprašau! Aš ne į savo 
kišenę pataikiau . ..

Kada ir kas paims už gerklės 
cinikus? Tuos, kurie, sėdėda
mi minkštuose merų, pusmė- 
rių, viršininkų ir viršininkė
lių krėsluose, švelniai šypso
si ir .. . daro savo.

$ Linksmų Kalėdų švenčių ir 
g- sėkmės naujuose metuose 
M- visiems giminėms ir pažįstamiems 

Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų
M trikampyje ir Lietuvoje —

Baltiečiai - didžiausi Rusijos priešai

Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

KAZYS BARONAS, Vokietija

Borisas Jelcinas savo kalbo
je Pskove pasakė, kad Rusija 
niekuomet ir niekam neati
duos nė vieno milimetro ru
siškos žemės. Tuo jis atmetė 
ir Estijos reikalavimus grą
žinti jai pagal 1920 m. Tartu 
sutartį prie Narvos esantį apie 
2.000 kv km plotą. Tarptauti
nės teisės požiūriu Estija yra 
teisi. Tačiau Maskva su Balti
jos valstybėmis kalba neatsi
žvelgdama į tarptautinę teisę.

Baltiečių trėmimai — tyla
Kremlius savo propagandai 

naudoja spaudą, kuri Baltijos 
valstybėse mato didžiausią 
Rusijos priešą ir, be abejonės, 
savo tikslams įjungdamas tele
viziją, nufilmuojant vieną pa
sienio įvykį: Rusijos-Lietuvos 
pasienyje rusai sulaiko narko
tikų ir ginklų spekuliantą. Di
džiausias automobilio pa
veikslas su lietuviškais ženk
lais, lietuviškas pasas. Taigi, 
mieli žiūrovai, matote, kad 
lietuviai yra ne tik rusų skriau
dėjai, bet ir kriminalistai!

Jau anksčiau vokiečių spau
da rašė, kad beveik pusė Rusi
jos štabo karininkų galvoja, 
jog trys Baltijos valstybės 
(apie 8 milj. gyventojų) yra 
didžiausia grėsmė Rusijai (150 
milj- gyventojų).

Teisingai Miuncheno dien
raščio “Sueddeutsche Zei- 
tung” lapkričio 25 d. Maskvos 
korespondentas Tomas Urban 
parašė, kad Maskva niekuo
met neprimena baltiečių trė
mimo, o vis rašo tik apie rusų 
mažumos persekiojimą; nie
kuomet neskelbia apie geres
nį ekonominį gyvenimą Balti
jos valstybėse, kurį T. Urban 
pavadino stebuklu prie Balti
jos jūros.

Dienraščio nuomone, įtem
pimas paaštrėjo po B. Clinto- 
no viešnagės Rygoje, nes rusų 
laikraščiai pranešė, kad slap
tame pasitarime su lietuviais, 
latviais ir estais B. Clinton 
pasiūlė jiems greitą įstojimą 
į ŠAS (NATO) eiles. Rusijos 
demokratų mažumos siekia

kompromiso su baltiečiais. 
Tad aštrūs B. Jelcino žodžiai 
buvo gal daugiau skirti Rusi
jos nacionalistų įgeidžiams 
patenkinti, negu kaimynams 
ar Šiaurės Atlanto sąjungos 
(NATO) nariams.

T. Urban savo komentare 
skelbia esto diplomato pasa
kymą: mūsų taikūs nutarimai 
Maskvos atžvilgiu bus visvien 
klaidingai suprantami.

Tiria lietuvio praeitį

“Mannheimer Morgen” dien
raštis lapkričio 25 d. (Mann- 
heimo miestas tik 20 km nuo 
Vasario 16 gimnazijos) at
spausdino tikrai sensacingai 
skambantį stambų praneši
mą “War Litauer Treblinka 
Waechter?” (Ar buvo lietuvis 
Treblinkos sargybiniu?), nu
rodydamas, kad Lamperthei- 
me galbūt gyvena Treblinkos 
koncentracijos stovyklos lie
tuvis sargybinis. Darmstadto 
prokuratūra tikrina 70 m. am
žiaus sulaukusio lietuvio by
lą, nes jis yra paprašęs leidi
mo apsigyventi Vokietijoje. 
Laikraštis toliau rašo, kad 
lietuvis gyveno JAV-bėse, nu
slėpdamas savo tarnavimą vo
kiečių kariuomenėje. Jam bu
vusi atimta JAV pilietybė. Iš
tremtas apsistojo Huettenfel- 
de.

Laikraščio bendradarbis už
klausė lietuvių gimnaziją 
(Huettenfeld yra Lamperthei- 
mo miesto dalis). Gavo atsaky
mą, kad į Huettenfeldą jis at
vyko 1993 m. ir nuo to laiko 
gyvena nuošaliai.

Darmstadto prokuratūra dar 
nepradėjo apklausinėjimo, 
nes byla labai sunkiai spren
džiama. Reikia įrodyti, kad 
įtariamas asmuo tikrai pri
klausė sargybinių daliniui 
Treblinkoje. Mūsų žiniomis, 
minimas asmuo gyveno Čika
goje.

Lapkričio 25 d. vakaro ži
niose vietinis radijas plačiai 
komentavo naują “sensaciją” 
pranešdamas, kad lietuvio pa
vardė yra Liudas Kairys.

& Sveikinam

su šv. Kalėdomis

k- visus gimines, draugus ir

įi pacientus, linkėdamas
i sveikų bei sėkmingų

Naujų metų -
Dr. Stasys ir Aldona Dubickai .’

4

-557 tv."

uwmw&wu t 
ir laimingų 1995 metų linki s 
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 
lietuviams —

Kanados lietuvių medikų draugijos valdyba:

pirm. dr. R. Zabieliauskas 
sekr. dr. G. Skrinskas 
ižd. dr. S. Dubickas 5^ 
buv. pirm. dr. M. Valadka

Visus 1995 metų šauliškus darbus skirkime 

nepriklausomos Lietuvos atstatymui -

Toronto VI. Pūtvio Įft

šaulių kuopa ir valdyba A

kalėdą
£ - švenčių ir laimingų

t Naų/ų/ų metų
git linkime klubo

11 nariams, rėmėjams

iirfi W 1 visiems lietuviams 
r?Jį išeivijoje ir

Tėvynėje -

Toronto lietuvių sporto klubas “Vytis”

velkiname

ir sėkmingų

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių
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ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

proga 
sveikiname visus 
Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius, linkėdami 
sėkmingų bei darbingų 1995-tųjų 
metų —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Hamiltono apylinkės valdyba
Jauni (LILIJA LIAUKUTĖ ir ANDRIUS GEDRIS) ir seni (PETRAS ŠIDLAUSKAS) Kanadoje susirūpinę Lietu
vos ateitimi Nuotr. Reginos Choromanskytės

ja apylinkės valdyba: Rita Rudai- 
tytė, Rūta Danaitytė, Juozas Ra- 
džius, Virginija Rūškienė ir Ade
lė Savickienė. Išsamius praneši
mus padarė pirmininkė, iždinin
kas ir krašto tarybos narys, atsto- 
vaujųs mūsų apylinkei A. Eiman
tas. Revizijos k-ja, patikrinusi 
knygas, rado viskų tvarkoj. Iš ki
tų pranešimų paaiškėjo, kad mū
sų dr. V. Kudirkos mokyklėlė gy
va ir dirba su 10 mokinių. Gruo
džio 18 d., sekmadienį, rengia
ma mokyklos Kalėdų eglutė su vai
dinimėliu. Mokyklos vedėja R. 
Kličienė pakvietė visus atsilan
kyti.

Lietuvių fondo įgaliotinio pra
nešimu, šiais metais fondui su
kaupta $2100. Iš viso per 31 me
tus nuo Fondo įsteigimo surinkta 
$34,820, o bendras Otavos lietu
vių įnašas sudaro $12075. Įgalio
tinis padėkojo savo šių metų tal
kininkams R. Barisai, V. Plečkai
čiui ir S. Balsevičienei.

Revizijos komisija liko ta pati: 
B. Vilčinskienė, L. Plečkaitienė 
ir J. Verbyla. Smagu buvo sužino
ti, kad tautinių šokių grupė “Vin
gis” dar gyva ir žada netrukus pa
sirodyti. Reikalingi jai vyrai- 
šokėjai. Albinas Vilniškis

Wasaga Beach, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Birutei 
Mažeikienei ir Elenai Kriščiū- 
nienei už taip gražiai suorgani
zuotas išleistuves, mudviem iš
važiuojant į Tėvynę visam laikui. 
Dėkojame už nuoširdžias kalbas 
išleistuvių metu - Vaciui Vait
kui ir Birutei Mažeikienei bei 
klebonui kun. Jonui Staškui už 
gražius linkėjimus. Taip pat esa
me dėkingi visiems išleistuvių 
dalyviams už gėles ir dovanėlę. 
Ačiū, ačiū, ačiū.

Marija ir Leonas Garbačauskai

proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius ir 
visus mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1995 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 

Naujų 1995 metų 
linkime giminėms, draugams ir 
klientams —

Vytas ir Genė Kairiai,
Stoney Creek, Ont.■j* _______ __________ .....

it-

Šv. Kalėdų
NĮ ir Naujų metų 
Srt proga sveikiname 

gimines, draugus ir
3h pažįstamus, linkėdami daug , , ■
S laimės ir tyro džiaugsmo - Emll!'aAl,onsas Kjbal!ai fe

y s Hamilton, Ont. SS

Hamilton, Ontario
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, 

sveikindami gimines bei draugus, 
savo įnašus Kanados lietuvių fon
de papildė: $100 - Motiejus ir Da
nutė Jonikai, Pranas ir Zita Sa
kalai. A.a. Valerijos Vindašie- 
nės įnašų fonde papildė P. Z. Sa
kalai, paaukodami - $80. Prisi
mindami a.a. Mariją Kvedarienę 
ir reikšdami užuojautų artimie
siems Kanados lietuvių fondui au
kojo: $50-K. V. Karalius, Baltimo
re MD, JAV; $25-J. E. Bajoraičiai, 
Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubas; $20 - P. S. Kanopai, P. G. 
Breichmanai, P. Z. Sakalai, J. J. 
Stanaičiai, St. Domeikienė, Gr. J. 
Kažemėkai, V. E. Sakai, V. G. Kai
riai, A. Bungardienė, J. G. Krišto
laičiai, J. R. Pleiniai; $10-G. Agur- 
kienė, P. M. Šiuliai, V. R. Barti
ninkai, G. A. Repčiai, S. Sauno- 
rienė.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas.
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
VALDYBOS dvejų metų kadenci
ja baigiasi. Rinkimų reikalu val
dyba nutarė netrukus sušaukti 
visuotinį Bendruomenės bei orga
nizacijų atstovų susirinkimų. Bus 
pranešimai ir veiklos aptarimai. 
Nelengva sudaryti asmenų sųrašų, 
kurie būtų arčiau susipažinę su 
Bendruomenės praeitimi, tiks
lais, veiklos apimtimi. Prisimin
tina, kad visuotinis susirinkimas 
arba Krašto valdyba, reikalui 
esant gali pakeisti apylinkės tvar
kymosi būdų.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
vaišės Hamiltone, Jaunimo cent
ro salėje - tik $35 asmeniui. Danu
tės ir Bernardo Mačių maistas, 
V. Povilonio muzika. Gėrimams 
mokamas baras. Prašome rezer
vuoti stalus ir savųjų tarpe sutik
ti Naujuosius metus.

HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ- 
MEŠKERIOTOJŲ klubas Gied
raitis su nuosava sporto šaudyk
la yra 30 akrų žemės plote, tik apie 
20 km į pietus nuo Hamiltono. Klu
bo nuosavybė priklauso nariams, 
kurių dabar yra daugiau šimto.
Daugelis tautiečių atvažiuoja 
vasaros savaitgaliais pasigėrė
ti gamta ir pabendrauti. Valdy
bos vis rengia vadinamus “kala
kutų šaudymus”, “laimės ratus”, 
“Zuikių balius”. Pasižymėju
siems šaudyme bei meškeriojime 
įteikiami žymenys. Sekantis “Zui
kių balius” - koncertas įvyks 1995 
m. balandžio 29, Jaunimo centro 
salėje. Koncertinę programos da
lį atliks Toronto vyrų choras “Aras”, 
vadovaujamas Lindos Marcinkutės.

HAMILTONO LIETUVIŲ VEIK
LOS didžiausia atrama yra Auš
ros Vartų parapija su Jaunimo 
centru. Čia salėse repetuoja pa
rapijos choras, tautinių šokių gru
pė “Gyvataras”, ilgametis teatras 
“Aukuras”, vyksta susirinkimai. 
Parapijiečiai čia yra paruošę daug 
siuntų Lietuvai. J.K.

GRETA LOČERYTĖ parašė sa
vo įspūdžius apie Mažeikių lėlių 
teatro spektaklį “Atsiprašau, 
slibinuk”, kuris įvyko Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos mokiniams 
spalio 21 d. Kadangi apie tai “TŽ” 
jau buvo plačiau rašyta, galima 
tik pridėti, kad ir hamiltoniečiai 
vaikai įsitikino, jog “asiliukai, 
varnos, pelės ir slibinukai gali 
kartu juoktis, šokti ir dainuoti”.

REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ arti
miesiems ir a.a. Anastazijos Trum- 
pickienės atminimui, fondui “Pa
galba Lietuvos vaikams” aukojo: 
$20 - A. D. Kamaičiai, J. D. Trum- 
pickai, A. E. Grajauskai; $5 - G. 
Agurkienė; a.a. Marijos Kveda
rienės atminimui: $25 - M. A. Pus- 
dešriai, P. A. Volungės; $20 - A.

Adomaitienė, A. Mačiulaitienė, 
Bronė Perkauskienė, J. Deveikis, 
A. F. Pietrantonio; $10 - J. Astas 
J. E. Mažulaičiai; a.a. Vincentos 
Kudžmienės 3-jų metų sukaktį 
prisimenant $50 aukojo K. Dervai- 
tienė ir šeima.

Auka. $200 aukojo Mr. Jay Gold- 
blath (Hotz Ferrous Inc.)

Kalėdiniai sveikinimai. Vie
toj kalėdinių atvirukų, sveikinda
mi su šv. Kalėdom draugus ir arti
muosius, PLV aukojo: $50 - A. F. 
Povilauskai, $40 - B. Perkauskie
nė, $30 - V. L. Bakšiai, M. A. Pus- 
dešriai; $20 - A. G. Grajauskai, K. 
E. Gudinskai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Norland 

Express savininkams p.p. Sko
bė už didelę paramų, skiriant PLV 
visas pajamas už “Talkoje” par
duotas dėžes.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
“Talkos” vadovybei ir tarnauto
jams už visų jų vargų.

Dėkojame visiems aukotojams ir 
talkininkams, kurie bet kokiu 
būdu padeda mums tęsti šį šal
pos darbų. Sveikiname visus su 
šv. Kalėdom ir linkime laimingų, 
sveikų Naujų metų.

PLV komitetas

Ottawa, Ontario
LIETUVIŠKOS PAMALDOS, pra

dėtos rugsėjo mėnesį, vyksta pa
stoviai ir jau kitoje vietoje: St. 
Elizabeth šventovė, 1303 Leaside 
Avė. Vieta geresnė, didesnė, tu
rinti erdvių salę sueigoms, be to, 
nėra jokių rūpesčių pasistatyti 
automobiliams. Otaviškiai dėkin
gi mūsų gerb. kapelionui kun. dr. 
V. Skilandžiūnui, kurio rūpes
čiu buvo rasta ši naujoji vieta.

Kasmet spalio mėn. pamaldos 
yra laikomos už šios apylinkės 
mirusius Lietuvių fondo narius ir 
įrašydintus mirusiuosius, įamži-

mielus draugus ir pažįstamus bei linkiu, 
jaukių Kalėdų švenčių

Alina Ksivickiene,
Dundas, Ont.

Sveikiname | 
visus savo gimines, SS 

draugus, pažįstamus 

šv. Kalėdų 1 
proga ir linkime 

laimingų 1995 metų - 
Mount Hope, Ont. Alina, Kazys Žilvyčiai

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

šv. Kalėdomis,
linkėdama daug laimės ir sėkmės

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Mes patarnaujame pristatydami maisto komplektus, sudarytus Lietuvoje. Pristatymas 
(namus per 10-14 dienų. Jums atsiųsime Lietuvoje pasirašytą pakvitavimą.

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 sveikinu mielus savo PS 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdama šventinio džiaugsmo J&į 
ir geriausios sėkmės
naujaisiais metais - &

Lionė Kybartienė
Hamilton, Ont.......................................................................... W

ŠVENTĖMS SIUNTINYS nr. 3
Kumpis rūkytas ......................... 2 kg
Dešra rūkyta ........................... 2 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg
Sviestas .................................  500 g r
Miltai ..:....................................... 4 kg
Cukrus ..................................... 4 kg
Ryžiai....................................... 1 kg
Kakava ................................... 400 gr
Arbata .................................... 200 gr
Kava pupelių..........................  500 gr
Kava tirpstanti ........................ 200 gr

PRIEDAS “MM": šprotai 5 dėž.; mėsos konservai 500 gr, silkės marinuotos 360 gr, 
vištienos sultinys 1 ind. - $14.00. PRIEDAS “NN”: Asperinas - ASA 325 mg.

Šokoladiniai saldainiai .............  1 kg
Apelsinai ...................................  2 kg
Citrina šviežia ........................ 500 gr
Medus...................   500 gr
Aliejus ....................................... 3 lt.
Vištienos sultinys .................... 1 ind.
Marinuota silkė ...................... 360 gr
Prieskoniai .............................  200 gr
Riešutai skardinėje sūdyti .....  200 gr

200 tabl. import, iš Kanados arba Amerikos - $5.50
ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsidūręs nuosavuose namuose -

^rp a y rr a į) LIETUVIŲ KREDITO 
1 zVLdx/V KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125

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: IMAME UŽ:

PASKOLASkasd. pal. čekių sąsk. iki..4.25% 
santaupas...................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.........................................  2.25%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 5.25%
180 dienų indėlius .......  5.75%
1 m. term.indėlius .......... 7.00%
2 m. term.indėlius ........  7.50%
3 m. term.indėlius ........  8.00%
4 m. term.indėlius .......... 8.25%
5 m. term.indėlius ........  8.50%
RRSPIrRRIF
(Variable) ....................... 3.25%
1 m.ind............................. 7.00%
2 m.ind............................  7.50%
3 m.ind............................  8.00%
4 m.ind............................  8.25%
5 m.ind............................. 8.50%

Asmenines nuo..........  12.50%
nekiln. turto 1 m............ 8.50%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

nant jų atminimų. Tai dėka LF 
įgaliotinio inž. A. Paškevičiaus 
pastangų. Mišių metu LF įgalio
tinis ‘perskaitė mirusiųjų narių 
sąrašą. Tai priartino amžinybėn 
iškeliavusių prisiminimą, nutei
kiantį nuoširdžiai maldai.

LAPKRIČIO MĖN. PAMALDOS, 
o po jų ir metinis KLB apylinkės 
narių susirinkimas įvyko lapkri
čio 27. Susirinkimui pirmininka
vo Rūta Kličienė. Sudaryta nau-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A>
atstovas) w

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

na ujaisiais 1995 - siais metais —

Verutė Treigienė
» x Delhi, Ontario



ir

g HALI Jį M£7ų 
proga savo gimines, draugus 

ir pažįstamus sveikina —

Segina Bražukienė
Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

proga sveikiname mietus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
t i akėdami kalėdinio džiaugsmo ir 
didžios sėkmės bei Dievo palaimos
naujaisiais me f a is —

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

Šv. Kalėdų ir S
Naujų Metų proga |

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

Angelė ir Jonas Šulcai A

s Sveikiname 
o
§ sušv. Kalėdomis 
i* linkime laimingų 
£ Naujų metų

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems -

S Irena ir Walteris Dauginiai »

Šv. Kalėdų
J® švenčių proga k 

sveikiname $ 
visus savo gimines, .§• 
draugus, pažįstamus .to 
ir linkime džiugių ® 

bei laimingų ®

Pranas, Stasė ir Šita Sočiai

Linksmų Kalėdų švenčių
ir sėkmės pilnų j'

giminėms, draugams ir *^Ji 

pažįstamiems linki — įw<

Edvardas Valeška

^^į0įOiOždiOiOiOiamiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiO^

ir sėkmingų 
naujų metų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS ir šeima &

Žiemos vakaras Lietuvos vidurio lygumoje. Saulė jau nusileidusi, bet dar švyti dangus, rausvai nudažydamas 
sniegą Nuotr. D. Meliūno
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Partizanu ryšininkės išpažinimai

Taip mylėta, kalbėta, kovota
Skiriu Lakštingalai - M. Jaruševičiui, Dainavos apygardos rinktinės vadui

® ir naujų 1995 metų
proga sveikiname gimines, 

& draugus, pažįstamus ir 
m’ linkime Dievo palaimos bei 
5* tyro džiaugsmo -

GRAŽINA MATONIENĖ

Girios sakalėli, ąžuolo la
peli, vyturio giesmele, saulės 
spindulėli! Jau keturiasde
šimt penktieji, kai iškeliavai 
amžinybėn, kur netrukus susi
tiksime po metų, kitų . ..

Tavo gyvenimas man prieš 
akis nuo 1943-ųjų, kai Tau bu
vo per 20-tį, o man tik šešiolik
ti... Ir šiandien, kai man per 
šešiasdešimt, girdžiu Tavo ar
monikos raudą ir dainos žo
džius: “Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, nepaliki alyvų vienų, 
be tavęs vakarai bus nuobo
dūs, be tavęs nebus sodžiuj 
dainų”.

Tada dainavai ir grojai po 
gegužinių kaimo pamaldų. 
Mielasis, menu Tave per šv. 
Onos atlaidus ... Ir vėl jauni
mo gegužinė po pamaldų, ir 
vėl armonika, būgno ritmiški 
garsai. Tada pasiklioviau Ta
vo vyrišku petim, atstumda
ma nepatikimo žmogaus drau
gystę, kai išgirdau draugišką 
ir tvirtą ne — “ji sų manim 
šoks ...”

. C < iiU/U I , . J . ■ ‘ • i. » l > .

Tarp partizanų
Po trijų metų (1946) prisimi

nėm šį epizodą tamsią pavasa
rio naktį užstalėje, kur blan
kiai degė žibalinė lempa, ša
lia sėdėjai Tu ir ginklo drau
gai. Tu tada buvai skyriaus ar 
dalinio vadas, gerai neprisi
menu. 0 už lango — svaigi ge
gužės naktis ir žydinčios tul
pės su lakštingalos trelė
mis ... O aš po ligos: mat šo
kau iš greitai važiuojančios 
kareiviškos mašinos, kuri ne
stojo, vežė priešinga krypti
mi, miško link. O jeigu būčiau 
neiššokus, gal ir manęs nebū
tų ir prisiminimų . . . Pasakei 
man tada, kad atėjai ligonio 
aplankyti, išgirsti, kaip iš 
tikrųjų buvo, nes plačiai šis 
įvykis nuskambėjo. Bet tai ne
buvo joks didvyriškumas, tik 
geriausia galimybė — iššokti 
iš mašinos lengviau, negu bū
ti išniekintai, apiplėštai, o 
gal ir nužudytai...

Tu sėdėjai šalia toks pasi
tempęs, toks mielas, kiek rūs- 
tesnio veido, tačiau ir čia, 
prie kuklių vaišių stalo, ne
pamiršai dainos, ją, partiza
nišką, niūniavot pusbalsiu vi-
si drauge, nes čia pat plentas, 
važiuojančios mašinos, pake
leiviai, o sargybiniai grio
viuose saugantys mus, sėdin
čius užstalėje. Gera man bu
vo kaip tada, atlaidų geguži
nėje, vėl pajutau tvirtą žmo
gų šalia. Neiškentus paklau
siau, kaip baigėsi tada gegu
žinė, ar neteko susitikti su vai
kinu, norėjusiu tada susigrą
žinti draugystę. Atsakei: “O 
kaip — kone verkdamas prašė 
nelįsti kur nereikia. Pasakiau 
— pats nelįsk ...”

Jaunystės draugai
Atsimenu tada tavo daliny 

buvo pažįstamas nuo Prienų 
gimnazijos laikų Vincas Juo
zaitis — Vyturys. Jis buvo aš
tuntokas, o aš ketvirtokė, tek
davo šeštadienio vakarais gim
nazijoj pašokti. Taigi ir su juo 
tą gegužės naktį susitikau, 
tiksliau naujai susipažinau:

— Ar nepažįsti, neprisimeni 
manęs (užsiauginęs ūsus, juo
da berete, suvyriškėjęs, auto
matas ant pečių)?

— Ne, nepažįstu.
— Nusiimsiu beretę, gerai 

įsižiūrėk! — mėlynos akys žvel
gė klausiamai.

— Dabar prisimenu, juk su- 
batvakariais gimnazijoje šok
davome (jis mane stengdavosi 
pirmas išvesti).

— Tai buvo šviesios die
nos ...

— Atsimenu ... O kaip čia, 
partizanuose, atsidūrei?

— Studijavau Kaune medici
ną, suėmė kambario draugus, 
pavyko pabėgti. Kas beliko — 
miškas. nitu.

Prisiminimų banga, tokios 
dienos, mieli mokytojai prieš 
akis man ir jam. Jų, mokyto
jų, dėstomi dalykai: lietuvių 
kalba ir literatūra (Lyberis), 
matematika (Staknytė, Pšemi- 
neckis), fizika (Stravinskas), 
lotynų kalba (Gvazdaitis, Luc- 
kus). O man galva svaigsta, aš 
po ligos, o čia prisiminimų 
banga .. Mes kalbamės, kalba
mės ...

Laikas į mišką ...
Nutrūko bendri prisimini

mai su Vyturiu bekalbant, nes 
Tu tada pasakei:

— Vyrai, laikas, gana. Gera 
čia, bet netrukus auš, o kelias 
tolimas. Na, paskutinė daina; 
kad skambėtų, išgerkim taure
lę (mat, tada dėdėnas buvo 
prie užkandžio ruginukės pa
statęs), — pasakei, žvelgdamas 
į mane. Kėlei taurę mano pu
sėn, aš taip pat; susiliečia 
taurelės, lyg ir skamba, bet 
vis girdžiu, kad neskamba, ir 
taip keletą kartų. Pagaliau 
teta juokdamasi sako: “Reikia 
į akis žiūrėti, tada skambės. 
Aš, žinoma, žiūriu į akis, jau 
skamba, bet tik prisiliečiu lū
pomis, negeriu, juk negaliu — 
aš tik po ligos, dar galva svaigs-
ta ...

Be žodžių vyrai suprato. Ge
ra man tarp šių žmonių, gera, 
ir vėl prisiminimai, ir vėl su 
Vyturiu kalbamės.

Tu vėl priminei:
— Vyrai, kylam, jau vyturiai 

čiulba, aušta.
Kaip šiandien girdžiu Vytu

rio — Juozaičio žodžius, taria
mus pašnabždom man už nu
garos (aš sėdėjau tarp Tavęs 
ir jo):

— Leisk su mergaite pakal
bėti, ar pavydi!?

M |3ve/k;nu su šv. Kalėdomis savo
M sūnus — Remigijų ir Arvydą,
M dukras -L Dalią ir Lindą su šeimomis 
j* bei visus gimines, artimuosius, 
M’ draugus ir linkiu laimingų bei 
® sėkmingų Naujų metų

Janina Blauzdžiunienė,
LaSalle, Que.

Tu nieko neatsakei, nutylė
jai, o minutėlę palaukęs, ir 
vėl:

— Vyrai, kilkim!
Pakilo, pasitaisė ginklus. 

Atsisveikindamas Vyturys pa
prašė parašyti apie tai, kaip 
iššokau iš greitai važiuojan
čios kariškos mašinos (mat jis 
dirbo partizanų štabe ir rūpi
nosi spaudos leidimu). Pažadė
jau.

Atsisveikinant
Tada išėjote, Tu paskutinis, 

paspaudei ranką, ilgai palai
kei savojoj ir tamsiomis, gilio
mis akimis žvelgdamas sakei: 
“Sveik, saugok save, užeisim.” 
Dar pridūrei: “Ne kiekviena 
ryžtųsi iš dengtos, greitai va
žiuojančios mašinos šokti”. O 
aš į tai:

— Juk kitaip negalėjau, iš
mečiau daiktus, šokau, prieš 
tai pasakiau savo sprendimą 
pagyvenusiai moteriškei, kuri 
klausė, ką daryti.

Atsakiau:
— Šoksiu.
Moteris:
— Aš pirma.
Pamačiau jos kruviną veidą, 

nutariau kitaip šokti, pirma 
kojomis paliesti žemę. Nepa
vyko — į šoną kritau, susitren
kiau iš kairės pusės galvą. Ne
tekau sąmonės. Laimė, kad su 
moterim išsikalbėjau, pasa
kiau kur važiuoju. (Į namus 
negalėjau, nes tėvelis, brolis 
— suimti, pirma turėjau vykti 
pas tetą).

Atsisveikinome, apkabinai 
mane per pečius ir pasakei:

— Laikykis, ne kiekviena 
taip pasielgtų.

Vyrai išėjo, o aš žvelgiau 
pro boluojantį langą į nuei
nančius, į žarą rytuose, klau
siausi mažiausio garso ir 
šnabždėjau: “... Dieve, jiems 
padėk, apsaugok nuo nelai
mės!”

Vargana kasdienybė
Rytas, kasdienybė, pamažu 

stiprėju, sveikstu, rašau pa
žadėtą rašinį...

Vėl apsilanko, rašinys ati
duotas, paskubomis atsisvei
kinam, nes viena po kitos “ab- 
lavos”, ieškoma, gaudoma, žu
doma. Tavęs nėra, kur Tu —

(Nukelta į 14-tą psl.)

I
Irena ir Petras Lukoševičiai

SVEIKINU su | 

š\- Kalėdomis, | 
linkiu laimingų :w

X mieliems giminėms, klientams ir draugams — 
v Petras Šimonėlis .Jį

WSMŲ I

ir laimingų bei sėkmingų

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Aldona, Algis Vaičiūnai

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

Lilė ir Vladas Nakrošiai

proga

SVKALEDU ir
[liauju JJliįtu

LAIMES ir SĖKMĖS 
nuoširdžiai linkime 

mieliems 
kooperatyvo nariams 

visiems tautiečiams
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Džiugių 
šventų Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos 

naujų metų 
linki visiems giminėms,
draugams bei pacientams —

dr. Gina J. Ginčauskaitė, 
optometristė

<1

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname

w.

1MOJ Sių '
ir linkime laimingų

1995 metų -

Juzefą ir Jonas Valiuliai į
Ida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai 1

|į Džiugių Kalėdų švenčių /I
B ir sėkmingų bei laimingų W
m- Naujų metų bičiuliams

ir artimiesiems
nuoširdžiai linki - S

Marija ir Juozas Radzevičiai

MKALĘDŲ ir

Naujų metų proga 
savo gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikina —

Albina Buragie

$

*'i

draugams ir (Vi

linkime •*

| linksmų
I- Kalėdų ir * " |
|į laimingų bei sėkmingų naujų metų - 

Irena, Leonas, Aras BaziHauskai į|
v

(Atkelta iš 13-to psl.) 

niekas nežino, meldžiu Die
vą, kad išsaugotų. Aš pati be 
namų: tėvelis ir brolis suim
ti, motina slapstosi, tik se
nelė iš motinos pusės “saugo” 
namus. Kol kas pas tetą gydau
si, prisimenu pirmąsias ligos 
dienas, motinos raudą, kad 
jau ir paskutinio vaiko ne
teks ... O čia dar kaimo mo
terėlės: “Nieko iš jos nebus”.

— Vaikeli, vešiu į Alytų! — 
prisimenu mamos žodžius. — O 
aš į tai:

— Mama, labai skauda galvą, 
labai. Nejudinkit manęs, ne
noriu važiuoti į Alytų, labai 
toli — 20 km. Vežimas kratys, 
nenoriu važiuoti į Alytų, no
riu ramybės.

Sutiko, nusišluostė ašaras, 
kaip sakoma, atsidėjo Dievo 
valiai. O aš po dviejų savai
čių pradėjau vaikščioti kaip 
mažas vaikas, prisilaikyda
ma sienų, baldų, pamažu po 
penkis žingsnius, po dešimt 
kasdien, atrodė, kad būčiau 
naujai gimusi.

Į tėviškę
Tai jau buvo, praėjo, aš da

bar galiu vaikščioti, tik pasi
lenkus svaigsta galva. Man tik 
17-ka, visas gyvenimas prieš 
akis. O taip norisi namo, ten, 
prie Alšios, pažvelgti į žaliuo
jančias pievas, pasiklausyti 
upelės čiurlenimo, klevų lapų 
šiugždesio, trikamienio beržo 
liūdesio, ištakių eglių (jos 
augo sodo gale) ošimo.

O tėviške, o vaikyste, pirmie
ji surišti rugių pėdai, nurau
ti linai, šieno sugrėbtos kupe
tos, gandrų kalenime, spindin
ti rasa, dobilų žieduose dūz
gianti bitele, pienėse medų ko- 
rianti, — pasiilgau jūsų. Ten 
aš noriu, kur basomis kojomis 
braidžiau dulkėtą kelią, kur 
raškiau vyšnias iš pačios me
džio viršūnės, kur svaiginan
tis alyvų kvapas prikeldavo 
pavasario rytmečiais. Ten ma
no siela, ten aš, o čia, pas 
svetimus, tik mano kūnas.

Sugrįžau į namus, Sekmi
nės — šventė, o namai tušti, 
mama juose nenakvoja, o aš 
negaliu palikti savo kamba
rėlio, kur ant staliuko Vyčio 
paveikslas (beje, jį sudaužė 
vėliau stribai šautuvo buožė
mis), kur ant sienos kabo kry
želis (senelio palikimas), ne
galiu ... Mama prašo:

— Eikim iš namų, nes gali 
išvežti.

— Tegul, noriu tik čia pabū
ti, taip seniai namuose buvau.

Mūsų kankintojai
Sveikau siela ir kūnu, mie

gojau giliai giliai. Rytmetyje 
beldimas į duris, trankymasis. 
Dirst pro langą, o ten prie tri
lypio beržo, spardomas dėdė 
Jonas, nagano rankena rusas 
kala į galvą, kraujas bėga per 
veidą, parkrinta žmogus. Spar
do jį, šaukia — “Sabaka, ban
dite”. Pagaliau atsitempia į 
kambarį, o aš neišmananti ką 
daranti, labai susijaudinus, 
stumiu apstojusius stribus ir 
šaukiu:

nu-

mi-
“Iš

— Pasitraukit, kraujus 
plausiu, aprišiu žaizdas!

Jie nustebę sustoja, tyli 
nutėlę, matyt, pagalvojo:
kur šita?” Tuo pasinaudoda
ma, plaunu kruviną veidą, šva
riu rankšluosčiu galvą rišu, 
o pačiai ašaros plūsta veidais. 
Pagaliau, praradę amą, atsi
peikėjo:

— Iš kur šita, kas per viena? 
Dokumentus!

— Mes ją kartu varysimės. — 
Paduodu pasą. Leitenantas, 
sėdėdamas užstalėj, nuspren
džia:

— Pasą paimsim, pati ateis, 
kur dėsis?

Suėmė, išvarė, paliko ber
žas, nuleidęs kasas, klevų ryš
ki žaluma, ošiančios eglės ...

Mama perbėga j namus išba
lusi, persigandusi. Aš namie, 
ačiū Dievui, motina linksmes
nė. Dar vienas jų naguos, trys 
vyrai iš namų, o mes su mama 
— po svetimus kampus. Kaip 
nors, kaip nors... O Tu su sa
vo vyrais miške, taip toli ir 
kartu arti...

Viena neisiu
Sekmadienis ir vėl (liepos 

26 d.), šv. Onos atlaidai. Tik 
žmonių reta, vienas kitas šven
tovėje, manęs ir Tavęs ten nė
ra, nes šios dienos popietę tu
riu nuvykti į D. namus, ten ma
nęs lauksi. Bet kaipgi viena ei
siu, ne, ten vyrai, o aš viena 
mergina, reikia, kad pussese
rė eitų kartu. Ji per jauna ... 
Ne, aš viena neisiu, ne, neži
nau kodėl nutariau neiti, neži
nau, matyt, kažkokia mintis, 
įtaiga ar kas nors kita. O gal 
mamos įdiegtas moralas — vie
na su vaikinais nevaikščiok, 
būtinai su draugėmis. Nenuvy- 
kau. O dabar, po daugelio me
tų, gailiuosi. Būtume drauge 
pasidalinę partizano duona. 
Juk tada oficialiai turėjau 
priimti prisaiką, buvo ir sla- 
pyvardė parinkta — Rūta (vė
liau ji ir liko). O aš neatėjau, 
kas man — septyniolikmetei.

Laukei tada su vyrais, pykai 
nerimo apimtas ir išeidavai 
pasižvalgyti... Ir sulaukei 
vietoj manęs -43-ųjų metų ge
gužinės vaikino, to paties, su 
kuriuo aš nenorėjau šokti. Pa
kliuvo į jūsų rankas. Jis nuken
tėjo, tačiau grįžo sveikas ir 
gyvas. Kitą rytą visi jo šeimos 
vyrai — trys broliai — paliko 
tėviškę, išvyko Kaunan. Kaip 
tyčia, tą rytą buvau lauke, ma
čiau išeinančius paskubomis į 
plentą. Jis atsiliko, atsigrę
žė, stabtelėjo, o aš kaip nie
kur. nieko — abejingai žiūrė
jau tą saulėtą rytą į žmones, 
paliekančius namus. Man ro
dės, kad nieko nuostabaus — 
juk ir aš išėjau iš namų ...

Gimnazistinė draugystė
Tau tikriausiai neaišku, 

kodėl su juo buvau pradėjusi 
draugauti. Aš Tau niekada ne
pasakojau, o Tu ir neklausei: 
pradėjome susirašinėti laiš
kais (aš tada mokiausi Aukšta
dvario progimnazijoj). Mėgau 
skaityti knygas, žinoma, ir

apie meilę, draugystę ... Kuri 
gi gimnazistė nesvajoja apie 
pirmąją meilę. Parašiau laiš
ką, jis atsakė, taip ir prasi
dėjo (gyveno kaime, mačia i 
ariantį rugienas, girdėjau 
dainuojantį — geltonplaukis, 
garbanotas, petingas, aukš
tas, baigęs keturias gimnazi
jos klases). Nutraukiau šią 
draugystę kaip ir pradėjau. 
Surinkau laiškus, nuotrauką 
taip pat įspaudžiau tarp jų, 
pasiunčiau pusseserę su visu 
“lobiu”. Ji atkalbinėjo, kad 
nereikia, o aš — priešingai...

Tu man, Mielasis, atleisk 
už tą sekmadienį. Aš kitaip 
negalėjau, taip buvau išauk
lėta, svarbiausia — moralė, 
vengiau dviprasmybių, ką pa
galvos kiti. Buvau naivi, dar 
nesubrendusi politinei kovai, 
nors visa širdimi buvau su Ju
mis. Tada neturėjau paso, do
kumentų, šuo vėl mokslo me
tus nusineš ant uodegos. Kur 
tada dėtis, taip noriu tęsti 
mokslą...

Mokiausi neakivaizdiniu bū
du, buvau be dokumentų pa
skirta pradinių klasių moky
toja (tuo pasirūpino valsčiaus 
švietimo skyriaus vedėjas Jo
nas Narvičius, kuris vėliau 
buvo nuteistas 25-riems me
tams už ryšį su partizanais, 
nors tėvas buvo aršus stribas).

Pas kaimyną
Atsimenu, vėl mane kvietei 

per solidų gretimo kaimo žmo
gų Velykoms (1947). Tada atne
šiau didžiulį pyragą, keletą iš
siuvinėtų nosinaičių. Lydėjo 
mama, neleido vienos. Aš žiū
rėjau į Tave jau brandesnių 
žvilgsniu, mačiau Tavo tam
sias gilias akis, pablyškusį 
veidą, garbanotus tamsius 
plaukus. Buvai su uniforma, 
pasitempęs, ilgai ilgai žiūrė
jai giliu žvilgsniu, kuriame 
— ir kančia, ir gailestis, ir 
džiaugsmas. O man nejauku — 
lyg būčiau kuo nusikaltusi. 
Kažkokia nenugalima jėga 
traukė prie Tavęs, kažkoks 
ryšys atsirado ir begalinis 
pasitikėjimas; atrodė, ką šis 
žmogus įsakys — eisi į ugnį, 
vandenį... Padėkojai už 
dovanas, paklausei, kaip se
kasi mokslas (aš jau mokiausi 
Alytaus mokytojų seminari
joj).

Kviečia į Saugumą
Beje, grąžino man pasą. Tai 

buvo 1946 m. prieš pat Kalė
das, gavau oficialų raštą, kad 
šaukiama tą ir tą dieną, valan
dą į valsčiaus Saugumą (rašyta 
rusiškai, pasirašyta viršinin
ko).

Pagalvojau: jau baigėsi mo
kytojo duona. Motinai nieko 
nesakiau, pati apsirengiau 
šilčiau — veltiniais, žiemi
niu paltu, šilta skara. Einu 
-kas bus, tas. (Bus daugiau)
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Linksmų

laimingų 
švenčiu

*

Sj
Sj
Si
*

giminėms, draugams, 
pažįstamiems linki — Dainius ir Asta Vaidilos 

su šeima

*

ir laimingų naujų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir šeima

lit

IR
NAWU

proga

Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Išganytojo 
parapijos taryba, 
moterų draugija ir 
organizacijos

nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

Linksmų 
šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 

sėkmingų

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

Rasa ir Neil Wilkinson 5^

»

švenčių proga sveikiname

gimines, draugus ir

pažįstamus —
TERESĖ ir JUOZAS j
ANDRUKAIČIAI 1

SVKALEIAJ
švenčių proga sveikiname^ 
visus gimines, draugus 
bei pažįstamus ir linkime 
visiems sveikų, laimingų 
ir sėkmingų

1995 metų - Gabrielė Chvedukienė 
ir sūnus Andrius su šeima

Colette Blais 
Lougheed

Catherine 
Coe

Bill 
McLaughlin

Gerry 
Ballantyne

Geoffery 
Lougheed

Gerry 
Lougheed, Jr.

Išganymas ateina per kančią, at
rodančią beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla)

7 1

9

“Ramybė žemėje ir visiems geros valios žmonėms

i? proga ir linkime
laimingų naujų metų —

Lougheed šeima ir tarnautojai
kurie atjaučia kitus

Don 
Arrowsmith

Eugenija, Adolfas Sagevičiai 
ir šeima

Craig Henry Gerry Marguerite Doug 
Lougheed. Sr. Lougheed Krystia

linkime draugams bei 

pažįstamiems -

Onutė, Vytautas Taseckai : 
ir sūnus Edvardas

Sj

tS
gimines,

pažįstamus

ir visus

lietuvius

Si Būnant kartu visiems švenčių 

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

9.



g Naujųjų metų
B- proga sveikiname brolį 
® Praną, jo žmoną Eugeniją 
iį$ su šeima bei brolienę
5® Antosę su šeima Lietuvoje 

ir linkime sveikatos bei 
Dievo palaimos - Marija ir Jurgis Astrauskai

Lietuviškas kryžius, išlikęs Ignalinos rajono Linkmenų vietovėje. Jis pri
mena laisvės laikus, kai kryžiai nebuvo naikinami, kai tikintieji nebuvo 
persekiojami

Savaitė Lietuvoje

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga LIETUVIŲ 

spaustuvė 
TIME PRESS

sav. V.A.J'.B. Banaičiai
82 QUEEN ELIZABETH BLVD. 
Tel. 252-4659

Funeral Home, (1985 Ltd.) 
195 King St. W. 
Dundas, Ontario 
Tel. 627-7459

Robert Amm — Manager

MmuUMMlAUMul

LINKSMOJ š\7. Kalėdų 
bei laimingų Na ujųjų metų 

I savo klientams, visiems lietuviams, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems

L linki ir toliau pasiruošęs 
Sd sąžiningai patarnauti-

savininkas
Jurgis Kuliešius su šeima

U 
s

linkime
KALĖDŲ

Visiems 
lietuviams 
džiugių šv.
ir laimingų NAUJŲ METŲ -
The J. B. MARLATT

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

David Culgin — Manager

$
Linkiu jums 

palaimos pilnų
laimingų bei sėkmingų naujų metų

UBBENSI
LTD.

Drauda ir nuosavybių pardavimas 
Telefonas 741-1470

Lietuvos prezidentas Italijoje
RFE/RL bei ELTOS žinio

mis, Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas kartu su už
sienio reikalų ministeriu Po
vilu Gyliu ir seimo atstovų bei 
verslininkų delegacija lapkri
čio 30 d. nuvyko į Romų trijų 
dienų oficialiam vizitui. Pre
zidentas susitiko su Italijos 
prezidentu Luigi Scalfaro bei 
kitais pareigūnais. L. Scalfa
ro pažadėjo skatinti Italijos 
užsienio reikalų ministerijų 
atkreipti didesnį dėmesį į Lie
tuvos prašymų atgauti savo at
stovybę Romoje, sovietų atim
tų po Antrojo pasaulinio karo 
ir lig šiol esančia Maskvos ran
kose.

Gruodžio 1 d. buvo pasirašy
ta sutartis dėl investicijų ap
saugojimo bei puoselėjimo ir 
protokolas dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo. Vatikane 
prezidentas lankėsi gruodžio 
2 d. Po privataus pokalbio su 
Šventuoju Tėvu ir prezidentui 
įteikus jam dovaną, popiežius 
Jonas Paulus II susitiko su vi
sa Lietuvos delegacija. Vieš
nagės metu prezidentas A. 
Brazauskas susitiko ir su Ita
lijos lietuvių bendruomene.

Susitiko gynybos vadovai
Lapkričio 28-29 d.d. Taline 

susitiko Baltijos kraštų gink
luotųjų pajėgų vadai, praneša 
RFE/RL. Estijos A. Einseln, 
Latvijos J. Dalbins ir Lietuvos 
J. Andriškevičius nutarė glau
džiau bendradarbiauti kari
niais reikalais ir stengtis ar
timiausiu laiku įsijungti į Eu
ropos karines organizacijas. 
Buvo įsteigta darbo grupė, ku
ri koordinuos valstiečių veik
lą Bendradarbiavimo taikos 
labui programoje. Baltijos

kraštai žada dalyvauti ŠAS 
(NATO) rengiamuose “Baltic 
Operations ’95” pratimuose, 
bet jų dalyvavimą gali varžyti 
riboti finansai. Taip pat buvo 
pasirašyta sutartis dėl gali
mos jungtinės oro erdvės kon
trolės sistemos.

Žingsniai ES narystės link
Europos sąjungos užsienio 

ministeriu taryba, posėdžiavu
si lapkričio 28 d. Briuselyje, 
sutiko pradėti derybas su Bal
tijos valstybėmis dėl sutarties, 
liečiančios jų prisijungimą 
nepilnateisėmjs narėmis, skel
bia BNS. Panašų sprendimą 
Europos komisija jau buvo pa
skelbusi spalio 25 d. Estijos 
ambasadorius Briuseliui tei
gė, kad prieš prasidedant de
ryboms turi būti atlikti tech
niniai pasirengimo darbai, bet 
jis tikisi, jog sutartys bus pa
sirašytos 1995 m. kovo arba 
balandžio mėnesį. Statomos 
sąlygos yra tokios pačios, kaip 
šešioms jau įstojusioms Rytų 
Europos valstybėms. Tai gali 
užtrukti iki šešerių metų, kol 
bus padaryti reikalingi įsta
tyminiai pakeitimai ir panai
kinti tarifai, kad Baltijos kraš
tai taptų pilnateisiais nariais.

Pareiškimas rezistentų 
klausimu

Lapkričio 23 d. septynios 
Lietuvos seimo frakcijos (vi
sos išskyrus Lenkų ir LDDP) 
pasirašė pareiškimą, kvie
čiantį LDDP frakciją bendru 
sutarimu spręsti rezistenci
jos dalyvių pažymėjimo išda
vimo klausimą. Pasirašiusių
jų teigimu, LDDP frakcija sa
vo balsais panaikino lig šiol 
veikusią komisiją rezistento 
vardui pripažinti, nesiteira-

KLJ sąjungos valdyba ir nariai. Iš kairės: G. Karasiejus, A. Paškus, D. Bar- 
šauskaitė, O. Stanevičiūtė

vusi politinių kalinių ir trem
tinių organizacijų nuomonės. 
Svarstymo metu seime LDDP 
pasakė “daug kovotojus už Lie
tuvos laisvę žeminančių ir ne
korektiškų teiginių, neretai 
iškraipant istorinius faktus”, 
kaip matyti iš pateiktų kalbų 
ištraukų, pvz. LDDP nario A. 
Albertyno, kuris sakė: “1940 
m. birželyje Tarybų Sąjunga 
Lietuvos neokupavo, o įvedė 
papildomus Raudonosios ar
mijos dalinius”. Pareiškime 
teigiama, kad yra žalinga šiais 
klausimais pasikliauti vien
pusišku ir vienpartiniu LDDP 
sprendimu.

Konferencija apie 
Karaliaučiaus kraštą

Lapkričio 26 d. Kaune įvyko 
tarptautinė mokslinė konfe
rencija Karaliaučiaus proble
moms aptarti, rašo “Lietuvos 
aidas”. Baltijos vienybės or
ganizacijos (“Baltic Unity”) 
surengtoje konferencijoje da
lyvavo svečiai iš Latvijos, Es
tijos ir Karaliaučiaus krašto. 
Buvo perskaityti pranešimai 
iš JAV (A. Gustaičio ir A. Gu- 
recko) bei nagrinėti Karaliau
čiaus srities istorinės raidos 
klausimai, jo reikšmė baltie- 
čių gyvenime. Prof. Vyt. Lands
bergis aiškino Karaliaučiaus 
de jure ir de facto padėtį, pa
brėždamas, kad šios srities 
dabartis ir tolesnė raida yra 
labai svarbi Lietuvos saugu
mui. Apie Karaliaučiaus kraš
te gyvenančių lietuvių veik
lą bei problemas pasakojo tos 
srities lietuvių bendruome
nės vicepirmininkas S. Šam- 
borskis. Konferencijoje bu
vo priimta 10 skirsnių rezo
liucija, o visa jos medžiaga 
bus išleista atskiru leidiniu.

Pašventinta nauja aikštė
Kaip rašo ELTA, Vilniaus 

tarybos sprendimu, aikštė nuo 
Švento Petro ir Povilo švento
vės iki Vatikano ambasados- 
nunciatūros pavadinta Popie
žiaus Jono Pauliaus II-ojo var
du. Pašventinimo iškilmėse 
lapkričio 28 d. Šventojo Sos
to apaštalinis nuncijus Lie
tuvoje Justo Mullor Garcia 
perskaitė Šventojo Tėvo padė
ką. Taip pat kalbėjo arkivys
kupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis ir prezidentas 
Algirdas Brazauskas, atiden
gęs aikštės anotacinę lentą.

Lankėsi Lenkijos 
vyriausybės vadovas

Kaip skelbia RFE/RL, Len
kijos ministerį pirmininką 
Valdemarą Pavlaką Kalvari
jos pasienio punkte sutiko 
Lietuvos ministeris pirminin
kas Adolfas Šleževičius. Ap
žiūrėję punkte vykdomą staty
bą, jie išvyko į Marijampolę 
pokalbiams apie savo valsty
bių santykius, saugumo pro
blemas ir galimą laisvos pre
kybos sutartį tarp Baltijos 
valstybių ir Vyšegrado kraš
tų. Taip pat buvo pasikeista 
patvirtinimo dokumentais dėl 
dvišalių draugystės ir bend
radarbiavimo sutarčių, pasi
rašytų Lietuvos ir Lenkijos 
seimuose spalio 14 d.

Uf V&'JT
Paieškojimas

Reinhardas Vaišvila, iš Plikiš- 
kių kaimo, Joniškio raj. (Lietuva), 
ieško giminių. Jie yra: Valerija 
Laima Eugenija Bunytė Staken- 
vičius, g. 1920, 'Alfredas Staken- 
vičius, g. 1951, Nina-Kristina Sta- 
kenvičius-Kemerlė. Žinantys ką 
nors apie šiuos asmenis prašomi 
rašyti aukščiau nurodytu adresu.
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laimingų naujųjų metų 
•Sį linki visiems savo

klientams, draugams 
bei pažįstamiems -

Valteris Drešeris - visų rūšių apdrauda

M DRESHER INSURANCE BROKERS LTD. 
g W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR
«

turtingų naujų metų

linki visiems lietuviams

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

iugių švenčių ir

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius 

Telefonai - 416 864-2734 
1 800 387-1883 (toll free)

• (staiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3
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nuoširdžiai sveikiname prisikėlusią
:ff laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam
V gyvenimui Lietuvos respubliką. Linkime

:įf. j°s žmonėms darnios kloties,
siekiant santarvės ir visokeriopos 
dvasinės bei materialinės gerovės.

•g Sveikiname visus
jž Amerikos lietuvius,
ft: remiančius Amerikos lietuvių

<
 tarybą, tęsiančią Amerikoje

reikalingą politinę bei
pagalbos Lietuvai veiklą. Visi

V vieningai dirbkime kartu su 
įg: tauta Lietuvos gerovei!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA&.

Baltijos jūros nugalėtojas GINTARAS PAULIONIS, perplaukęs ją papras
tu irkliniu laiveliu į vieną ir kitą pusę. Grįždamas pateko audron ir nu
skendo netoli Lietuvos krantų. Jo kūną ir laivelį išmetė jūros bangos į 
krantą ties Nida. Palaidotas Danės upės pakrantėje. Ši nuotrauka daryta 
Danijoje. Velionis, išvykdamas iš Kristijansono salos, pasirašė lankytojų 
knygoje: “Laivo Alfredas Jensenas škiperis” Nuotr. “Dienovidžio”

Imigracijos taryba nėra objektyvi
Atsistatydinęs sprendėjas prasitaria spaudai

Wf.

Pagalba Lietuvos jūrininkams

NAUJU 
M££g

j SKKALUXI

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, 

klientus ir pažįstamus —
Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

Džiugių šv. Kalėdų 
ir laimingų bei sėkmingų 

naujų metų S 
linkime mieliems giminėms, 3® 
draugams ir pažįstamiems - *j® 
Alicija ir Inocentas Jurcevičiai 
Rymantė ir Rimas Kaknevičiaisu šeima 
Gražina ir George Soltys su šeima PS 
Judita ir Brent Bradley 'M

į šventinius sveikinimus "'jmĮ
$ bei linkėjimus gmEĮ
$ mieliems savo draugams EUt wELj.
& bei pažįstamiems W

Kristaus gimimo ■
g šventės ir

| Naujų metų proga-

4 Janina ir Povilas Juteliai

B. STUNDŽIA

Sovietinėje imperijoje va
dinamoms respublikoms buvo 
nustatyta ką jos turi gaminti, 
kuo verstis, kur turi žmonės 
gyventi - savoje šalyje ar kur 
kitur, dažniausiai šiaurėje.

Lietuva turėjo maitinti Le
ningrado ir Maskvos miestus 
- tai buvo jos svarbiausia pa
skirtis. Miestų gyventojai tu
rėjo dirbti karinėse įmonė
se, žinoma, naujai atvežtų ru
sų priežiūroje.

Rusakalbiai
Transportas geležinkeliais 

buvo ir tebėra atkeltų rusų 
tvarkomas. Ryšys su pasauliu, 
kuris ėjo jūros keliais, buvo 
išimtinai rusakalbių žinioje. 
Nedaug kas pasikeitė ir dabar. 
Dar vis plaukioja kai kurie lai
vai, net į Kanados ir JAV van
denis su rusiškais vardais, Jū
reivystės mokykloje dėstoma 
rusiškai, įstaigose kalbama 
irgi rusiškai.

Laikoma, kad prekybos ir 
žvejybos laivyne dirba daugiau 
kaip 80% rusakalbių. Laivų 
kapitonai ir dauguma įgulų yra 
ne lietuviai. Nepaisant, kad 
Klaipėdoje yra nemažai lietu
vių jūreivių be darbo, į laivy
ną priimami atvykstantieji iš 
Rusijos. Lietuvių kalbai yra 
nelengva į laivyną įsiskverbti 
ir užimti valstybinei kalbai 
prideramą vietą.

Dabar ruošiami jūriniai žo
dynai ima pagrindan rusų var
tojamus olandiškus pavadini
mus, nors tarptautinė laivi
ninkystės kalba yra anglų. Ge
resnėje būklėje buvo buriuoto
jai, bet ir jie bijojo vartoti, 
kad ir negausius lietuviškus jū

rinius terminus, kad nebūtų 
apšaukti nacionalistais.

Leidiniai lietuvių kalba
» Dar sovietiniais laikais bu

vo sugalvota pralaužti geleži
nėje uždangoje mažą plyšį. To
ronte buvo sudarytas Jūrinės 
knygos fondas: pirm. dr. A. Pa- 
cevičius, ižd. H. Stepaitis, sekr. 
E. Namikienė. Fondo įgalioti
niais buvo V. Petukauskas 
Klivlande, V. Zelenis Los Ange
les, S. Makarevičius Florido
je ir G. Daunienė Niujorke.

Nors 1952 m. buvo išleistas 
vadovėlis “Buriavimas ir jūri
ninkystė”, bet jo laidai išsi
baigus, sumanyta paruošti nau
ją, platesnės apimties. Taip 
1978 m. buvo išspausdintas bu
riuotojams vadovėlis “Burės 
ir varikliai”. Jo dauguma iš
siųsta į Lietuvą. Po penkerių 
metų buvo išspausdinta antro
ji laida ir taip pat išsiųsta tė
vynėn.

Lietuvoje nebuvo duota 
leidimo spausdinti lietuvių 
kalba vadovėlį. Buvo pasaky
ta, kad visi moka rusiškai ir 
ta kalba vadovėlių netrūksta. 
Buriuotojai teigė, kad malo
niau skaityti gimtąja kalba.

Jau pirmais nepriklauso
mybės metais, perėmus iš so
vietinės imperijos laivyną ir 
žinant, kad ten išimtinai nau
dojama rusų kalba bei jų ter
minai, nutarta Lietuvos jūri
ninkams pagelbėti įsisavinant 
lietuviškus terminus. Pavyko 
surasti mirusio mokomojo ka
ro laivo jūrų Itn. R. Nako apie 
1940 m. paruoštą trumpą žody
nėlį, kuris užėjus okupacijai, 
nebuvo išleistas. Tą žodynėlį 
perredagavus, pridėjus angliš
kus terminus pavyko išspaus
dinti ir Lietuvoje nemokamai 
išdalinti laivynams ir jūri
nėms įstaigoms.

Vėl apsigalvota, kad reikia 
Lietuvoje skleisti jūrinę įdė- 
ją ir ką nors paruošti skaity
tojams iš Vakarų pasaulio įvy

Kanadoje pabėgėlių statusą 
ateiviams suteikia “Immigra
tion and Refugee Board” (IRB) 
taryba, susidedanti iš dve
jiems metams paskirtų narių 
— bylų sprendėjų. Vienas iš 
jų, William Bauer, prieš pa
skyrimą beveik 40 metų tar
navo Kanados ambasadorium 
Korėjoje, Tailande, Laose ir 
Burmoje bei Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo kon
ferencijoje nuo 1985 iki 1989 
m. Baltiečių federacija Kana
doje ir kitos tautybės jį pa
gerbė įvairiais būdais dėl jo 
pastangų užtariant jų kraštų 
nepriklausomybės ir žmogaus 
teisių reikalus. Lapkričio 12 
d. Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail” išspausdino 
jo pasisakymus apie dabarti
nę IRB būklę.

Pirmą kartą paskirtas bylų 
sprendėju 1990 m., po to vėl 
1992 m., trečiai kadencijai jis 
nepasiliko, nes jam buvo ne
priimtinas tarybai daromas 
įtaigojimas ir nesilaikymas 
objektyvumo principų. Straips
nyje jis primena apie neseniai 
iškilusią kontroversiją dėl 
tarybos pirmininko pavaduo
tojo Michael Schelew (buvu
sio imigracijos srities ad
vokato) atleidimo iš parei
gų — dėl to, kad jis įsakinėjo 
nariams-sprendėjams suteikti 
pabėgėlių statusą vis dides
niam skaičiui ateivių, reika
lavo išsamių pasiteisinimų

savo raudonojo laivyno didvy
rių nuotykių aprašymus. Taip 
Lietuvoje buvo fondo lėšomis 
išleista apybraižų knyga 
kelionių aprašymais knyga 
“Septyniose jūrose”, kuri, at
rodo, ten mielai perkama.

Darbas baigtas
Kažkaip jaučiau pareigą 

šioje srityje prisidėti - pagel
bėti lietuviams jūrininkams, 
paruošiant bei redaguojant 
čia minėtus leidinius.

Fondo veiklą parėmė Kana
dos lietuvių fondas, “Para
mos”, Prisikėlimo parapijos 
ir “Talkos” kredito koopera
tyvai, Toronto Lietuvių namų 
būreliai, Kanados ir JAV jūrų 
skautai-tės ir nemažai pavie
nių asmenų. Jiems visiems pri
klauso padėka.

Su knygos “Septyniose jūro
se” išleidimu Jūrinės knygos 
fondas savo darbą užbaigė, nes 
tikisi, kad pasiimtą užduotį 
jau atliko. Dabar panašų dar
bą tegu kas nors organizuoja 
Lietuvoje.

kių jūrose. Sovietai gi kišo

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

Mieliems draugams 
ir pažįstamiems 

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. Kalėdų 
ir artėjančių NaujųjU metų proga -

ra

' Mount Hope, Ont.

Sveikiname $
su šv. Kalėdomis &
ir linkime sveikų bei _ H? 
laimingų Naujų metų &
giminėms, draugams ir PS
pažįstamiems - j®

Janina ir Vytautas Svilai

3(!At>oh

linki linksmų

laimingų, sveikų bei kelionėse 
sėkmingų

savo 
klientams, 
giminėms, 
draugams 
bei 
pažįstamiems.

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

Džiugiu

ir laimingų 
nauju metu 
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems Julija, Jonas,

linki — Rūta ir Linas Kamaičiai pį
Ona, Algimantas, Algis, Gedas, 

Kristina Dziemionai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! i

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 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

davus neigiamus sprendimus.
W. Bauer teigia, kad tik apie 

40% jo nagrinėtų prašymų bu
vo patenkinti. Dabar IRB pri
ima apie 80% prisistačiusių 
pabėgėlių — jo nuomone, ne
įmanomai aukštas skaičius. 
Jis yra labai nusivylęs, kad 
ši institucija yra pasidavusi 
advokatų, politikų, užtarėjų 
spaudimui bei ateivių, išmo
kusių manipuliuoti imigraci
jos sistema. Taryba nebevei
kia kaip turėtų — teisišku pa
grindu, objektyviai ir nepri
klausomai. Daugiau kaip pusė 
tarybos narių-sprendėjų buvo 
pastaruoju laiku pakeisti, o 
naujųjų dauguma yra imigra
cijos srities advokatai, poli
tiškai ne neutralūs, net nesu
sipažinę su naujausiais imi
gracijos įstatymais ir aiškiai 
palaikantys ateivius, sako W. 
Bauer. Jo manymu, stebėto
jams gali atrodyti, jog val
džia pakeitė tarybos sudėtį ne 
dėl to, kad kai kurie nariai 
buvo konservatorių paskirti, 
bet kad reikėjo apdovanoti sa
vo rėmėjus, o pakeliant pri
imtųjų (pabėgėlių) skaičių, 
norėjo užsitikrinti rinkėjų 
grupę ateičiai.

Pernai į IRB tarybą kreipėsi 
20,500 ateivių, iš jų 55% buvo

priimti kaip pabėgėliai. Šiais 
metais prašymų skaičius gali 
siekti 30,000, o priimtųjų nuo
šimtis, be abejonės, irgi pa
kils. Pasak jo, nuo pat pradžių 
imigrantų advokatai smarkiai 
spaudė, kad mažiausiai 60% at
eivių būtų suteiktas pabėgė
lių statusas. Kai kurie atidė
liojo bylų sprendimo eigą įvai
riais būdais ar skundais aukš
tiesiems IRB pareigūnams. 
Įvesti nepriimtų bylų apskai
čiavimai prisidėjo prie spren
dėjų autoriteto žlugdymo. Ad

vokatų reikalavimams pasida
vė ir imigracijos ministeris 
Sergio Marchi. Šios nerink
tos institucijos sprendėjų su
varžymas ir aukštų pareigūnų 
šališkumas gali padaryti daug 
žalos, rašo W. Bauer.

W. Bauer pabrėžia, kad Tei
sių ir laisvių chartos dėka, 
Kanada suteikia pabėgėliams 
lengviausias sąlygas, apsau
goja tuos, kurie turi pagrįs
tą baimę grįžti į savo kraštus. 
Tačiau tuo pačiu leidžiama ne
sąžiningiems, net nusikaltė
liams ir teroristams, lengvai 
tapti “pabėgėliais”. Jo nuo
mone, svarbu yra prisiminti, 
kad IRB paskirtis yra teisiš
kai, objektyviai spręsti atei
vių prašymus, o ne pataikauti 
jų užtarėjams (“advocacy 
groups”) ar advokatams, no
rintiems pasipinigauti, tuo 
nuskriaudžiant Kanados pilie
čius. RSJ

Kunigų laiškas premjerui
Lietuvos kunigų kreipimasis į premjerą Adolfą Sleževičių dėl jo kalbos 
seime 1994. VIII.30, kurioje kunigai buvo pavadinti “kulto tarnais“, 

atlikusiais “šventvagišką darbą”

Laiško pradžioje rašoma, 
kad ministerio pirmininko 
žodžiai “mus įžeidė ir įskau
dino”. Nurodoma, kad premje
ras dar vis vartoja komunis
tinio ateizmo žodyną, dvasi
ninkus pavadindamas kulto 
tarnais; manoma, kad kalbė
tojas nenorėjęs kunigų įžeis
ti, bet “senas papratimas Ju
myse paėmė viršų”. Tvirtina
ma, kad premjeras prieštarau
jantis pats sau, nes pasakęs, 
kad “kiekviena institucija ar 
pilietis gali reikšti savo nuo
monę” o drįsusius tai daryti 
“pavadinote šventvagiais”. 
S)ks epitetas tinkąs komunis- 

ms, ne dvasininkams. Kom
partija už drąsius pasisaky
mus žmones ilgiems metams 
sodinusi į lagerius. Šiuose 
kaltinimuose atsispindi bolše
vikų stilius — jei kas (dvasi
ninkai) nesutinka su pragaiš
tinga LDDP politika, pavadi
nami šventvagiais. Iš tikrųjų 
dvasininkija “per ilgai ir nai
viai tikėjo, jog buvę genocido 
vykdytojai atgailauja”. Kat.

S V. KALĖDŲ švenčių | 
proga sveikiname visus savo kL 
gimines, draugus, pažįstamus pK; 
ir linkime džiugių bei laimingų > 
naujų metų- ®

Danutė, Petras ir u? 
aM Raminta Petrauskai, PSj 

Anastazija Petkevičienė

gimines, draugus ir ® 
pažįstamus sulaukus ‘ 

šv. Kalėdų ir & 
1995 naujų metų K 
bei linkime sveikatos ir

Dievo palaimos —

Adelė, Danutė, 
Raimundas Stulgiai ®

Bendrija kompartijai niekada 
netarnavusi “ir ateity netar
naus”. Primenama skaudi tik
rovė, kad partijos pirmtakai 
nužudė vyskupą Vincentą Bo- 
risevičių, arkivyskupą Meči
slovą Reinį ir šimtus tūkstan
čių žmonių ir “iki šiol kom
partija neatsiprašė Lietuvos 
žmonių ir šventvagiškai vai
dina patriotus”.

Lietuvos konstitucija duoda 
teisę visiems piliečiams pasi
sakyti gyvybiniais klausimais. 
Referendumas buvęs ne poli
tinis aktas, ne ekonominė ap
klausa, bet “moralinė-psicho- 
loginė akcija”. Jokio pagrin
do nebuvę prieš ją pasisakyti, 
nors ir pats prezidentas ragi
no referendumą boikotuoti. 
Toks jo elgesys buvęs demo
kratinių principų paniekini
mas. “Ar ne šventvagiška vaiz
duoti patriotą ir kartu sabo
tuoti Konstituciją?” Kaltinti 
kunigus dezinformacija esą 
neišmintinga. O kaip tik prem
jero tvirtinimai apie gerėjan
tį ekonominį gyvenimą esanti 
dezinformacija. Kat. Bendri
jos vadovai negali tylėti, kai 
“jos vaikai yra materialiai 
skriaudžiami”. Tyrimų duome
nimis, Kat. Bendrija pasitiki 
80% Lietuvos gyventojų. Kuni
gus puldami ir pravardžiuoda
mi “kompartijos nusikaltimų 
vistiek nepridengsite”.

Laišką pasirašė apie 140 ku
nigų. Jį paskelbęs “Dienovi
dis” 1994 m. lapkričio 18 d. lai
doje redakcijos pastaboje atsi
prašo kunigų, kurių pavardės 
nepaminėtos, nes paskelbtas 
nepilnas sąrašas. Snk.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“PUNIA”

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio •elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
• vonias •pirtis • lauko verandas
• įvažiavimo keliukus (driveways) 
iš susikabinusių (interlocking) 
plytų. Dengiame stogus. Skambinti

Alvydui tel. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
SSSS SIUNČIAME DOLERIUS į LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pa
kvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki §2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau 
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. • Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida. • Galime nuvežti 
į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą. • Važiuojant jums ilgesniam laikui į Lietuvą, mes 
galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

AMERIKOS DOL. KANADOS DOL.
Siunčiama suma ..............
Patarnavimas 4% arba 3% 
Pristatymas į rankas ........
Iš viso: ..............................
Siuntėjas: .........................

$................................ $................................

......................... 12.00 ......................... 15.00
$.............................00 $.............................00
Gavėjas: ..............................................................

Tel....................................................................... Tel..........................................................................
Rašyti čekį arba pašto perlaidą (money order) KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti 

517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905 643-3334, fax 905 643-8980



SKAITYTOJAI PASISAKO
LAIMINGAS VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Dr. M. Uleckienė iš Toronto per

siuntė “TŽ” laiškų, rašytą 16 metų 
jaunuolio, atvykusio mokytis j Va
sario 16 gimnaziją ir patekusio į 
II-tąją klasę. Jame rašoma:

“Štai ir praėjo pirmasis mėnuo 
šioje Vasario 16 gimnazijoje. Ga
liu iš karto pasakyti, nelabai pa
tiko pati pirmoji diena, kai dar 
nieko nepažinojau. O kuo toliau, 
tuo įdomiau. Visų pirma tikrai 
miela pati gimnazija, bendrabu
tis irgi patinka, kambariuose nor
malios sąlygos gyventi ir mokytis. 
Geras dalykas ir tas, kad gyvenu 
su vokietuku, ir mes su juo karts 
nuo karto pasišnekam vokiškai. 
Nors labai sunkiai, bet ką dary
si, reikia kažkaip pradėti. Dabar 
didžiausia problema - vokiečių 
kalba, be kurios nieko nebus. Tai 
turbūt vienintelė problema, rei
kia labai stengtis, norinti ją iš
mokti, tačiau tai padaryti tikrai 
galima.

Man Lietuvoje po 6 pamokų visą
laik skaudėdavo galvą, aš po to 
turėdavau būtinai ilsėtis. O čia 
nepastebi kaip jos prabėga, gal 
visų pirma todėl, kad labai gera
noriški mokytojai. Tiek ir vokie
čiai, ir lietuviai. Tu gali klausti 
tiek kartų kol tau kas nors paaiš
kės, ir jis visąlaik kantriai aiš
kins, nekeldamas tono, kaip būda
vo Lietuvoje. Man atrodo jie visai 
kitaip žiūri į mus, mokinius ir tas 
man labai patinka. Taigi su moks
lais yra neblogai, tik tas vokiečių 
kalbos barjeras, bet turėtume jį 
įveikti.

Laisvalaikis irgi labai įdomus. 
Dažnai veža į kitus miestus, į kal
nus, kas būna labai įdomu. Kas no
ri važiuoja į baseiną ir 1.1.

Susiradau tikrai gerų draugų. Iš 
Vokietijos, iš Argentinos, Afrikos. 
Jie mane nukreipė įstoti į ateiti
ninkų ir į tautinių šokių būrelius. 
Ir vienam, ir kitam būreliui vado
vauja M. Šmitienė. Ten būna links
ma ir įdomu, nesigailiu, kad nu
ėjau.

Taigi, kai turbūt supratote, aš 
esu labai patenkintas ir laimin
gas, kad Jūs suteikėte tokią ne
eilinę galimybę mokytis šioje gim
nazijoje. Dar kartą Jums ačiū. Šio
je gimnazijoje, manau tikrai daug 
ko galima išmokti, padaryti abi
tu rą.

Linkiu Jums sveikatos ir sėkmės 
darbe”.

NIEKAM UŽUOJAUTOS 
NEDALINAU

į mano rašinį “Liūdnas vilnie
čio likimas Amerikoje” (“TŽ” 1994. 
X. 11) atsiliepė Aurelija M. Ba- 
lašaitienė straipsniu — “Kas ver
tas užuojautos?” (“TŽ" 1994. XI. 1). 
Tame straipsnyje ji mini visą eilę 
dalykų, apie kuriuos aš ne tik ne
buvau rašęs, bet nė nepagalvojęs.

Nors man nėra reikalo sustoti 
ties tuo, apie ką aš tame rašiny
je nerašiau, vis dėlto norėčiau 
paliesti vieną vietą, sakančią, 
kad anas mano straipsnis buvo 
pilnas užuojautos aprašomam nu
sikaltėliui (A. Kupriui). Čia noriu 
kategoriškai pareikšti, kad mano 
rašinyje nebuvo net kruopelės už
uojautos tam žmogui. Tai buvo 
vien tik informacinis rašinys, 
perteikiantis iš to žmogaus gautą 
informaciją. Tame mano rašinyje 
nebuvo mano paties minčių ar pa
stabų ir šiaip jau pas mus įpras
tų pamokymų, sugestijų ar pan.

Informacijos pateikimas Ame
rikoje (ir daugelyje kitų šalių Va
karuose), jeigu ji perteikiama 
objektyviai, nėra kieno nors pa
laikymas (čia kalbamu atveju — 
užuojauta).

Aš manau, kad mūsų lietuviš
koje spaudoje yra gerokai per 
daug visokių nuomonių prista-

apie tai visai nebuvau užsiminęs. 
Ir tie spaudos skaitytojai, kurie 
mano rašinio nebuvo perskaitę, 
galėjo manyti, kad aš sovietinius 
kalėjimus laikiau pavyzdiniais. 
Aš gyriau tik tą Amerikos kalė
jimą, kuriame A. Kupriui buvo 
nemokamai padaryta sudėtinga 
operacija.

Edvardas Šulaitis, Cicero, IL

MALONUS ĮVERTINIMAS
Mane pasiekė maloni žinia, kad 

profesorės Irenos Lukoševičienės 
dėka gausime Jūsų įdomų laikraš
tį. Leiskite jo puslapiuose padė
koti gerbiamajai, daug Lietuvai 
nusipelniusiai Irenai Lukoševi
čienei už jos nuolatinį dėmesį 
ir paramą.

Prisipažįstu, jog mane giliai 
sujaudino ir Broniaus Nainio pa
sveikinimas Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos vardu. 
Ačiū, kad suprantate, kokiu su
dėtingu permainų laiku tenka 
vėl imtis Sveikatos apsaugos vai
ro, ačiū, kad siūlote savo para
mą. Tai — tvirtas moralinis rams
tis, kurį aš didžiai vertinu.

Antanas Vinkus, 
Lietuvos respublikos 

sveikatos apsaugos ministeris

LAIDOTUVIŲ PIETŪS
Nustebau perskaitęs “Skaity

tojo” laišką “TŽ” 1994 m. 47 nr., 
kad vietoj daromų laidotuvių pie
tų tie pinigai būtų paaukojami 
Lietuvos alkaniesiams. Ir net 
pietų salėje siūloma iškabinti 
plakatą, kad renkama vargšams.

Man atrodo, kad šeimos nelai
mėje neturėtų niekas ta proga 
kelti bet kokį “turgų” laidotuvių 
namuose prie velionies. Laidotu
vių namuose tinka tik užprašyti 
Mišias ar vietoj gėlių paaukoti 
labdarai ar kam kitam.

Likusieji šeimos nariai nu
sprendžia ruošti ar neruošti pie
tus. Bet juk suvažiavę iš toliau 
giminės ar draugai negi ieškos 
kur nors restorano, kad galėtų 
sueiti ar bent kavos išgerti.

Laikykimės savo tradicijų. Ne
gi Lietuvoje taip darydavo? O 
alkanų buvo visais laikais.

Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 76-tųjų metinių ir Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopos 40 metų veiklos sukaktis 
minint Toronto Lietuvių namuose, 1994 m. lapkričio 27 d. Kairėje — minėjime dalyvavusi VI. Pūtvio kuopos da
lis; dešinėje — Lietuvos gen. konsulas H. LAPAS įteikia Tautos fondo veikėjo a.a. ANTANO FIRAVIČIAUS 
našlei Lietuvos prezidento velioniui skirtų IV-tojo laipsnio Vyčio kryžių Nuotr. A. Pūko

NEKALTINKIT VAIKŲ
Mes skaitome laikraščiuose 

ir girdime visur apie užmušimus, 
vagystes ir įvairius nusikaltimus. 
Dūsaujame ir klausiame, kur ši 
karta nueis?

Ar galime būti tikri, kad tai yra 
vien tik jaunimo kaltė? Ar esame 
mažiau kalti, kai duodame jiems 
per daug pinigų, per daug daly
kų, kurie juos nukreipia blogin, 
per daug neužimto laiko, per daug 
meilės ir nusikaltimų filmų te
levizijoj, per daug nevertų skai
tyti knygų, per daug blogio, ku
ris sakomas ir girdimas, per daug 
vaikų vienam kambary, kai tėvai 
nenori būti namie.

Vaikai negamina filmų, jie ne
rašo knygų apie blogus sukčius ir 
nusikaltėlius. (Taip rašė vienos 
parapijos žiniaraštis), skaitytoja

TREMTINIŲ GRĮŽIMO FONDAS
Žinodamas apie daugybę įvairių 

organizacijų ir pavienių žmonių 
prašymus iš užsienio lietuvių pi
niginės ir kitokios pagalbos, vis 
dėlto drįstu atkreipti pajėgesnių 
žmonių dėmesį į labiausiai nu
skriaustų ir pažemintų žmonių 
likimus. Turiu galvoje buvusius 
partizanus ir jų ryšininkus, po
litinius kalinius, tremtinius, ku
rie dar tebėra Sibire ir nebeturi 
vilties sugrįžti į Tėvynę. Tai vie
niši, pasenę, su negalia žmonės, 
savo jaunystę ir sveikatą atidavę

KLB tarybos suvažiavimo Mišios sekmadienį Lietuvos kankinių švento
vėje. Giedojo vaikų chorelis (vad. N. Benotienė) ir sol. R. PAULIONIS, 
akompanuojant D. ČIČINSKIENEI (kanklėmis) ir T. PABRĖŽAI (birbyne)

■■■■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
■■■■WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sveikinu visus savo klientus, 
draugus bei pažįstamus ir linkiu 

linksmų SV. Kalėdų ir 
laimingų naujų 1995 metų.

Su pagarba - Teodoras Stanulis

pasipriešinimo sovietinei okupa
cijai kovai. Tokių vienišų ir už
mirštų žmonių .yra ir Lietuvoje, 
kurie anksčiau įvairiais keliais 
grįžo iš tremties ir kalinimo vie
tų Sibire.

Giliai suprasdama šių žmonių 
padėtį ir tebesitęsiančią skriau
dą Tremtinių grįžimo fondo valdy
ba ryžosi padaryti tai, ką turėtų 
daryti valstybė, būtent įsteigti 
pensionatą, kur šie žmonės galėtų 
žmoniškomis gyvenimo sąlygomis 
praleisti Dievo jiems skirtus pas
kutinius gyvenimo metus ar mėne
sius.

Iš valdžios pavyko gauti nuomai 
50-čiai metų trijų aukštų pasta
tą ir apie 0,8 ha žemės sklypą prie 
jo. Šis vasarojimui pastatytas na
mas buvo žemesnio rango sovieti
nės nomenklatūros šeimų vasaros 
poilsio vieta. Namas yra Vilniaus 
poilsio zonoje, Valakampių pušy
ne, palyginti švarioje ekologinė
je vietoje.

Norint jį suremontuoti, rekonst
ruoti ir įrengti jame pensionatą, 
reikia daug darbo ir lėšų. Todėl 
šį darbą pradėjome atskirais eta
pais. Pirmiausia griebėmės stogo, 
nes pro jį bėgo vanduo ir ardė vi
dines pastato konstrukcijas. Šiuo 
metu stogo apšildymo, rekons
trukcijos ir remonto darbai artėja 
prie pabaigos. Tai pirmasis darbų 
etapas, kuris fondui kainuoja 
apie 92.000 Lt. Su šio pirminio 
darbo etapu, kurio vienas iš tiks
lų buvo gelbėti pastatą nuo su
griuvimo, fondo lėšos išsenka. 
Todėl esame priversti kreiptis 
į visuomenę Lietuvoje ir Vaka
ruose su paramos prašymu.

Su geros širdies žmonių pagal
ba pensionatą tikimės atidaryti 
1996 m. birželio 1'4 d. Tuomet su
kaks 55 metai nuo pirmojo masi
nio žmonių trėmimo į Sibirą.

Su pagarba ir viltimi —

Vytautas Cinauskas, 
Tremtinių grįžimo fondo 

valdybos pirmininkas

PRŪSAI IR RUSAI
A. Garmutė “TŽ” 1994 m. 45 nr. 

rašo, kad Mažosios Lietuvos taut- 
žudystės pradžia buvo prieš 50 
metų. Iš tikrųjų toji tautžudystė 
prasidėjo apytikriai prieš 700- 
800 metų. Pirmieji ne tik prūsų, 
bet ir visos Lietuvos žudikai pa
ruošė dirvą dabartiniams, kurie 
prūsų žudymą užbaigė. Minimas 
Herkus Mantas, bet jį nužudė ne 
dabartiniai, bet ankstesnieji.

Man dažnai ateina mintis: jei 
lietuviai pajėgtų atgaut tautinį 
pajėgumą, kuris yra svarbiausias 
tautos išsilaikymo veiksnys, tai 
galėtų Vakarų Europai iškelti 
klausimą: kas jiems dabar būtų 
geriau — pagoniški, bet niekam 
nepavojingi prūsai ir visa Lietu
va, ar jų vietoj dabartiniai ateis
tiniai rusai, vakarų kryptimi ka
lendami atominiais dantimis?

Gal ir nebetolimas laikas, kai

ne tik Europos, bet ir Amerikos 
miestai virs Hirošimomis. Tai 
įvyks, nes praeities kankinių 
kraujas ir ašaros veltui nenueis. 
Šv. Raštą skaitantieji patvirtins 
Dievo žodį: kuo tu seikėsi, tuo bus 
tau atseikėta. Tenesiramina, kad 
tai buvo seniai. Dievo dienos il
gos, už protėvių piktybes kentės 
ainiai.

Lietuviai turėtų pabust ir at
mest jiems kergiamus šmeižtus. 
Iš tikrųjų lietuvių būta aukštos 
kultūros. Istorikai randa, kad tais 
laikais iš visos Europos perse
kiojami bėgo į Lietuvą ieškodami 
laisvės ir ją rasdavo, kaip dabar 
Vakarų pasaulyje. Štai Lietuvos 
valdovo Gedimino žodžiai popie
žiaus pasiuntiniams: "Aš nedrau
džiu krikščionims tarnauti Dievui 
savo papročiais, nedraudžiu ru
sams melstis jų apeiga ir lenkams 
jų papročiu ir mes garbiname Die
vą savo būdu, juk mes turime visi 
vieną Dievą” (“Lietuvių enciklo
pedija”, XIII t.).

Amerikos lietuvių pareiga pra
šyti savo valstybės politikus to
kio paaiškinimo. Prieš 50 metų di
džiausias Amerikos priešas buvo 
nacinė Vokietija, ant kurios nu
metė nesuskaičiuojamas tonas 
sprogmenų. Vėliau ją atstatė, iš
vedė visas okupacines kariuome
nes ir paliko ją ramiai gyventi. 
Bet ką gi Amerikai padarė Lietu
va, kad jos žemėse, tai yra Prūsi
joj, įkurdino pasaulio pabaisą, 
nuo kurios ir pati kentės. Ameri
ka skelbiasi tautų laisvintoja. 
Jeigu tokia būtų, tai 1945 m. Vo
kietijai kapituliavus būtų rusams 
pasakiusi: esate nuo vokiečių ap
ginti, eikite namo ir palikite Eu
ropos tautas ramybėje. Rusai jau 
tiek buvo nusilpę, kad būtų pa
klausę. Bet ne, sąjungininkai už
leido jiems pusę Europos, kad ją 
tryptų. Ir kodėl? Įdomu, kokius 
duotų paaiškinimus? j Šąjauka,

St. Catharines, Ont.

LIETUVIAI IR ŽYDAI
Ministerio pirmininko Šleže

vičiaus atsiprašymas ir žydų klau
simas pas mus Lietuvoje yra neįti
kėtinai sudėtingas. Staiga jų at
sirado iš kažkur tiek, kad kur nei
si, visur jie. Visos naujos įstaigos, 
firmos ... net mafija vienos tau
tybės rankose (Dekanidzės byla). 
Užsienio spauda, rašanti apie lie
tuvius žydšaudžius, mūsų nepa
siekia. Mes net negirdėjome apie 
ją. Čia buvo žinomas vienintelis 
teismas pokaryje — Impulevi- 
čiaus byla, ir ta kaip “naciona
listo”, o ne žydšaudžio. Manau, 
kad čia politinė mimikrija, kuri 
baigtųsi kaip ir analogiškas pro
cesas Australijoje.

Bet tai mano nuomonė po “ge
ležine uždanga” gyvenusios. Jūs 
galite viską plačiau matyti ir 
giliau suprasti.

Rūta Gąjauskaitė,
Vilnius
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AfA 
MONIKAI MIGLINAITEI-BUMBULIENEI 

mirus,
jos vyrui ANTANUI, dukterims - VIDAI ir RIMAI, 
broliui JONUI Čikagoje ir visiems artimiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia -

A. Lapinskas

AfA 
VYTAUTUI DOBILUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame velionies žmonai 
ALINAI, dukroms - DALIAI, VIOLETAI ir VILIJAI bei

visai Dobilų giminei -

Irena ir Jonas Žurinskai Birutė ir Leonas Raginskai

Anelė ir Jaunis Kuncaičiai

AfA 
JADVYGAI VARKAVIČIENEI

mirus, 

jos vyrui JULIUI VARKAVIČIUI, broliui JONUI 

GRĖBLIAUSKUI reiškiame nuoširdžią užuojautą-

G. A. Senkai J. Zabulionis

V. Gudaitis S. Kalytis
A. Žilėnas

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos ilgametei mokytojai

a.a. MARIJAI KVEDARIENEI

iškeliavus amžinybėn, sūnums - dr. VAIDOTUI ir 

VYTAUTUI su šeimomis, vaikaičiams, provaikai- 

čiams bei giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

mokytojai, kuriems teko dirbti mokykloje 

su velione -

B. Antanaitienė S. Rickienė

S. Domeikienė J. Krištolaitis

A. Mikšienė A. Mikalauskas

A. Volungienė K. Mileris

B. Juozapavičienė J. Stanius

J. Narušienė V. Kezys

L. Stungevičienė

NORDLAND EXPRESS
darbuotojai sveikina visus lietuvius

SU ŠV. Kalėdomis ir linki laimingų, ĮĮ| 
sveikų bei sėkmingų Nauj ųj u metų, h

1650 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 4A8, tel. 416 535-5000

tymo. Amerikos laikraščiuose 
daugiausia būna jos tik vedamuo
siuose ar jų puslapyje spaus
dinamuose rašiniuose bei laiš
kuose. Mums labai trūksta gry
nos informacijos. Aš manau, kad 
Vakaruose gyvenantieji lietuviai 
jau yra pakankamai išprusę ir 
daugelis iš pateiktų faktų gali 
susidaryti savo nuomonę.

Aš manau, kad mano oponen
tė pasielgė ir nekorektiškai, pa
minėdama dalykus apie kuriuos 
aš visai nebuvau rašęs. Juk ne 
visi spaudos skaitytojai yra pen
sininkai ir turi marias laiko iš
tisai perskaityti visus rašinius. 
Todėl pašaipiai rašyti apie Ame
rikos kalėjimus, lyginant juos 
su Sovietų Sąjungos kalėjimais, 
vargu ar buvo prasmės, nes aš

yTllMTR OFFORD

I r f a i t y ltd.
Member Broker, 38 Hurontario St.,

Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

NORDLAND EXPRESS p A D A ĮD perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n/ i ęekju ar pįnigįne perlaida

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, 830 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
dienį skambinti 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).

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

Gavėjas ;

Tel:

t

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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PRISIKĖLIMO 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

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

4-t-a Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4K5. 
telefonas (416) 766-5367

laiką palaikiau ryšius su Mamer
tu. Dar ketvirtadienį prieš jo mir
tį kalbėjau su juo telefonu. Kitą 
pirmadienį, iš jo gavęs laišką su 
vieno JAV laikraščio iškarpa, ban
džiau antradienį ir trečiadienį su 
juo susisiekti, bet jis buvo išvažia
vęs į Wasagą. O trečiadienio vakare 
sužinojau, kad širdies smūgio ištik
tas Mamertas iš mūsų tarpo iškelia-

/■vjvjvfc LIETUVIŲ .
J -T- _ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
g proga sveikinu skaitytojus ir bendradarbius, linkėdamas 8 
g sveikatos ir giedrios nuotaikos - 8g Sigitas Krasauskas S

vo. Kanadoje jis išgyveno 47 metus 
ir vieną dieną, o aš po 50 metų ir 
keturių mėnesių praradau savo gy
venimo kelionės draugą. Ir, rodos, 
dar ne taip seniai palaidojome Ja
niną, jo žmoną, o dabar, šių metų 
lapkričio 21-ją palydėjome Mamer
tą į Šv. Jono lietuvių kapines, Mis- 
sissaugoje.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 4.75%

180-364 d. term, ind.......... 5.25%
1 metų term, indėlius........ 5.75%
2 metų term, indėlius...... 6.00%
3 metų term, indėlius...... 6.25%
4 metų term, indėlius...... 6.50%
5 metų term, indėlius...... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.00%
2 metų ................ 8.50%
3 metų ................ 9.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.50%

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

Prisimenant a. a. Mamertą Du liūną,
mano gyvenimo užsienyje kelionės draugą

Noriu pasakyti: “Mamertai, aš ti
kiuosi, kad gal mūsų kitos kelionės 
keliai vėl sueis, bet manęs dar tik 
neragink skubėti. ..”

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortgičlus 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

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.

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas «dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas »prieplaukos agaražai •tvoros • židiniai •virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. *18 metų 
patirtis • Nemokamas įkainavimas • Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

CHOICE
ALi THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824 
Namų: 905-277-0814

2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 
Toronto, Ontario M8V 1B6

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Sveikinu su
Šv. KALĖDOM

ir linkiu laimingų Naujų 
metų savo klientams, 

draugams ir pažįstamiems.
Lina Kuliavienė

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

\ Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 

" 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

RIMAS BAGDONAS

Pažinojome a.a. Mamertą Duliū- 
ną kaip karo metu pradėjusį dėstyti 
fizinį lavinimą Marijampolės gim
nazijoje, kaip “Sūduvos” krepšinin
ką Vokietijoje, žaidusį reprezen
tacinėje krepšinio komandoje “Ša
rūnas”, stalo tenisininką, vėliau 
Kanadoje Toronto “Vyčio” krepši
ninką, sporto darbuotoją, krepši
nio mokyklos Wasagoje įsteigėją, 
darbštų, sąžiningą ir draugišką as
menį. Aš su Mamertu kartu pradė
jau savo kelionę į Vakarus.

Anksčiau Mamertą tik porą kartų 
buvau sutikęs per krepšinio žaidy
nes. 1944-jų liepos mėn. frontui ar
tėjant, atsiradau prie Marijampo
lės. Pradėjo rinkti žmones apkasų 
kasti, ir čia aš sutikau Mamertą. 
Abu užsirašėme. Mus sunkvežimiais 
nuvežė į Keturvalakius ir išrikia
vo aikštėje prie medinės švento
vės, kuri vėliau sudegė.

Vokiečiams reikėjo vertėjų. Aš, 
dar tik ką “iškeptas” Kauno “Auš
ros” berniukų gimnazijos abitu
rientas, neblogai mokėjęs vokie
čių kalbą, tapau to apkasų kasimui 
vadovaujančio vokiečio vertėju. 
Mamertas, kartu su šimtais kitų, 
po kaimus išsklaidytų žmonių, ka
sė prieštankinį griovį. Po kelių 
dienų vokiečių kariuomenė pradėjo 
trauktis. Vadas man įsakė praneš
ti, kad žmonių nebereikia. Mamer
tas paklausė mane, ką aš manau 
daryti? Atsakiau, kad nelauksiu 
rusų, bet eisiu į vakarus. Tada jis 
man pasakė: “Bagda, jei tu nieko 
prieš, tai aš irgi su tavimi eisiu”. 
Gerai, dviem vis smagiau. Ir mudu 
pradėjome žygiuoti Rytprūsių link.

Gerokai paėję, pakelėje susėdo
me užvalgyti. Turėjome truputį duo
nos, o man dėdė buvo davęs dar ge
rą kilogramą storų, rūkytų lašinių. 
Mano tėvas man buvo įdėjęs daugiau 
kaip tūkstantį menkaverčių mar
kių. Mamertas neturėjo nei lašinių, 
nei pinigų. Tada savo peiliuku per
pjoviau pusiau tuos lašinius, išsi
ėmiau iš kišenės tėvo duotus pini
gus, padalinau juos į dvi dalis. Pa
sakiau, kad jei man kas atsitiktų, 
tai nors jis bent ką turės.

Anksti rytą rusai jau buvo tik aš- 
tuoni kilometrai nuo Virbalio. Ap
simiegojęs vokietis įrašė mano as
mens pažymėjime, kad buvau vertė
jas prie apkasų ir turiu vieną pa
lydovą Mamertą, uždėjo antspaudą 
ir leido eiti per sieną.

Nuėję į stotį, pamatėme, kad ten 
buvo ruošiamas paskutinysis vo
kiečių pabėgėlių traukinys iš Eit
kūnų. Užlėkė du rusų lėktuvai pra
dėjo apšaudyti stotį. Traukinį grei
tai išleido, o jame jau buvome ir 
mudu — pasiekėme Karaliaučių.

Minia nežinioje besiblaškančių 
žmonių. Išgirdome, kad rengiamas 
traukinys į Vieną. Sutikau vieną iš 
Kauno KTK krepšinio komandų me
cenatų, ir jis mums nupirko bilie
tus. O Vienoje vėl minia pabėgė
lių, vėl nežinia. Sužinojome, kad 
lietuviška firma “Verslas” mies
to apylinkėje stato fabriką. Trau
kiniu ten nuvažiavome ieškodami 
darbo. Man, mokančiam vokiečių 
kalbą, pasiūlė darbą algų skyriu
je. Paklausiau, ką dirbs Mamertas? 
Kadangi jis nemokėjo kalbos, bet 
buvo sporto mokytojas, atletas, tai 
jam “mielai” sutiko duoti darbą 
— nešioti ant nugaros prisirištas 
plytas į jau aukštokai pakilusio 
dar tebestatomo kamino viršūnę. 
Mamertas man pasakė: “Bagda, aš 
čia neliksiu”. Padėkoję už mums 
pasiūlytus darbus, vėl sugrįžome 
į Vieną.

Vienu metu net pagalvojome sto
ti į kokius karinius dalinius, kad 
gavus nakvynę ir pavalgyti. Tačiau 
mūsų nebūtų priėmę, nes neturėjom 
nuolatinės gyvenamosios vietos.

Tuo metu be leidimo nebuvo gali
ma važiuoti traukiniu toliau kaip 
100 kilometrų. Atsidūrėm Berly
ne. Vėl minia žmonių ir toji neži
nia. Keistu sutapimu man dar teko 
pažaisti krepšinį Berlyno polici
jos komandoje. Galvojome mokytis 
vairuoti sunkvežimius. Pagaliau 
su grupele kitų lietuvių atsirado
me Meklenburgo provincijoje, kur 
vėlyvą rudenį turėjome rinkti bul
ves dviejų didžiulių dvarų lau
kuose.

Lapkričio pabaigoje mus nuvežė 
į laivų statyklą “Neptun” Rostoko 
mieste. Daugumas lietuvių, tarp jų 
ir Mamertas, turėjo mokytis metalo 
plokščių suvirinimo, aš turėjau pa
gelbėti vokiečių meistrui dėti vari
nius vamzdžius į vieną iš ten sta
tomų povandeninių laivų. Nuspren
džiau iš ten bėgti. Mamertas dar 
pasiliko. Šiaip taip pasiekiau Ber
lyną. Po kelių dienų prie Raudono
jo kryžiaus buveinės žiūriu — Ma
mertas.

Pabuvus Berlyne, baigėsi maisto 
kortelės. Vieno lietuvio agronomo 
padedami, išvykom į Pietinę Bava-

A.a. MAMERTAS DULIŪNAS 1947 
m. Monake prie plakato, skelbian
čio tarptautinį krepšinio turnyrą. 
Penki mūsų krepšininkai Alfonsas 
ir Adolfas Andruliai, R. Bagdonas, 
M. Duliūnas ir Zig. Varkala, žais
dami svetimšalių legiono ko
mandoje, tapo nugalėtojais ir tuo 
iškėlė lietuvių vardą Europoje

Aukos Mamerto Duliūno 
prisiminimui

1994 m. lapkričio 16 d. netikėta 
Mamerto Duliūno mirtis praretino 
“Vyčio” veikėjų gretas. Jo prisimi
nimui laidotuvių metu buvo renka
mos aukos. Mamerto Duliūno vardu 
planuojama suorganizuoti papildo
mus krepšinio turnyrus. Šiam tiks
lui bus steigiamos Mamerto Duliū
no pereinamos krepšinio taurės. Ti
kimasi, kad tuo bus galima pagyvin
ti mūsų jaunųjų krepšininkų veiklą.

Mamerto Duliūno vardu “Para
mos” kredito kooperatyve atidary
ta speciali sąskaita, į kurią jau 
įnešta $2500. Aukų lapuose išsisky
rė Aldonos Dargytes-Byskiewicz 
$500 suma. Visiems aukojusiems 
Mamerto Duliūno prisiminimui 
nuoširdus ačiū.

Rimvydas Sonda ir Juozas Balsys, 
rinkliavos iniciatoriai

MOKA:
4.75% už 90 dienų term, indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius 
6.00% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už 3 m. term, indėlius
6.50% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
7.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
8.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
6.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
8.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.25% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
3.75% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 10.000
3.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............7.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%
4 metų ................. 9.00%
5 metų ................. 9.25%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 6.50% 
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji 
mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| 00 mi,'jon4 dolerių

Kredito kortelė

riją ir atsidūrėm Kemptene. Išgir
dome, kad mėsos paruošimo įmonei 
reikia žmonių. Nuėjome ir gavome 
darbo. Man apskrities urėdas su
darė galimybę važiuoti dirbti į vie
no barono privatų mišką, į šiaurę 
nuo Kepteno. Taip su Mamertu lai
kinai persiskyriau.

Atėjo 1945-ji metai. Per Velykas 
nuvažiavau pas Mamertą į Kempte- 
ną. Jis turėjo kambarį pas vieną 
senutę vokietę, kur dar gyveno kaž
koks užsienietis. Jis pasigyrė, kad 
gavo triušiuką ir dar butelį “obuo
linės”. Pakvietė mus paragauti šuti
nyje išvirto triušiuko. Tuo tarpu 
visur vaikštinėjo senoji šeiminin
kė, šaukdama ir ieškodama savo Mi- 
cės, katytės . .. Mudu su Mamertu 
pažiūrėjome į mu^ pakvietusį. Jo 
akyse pastebėjom savotišką šypse
ną .. . Šutinys buvo labai skanus, 
o šeimininkė savo Micės niekada 
nebesurado.

Pasibaigė karas, ir Kemptene 
Įsisteigė lietuvių pabėgėlių stovyk
la, kurioje buvo ir Mamertas. Jau 
buvo organizuojamas ir sportinis 
gyvenimas. Po tų darbų miške aš 
išvažiavau į technikos mokyklą 
Braunšveige. 1946-jų metų pradžio
je sugrįžau į Kempteną ir pradėjau 
žaisti reprezentacinėje “Šarūno” 
krepšinio komandoje, kurioje Ma
mertas jau žaidė nuo pat jos įstei
gimo. Mes laimėjome krepšinio 
čempionatą 1946-siais Augsburge 
įvykusioje baltiečių olimpiadoje. 
Sužaidę netoli 90 rungtynių, nie
kad nebuvom pralaimėję.

Mamertas gerai žaidė stalo teni
są, laimėjo ir turnyrų. Jis man 
Kemptene duodavo 8 “forus”, bet aš 
ir su jais prieš jį gal tik porą kartų 
laimėjau.

Kemptene šarūniečiai buvo pa
prašyti padėti prancūzų svetimša
lių legiono krepšinio komandai. 
Mudu su Mamertu, kartu su broliais 
Andruliais ir Zigmu Varkala nuva
žiavome į prancūzų zoną ir įstojo
me į legioną su sąlyga, kad mus po 
turnyro paleis. Monake laimėjome 
pirmą ir iki šiol vienintelę legio
no laimėtą krepšinio varžybose 
taurę.

Atėję laikas keltis į užjūrius. 
Mudu su Mamertu užsirašėme va
žiuoti į Kanadą. Su 30 lietuvių vy
rų grupe nuvažiavome į miškus, į 
pietus nuo Timminso miesto, šiau
rinėje Ontario provincijos dalyje, 
kur kirtome rąstus. Timminse su 
kitais ten dirbusiais lietuviais 
krepšininkais Mamertas sudarė ko
mandą, kuri tapo geriausia toje apy
gardoje. O aš krepšinį žaidžiau Sud- 
buryje.

Iš Timminso Mamertas atvažiavo 
į Torontą, sukūrė šeimą su kempte- 
niete Janina Rociūnaite ir susilau
kė dviejų sūnų — Arūno ir Ričardo. 
Toronte jis įsijungė į platesnę spor
to veiklą, žaisdamas ir krepšinį.

Aš, sukūręs šeimą Sudburyje, vė
liau pesikėliau į Hamiltoną. Visą

Ateitininkų žinios
I žiemos kursus Dainavoje, jau 

užsiregistravo 5 moksleiviai. Ieš
kome tėvų, kurie galėtų nuvešti 
moksleivius arba parvežti. Jau 
turime vieną savanorį, kuris par
veš (sausio 1 d), bet parvežimui 
reikia dar vieno, o taip pat dvie
jų nuvežimui gruodžio 26 d.

Ateitininkų Kūčios bus šven
čiamos gruodžio 18 d., Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Jau pradė
jome ruošti programą ir organi
zuoti maisto atnešimą. Jei gali
te prisidėti, prašome skambinti 
dr. O. Gustainienei 445-4521.

Toronto moksleivių ateitininkų 
susirinkimas įvyko lapkričio 20 d. 
Jame Stasys Kuliavas pristatė re
feratą apie žmogaus charakterio 
bruožus. Jis nagrinėjo keturias 
charakterių rūšis: melancholikų, 
flegmatikų, sangvinikų ir chole
rikų. Po to vyko įdomios disku
sijos ir rankdarbiai.

Su ypatingu entuziazmu lapkri
čio 26 ir 27 d.d. Toronto mokslei
viai ateitininkai prisidėjo prie 
Prisikėlimo parapijos kalėdinės 
mugės. Labai sėkmingai pardavi
nėjo kalėdinius atvirukus, papuo
šalus, sausainius, ir kitus jų pa
ruoštus rankdarbius. Moksleiviai 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie jiems padėjo ir parėmė.

Skautų veikla
• Šv. Kalėdų sulaukus, linki

me sesėms ir broliams, tėveliams, 
mamytėms, tėvų komitetui, “Ro
muvos” komitetui, rėmėjams ge
ros nuotaikos ir gimusio Jėzulio 
palaimos. 1995 m. teatneša stip
rybės ir noro skleisti skautišką 
ideologiją jaunųjų širdyse bei 
vieningai žengti į gražesnį ryto
ju- “Rambyno" ir “Šatrijos”

tuntų vadijos
• Skautininkų nario mokestį 

už 1995 metus reikia sumokėti 
iki gruodžio 30 d. Jį renka s. V. 
Sendžikas, tel. 233-4188. Nario 
mokestį sumokėję gauna nemoka
mai “Skautų aidą”.

• Nuo 1995 m. sausio 1 d. v.s. 
fil. kun. A. Saulaitis, SJ, dėl dau
gybės kitų darbų pasitraukia iš 
“Skautų aido” redaktoriaus parei
gų. LSS vadovybės biuletenis 
“Skautija”, išleidžiamas 3 kar
tus per metus, nuo Naujų metų 
sujungiamas su “Skautų aidu”. M.

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške
$20

už 100 vienetų.
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

Hamiltono “Širvintos-Nemuno” tunto vilkiukų iškyla. Kairėje jų vadovas 
sk. vytis MATAS STANEVIČIUS

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

LEDAS
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryidas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

tel. 416-370-3539Toronte 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

SOLD
COLDWeiX 
BANKCR □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesC

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

I AEGIS ir STEFA MEDELIAI

X savo draugams, pažįstamiems, buvusiems ir būsiantiems 

g klientams linki daug laimės šv. KALĖDŲ proga, o 

įį naujais 1993 sėkmės ir sveikatos.
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I
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MEDELIS CONSULTING 1
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiantjūsŲ gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, 
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, 
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų 
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis 
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų 
gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A4 
Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



TO RO N I 0"
“Tėviškės žiburių” 

prenumerata
nuo 1995 m. sausio 1 d. pa

kelta iki $40 metams. Tai pada
ryta staigiai šoktelėjus spaus
dinimo ir kitoms išlaidoms. 
Metinė rėmėjo prenumerata 
— $50, garbės — $60 (Ameri
koje — JAV doleriais), oro paš
tu — $115. Kviečiame mielus 
“TŽ” skaitytojus atnaujinti 
prenumeratas su naujais me
tais. Prenumeratos pakėlimas 
neliečia tŲ, kurie jau yra at
naujinę savo prenumeratas 
1995 metams ir jau atsilyginę. 
Primename, kad dabar gera 
proga užsakyti “TŽ” savo gi
minėms bei pažįstamiems Lie
tuvoje. Iš gaunamų laiškų ma
tyti, kad tautiečiai Lietuvo
je gauna “TŽ” gana tvarkin
gai, ypač siunčiamus oro paš
tu. Tikimės ir toliau dosnios 
tautiečių paramos bei supra
timo, linkėdami sėkmingų ar
tėjančių naujų metų.

Marytė ir Vladas Miceikos, H. Gu- 
mauskas, Matilda ir Augustinas 
Kuolai, Oakville, Ont., Milana ir 
Albertas Joneliai, Verdun, Que., 
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont., Romualda ir 
Vytautas Akelaičiai, Adomas ir 
Kristina Biretos, Aniceta Apera- 
vičienė, Vytas Vida ir Andrius 
Paškai.

$15 — Viktoras Skukauskas; 
$12 — J. T. Kiškūnai, Ona Juodi- 
šienė; $10 — Jonas ir Anelė Gela
žiai, J. ir K. Žuliai, P. H. Juodval- 
kiai, Oshawa, Ont, Petras, Teklė ir 
sūnūs Jonas ir Stasys Kareckai, M. 
ir J. Naruševičiai ir šeima, Lon
don, Ont, Liuda ir Petras Jurėnai, 
Marija ir Juozas Tamošiūnai, Pet
ras, Zuzana Jonikai ir mama, Ha
milton, Ont., Ona, Jonas Dirmantai 
ir dukra Vida, Birutė, Jonas Luk
šiai, Tillsonburg, Ont, A. Prunskų 
šeima, Burlington, Ont., ir brolio 
dukra Janina iš Lietuvos, Elena 
ir Mykolas Gegužiai, Marija ir 
Antanas Elijošiai, E. R. Namikai; 
$5 — Onutė Lapinskienė, B. Z. 
Tumosai.

Janina Grabošienė dukros ir 
žento namuose atšventė savo

Lietuvių Šv. Jono kapinių lankymo proga 1994 m. spalio 30 d. KLB muziejaus-archyvo parodų salėje KLKM dr-jos 
Anapilio parapijos (Mississauga, Ont.) skyrius surengė meno parodą. Nuotraukoje iš kairės: N. BALČIŪNIENĖ, 
A. AUGAITIENĖ - pirm., A. BURAGIENĖ, P. MARKUŠKIS ir A.KAZANAVIČIENĖ - parodoje dalyvavę meni
ninkai, dail. L RAŠKEVIČIENĖ, R. NARVYDIENĖ - Kauno aukšt. meno mokyklos dėstytoja
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Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

■ 20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas (‘‘Craniosacral Therapy”) 
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $40— Viktorija Dauge- 
lavičienė; $32 — O. V. Narušiai su 
šeima ir B. Jonaitienė; $30 — Ju
lius, Pranė Barakauskai, Ramutė 
ir Adomas Grigoniai, J. J. Mažo
nai; $25 — Zosė ir Petras Augai- 
čiai, Delhi, Ont., B. V. Vytai, Till
sonburg, Ont., Zigmas ir Ona Gir- 
dauskai, Eugenija ir Vladas Sta- 
bingiai, Hamilton, Ont., Jadvyga 
Ignatavičienė, Gintautas ir Genė 
Venskaičiai; $22 —E. B. Vyšniaus
kai, Dutton, Ont.

$20 — Marija Mickevičienė, 
Vienna, Ont., S. A. Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont., Liucija ir Kostas 
Meškauskai, Hamilton, Ont., Nelė 
ir Jonas Budriai, Petra ir Vladas 
Jankaičiai, A. ir M. Radžiūnai, 
Birutė Abromaitienė ir duktė An
gelė, Irena Baltakienė ir sūnūs, 
V. ir A. Kulniai, Jeronimas, Ire
na Birštonai ir šeima, Stayner, 
Ont., Stasys ir Janina Poškai, Grei
čiūnų šeima, Newmarket, Ont.,
,aa reą reareą ssa jas® jsh jss ssa jos

GROUP

Jei galvojate pirkti 
ar parduoti namą, 
jūs būtinai turite su
žinoti “21 svarbų 
patarimą”, nes tai 
jums sutaupytų tūks
tančius dolerių. No
rėdami išvengti tolimesnių klai
dų, prašome kreiptis dėl nemoka
mos “21 patarimo programos’’ pas 
namų pardavimo patarėją ir agentą 

RAIMUNDĄ PACEVIČIŲ.
Dėl informacijos skambinti tel. 416 762- 
4200 Toronte, 905 896-3333 Missis- 
saugoje, 905 524-3899 Hamiltone.

90-tąjį gimtadienį. Gausių sve
čių tarpe dukra Irena papasa
kojo apie savo mamos gyveni
mų. Nors sukaktuvininkė su
laukė gražaus amžiaus, bet dar 
atidžiai skaito knygas bei laik
raščius, domisi dabartiniu 
Lietuvos gyvenimu. Šalia as
meninių dovanų šios sukak
ties proga paaukota; $100 Ka
nados lietuvių fondui; $50 — 
“Tėviškės žiburiams”, Sibiro 
tremtinių grįžimo fondui. Be 
to, sukaktuvininkė nuo savęs 
paskyrė $50 alkanų virtuvėms 
Lietuvoje. S.P.

Ontario liberalų partijos va
dovė Lyn McLeod Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga raštu pa
sveikino “Tėviškės žiburių” 
darbuotojus bei skaitytojus, 
palinkėdama visiems geros 
švenčių nuotaikos ir laimės 
ateinančiais metais.

z
PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ VILNIUJE! Trys aukštos 
kokybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kalnų parke liepos 8 d. 
(2 vai. ilgumo); 2. Šokių diena Žal
girio stadione liepos 9 d. (2 vai. il
gumo); 3. Pasaulio lietuvių dainų 
šventė Vingio parke liepos 10 d. 
(4 vai. ilgumo). Galite užsisakyti 
šias vaizdajuostes iš International 
Historic Films, Inc. skambinant 
telefonu 312-927-2900 arba raštu, 
3533 S. Archer Avenue, Chicago, IL 
60609 USA. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $25 (Kan.), arba visos trys 
$60 (Kan.) ir $5 persiuntimą. Vaiz
dajuostės bus siunčiamos iš mūsų 
sandėlio Windsor, Ontario, todėl 
nereikės mokėti muito bei kitų mo
kesčių. Mes priimame asmeniškus 
čekius (Kanados doleriais) arba 
VISA/Mastercard kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas.

Įvairios žinios
Vilniaus miesto tarybos pir

mininkas Valentinas Šapalas 
ir burmistras Vytautas Jasu
laitis 1994 m. spalio 26 d. iš
siuntinėjo tokio turinio svei
kinimą:

“Valstybės sostinės grįžimo 
Lietuvai 55-ųjų metinių proga 
nuoširdžiai sveikiname visus 
vilniečius, ypač buvusius “Ry
to”, Šv. Kazimiero ir kitų drau
gijų, Vilniui vaduoti sąjungos 
narius, į sostinę žygiavusius 
ir ją gynusius karius, sveiki
name Pasaulio lietuvių bend
ruomenę, visus Lietuvos pilie
čius ir linkime kuo geriausios 
sėkmės ir prasmingo darbo 
Lietuvos gerovei”.

Iš Australijos gautas šis pa
reiškimas:

“Mes, Sydnėjaus (Australija) 
lietuviai, susirinkę 1994 m. 
lapkričio 13 d. Sydnėjaus Lie
tuvių namuose, jungiamės prie 
tautiečių Lietuvoje ir užsie
nyje, kuriems susirūpinimą 
kelia karinio tranzito per Lie
tuvos teritoriją įteisinimas. 
Nors sutarties projektuose 
kalbama apie tranzito taisyk
les visoms šalims, tikrovėje 
tranzitu naudotųsi Rusijos 
kariniai daliniai. Turint ome
nyje Rusijoje atgyjančias im
perines nuotaikas, mūsų ma
nymu, karinio tranzito per Lie
tuvą įteisinimas sukuria grės
mę Lietuvos respublikos sau
gumui.

Susirinkimo įgalioti:
Vytautas Doniela 

Vincas Augustinavičius”
Šis tekstas siunčiamas Lie

tuvos respublikos prezidentui, 
ministeriui pirmininkui, sei
mo vadovybei, opozicijos lyde
riui ir Lietuvos spaudai.

Muz. Nijolė Bogutaitė-Dėdi- 
nienė, mokslininkė, fortepi
jono pedagogė, gyvenanti JAV- 
bėse, 1993 m. Vilniuje išleis- 
dino 95 pjesių rinkinį “Šal
tinėlis — etiudai fortepijo
nui lietuviškų dainų moty
vais”. Lietuvos muzikos aka
demijos docentė Liucija Drą- 
sutienė, rašydama apie šį lei
dinį pastebi, kad “lietuviškos 
melodijos pasirinktos ir su
grupuotos, įžvalgiai panaudo
jant jų perdirbimo galimy
bes”. Rinkinys su dainelių 
tekstais, kuriuos paruošė Bi
rutė Misevičienė. Džiaugia
masi, kad leidinys praplati
na “galimybes ugdyti mažąjį 
pianistą lietuviškos muzikos 
pagrindu”. Autorės adresas: 
N. B. Dėdinienė, 1007 Lake
view Dr., West Chester, Pa. 
19382 USA.

Mėnesinis žurnalas “The 
Word Among Us” 1995 m. sau
sio nr. išspausdino informa
cinį straipsnį apie Lietuvą 
ir torontiečio Vinco Kolyčiaus 
ilgoką laišką apie misijinę 
kelionę į Lietuvą su 13 ame
rikiečių misijonierių 1994 m. 
vasarą. Ten jie kalbėjo reli
giniais klausimais kareiviams, 
karininkams ir kitiems. 1994 
m. gruodžio 5 d. V. Kolyčius 
su vienu amerikiečių misijo- 
nieriumi vėl.išvyko į Lietuvą.. 
Jiedu kalbės daugiausia kariš
kiams. Amerikiečių misijonie
rių grupėje yra ir karininkų,

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

kurių žodis religiniais klau
simais Lietuvoje sutinkamas 
su dideliu susidomėjimu, 
ypač kareivių eilėse. Minė
tasis mėnraštis yra leidžia
mas JAV-se, turi 250.000 skai
tytojų, verčiamas ir į kitas 
kalbas. Apie savo evangelinę 
veiklą Lietuvoje V. Kolyčius 
yra rašęs ir “TŽ”. Jis remia 
evangelinės veiklos būrelį 
“Gyvieji akmenys”.

Misijonierius kun. Paul Cruz 
iš Indijos sveikina “Tėviškės 
žiburius” ir jų skaitytojus Ka
lėdų proga ir kviečia misijoms 
paaukoti rožinių, statulėlių, 
medalikėlių arba vartotų ka
lėdinių atvirukų, žurnalų bei 
kitos medžiagos, kuri būtų 
naudinga misijų darbui. Ra
šyti adresu: Fr. Paul Cruz, 
St. George Church, Aravila, 
Kavanad P.O., Kollam — 691 
003, Kerala, India.

Ieško darbo
Vidutinio amžiaus moteris su 

aukštuoju pedagoginiu-medici- 
niniu išsilavinimu norėtų padir
bėti: galiu prižiūrėti senelius, 
vaikus, mėgstu gaminti valgį, dirb
ti įvairius ūkio darbus. Rašyti: 
Regina Grinienė, Sukilėlių 116-15, 
Kaunas 3043, Lithuania — Lietu
va. Tel. 720691.

Nori susirašinėti
Amerikos lietuvaitė (JAV pilie

tė) .norėtų susirašinėti anglų ar 
lietuvių kalba su 55 metų ar kiek 
vyresniu vyru. Rašyti: Julija, P. O. 
Box 210-312, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA.

[«IM--OGrnA Knygų rišykla
“SAMogitia”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į 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) Tel. I 416-530-1070

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 
Weston, Ontario M9N 1J2 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. ll.b.W ' t M

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

ŠEIMOS GYDYTOJAS,

Dr, ALEKSANDRAS SPUDAS
šiuo metu, priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,

(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Juozas (Joseph) 
NORKUS

S veikiu u
visus su Sv. Kalėdom

Į Vienintelis Kanadoje 
r i -r, - lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

Kelionės Kaunan (vienąpusę. Kaina $630 (kan.)
Atostogos paskutinę minutę!

Platus pasirinkimas 1-2 savaitėm.

Norintiems praleisti
Kalėdas ir Naujus metus
FORT LAUDERDALE $569
Išvykimas gruodžio 18 d.
Išvyk, iš Toronto 6 v.r.
Atvyk. į Ft. Lauderdale 9 v.r.
Grįžimas sausio 1 d.
Išvyk, iš Ft. Lauderdale 10 v.r.
Atvyk. (Torontą 1 v.p.p.

LAS VEGAS 3-4 naktys 7 naktys 
TIK SKRYDIS $199 $199 
"SAHARA” $279 $329 
“STAR DUST” $329 $379 
“GOLDEN NUGGET” $379 
Įskaitant automobilį
“LUXOR” $439 $479
Kelionė ĮCANCUNĄ
Tik skrydis 7 naktys $129

Kelionės laivais:
Rytinės, vakarinės ir pietinės Karibų salos 7 dienom.

Kaina - pradedant $599 (JAV)
7 naktys geriausioje kabinoje “Seawind” laive. Išvykimas iš 

Arubos į Curacao, Grenadą, Barbados, St. Lucia, Arubą.

Kelionės į Lietuvą!

Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. 

Skambinkite nedelsdami!

Telefonas 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)

ir linkiu laimingų

Naujųjų metų

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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio)
Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62 
Fax (3702)22 63 68

DRESHER
GINTARAS

EXPRESS

Linksmų ir laimingų šv. Kalėdų! 
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9 
Tel. 41 6 604-4400 FAX 41 6 604-9748
Mūsų darbo valandos: pirmad.-penktad. 10 v.r.-7 v.v.; šeštad. 10 v.r.- 4 v.p.p.

Sv. Kalėdų proga prisiminkite artimuosius Lietuvoje ir sušildykite juos savo gerumu, 
papuošdami kai kurių iš jų tikrai kuklų stalą jūsų vaišėmis.

* * *

Šventinis siuntinys S1 -22 kg-$179
1. Rūkyta dešra 1 kg 10. Ananasai 450 gr
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 11. Sausos mielės 3 pok.
3. Rūkytas viščiukas 1 vnt. 12. Saldainių dėž. 2 vnt.
4. Daržovių aliejus 2 lt. 13. Švieži bananai 2 kg
5. Cukrus 4 kg 14. Švieži apelsinai
6. Miltai 4 kg ar mandarinai 2 kg
7. Sviestas 1 kg 15. Šampanas 1 but.
8. Tirpi kava 100 gr 16. Aguonų vyniotinis 1 vnt.
9. Kavos baltintojas 450 gr

5% nuo jūsų užsakymo bus labdara, skirta 
vaikų namams Lietuvoje.
Padėkite Lietuvos ekonomikai, pirkdami lietuviškus 
gaminius. Mūsų maisto siuntiniai sudaryti 60-80% 
iš lietuviškų produktų.

* * *

Mūsų atstovai - Kitcheneryje: Armandas tel. 519 571- 
9422; Hamiltone: Alfredas Zorkus tel. 905 522-9966; 
Londone: Jonas Naruševičius tel. 519 657-1751; Delhi: 
Pranas, Teresė Pargauskai tel. 519 468-2163; Mont- 
realyje: Žaklina, Maris Kemzane tel. 514 637-9495.

Šventinis siuntinys
1. Rūkyta dešra 1 kg
2. Rūkyta nugarinė 1 kg
3. Rūkytas viščiukas 1 vnt.
4. Daržovių aliejus 2 lt.
5. Cukrus 2 kg
6. Miltai 2 kg

S2-14kg-$119
7. Sviestas 1 kg
8. Tirpi kava 100gr
9. Saldainių dėž. 300 gr

10. Švieži bananai 2 kg
11. Aguonų vyniotinis 1 vnt.

Šventinis siuntinys S3 - 9.5 kg - $89
1. Rūkyta dešra 1 kg 5. Miltai 2 kg
2. Rūkyta nugarinė 1 kg 6. Tirpi kava 100gr
3. Daržovių aliejus 1 lt. 7. Švieži bananai 2 kg
4. Cukrus 2 kg
Siųskite savo paruoštus siuntinius per mus!
Siuntiniai laivu išsiunčiami kas antrą trečiadienį 
(trukmė 4-6 savaitės). Siuntiniai lėktuvu išeina kas 
antrą penktadienį (trukmė 14-21 dienos). 
Jūsų siuntiniai apdrausti iki $100 vertės.

Laukiame jūsų!

Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai 
ir kiti stambūs kroviniai 
(Baltijos šalis. 
Greitas ir saugus 
pristatymas.

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė — telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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TORONTO1, ĮSKILUS
Anapilio žinios

— Adventinis susikaupimas bus 
gruodžio 17-18 d.d. Jį praves kun. 
E. Putrimas. Susikaupimo tvarka: 
gruodžio 17, šeštadienį, 2 v.p.p. — 
Mišios su pamokslu (Anapilio au- 
tobusėlis tų dienų maldininkus 
paims nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 1.30 v.p.p. ir par
veš atgal po pamaldų); gruodžio 
18, sekmadienį — pamokslai Mi
šių metu. Išpažinčių bus klauso
ma abidvi dienas prieš ir po pa
maldų.

— Praeitų savaitgalį kun. V. Vo- 
lertas buvo išvykęs į Delhi lietu
vių parapijų pravesti adventinį 
susikaupimų. Ateinantį savaitgalį 
jis ves adventinį susikaupimų 
Sudbury ir Sault Ste. Marie lie
tuviams.

— Gruodžio 11, sekmadienį, 
KLK moterų draugijos mūsų pa
rapijos skyrius atšventė savo me
tinę šventę ir 11 v.r. Mišiose da
lyvavo iškilmingai su vėliava.

— Floridoje mirė a.a. Vytautas 
Senkus, 66 m. amžiaus, vienas iš 
veikliųjų Gerojo Ganytojo misi
jos Wasagoje parapijiečių. Jo pa
laikai bus pargabenti į Torontu 
ir pašarvoti Turner & Porter lai
dotuvių namuose prie Ronces- 
valles gatvės. Laidotuvių diena 
dar nenumatyta.

— Naktiniam Anapilio salių va
lymui ieškoma darbininkų. Prašo
me skambinti tel. (905) 277-1270.

— Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokas po 9.30 v.r. Mi
šių sekmadieniais klebonijos po
sėdžių kambary pasiruošęs vesti 
Gediminas Kurpis, o 6 v.v. ketvir
tadieniais — Vida Valiulienė 
Anapilio antrame aukšte buvusio
se bankelio patalpose. Prašome 
vaikučius užregistravusius tė
vus galutinai apsispręsti ir pra
nešti, kurioje grupėje (sekmadie
ninėje ar ketvirtadieninėje) jų 
vaikai dalyvaus, nes paskui nebe
galima bus grupės keisti.

— Kalėdų eglutė Anapilio salėje 
bus gruodžio 18, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių.

— Kūčios Anapilyje bus įprasta 
tvarka gruodžio 24, šeštadienį, 
8 v.v. Kūčių valgius ruošia J. Gurk- 
lienė. Bilietai platinami sekma
dieniais parapijos salėje.

— Naujų metų sutikimas Anapi
lio salėje prasidės gruodžio 31, 
šeštadienį, 7 v.v. Bilietus platina 
Regina Celejewska tel. 231-8832.

— Anapilio knygyne galima gau
ti kalėdinių sveikinimų atvirukų 
ir Kūčių plotkelių.

— Mišios gruodžio 18, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Irenų Pra- 
nevičienę ir Karolį Rusinu (XV 
metinės), 11 v.r. už parapijų; Wa
sagoje 2 v.p.p. už Bridickų ir Kir
šų mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, gruodžio 12, 

popietėje dalyvavo 115 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Zita Va
laitienė iš Kauno. Pranešimus 
padarė ir svečius supažindino 
LN valdybos narys T. Stanulis.

— LN valdybos posėdis įvyks 
sausio 12, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN administracija praneša, 
kad sekmadienio popietė ir “Lo
kio” svetainė bus uždaryta Kalė
dų dienų (gruodžio 25) ir Naujų
jų metų dienų (sausio 1, 1995).

— Nauji LN nariai — Irma Meyn 
ir Juozas Julius Šileika.

— Lietuvių namų kultūrinė 
komisija antrų sykį pridėjo $100 
prie LN narystės mokesčio.

— Gruodžio 31 d. LN visuome
ninės veiklos komitetas, vado
vaujamas T. Stanulio, rengia iš
kilmingų Naujųjų metų sutikimų 
Karaliaus Mindaugo menėje. Sve
čius linksmins puikus 13 asme
nų orkestras, pasižymintis tur
tingu klasikinės bei modernios 
muzikos repertuaru. Stalai re
zervuoti, bilietai gaunami sek
madienio popietėse, LN raštinė
je, tel. (416) 532-3311 arba skam
binti T. Stanuliui dienos metu 
tel. (416) 231-3000, vakarais tel. 
416 231-4937.

— Sekmadienio popietėse gali
ma įsigyti Lietuvoje leidžiamų 
informacinių leidinių lietuvių 
ir anglų kalbomis. Taip pat ga
lima įsigyti knygučių vaikams bei 
periodinės spaudos, gaunamos 
oro paštu.

— LN kultūrinė komisija svei
kina savo narius ir rėmėjus šven
čių proga ir dėkoja visiems, me
tų eigoje lankiusiems rengtas pa
skaitas, koncertus bei vaizdajuos
čių renginius. Šia proga kviečia
me visus, pritariančius kultūri
nės komisijos veiklai, įsijungti 
į jos darbų. V. Kulnys, pirm. Tel. 
769-1266.

— Slaugos namams aukojo: $100 
Balys Grinius iš Hamiltono. Iš 
viso Slaugos namų fonde yra 
$1,009,115.68. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
iš Lietuvos ieško darbo. Gali pri
žiūrėti ligonius arba vaikus. Skam
binti tel. 4X6 763-3378.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinį susikaupimų, 

kuris įvyks gruodžio 15-18 d.d., 
praves kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, iš Montrealio. Kun. Alvy
das Vainoras, Šiaulių Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas, kuris turėjo 
šias rekolekcijas pravesti, dėl 
nepramatytų priežasčių negalėjo 
pas mus atvykti. Rekolekcijos 
prasidės ketvirtadienį, 7 v.v. su 
Mišiom ir pamokslu, penktadienį 
9.30 v.v. ir 7 v.v. su Mišiom ir 
pamokslu, šeštadienį 10 v. ir 4 
v.p.p. su Mišiomis ir pamokslu 
ir sekmadienį įprasta tvarka. 
Prieš visas Mišias bent pusvalan
dį bus klausoma išpažinčių.

— Gruodžio 10 d. palaidota a.a. 
Jadvyga Varkavičienė, 83 m.

— Ateitininkų Kūčios įvyks pa
rodų salėje gruodžio 18 d., 4 v.p.p.

— Naujų metų sutikimo bilietai 
platinami po Mišių salėje, kitu 
laiku pas Rūtų Girdauskaitę tel. 
530-1716 ar pas V. Taseckų tel. 
905-824-1461.

— Kalėdaičiai (plotkelės) dali
namos zakristijoj sekmadieniais, 
o kitu laiku klebonijos raštinėj.

— Mišios gruodžio 18 d., sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Juozų ir 
Anastazijų Peseckus ir a.a. Danu
tę Beresnevičienė; 9.20 v.r. — už 
a.a. Liucijų ir Joseph; 10.15 v.r. 
— už Rickevičių ir Ridikų šeimų 
mirusius, Fabricijų šeimos miru
sius ir a.a. Petronėlę Kušlikie- 
nę; 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas kalėdinių 
švenčių laiku bus uždarytas 
gruodžio 25-26 d.d. ir sausio 
1 d. Kitomis dienomis koope
ratyvas veiks pagal įprastas 
darbo valandas. Vedėjas

Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Parama” darbo valandos 
švenčių laikotarpiui: gruodžio 
24, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 
1 v.p.p.; gruodžio 26, pirmadie
nį, ir gruodžio 27, antradienį, 
uždaryta. Gruodžio 31, šešta
dienį, nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Sau
sio 2, pirmadienį, uždaryta.

Vedėja

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 20 d.
ft a
Anapilio moterų būreliui 

aukojo: $50 — I. Mickevičienė.
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

. aukojo: $100 — E. Čepienė.
Adomo Jakšto spaustuvei 

aukojo: $100 — E. J. Gudai.
Anapilio parapijos socialinė 

sekcija nuoširdžiai dėkoja 
Anapilio moterų būreliui už 
$250 auką ligonių lankymui 
Kalėdų laikotarpyje.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — P. E. Ališaus
kai, J. T. Kiškūnai; $50 — P. J. 
Vėgeliai.

Buvusiems Sibiro tremti
niams per KLK moterų draugi
jos Lietuvos kankinių parapi
jos skyrių aukojo: $50 — V. O. 
Anskiai.

A. a. Vlado Kybarto viene- 
rių metų mirties prisiminimui 
Eugenija ir Leonas Klevai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Joanos Rovienės atmi
nimui, užjausdama vyrą Juozą 
ir vaikus su šeimomis, Monika 
Vaškevičienė “Tėviškės 
riams” aukojo $20.

A. a. Jono Bleizgio 20 
mirties (gruodžio 25 d.) 
minimui žmona Uršulė Bleiz- 
gienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopa Kalėdų proga 
“Tėviškės žiburiams” paauko
jo $50.

žibu-

metų 
prisi-

KVIEČIAME VISUS
BUVUSIUS IR BŪSIMUS KELIAUNINKUS

U « MlMTI

Jane Vingelienė

y gruodžio 18, sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje (1011 College Street).
* Supažindinsime su ateinančių metų planais

& * Susitiksite su pagrindinių oro linijų atstovais
w * Papigintom kainom galėsite įsigyti bilietus 1995 m. 

kelionėms (laimingieji nemokamai)
Ąrf * Veiks bufetas ir įvairi bei turtinga loterija.
H MALONIŲ STAIGMENŲ NETRUKS! TAD LAUKIAME!

W P S. 1993-1994 m. keliavusieji nepamirškite atsinešti apmokos kvitus, 
tai jūsų nemokamas loterijos bilietas.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EU^O CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.
SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, šeštadienį, 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

U

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
/XTVAT-'TZJYcTE su geru orkestru 
gruodžio 31, šeštadieni, nuo 7 valandos vakaro

* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejewską tel. 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos ’TjĄ

gruodžio 31, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos menėse.

• Šilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas ___________________________. . .
• Naujųjų metų sutikimas su šampanu
• Trylikos asmenų, klasikinės muzikos “Starlight" orkestras praves linksmus šokius
• Veiks baras • Stalai numeruoti (8 asmenys prie stalo). Vietos rezervuojamos iš anksto 

skambinant tel. 416 532-3311 arba T. Stanuliui tel. 416 231-3000. [ĖJIMAS - $50 asmeniui. Bilietai 
parduodami LN raštinėje.

Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1995-tuosius Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

Dail. Sauliaus Jusionio me
no paroda vyksta Kanados lie
tuvių muziejuje-archyve nuo 
gruodžio 18 d.

KLB Toronto apylinkės val
dyba šaukia KLB Toronto apy
linkės naujosios tarybos susi
rinkimų 1994 m. gruodžio 19, 
pirmadienį, 7.30 v.v. Lietuvių 
namų trečiajame aukšte. Susi
rinkime kviečiami dalyvauti 
visi naujai išrinkti apylinkės 
tarybos nariai, dabartinės 
apylinkės valdybos nariai ir 
visų lietuviškų organizacijų 
atstovai, susimokėję savo or
ganizacijos $10 registracijos 
metinį mokestį, 
taipgi dalyvauti ir 
viai.

Elena ir Anicetas 
kai ilgesniam laikui išvyksta 
į Lietuvą. Pažymėtina, kad per 
metus jie išsiunčia daugiau 
kaip 60 šalpos siuntinių į Lie
tuvą. E. Prialgauskienė yra 
viena iš velykinio stalo deko
ratorių Lietuvių namuose.

“Caritas” sambūriui Lietu
voje per KLK moterų draugi
jos Lietuvos kankinių parapi
jos skyrių aukojo: $50 — E. Če
pienė, L Nacevičienė, M. Zub- 
rickienė.

Kviečiami 
visi lietu-

Prialgaus-

$
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Kun. Kazimierui J. Ambrasui, SJ, 

paskirta prel. Juozo Prunskio pre
mijos dalis paremti “Žvilgsnis 
nuo Sinajaus kalno" knygos lei
dybai. Šioje knygoje aprašomi 
reikšmingiausi krikščionybės is
torijos įvykiai. Kita premijos da
lis paskirta Sigitai Švitrienei, gy
venančiai Lietuvoje, už jos išvers
tų Hans Brinkman knygų “Gyven
kime su Kristumi”.

Montrealio katalikių moterų 
draugija gruodžio 4 d. paminėjo 
savo metinę šventę. 11 vai. AV pa
rapijos klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas aukojo Mišias už gyvas ir 
mirusias draugijos nares ir pasa
kė tai progai pritaikytų pamoks

lų. Narės pamaldose dalyvavo 
su savo vėliava. Po pamaldų sese
lių namuose vyko susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ne tik narės, 
bet ir viešnios bei svečiai. Pirmi
ninkė Genovaitė Kudžmienė gra
žiu žodžiu atidarė susirinkimų, 
perskaitė Centro valdybos kalė
dinį sveikinimų ir priminė, kad 
visoje Kanadoje katalikės mote
rys yra surinkusios $110,000 fon
dui “Vaiko tėviškės namai”. Ju
lija Adamonienė, praeitų vasa
rų viešėjusi Lietuvoje, kaip tik 
ir parodė vaizdajuostėje ten sta
tomus vaikams namus. Be to, toj 
pačioj vaizdajuostėje buvo paro
dyta Vilniaus arkikatedra ir jos 
požemiai su arkikatedros klebo
no prel. K. Vasiliausko paaiški
nimais. Po to buvo pabendrauta 
prie užkandžių ir kavos.

Šv. Onos draugija gruodžio 4 d. 
suruošė prieškalėdinius pietus 
AV parapijos salėje. Šiek tiek 
susikryžiavo dviejų organizaci
jų renginiai, bet abi organizaci
jos turėjo pakankamai svečių.

Montrealio skautai ruošia Kū
čias gruodžio 19 d., pirmadienį, 
7 vai.v. AV parapijos salėje. Kvie
čiami dalyvauti skautų tėvai ir 
rėmėjai.

Lindos ir Andrew Tanner duk
relė pakrikštyta Christina-Sedo
na Vardais.

įrįaimingiĮ

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Elena ir Pranas
Ališauskai

Salomėja ir Jonas
Andruliai

Genovaitė Balčiūnienė

Valė, Vincas
Baliūnai ir šeima

Genovaitė Gaižutienė 
ir dukros

Ramūnė, Algis
Jonaičiai ir šeima

Laima ir Gediminas
Kurpiai

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C. I.B.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-53355
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 41 metų laikotarpyje.
Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam 

jaunimui eiti į savarankiškumą bet kurioje verslo 
ar profesijos srityje.

IT JI O MONTREALIO LIETUVIŲ 
1—1 IMO kredito unija

1475 DeSeve St., Montreal,. Que. H4E 2A8
Tel. 514-766-5827; 514-766-5830

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

Vanda Petrauskienė
Bronė ir Stasys

Prakapai
Alesė ir Kostas

Rašymai
Laima ir Česlovas

Senkevičiai
Aušra ir Henrikas

Trussow
Vida, Gintautas

Tumosai ir dukros

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m...... .....  6.25% Taupymo-special.............. . 1.50%
Certifikatus 2 m....... .....  7.00% Taupymo - su gyv. dr.......... . 1.25%
Certifikatus 3 m.......
Term, indėlus:

.....  7.25% Taupymo-kasdienines.... . 1.50%
1 metų ............ .....  5.00% Einamos sąsk...................... . 1.00%
180 d.-364 d. . .....  5.00% RRIF - RRSP - 1 m. term. . . 6.25%
120 d. - 179 d. .....  4.50% RRIF-RRSP-2 m. term. . . 7.00%
60 d. - 119 d. .....  4.50% RRIF - RRSP - 3 m. term. . . 7.25%
30 d.- 59 d. .... 4.00% RRIF-RRSP-taup........... . 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ........ ............ 8.00% asmenines-nuo....8.00
2 metų ....... .......... 9.00%
3 metų ....... .......... 9.25%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10.00- 2.00

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

GAMINU koldūnus su mėsa, varške 
ir grybais. Kaina - $15 už 100 vnt. 
Etobicoke rajone pristatau į namus 
nemokamai. Skambinti Toronte tel. 
416 233-5996 Aldonai.
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.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

Kariuomenės šventės minėji
mų lapkričio 20 d. AV parapijoje 
surengė LKVS “Ramovė”. 11 vai. 
ramovėnai ir šauliai organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo pamal
dose, padėdami vainikų prie žu
vusioms dėl Lietuvos laisvės pa
minklinės lentos. Mišias atnaša
vo ir pamokslų pasakė kun. Kaz. 
Ambrasas. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras ir Montrealio 
vyrų oktetas. Šventei parapijos 
salėje vadovavo Juozas Šiaučiu- 
lis. Įneštos vėliavos ir minutės 
susikaupimu pagerbti žuvusieji 
dėl Lietuvos. Sekė įdomi kun. K. 
Ambraso paskaita. Jis, buvęs at
sargos kapitonas, vaizdžiai pa
pasakojo apie lietuvių kareivė
lių vargus Raudonojoje armijoje, 
priminė gen. Ladygos likimų, pa
ryškino dar vienų kitų netolimos 
praeities su kariuomene surištų 
įvykį. Pabaigoje linkėjo, kad mont- 
realietis pik. Itn. Laisvydas 
Baršauskas pasiektų generolo 
laipsnį.

Meninėj dalyje pasirodė mer
ginų dainos vienetas “Aušra”, va
dovaujamas Andrėjos Beniušie
nės, su keturiomis dainomis, ir 
Montrealio vyrų oktetas, vadovau
jamas H. Celtoriaus, su penkio
mis dainomis. Abiems vienetams 
akompanavo muz. A. Stankevičius. 
Tarp dainų R. Ramanauskaitė pa
deklamavo du eilėraščius. Atsar
gos aviacijos majoras Jonas Ado
maitis buvo papuoštas Lietuvos 
atsargos karininkų sųjungos ženk
liuku, atvežtu J. Šiaučiulio, bei 
atitinkamu raštu. Minėjimas baig
tas Tautos himnu. Po jo pasivai
šinta užkandžiais ir kava.
Montreal museum of fine arts, 
1379/ 1380 Sherbrooke St. W., lapk
ričio 28 d. atidaryta kalėdinių 
eglučių paroda, kuri tęsis iki po 
Kalėdų. Lietuviškų eglutę puošia 
Montrealio lituanistinė mokykla 
su “Vaivorykštės” pagalba.

Naujų metų sutikimų rengia 
LK Mindaugo šaulių kuopa AV pa
rapijos salėje. Norintieji daly
vauti prašomi iš anksto registruo
tis pas šaulius. B.S.

PETRAS ADAMONIS,
Chartered Insurance Broker

REIKALINGA AUKLĖ kūdikiui, 
kuri galėtų gyventi kartu ir atlikti 
namy ruošos darbus. Skambinti 
tel. 905 764-9320.

MOTERIS ieško darbo. Galėtų 
prižiūrėti vaikus ar vyresnio am- 
žaus žmones. Skambinti tel. 416 
760-7181.

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.


