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Laukiančių viltis 
nėra tuščias žodis

KUN. ANTANAS RUBŠYS,

Manhattan College

Žodis “laukti” — dažnas mū
sų lūpose, o dar dažnesnis — 
laukimo jausmas mūsų širdy
je. “Laukti” reiškia pasilikti, 
būti kur nors kurį laiką, tikė
tis ką nors ateinant, atvyks
tant, pasirodant. Laukiame 
lėktuvo atskrendant ar auto
buso atvažiuojant, svečio at
vykstant. Laukiame laiško — 
žinios iš namų, laukiame, ka
da vėl susitiksime. Net sako
ma: “Laukia kaip saulės užte
kant” ir “Laukia kaip nuvytu
si žolė rasos”. Laukiame, kad 
sulauktume.

Žodis “sulaukti” irgi dažnas 
mūsų gyvenime. Jo reikšmė — 
pasiekti, ko buvo laukiama. 
Laukiau ir sulaukiau! “Su
laukti” reiškia ir išbūti ligi 
kam nors įvykstant, patirti ir 
išgyventi tai, ko buvo laukia
ma. Sulaukėme šv. Kalėdų. 
Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų!

Kasmet Advento laikotarpis 
atspindi ilgesio kupiną lau
kimą amžinojo Dievo, įėjusio 
vienkartiniu įsikūnijimu vi
sam laikui į žmonijos isto
riją ir žmogaus gyvenimą prieš 
1995-erius metus. Advento me
tu skaitiniai šv. Mišiose ima
mi iš pranašų, kalbėjusių Die
vo vardu apie Mesijo atėjimą. 
“O kad perplėštum dangų ir 
nužengtum!... Ganysis vil
kas drauge su ėriuku, liūtas 
šiaudus ės kaip jautis, o an
gies maistas bus dulkės. Ne
bebus užgavimo, nei sunaiki
nimo” (Iz 63,19; 65,25). Prana
šai kalbėjo Dievo vardu apie 
Mesijo atėjimą išvaduoti:

Viešpaties DIEVO dvasia 
su manimi, nes VIEŠPATS pa
tepė mane, kad neščiau gerą
jį naujieną vargdieniams. Pa
siuntė mane paguosti prislėg
tųjų, paskelbti belaisviams 
laisvės ir atidaryti kalėjimo 
duris kaliniams. Paskelbti 
VIEŠPATIES malonės metų, 
— mūsų Dievo atpildo dienos, 
paguosti visų liūdinčiųjų 
(Iz 62,1-2).

Marija, palaimintoji Mer
gelė, nuo amžių Dievo Žodžio 
įsikūnijimu buvo skirta tap
ti Mesijo motina. Pradėdama, 
pagimdydama, augindama, pa
aukodama šventykloje Mesiją, 
drauge kentėdama ant kry
žiaus su Sūnumi, nepalygina
mu būdu padėjo įvykdyti Die
vo užmojį.

Malonės plotmėje ji tapo 
visų mūsų motina. Ši Marijos 
motinystė prasidėjo, kai ap
reiškimo metu ji klusniai — 
tiesa, 
džiai 
nėra 
1,37).
na man, kaip tu pasakei” (Lk 

sumišusi, bet nuošir- 
— įtikėjo, kad “Dievui 
negalimų dalykų” (Lk 
Marijos žodžiai “tebū

i

Kučių vakare
Pirmoji vakaro žvaigždė bučiuoja mano langą, 
mėnulis vartosi plunksnotam patale, 
skamba varpai, jų aidas stiebiasi i dangų, 
ir žemės skęsta Kūdikio gimtadienio džiaugsme.

Palinko apšarmojusios eglaičių šakos 
po balto sniego žvilgančia našta, 
o grakščios stirnos mina siaurą taką 
sidabro spinduliais apšviestame miške.

Anapus marių laisvės varpas aidi 
ir plaukia minios į maldos namus, 
nes jau vergijos debesys ten išsisklaidė 
ir laisvas, ir džiaugsmingas ten dangus.

Baltijos bangos apglėbia laivus pajūrio uoste, 
laisvai putoja skaidrios bangos Nemune, 
vėjelis lengvas liekną pušį glosto 
ir žemė ilsisi kalėdiniam džiaugsme.

O Kūdikėli Šventas, Tavo rankos stebuklingos 
Tėvynėn atnešė skambėjimą varpų, 
vergijos pančiai sutrupėjo ir pradingo, 
o su Tavim nušvis ten židiniai svajonių ir vilčių.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

1,38) padarė ją pirmąja krikš
čione, Mesijo — Kristaus — 
mokine. Su Marijos sutikimu 
tapti Mesijo motina baigėsi 
žmonijos išganymo laukimas. 
Žmonija sulaukė Išganytojo, 
patyrė ir išgyveno išganymą.

LAUKIAME,
KAD SULA UKTUME

Amžinojo Dievo atėjimas į 
istoriją buvo ir yra vienkar
tinis: “Jėzus Kristus yra tas 
pats vakar ir šiandien, tas pats 
ir per amžius” (Žyd 13,8). Die
vas yra amžinas, o žmogus — 
laikinas. Dievo būsena — am
žinybė, o žmogaus — tik didė
jantis tikrovės lopelis. Mums 
neįmanoma įsivaizduoti kas 
yra amžinybė, o didėjantį tik
rovės lopelį patiriame, išgy
vename, nes, kurdami ateitį, 
veržiamės į vis tolstančius 
akiračius. Čia mes neturime 
“išliekančio miesto”, bet ieš
kome busimojo. Laukiame, 
kad sulauktume laiko -pilnat
vės. O Kalėdų šventimas duo
da laukimui naują pobūdį.

Kalėdos yra dovanų metas. 
Dievo dovana žmogui Kalėdo
se yra neįkainojama viltis, 
skatinanti kurti ir puoselėti 
savo ateities svajonę. “Išga
ningoji Dievo malonė pasiro
dė visiems žmonėms ir moko 
mus, kad ... santūriai, teisin
gai ir maldingai gyventume 
šiame pasaulyje, laukdami 
palaimintosios vilties ir 
mūsų didžiojo Dievo bei Gel
bėtojo Kristaus Jėzaus šlo
vės apsireiškimo. Jis atidavė 
save už mus ...” (Tit 2,11-14).

Užtat, švenčiant 
sveikiname vienas 
“Sveiki, sulaukę šv.
— skelbiame vienas 
nią apie išganymą 
“Tamsybėje tūnanti
vydo skaisčią šviesą, gyve
nantiems ūksmingoje nevil
ties šalyje užtekėjo saulė” (Mt 
4,16). Ši tamsybė reiškia dva
sinį apakimą, kuris kartais 
ištinka žmoniją, apgaubda
mas pavienį žmogų, tautas 
ir net istoriją savo klaikia 
skraiste.

Iš tikrųjų mūsų XX šimtme
tis pergyveno tokius nevilties 
laikotarpius. Du pasauliniai 
karai buvo nuožmūs nevilties 
metai, įstūmę žmones ir tau
tas į kančios verpetus. Mūsų 
tautai — daugeliui mūsų tau
toje — šis šimtmetis tebėra ‘JT IK-& ZK-.
širdgėlos ir kančios metas. 
Iš šių kančios verpetų gelmės 
žmonės ir tautos ieško vilties
— kelio į ateitį.

Linkėdami artimui žodžiais 
“Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų!”, 
kviečiame artimą ir save ska
tiname būti atvirais didžia
jai Paslapčiai — Dievui. Atvi
rybė Dievo paslapčiai žmo-

Kalėdas, 
kitą su 
Kalėdų!” 
kitam Ži- 
ir viltį, 

tauta iš-

į sveiki, sulaukę šventų Kalėdų!

Pasaulio Išganytojas Dievažmogis Jėzus Kristus, gimęs Betliejuje, savo vaikystės dienomis, 
pavaizduotas torontiečio dailininko Sauliaus Jaškaus. Šiame įvaizdyje atsispindi žmogiškoji 
ir dieviškoji Kristaus misija, regima per dabarties gyvenimo prizmę

gaus gyvenime ir žmonijos is
torijoje šalina ateities baimę. 
Mūsų šimtmetis prasidėjo su 
idėjomis apie Dievo mirtį ir 
svaiginantį žmogaus pasitikė
jimą savimi, autonomiją, o 
baigiasi baimingu nusivyli
mu savimi ir ateities baime.

Popiežius Jonas-Paulius II, 
1995 m. spalio 6 d. kalbėdamas 
Jungtinių Tautų visumos po
sėdyje, pakartotinai kvietė 
tautų vadus: “Nebijokime at
eities. Nebijokime būti žmo
nėmis. Čia esame ne atsitik
tinai. Visi be išimties esame 
sukurti pagal ‘paveikslą ir pa
našumą’ To, Kuris yra viso, 
kas yra, kilmė. Esame apdova
noti išmintimi ir pajėgūs. To
kias dovanas turėdami, Dievo 
malonės lydimi, pajėgsime 
naujame trečiojo tūkstantme
čio šimtmetyje kurti žmogaus 
orumo vertą civilizaciją ir 
kultūrą, kurioje klestės lais
vė. Tam esame pajėgūs ir tai 
privalome sukurti! Taip elg
damiesi patirsime, kad šio 
šimtmečio ašaros parengė dir
vą naujam žmogaus dvasios 
pavasariui”.

SULA ŪKIAME, 
KAD LAUKTUME

Autentiška žmogaus laisvė 
ir sielos ramybė, tikras tautų 
teisingumas ir tikra taika sie
jasi su Dievo užmoju siųsti 
Gelbėtoją ir įeiti į visą žmo

Užtat pranašų žo- 
Mesijo 
ir nū-

gimė!

nijos istoriją bei žmogaus gy
venimą.
džiai, skelbę viltį 
laukiant, skelbia viltį 
dien:

Nes kūdikis mums
Sūnus mums duotas! Jis bus 
mums valdovas. Jo vardas bus: 
‘Nuostabusis Patarėjas, Ga
lingasis Dievas, Amžinasis 
Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. 
Jo viešpatavimas be ribų, o 
taika begalinė. Jis viešpa
taus Dovydo soste ir valdys 
jo karalystę: tvirtins ir pa
laikys ją teismu ir teisumu 
dabar ir per amžius (Iz 9,5-6).

Čia pranašas kalba apie Me
siją, kurio atėjimo su ilgesiu 
laukė Dievo tauta. To paties 
Mesijo nerimo kupinas laukia 
šiuolaikinis žmogus, — vyras 
ir moteris, — išgyvenęs nio
kojančius karus, mirties sto
vyklas, žiaurumą ir žmogaus 
orumo išniekinimą.

Be Dievo autentiška žmo
gaus laisvė nėra įmanoma, nes 
žmogus, būdamas trapus iš 
prigimties ir gyvenimo sąly
gotas, ieško įžūliai saugumo 
artimo sąskaita ir nu-si-deda, 
nusižmogina. Žmogaus laisvė 
— laisvė kūrinio. Ji nėra įno
ris daryti tai, kas patinka, 
bet teisė laisvai rinktis da
ryti tai, kas privalu žmogui.

Jėzaus, išganymo ir vilties 

romus ir nuolankios 
ir jūs rasite savo

nešėjo, žodžiai sklydi ypatin
ga jėga: “Ateikite pas mane 
visi, kurie vargstate ir esate 
prislėgti — aš jus atgaivinsiu! 
Imkite ant savo pečių mano 
jungą ir mokykitės iš manęs, 
nes aš 
širdies,
sieloms atgaivą. Mano jungas 
švelnus, mano našta lengva” 
(Mt 11,27-30).

Sulaukėme, kad lauktume! 
Laukti nėra sėdėjimas rankas 
sudėjus nieko nedarant, bet 
gyvenimas viltimi, veržima
sis į ateitį su pasitikėjimu. 
Dievo Sūnus atėjo į Betliejų 
nešti naštos — Kryžiaus — ir 
sunaikinti nuodėmės bei mir
ties, viešpataujančių žmoni
joje.

Be to, jis nūn yra šalia vargs
tančiųjų ir prislėgtųjų. Už vi
sus ir su kiekvienu žmogumi 
Betliejaus Kristus neša Kry
žių į Kalvariją, nes jis yra 
mūsų brolis ne tik Kalėdose, 
bet ir Didįjį Penktadienį.

Sulaukėme, kad patirtume 
Dievo paslaptį — mylintį vieš
patavimą — savo širdyje ir vi
soje žemėje. Šio viešpatavimo 
artumas atveria mums, besi- 
galynėjantiems ant trapaus ir 
sąlygoto tikrovės lopelio, Die
vo amžinybę ir atskleidžia 
prasmę mūsų pastangų gyven-

Pasklidusius pasaulyje 
jungia bendra jungtis • Lietuva 
Vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, savo kalėdiniame 
sveikinime visiems tautiečiams plačiajame pasaulyje 
primena visiems bendrą jungtį — Išganytoją Kristų ir 
tėvynę Lietuvą. Ta jungtis ypač išryškėjo belankant 

Rusijos lietuvių bendruomenes

MIELI BROLIAI, SESĖS!

Prie Kūčių stalo laužydami 
kalėdaitį, atsiprašę vieni ki
tus už padarytas skriaudas, 
vyksime į šventoves su viso 
pasaulio krikščionimis pagar
binti Dievo Sūnaus, tapusio 
mūsų Išganytoju ir Broliu.

Kalėdas švenčiame ne vien 
mes — krikščionys. Kalėdos 
yra visuotinė visos žmonijos 
meilės ir vilties šventė. Dievo 
Sūnaus įsijungimą į žmonijos 
istoriją savo būdu švenčia vi
sas pasaulis. Net žmonės, save 
laiką netikinčiais, šią dieną 
stengiasi būti geresni, vienu 
ar kitu būdu nori išreikšti mei
lę savo artimui; pasikeičiama 
sveikinimais ir dovanomis; 
aplankomi ligoniai bei vieniši 
seneliai; aukojama labdarin
goms organizacijoms; maiti
nami benamiai; karų metu pa
dedami ginklai.

Jei žmonės, net ir nepažįs
tą Kristaus, jo gimtadienį 
stengiasi būti geresni, pajė
gia išeiti iš savo siaurų as
meninių interesų akiračio, ar 
tai neliudija butinio ryšio tarp 
Kristaus ir tvarinijos, apie 
kurį kalba Šv. Raštas: “Jis yra 
neregimojo Dievo atvaizdas, 
visos tvarinijos pirmgimis ... 
visa sutverta per jį ir jam” 
(Kor. 1,15-16) ir didžiojo Baž
nyčios daktaro šv. Augustino 
teigimo, jog kiekviena siela 
iš prigimties yra krikščioniš
ka? Visa tai mums teikia vil
ties sulaukti dienos, kada visi 
galėsime kreiptis į Dievą “Tė
ve mūsų” malda.

“Pasaulis išgyvena gilią 
transformaciją. Progų taikai, 
susitaikinimui ir ekonominei 
pažangai matome tose pasau
lio dalyse, kuriose vargiai tai 
galėjome pastebėti prieš ke
letą metų,” kalbėjo popiežius 
Jonas-Paulius II Jungtinėse 
Tautose 1995 m. spalio 5 d.

Šią (1995 m.) vasarą teko ap
lankyti Rusijos lietuvių bend
ruomenes bei dalyvauti Rusi
jos ir Kazakstano vyskupų 
konferencijoje. Du dalykai 
paliko gilų įspūdį: susitikimas 

ti viltimi, veržiantis su pa
sitikėjimu į Dievo mums paža
dėtą ateitį.

SVEIKI, SULA ŪKĘ ŠV. 
KALĖDŲ!

Dievas — amžinoji Paslap
tis. Dievas yra ir ateina. Am
žinybę ženkliname esamuoju 
laiku. Žmogų sąlygoja ne vien 
dabartis, bet ir praeitis, ir 
ateitis, nes žmogus ne tik yra, 
bet ir atsimena, ir viliasi. Die
vo — amžinosios Paslapties 
— atėjimas ženklinamas trim 
laikais: būtuoju, esamuoju, 
būsimuoju. Dievas atėjo, at
eina ir ateis. Užtat žmonija 
laukė, laukia ir sulauks.

“Taip buvo su mumis: kol 
buvome nepilnamečiai, turė
jome vergauti pasaulio prad
menims. Bet, atėjus laiko pil
natvei, Dievas atsiuntė savo 
Sūnų, gimusį iš moters, paval
dų įstatymui, kad atpirktų 
esančius įstatymo valdžioje 
ir kad įgytume įsūnystę (įduk- 
terystę). O kadangi esame įsū
niai (įdukros), Dievas atsiun
tė į mūsų širdis savo Sūnaus 
Dvasią, kuri šaukia: ‘Aba, Tė
ve!’ ” (Gal 4,3-6). “Mes pažino
me ir įtikėjome meilę, kuria 
Dievas mus myli. Dievas yra 
meilė” (1 Jn 4,16). 

su Maskvos lietuvių mokyklos 
“Šaltinėlis” mokiniais ir Va
karų kraštų pagalba sovieti
nės sistemos suluošintam 
žmogui.

su

sos- 
Ka-

Maskvos lietuviukai, pasvei
kinę mus giesmėmis, dainomis 
bei tautinių šokių pyne, įtei
kė savo pačių sukurtą dovaną 
— 4x3 pėdų piešinį — didžiu
lį, plačiai išsišakojusį ir au
tografais papuoštą medį, taip 
vaizdžiai išryškinantį tautinį 
solidarumą: nors po visą pa
saulį išsisklaidę, tačiau esa
me gyvybiškai susijungę 
tautos kamienu — Lietuva.

Novosibirske, tremtinių 
tinėje, vykusi Rusijos ir 
zakstano vyskupų konferenci
ja, kurioje dalyvavo Europos 
ir Amerikos atstovai, liudijo, 
kaip veiklus yra krikščioniš
kasis solidarumas šioje poko
munistinėje eroje — 162 kuni
gai misijonieriai iš 17 kraštų 
bei 193 seselės vienuolės au
koja savo gyvenimą, kad padė
tų dvasiškai ir morališkai su
luošintam žmogui suprasti 
savo didingumą bei asmeninį 
įnašą bendruomenės gyveni
me; kad pagelbėtų jiems su
rasti Dievą ir Jame atpažin
ti mus mylintį, mūsų gerove 
besirūpinantį Tėvą. Misijo- 
nierius išlaiko bei visą Rusi
joje ir Kazakstane atsikurian
čios Bažnyčios religinę, socia
linę ir kultūrinę veiklą finan
suoja milijoninėmis aukomis 
Vakarų kraštų pasauliečiai 
krikščionys.

Mieli Broliai, Sesės, su nuo
širdžiu dėkingumu švęskime 
1995-jį Kristaus gimtadienį, 
su krikščioniška viltimi suti
kime Naujuosius 1996 metus!

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje —

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
Kalėdos, 1995

Negęstanti žvaigždė
Buvo juoda, SKAUSMINGA. Nyku. 
Išeities ir vilties nebėra...
Tik vidur tamsiausios nakties - 
Švyst, sužibo žvaigždė!
Krito melas. Nugalėta kaltė. 
Kaip košmaras sunkus - 
išsisklaidė naktis.
Smurtą, kerštą, karus 
Ji ištirpdė staiga 
Ir užliejo banga, 
Tarsi meilė karšta 
Ji sutaikė kraštus.
NUGALĖJO VAIDUS 
IR Į ŠIRDĮ ŽMOGA US 
JI JAU AMŽIAMS 
ĮDIEGĖ KITOKIUS JA USMUS. 
Džiaukis, žeme!
Triumfuoki, dangau! 
Nebereikia nei klaidžiot,- 
Nebereik aimanuot,- 
Kas nuoširdžiai, 
Be atilsio ieško takų 
Prie kūtelės mažos, 
Prie Karaliaus visų, 
Kur tiek vietos apstu 
Kiekvienam, kiekvienam. 
Per pasaulį šiandien 
Tekeliauja žvaigždė, 
Nešdama tiek šalims, 
Tiek žemynams visiems, 
Taip pat Tau, taip ir man... 
Dar nėra tiek jėgos, 
Dar nėra tiek tamsos, 
Kad nutiltų danguj 
Ir žmogaus širdyje 
Toji džiaugsmo daina, 
Nusileistų ŽVAIGŽDĖ!

Kun. Kazimieras Ambrasas
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DIEVIŠKOJI 
ŽVAIGŽDĖ,

sušvitusi 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 tebėra sugriauta.

NAUJIEJI METAI tepaskatina mus visus 
naujai žvelgti į Gerąją Kristaus Naujieną ir naujai 
gyventi. Kanados lietuvių katalikų centras

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBEI
Lietuvos Vyskupų konferen

cija susipažino su Vyriausy
bės pavedimu paruoštu doku
mentu “Šeimos politika ir 
veiksmų kryptys, Vilnius, 1995”.

Vyskupų konferencija nu
stebusi ir susirūpinusi dėl 
šio dokumento turinio. Jame 
nerandame tikros šeimos kon
cepcijos ir apskritai neįvar
dinama, kas yra šeima. Vietoje 
šeimos sampratos randame so
ciologinį aprašymą įvairių 
šeimos institucijos pokyčių, 
šeimos dezintegracijos for
mas ar modelius, kurias var
gu ar galima vadinti “šeima”. 
Pateikta “šeimos” samprata 
nesiderina nei su prigimties 
teise, nei su bendražmogiško- 
mis vertybėmis, nei su žmo
gaus teisių Chartija ir, paga
liau, yra priešinga Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 38 
straipsniui, kuriame sakoma, 
kad “santuoka sudaroma lais
vu vyro ir moters sutarimu”.

Mūsų nuomone, dokumente 
turėtų būti labai aiškiai ir be 
jokių dviprasmybių pareikš
ta, kas yra šeima ir kokią šei
mą “Valstybė saugo ir globo
ja” (38 str.). Dabartiniame do
kumente išreikšta šeimos 
samprata yra visiškai nesu
derinama su krikščionišku 
šeimos esmės suvokimu. O juk 
būtent tokią šeimos sampratą 
gerbia ir puoselėja dauguma 
Lietuvos visuomenės. Netu-‘ 
rint aiškios šeimos ir šeimos 
funkcijų sampratos, visa su
banalinama, lyg tai būtų vien

psichologinis, ekonominis, 
reprodukcinis, socialinis ir 
kultūrinis vienetas.

Šeima yra žymiai daugiau. 
Tai meilės ir gyvenimo bend
ruomenė, pradinė ir svarbiau
sia auklėjimo bendruomenė, 
kuriai patikėta dvasinių, re
liginių, dorovinių, kultūrinių 
ir tautinių vertybių perdavi
mas. Remdamasi meile, doro
ve ir būdama atvira gyvybės 
dovanai, šeima užtikrina vi
suomenės ateitį, jos sveiką 
vystymąsi ir gerovę.

Yra dokumente ir neblogų 
pasiūlymų, tačiau jie lieka 
pastatyti tarsi ant smėlio pa
grindo. Visi suprantame, kad 
šeima šiandien išgyvena gi
lią krizę, tačiau dokumente 
pateikti siūlymai nori gydyti 
ligos simptomus, o ne pačią 
ligą. Dabartinėje padėtyje 
turėtume nukreipti visų mū
sų pastangas sustiprinti šei
mas moralinio auklėjimo sri
tyje, kad Lietuva turėtų tvir
tų, dorų šeimų. Konstitucija 
įpareigoja Valstybę saugoti 
ir globoti šeimą, motinystę, 
tėvystę ir vaikystę. Tam neuž
tenka vien ekonominės para
mos, reikia sudaryti šeimoms 
sąlygas, ypač daugiavaikėms 
šeimoms, kad galėtų norma
liai gyventi.

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija labai prašo vyriausy
bę sudaryti platesnę darbo 
grupę, kurioje galėtų dalyvau
ti ir Katalikų Bažnyčia bei 
visuomeninių organizacijų 
atstovai, kurie dirba šeimos 
labui, globoja nelaimingas 
šeimas, vaikus iš asocialių 
šeimų ir pan.

Katalikų Bažnyčia per savo

AUDRYS JUOZAS BAČKIS, 
Vilniaus arkivyskupas

x. -c**.
parapijas, šeimos centrus, 
dėstydama tikybą mokyklose 
bei darželiuose, yra įgijusi 
didelę patirtį ruošdama jau
nuolius šeimos gyvenimui ir 
galėtų pasitarnauti svarbiu 
įnašu į “Šeimos politikos kon
cepcijos” paruošimą.

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija šiame savo pasiūlyme 
išreiškia daugelio Lietuvos 
šeimų rūpestį ir trokšta kuo 
geriau pasitarnauti tautai ir 
visuomenei.

Audrys Juozas BAČKIS,
Lietuvos Vyskupų 

Konferencijos Pirmininkas

9 RELIGINIAME GIMME

Mieli lietuviai, visi Lietuvos bičiuliai • 

Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje į 

Kalėdinių žvakučių šviesa ir šiluma teapgaubia visus, kurie i 
S4 leidžia laikraščius, telkia žmones į lietuvių organizacijas, renka j
M lėšas ir jas aukoja, moko vaikučius ir vaikaičius lituanistinėse : 

mokyklose, suka šokio ratelius ir telkia dainininkus, leidžia ■ 
y knygas, profesoriauja, rašo eilėraščius ir romanus, rūpinasi ' 

lietuvių radijo stočių veikla, dvasiškais dalykais ir parapijomis, i 
pagalbos ir paramos organizacijomis vargstantiems Lietuvos j 

M žmonėms, domisi jų darbais ir rūpesčiais. Lai geroji švenčių i 
dvasia lydi Šiaurės Amerikos lietuvius, tiek daug nuveikusius •’ 

y Lietuvos ir lietuvybės labui laisvalaikio, savaitgalio, asmeninio j 
® poilsio ir asmeninių santaupų sąskaita. 1

w Visiems Jums, kuriems rūpi Lietuva, tautos didžiuma prie 1 
Baltijos jūros, linkiu kuo džiaugsmingiausių šv. Kalėdų ir Į 

yA derlingų darbais Naujųjų metų. J

Visai ne laikas nustoti ūpo, tikėjimo rytdienos Lietuva, tautos 'j 
sL pažanga ir taikia kaimynų valia, sprendžiant nepriklausomybės •’ 
y įtvirtinimo reikalus.
3* Ramybės, vienybės, sutarimo, naujų vilčių ir sumanymų ’ 

išsipildymo 1996-aisiais. J
Dr. Alfonsas Eidintas, 

Lietuvos respublikos ambasadorius 
JA V-bėms ir Kanadai

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 vilti!

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga
SVEIKINAME

Tradicinė Lietuvos ateitinin
kų federacijos rudens akade
mija įvyko spalio 6-8 d.d. Kėdai
niuose. Dalyvavo daugiau kaip 
130 moksleivių ir studentų, 
kuriuos pasveikino LAF vice
pirmininkas Vidas Abraitis. 
Įžanginėje paskaitoje prof. K. 
Skrupskelis aptarė kultūrinę 
ir socialinę organizacijos 
veiklos kryptį. Kelias paskai
tas skaitė kun. dr. K. Trimakas. 
Dr. T. Sodeika svarstė žodžio 
ir prasmės santykį. Kursus ve
dė psichologė L. Šalčiuvienė. 
Moksleiviai dalyvavo iškalbos 
pratybose. Diskusijoms vado
vavo sės. D. Kuzmickaitė. Da
lyviai pasveikino 75 metų su
kaktį švenčiantį prof. kun. Pau
lių Rabikauską, SJ. Provincijo
las kun. J. Boruta, SJ, skatino 
jaunimą atsiliepti į Dievo kvie
timą.

Šimtasis pagalbos krovinys 
iš Vechtos (Vokietija) spalio 
13 d. pasiekė Lietuvą. Šia pro
ga vysk. S. Tamkevičius aukojo 
Mišias, kuriose dalyvavo gera
darių delegacija, vadovauja
ma “Caritas” direktoriaus P. 
Schneider’io ir Maltos pagal
bos tarnybos vadovo prof. K. 
Schmitt’o. Kauno burmistras 
prof. VI. Katkevičius svečiams 
surengė priėmimą, kuriame dė
kojo už pagalbą ir per penke
rius metus išsivysčiusią part
nerystę. Padėką pareiškė ir 
sveikatos ministeris Ant. Vin- 
kus. Pokalbyje Informacijos 
centrui Lietuvos “Caritas” gen. 
sekretorė sės. A. Pajarskaitė 
atkreipė dėmesį ir į svarbius 
kultūrinius mainus, priminė, 
kad Vechtoje prie pagalbos būs
tinių pastatyti kryžiai kaip Lie
tuvos dėkingumo ženklas.

Lietuvos “Caritas” federaci
jai priklausančios slaugos li
goninės priestatą ir koplyčią, 
pastatytus olandų lėšomis, spa
lio 28 d. Kaune pašventino fede
racijos pirmininkas vysk. S. 
Tamkevičius. Iškilmėje dalyva

vo darbus finansavusio Olandi
jos fondo atstovas O. Regout, 
gyd. E. Marčiulionienė, ligonių 
tarnybos vadovė, ir Kauno mies
to pareigūnai bei kiti svečiai. 
Ligoninė skirta nepagydo
miems ligoniams, kurių šiuo 
metu yra 35. Juos aptarnauja 
20 žmonių. Padeda ir savano
riai.

Socialinės rūpybos profesi
nių studijų centro Vytauto Di
džiojo universitete tarybos po
sėdyje spalio 19 d. svarstyta ga
limybė plėsti mokymo progra
mą ir centro veiklą. Tarėsi Lie
tuvos “Caritas” federacijos gen. 
sekr. sės. A. Pajarskaitė, kun. 
R. Grigas, prof. R. Constable, 
prof. R. Kulienė, prof. A. Goš
tautas, prof. V. Kaminskas ir 
doc. J. Lapė. Aptarta galimybė 
įsteigti bakalauro programą. 
Klausimui išnagrinėti sudary
ta komisija. Planuojama dau
giau dėmesio skirti šeimų ir 
vaikų socialinėms problemoms.

Gyd. Danutė Gaigalienė, spa
lio 1 d. Kaune Lietuvos “Cari
tas” diagnostiniame centre pra
dėjusio veikti patariamojo cent
ro vadovė, pareiškė, kad požiū
ris, jog AIDS liga suserga tik ri
zikingo ir laisvo elgesio žmo
nės, yra klaidinantis. Patirtis 
rodanti, kad ši baisi liga vis daž
niau ima brautis į šeimas, ku
rios nieko bendro neturi su 
prostitučių, narkomanų ar ho
moseksualų grupėmis. Pata
riamasis centras švies kateke- 
tus, tėvus ir mokinius. Tikima, 
kad krikščioniškas požiūris bus 
labai naudingas kovoje su šia 
liga.

Kauno bendruomenė “Gyvieji 
akmenys” spalio 22 d. čia suren
gė “Atsinaujinimo dieną”. Pa
skaitose (kun. G. Grušas, R. Ša- 
laševičienė, J. Milašauskienė) 
iškeltas rūpestis Lietuvos 
evangelizacija. Esą šiandieninę 
Lietuvą būtina evangelizuoti. 
Daugiau kaip 180 žmonių klau

sėsi paskaitų, dalyvavo atskirų 
temų grupėse, žiūrėjo pantomi
mos spektaklį “Orkestras”, at
skleidžiantį Dievo ir žmonių 
tarpusavio santykių prigimtį. 
Renginys baigtas Mišiomis, ku
rias koncelebravo kun. G. Gru
šas, kun. K. Rugevičius ir kun. 
G. Numgaudis, OFM. Tokie ren
giniai vyksta kas du mėnesiai. 
Jų tikslas suburti parapijose 
esančias maldos grupes. Kitais 
metais temas numatoma sieti su 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
skelbtais Atgailos metais.

Prof. kun. Pauliaus Rabikaus
ko, SJ, 75-erių metų sukaktis 
plačiai paminėta Lietuvoje. 
Spalio 15 d. Šv. Pranciškaus 
Ksavero jėzuitų šventovėje 
Kaune sukaktuvininkas drauge 
su kitais kunigais aukojo Mi
šias, po kurių dr. Aldona Vasi
liauskienė gausiai susirinku
siems žmonėms pristatė kun. P. 
Rabikausko, SJ, darbus, reikš
mingus Lietuvai. Sukaktuvinin
kas yra vienas žymiausių lietu
vių istorikų, daug prisidėjęs 
prie Istorijos šaltinių serijos, 
kurioje skelbta Vatikano archy
vų medžiaga, leidimo. Romoje 
įsteigęs Lietuvos katalikų 
mokslo akademijoje istorijos 
sekciją, parengęs išsamią stu
diją apie šv. Kazimierą, paskel
bęs daug studijinių straipsnių. 
Jo veiklą įvertino popiežius, 
paskirdamas jį Šventųjų kon
gregacijos patarėju.

Minėjime kalbėjo Kauno jė
zuitų gimnazijos direktorius 
kun. Gintaras Vitkus, SJ, svei
kino Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius Br. Vaškelis, 
teologijos fakulteto atstovas 
kun. K. Žemaitis, seserys vie
nuolės, jėzuitų gimnazijos mo
kiniai. Sukaktuvininkas, dėko
damas už sveikinimus, priminė 
dėkingumą Dievui.

Spalio 14 d. sukaktis pami
nėta Vilniuje, spalio 8 Kėdai
niuose, kur prof. kun. P. Rabi
kauskui, SJ, suteiktas miesto 
garbės piliečio vardas.

(Žinios iš leidinio “Katalikę 
Bažnyčia Lietuvoje”)

Washington, DC

Gražina ir aš

Jūsų nuolatinis rūpestis

ir parama Tėvynei

yra stipri Tėvynės

meilės išraiška.

Haris Lapas,
Generalinis Lietuvos 

garbės konsulas

KLB Toronto apylinkės valdyba

švenčių ir viltingų

1996 metų - |

šv. Kalėdų
proga 

nuoširdžiausiai sveikiname 
Kanados lietuvius 
ir linkime 

laimingų 1996 metų.

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

y Ir jei audrai ištikus, 
Verstų stulpą vieną, 
iš tų, kurie prilaiko 

y mūsų namo sieną, - 
S# Namas negrius -

Iš baimės jūs neišlakstykit, 
y Tik vietoj to stulpo, 
Nj. Tą pačią dieną, 
įS Tuoj kitą statykit! 
y (V. Kudirka)

Šv. Kalėdų

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

a .

Jūsų parama bus įvertinta su 
.^dėkingumu tų, kuriems teikiate pastogę, globą 

ir šviesesnės ateities viltį.

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”
sveikina visus rėmėjus Kristaus gimimo šventėje ir 

linki Aukščiausiojo palaimos 1996 metuose.

proga siunčiame 
nuoširdžiausius

linkėjimus broliams ir sesėms Tėvynėje .ų- 
ir išeivijoje. .j®

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

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba -
A. Vaičiūnas, J. Adamonytė, V. Zubrickienė,
K. Deksnys, I. Ross, M. Balaišytė, N. Liačienė, rH- 
kun. E. Putrimas, L. Ehlers, P. Kulienė



Kalėdų vakaro pasaka Dar ne šioms Kalėdoms
SELMA LAGERLOEF

Pagaliau atėjo ir Kalėdų 
vakaras. Mažesnieji vaikai 
temstant prisiviliojo vyresnįjį 
brolį į valgomojo kambario 
kertę ir prašė pasakyti jiems 
pasaką. O jis buvo geras pasa
korius, galėjo kaip iš rankovės 
berti pasakas. Taip ir dabar 
jis ėmė pasakoti Kalėdų le
gendą.

Kai anas netolimas vienuoly
nas, pradėjo jisai, buvo pasie
kęs savo galios viršūnę ir bu
vo pilnas uolių vienuolių, ten 
gyveno ir labai maldingas jų 
vyresnysis - abatas. Tėvas An
zelmas buvojo vardas. Jis buvo 
ne tik pamaldus, bei ir išmin
tingas, bei mokytas. Žmonės 
pasakojo, kad jis galįs užbur
ti ir net sugebąs pagaminti 
auksą. Bet tai buvo netiesa. 
Bet jis studijavo, kaip atras
ti išminčių akmenį, kuris la
bai lėtą metalų vystymąsi pa
greitina ir juos per kelias va
landas paverčia auksu, nes me
talai, taip sakant, yra auksas, 
tik tokiu nevirtę dėl nevykusio 
išsivystymo. Jis daug žinojo 
apie stebuklingas dvasias, ku
rios gyvena augaluose, ore ir 
vandenyse, suvokė jų ženklus.

Kai Kalėdų naktį turėdavo 
būti laikomos vidurnakčio Mi
šios, maldingasis abatas ves
davo vienuolius pirma ne į 
šventovę, o į sodą. Siūbuodami 
smilkytuvus ir giedodami him
nus Dievo Sūnaus ir jo Motinos 
garbei, žingsniavo maldingi vy
rai aplink aukštų mūro sienų 
saugomą vienuolyno sodą. 
Abatas dideliu šlakstikliu 
gausiai šlakstė švęstu vande
niu belapius medžius ir įša
lusią žemę. Jis norėjo, kad ir 
gamta būtų dalyvė to didžio 
džiaugsmo, kurį Kalėdų naktis 
atnešė viso pasaulio būtybėms.

Vieną naktį tarp globiančių 
mūrų pasireiškė tikrai nuosta
bus gyvastingumas. Atūžė ga
lingas pietų vėjas, nušlavė 
šaltį ir sniegą. Iš žemės ėmė 
dygti žolė ir gražiausios gėlės. 
Metūgės nusimetė saugančius 
apvalkalus ir pradėjo skleis
ti pavasario lapus. Džiaugs
mas, kad Dievo Sūnus įžengė į 
žmonių pasaulį, davė auga
lams tokią jėgą, kad jie suge
bėjo pertraukti žiemos miegą 
ir šalčio siautėjimą.

Ir tuo metu, kai sodas ėmė 
žaliai puoštis, į jį pradėjo rink
tis ir šąlantys miško paukščiai, 
viliojami švelnių kvapų bei šil
tų vėjų. Kėkštai atskrido plas
nodami gražiais sparneliais, 
pamėgdžiojo vasaros paukščių 

ŠVENČIŲ proga Montrealio 
Aušros Vartų parapijos choras, 
kuris jau atšventė savo 45 metų 

sukaktį, sveikina visus “TŽ” skaitytojus su Sv. Kalėdom ir linki 
daug džiaugsmo Naujuosiuose metuose.

MONTREALIO
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS CHORAS

proga

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 -

Kanados lietuvių fondas

balsus ir tūpė ant medžių ša
kų. Raudongūžių krūtinėlės 
ryškiai švytėjo lapų žalumoje, 
mažyčiai karaliukai su aukso 
karūnėlėm ant galvučių rinko
si nustebę, o žvirbliai paliko 
ūkininkų sodybose jiems pa
dėtus kalėdinius pėdus ir at
skridę tūpė su kielėmis ir šar
komis į krūmus. Net voverai
tės, urzgėdamos iš pasitenki
nimo, liuoksėjo per mūro tvo
rą, o stirnos rinkosi prie me
taliniais pinučiais papuoštų 
sodo vartų ir žvelgė į jį gražio
mis akimis.

Tada geraširdis abatas liepė 
plačiai atidaryti sodo vartus, 
kad ir miško gyvulėliai galėtų 
įeiti, drauge džiaugtis su au
galais ir žmonėmis.

Bet įdomiausia tame šur
mulyje buvo tai, kad staiga ore 
pasigirdo stiprus zvimbimas, 
lyg kad plunksnuota strėlė oru 
atlėktų, ir štai apsukęs kelis 
nedidelius lankus, šalia gerojo 
abato nutūpė gandras. Tai bu
vo vienuolyno gandras, kuris 
kas rudenį išskrisdavo į Egip
tą. Visa apylinkė jį žinojo. Sna
pe jis laikė mažą butelį, kurį 
padėjo prie abato kojų. Pamal
dusis abatas jį paėmė, apžiū
rėjo ir sudrebėjo iš džiaugsmo. 
Butelis buvo pripiltas žėruo
jančio skysčio, kurį jis gerai 
žinojo. Tai buvo gyvybės van
duo, kurį aprašė didieji žyniai. 
Vieno tokio skysčio lašo būtų 
užtekę visus to krašto riedu
linius akmenis paversti į auk
są. Tai buvo gamtos dovana 
maldingajam abatui, kuris 
jai leido dalyvauti Kalėdų 
džiaugsme.

Kai vidurnakčio Mišios jau 
buvo pasibaigusios, šiaurės 
vėjas ir šaltis vėl pradėjo vieš
patauti vienuolyno sode, ge
rasis abatas sugrįžo į savo vie
nutę, pripylė taurę vandens ir 
įlašino vieną vienintelį lašą 
to žėruojančio skysčio. Tasai 
vanduo staiga virto putojan
čiu ir kvepiančiu vynu. Abatas 
ištiesė ranką, norėdamas pri
nešti taurę prie lūpų ir išger
ti nemarumą.

Tą. pačią akimirką vienuoly
no tylą perskrodė šauksmai, 
aimanos ir ginklų žvangesys. 
Senasis vienuolyno priešas 
bajoras Jensas Kruze su savo 
bernais užpuolė jo gyvento
jus. Jie rado sodo vartus ati
darytus, įsėlino į vidų ir už
puolė vienuolius jų vienu
tėse, norėdami pagrobti 
vienuolyno turtus. Pas Tėvą 
Anzelmą įsibrovė atšiaurus 
bernas ir, pamatęs jį laikan
tį rankoje putojančią taurę, 

garsiai nusijuokė. Kareiva 
puolė jį, surišo rankas ir pats 
ištuštino taurę. Butelį su gy
vybės vandeniu jis numetė ant 
žemės, ir skysčio lašai kaip 
kibirkštys pasipylė vienutėje.

Vėliau tas kareiva dalyva
vo daugelyje karų ir daugybė
je nuotykių. Pagaliau jis pa
sijuto esąs senas. Jo draugai 
išmirė, o jis liko vienišas be 
giminių ir namų; pajuto, kad ir 
jam laikas mirti, bet mirtis 
delsė. Jis pradėjo jos šauktis, 
bandė pats delsiančią pasku
binti, bet mirtis jo vengė ir 
tiek. Ji ateidavo pas didžiau
sius niekadėjus ir piktada
rius, bet tik ne pas jį. Išsigan
dęs jis pradėjo manyti, kad 
mirtis negali jo pasiekti. Pri
siminė tą vyną, kurį buvo išgė
ręs pas žyniavime prityrusį 
abatą, ir tą nedidelį butelį, 
žėravusį kaip žarijos ir žvaigž
dės. Tada jis atėjo į vienuoly
ną, norėdamas paklausti abato 
patarimo.

Kai jis atvyko, vienuoliai bu
vo jau išvaryti, abatas miręs, 
vienuolynas sudegintas. Re
formacija ir bajoras Jensas 
Kruze atliko tą darbą. Bet jis 
tol ieškojo griuvėsiuose, kol 
užtiko laiptus į požemį ir ten 
atrado storo mūro skliautu 
nuo ugnies apsaugotą kamba
rį, kuriame buvo laikomos vie
nuolyno knygos. Sunkius foli- 
jantus jis atplėšė nuo spynų 
ir grandinių, kuriomis jie bu
vo prirakinti prie mūrų, atsi
sėdo ir pradėjo tyrinėti, kaip 
yra su tuo užburtu abato 
gėrimu.

Ten apačioje, vienuolyno rū
syje jis ir šiandien tebesėdi, 
skaito sunkias juodosios magi
jos knygas. Jas perprasti se
nam kareivai nelengvas dar
bas. Reikėjo šimto metų, kol 
jis išmoko lotynų kalbą, šimto 
metų, kol pajėgė perskaityti 
kabalą, jam reikės gyventi dar 
šimtą metų, kol išmoks meno 
numirti. Jis žino, kas aš esu 
mokytas vyras, todėl jis mane 
dažnai aplanko. Vakar jis sto
vėjo už manęs ir žiūrėjo į ma
no graikų kalbos gramatiką. 
Netrukus jis ateis ir prašys, 
kad jį išmokyčiau graikų kalbos.

Valio - sušuko vaikai. Dabar 
mes žinome, kas tas vyras.

“Nurimkit vaikai, nerodykit 
taip garsiai, kokie kvailiukai 
esate. Aš nepasakojau apie 
kokį nors šiaip sau vyrą, bet 
apie kareivą, kuris prieš dau
gelį šimtų metų išgėrė gyvybės 
vandens ir nuo to laiko nebe
supranta meno numirti.”

Lietuviškai atpasakojo -
P. Gulbinas

& 
S. 
&

Vytautas Kašuba, Šiluvos Marija, skulptūra. Nekaltai pradėtosios Marijos 
seserų vienuolyne Putname, JAV

Iš tėviškės laiškų
I

MIELOJI,
Ačiū už tokį įdomų laišką 

su prieduku. Jau kad prisijuo
kiau, tai prisijuokiau iš per- 
lojiškių narsybių, teisingiau 
— apie jų apivarus, kaip pa
leidę šokdavo, o jei kas už
mins — muštynės ... Nors tai 
buvo ir senais senais laikais, 
bet jau išdykę bernužėliai bu
vo. Ir tėtė papasakodavo viso
kių išdaigų iš jo jaunystės. Da
bar jau beliko tik prisimini
mai.

Važiuosim netrukus tvarkyti 
kapų, deginti žvakučių, tuo
met ir naują kleboną aplanky
sime. Buvusis keletą metų, 
jaunas ir energingas, dabar 
gimnazijoj kapelionauja (Va
sario 16, Red.). O dabartinis, 
dar jaunesnis,likimės bus irgi 
pats tinkamiausias parapijai.

Na, o man šiais metais ypač 
nuo rugsėjo, labai nesiseka, 
tačiau reikia nenusiminti (sa
koma — “kiaulės metai”, tai 
viskas kiauliškai išeina). Gu
lu ir keliu su prašymu: “Vieš
patie, pasiuntei man sunku
mus, padėk man iš jų ir išbris
ti”. Išdirbau 38 metus, o pen
sijos priskaičiavo tik 153 li
tus (tai $38). Na, o kainos, kai
nos! Baisėjosi jomis ir APPLE 
kursų vadovai, kai vasarą juos 
lankiau. Ir darbo gavau ma
žiau, t. y. turėjau dalį pamokų 
atiduoti kitai mokytojai (jos 
vyras miręs, augina 2 vaikus). 
Ji už tuos vaikus gauna dau
giau, negu mano pensija, bet 
paverkė, pažliumbė ir man te
ko pasitraukti. Moraliai esu 
teisėtai pasielgusi, bet mate
rialiai bus labai sunku pragy
venti šiuos metus. Bet vis kaip 
nors, kad tik nesusirgčiau, 
išgyvensiu. Tik labai pikta, 
kad net ačiū nepasakė ta, dėl 
kurios man susidarė tiek sun
kumų.

Nepasiduodu. Kaip nors lai
kysiuosi. Tarp žmonių būnu 
linksma, o namuose ir paver
kiu ar ką nors paskaitau, kad 
negalvočiau apie savo nesėk
mes. Jauni žmonės niekuomet 
nesusimąsto, kad praeis kiek 
laiko ir jie taip pat bus seni.

Vienu žodžiu, viskas praeis, 
svarbu, kad tik nesustreikuo
tų sveikata. Tuo ir baigsiu, lin
kėdama jums viso geriausio.

II
Jūsų laiškas, gerų linkėjimų 

ir kitokios paramos kupinas 
atskrido kaip laimės paukštė 
per 7 dienas. To dar nebuvo. 

Kalėdy ir i 
Naujy mėly | 

proga ®

sveikinam 
visus tautiečius r?žs 
ir geros valios g
žmones - .«&

KLB Montrealio apylinkės valdyba g

Jei suskaičiuot jūsų gerus lin
kėjimus ir paramą, tai ir kom
piuterio reikėtų. Ačiū, kad Jūs 
esate. Ačiū, kad mane paguo- 
džiate, suraminate, padrąsi
nate. Jūs man atstojate moti
ną beveik pilna to žodžio pras
me. Ačiū už viską — gerus žo
džius, įdomius laiškus, para
mą ir t.t. Gal nesugebu gražiai 
padėkoti, bet vakare visuomet 
pasimeldžiu už Jūsų sveikatą, 
už Jūsų šeimą. Linkiu Jums 
laimės ir džiaugsmo. Lai kas
dienybė nebūna pamotė, pa
deda nugalėti nesėkmes Die
vo malonė.

Jūs ne tik paguodžiate, bet 
ir priverčiate nusišypsoti, kad 
ir pro ašaras. O tai padeda, 
malonu, reikia pripažinti. Juo
kiausi, kai perskaičiau, jog 
esu jauna. Juk Kūčias sutiksiu 
užbaigusi 58-tuosius. Jaunystę 
bebaigiu pamiršt, bet, kai per
skaitai kito parašytą žodį “jau
na”, darosi daug linksmiau. 
Prisimenu vieną kitą nuotru
pą iš paauglystės, vaikystės, 
jaunystės ir pasineriu į pri
siminimų jūrą. O, kaip tuomet 
būna gera!

Viena nuotrupėlė iš pokario 
metų. 1952 m. pavasarį buvau 
bebaigianti VI klasę (skyrių, 
pagal ankstyvesnį pavadini
mą). Turėjom laisvą pamoką — 
sirgo mokytoja, todėl mes, 6 
mergaitės, nuėjom į krautu
vę, nusipirkom saldainių ir 
grįždamos pradėjom dainuoti. 
Dar tuo metu daug kur buvo 
dainuojama talkų metu, ei
nant iš šokių vakarais ir t.t. 
Nepaprastai gražios buvo par
tizanų dainos. Tiek žodžiai, 
tiek melodija. Taigi praeida
mos pro stribų būstinę užtrau- 
kėm dainą. Dabar jau visos ne
prisimenu, tik štai toks pos
melis (maršo tempo). “Ir su
ūžė žalia giružė, tarytum vė
jo blaškoma, NKVD eina per 
mišką, ateina valanda baisi” 
ir 1.1.

Žygiuodamos koja kojon, 
balsingai traukdamos, įžen
gėm į mokyklos kiemą. Įėjom 
į klasę, dar pradėjom triukš- 
maut. Mat aštuoni berniukai 
iš mūsų šaipėsi: “Oi gi mergos 
parėjo bliaudamos” ... Aiš
ku, klasėje “užvirė” triukšmas 
ir tuo metu staiga atsidarė kla
sės durys, pro kurias lėkte įlė
kė mokyklos direktorius. Per
pykęs trenkė kumščiu į stalą 
ir rėkte išrėkė: “Kas daina
vo?” Nors jis puikiausiai mus 
matė pro virtuvės langą (gyve-

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Antrą Kalėdų dieną užeis 
mano kaimynai Sandy ir Leo. 
Aš nekepsiu nei kumpių, nei 
kalakutų, pavaišinsiu juos 
tik kava ir pyragu. Jiems sa
kiau, kad didžiausia įdomybė 
bus šokoladiniai saldainiai 
su vyšnių likeriu, kuriuos 
gavau dovanų iš Lietuvos. Tad 
per Kalėdas dėžutę iškilmin
gai atidarysiu savo kaimynų 
nuostabai ir susižavėjimui. 
Jie labai Lietuva domisi: dar 
prisimena dainuojančią revo
liuciją, žemėlapy yra susira
dę Vilnių ir Nemuną; žino, kad 
lietuviai nėra nei slavai, nei 
germanai. Taipgi aš jiems jau 
papasakojau apie Lietuvos 
saldainius — jie yra gamina
mi be chemikalų, ir todėl jų 
natūralumas turbūt pasauly 
bus labai vertinamas.

Saldainius atvežė mano 
draugė Kalėdoms. Per visą 
kelionę maišelį su dėžute ji 
laikė ant kelių, kaip didžiau
sią brangenybę. Ir tikrai — 
dangtelio paveiksliukas at
rodo puikiai: didžiulės vyš
nios su blizgančia rasele, kuri 
taipgi puošia ir skaisčiai ža
lius lapus. Tačiau, skaitant 
visus įrašus (lietuvių ir ang
lų kalba), mano akis stabtelė
jo ties viena detale: išvardi
nant saldainių sudėtį, vyšnios 
pavadintos “cherrys”. Pagal
vojau, kad gamintojams būtų 
reikėję pasiteirauti, kaip ra
šoma žodžio “cherry” daugi
skaita. Žinoma, dėl šios smulk
menos neverta jaudintis, nes 
ateity klaidelė tikriausiai bus 
pataisyta.

Ir vis dėlto tos nelemtos 
“cherrys” manyje sukėlė kaž
kokį nerimą ir tarsi savotiš
ką nepasitikėjimą gražiu vyš
nių paveiksliuku. Nors dang
telio šone užrašyta, kad ko
kybės garantija siekia Nau
juosius metus, aš nutariau 
švenčių nelaukti ir dėžutę 
atidaryti. Ilgai reikėjo grum
tis, norint nukelti dangtelį: 
peiliu atlupant klijus, tem
piant šonus nuo savęs, trau
kiant į šalį. Galiausiai su 
širdgėla teko atplėšti visus 
dėžutės kraštus, kol popierius 

no mokykloje). Aišku, visi nu
tilome, o mes, dainininkės, 
išėjom į priekį. Direktorius 
tik suriko: “Klaupt, bjaury
bės!” Ir išlėkė iš klasės su
siėmęs už širdies, t. y. šono.

Tuo metu mes net nepagal- 
vojom, į kokį pavojų įvėlėm 
mokyklos vadovybę, tėvus (juk 
mes dar buvom nepilnametės).

Klūpojom visą pamoką.
Direktorius nebuvo parti

nis, nebuvo nei prijaučiantis 
jiems, tačiau jis buvo direk
torius ir jam galėjo už tai 
smarkiai kliūt. Laimė, viskas 
baigėsi gerai. Mes per visą mo
kymosi laikotarpį pirmą kartą 
matėme taip įpykusį direkto
rių.

Po savo visų mokslų, kai pati 
pradėjau dirbti, visą laiką 
bendravau su direktorium ir 
jo šeima. Palaikau ryšius ir 
dabar su žmona, dukromis. 
Vieno pokalbio metu, kai aš 
jam priminiau tą atvejį, tai 
visų pirma jis atsiprašė, o po 
to pasakė: “Viešpatie, nejaugi 
aš galėjau taip pasielgti?”

Jis buvo nuostabiai geras 
žmogus. Tai jis mane išmokė 
teisingai kirčiuoti žodžius, 
tai jis mane išmokė rašyti be 
klaidų ir t.t. Tačiau, kaip ma
tot, sunkiose sąlygose, gal tei
singiau bjauriose aplinkybė
se, ir geri žmonės nesusival
do. Tai tik maža nuotrupėlė 
iš mano vaikystės, tačiau jos 
niekuomet nepamirštu. 

atšoko ir kampai plačiai atsi- 
vėpė.

Kai nukėliau suplyšusį 
dangtelį, prieš akis atsivėrė 
šokoladukai. Deja — visi aukš
tyn kojom apvirtę, kai kurie 
sukiužę ir lūženom pasibarstę 
į šalis, kaip kaštonų kevalai; 
kiti nuo šilumos ar drėgmės — 
balkšvai nusicukravę, su “pa
tinusiais” šonais; likeris iš
varvėjęs ir išgaravęs.

Ai, “cherrys, cherrys” — o 
juk jos mane ir atvedė į šią 
liūdną saldainių ekspediciją, 
ir tuose šokolado gruvėsiuo- 
se aš dabar jaučiausi kaip 
archeologas, kasinėdamas pi
liakalnį. Pavarčiau į dėžutės 
šoną įklijuotą kortelę, kurioj 
įrašyta: “Fasuotoja Nr. 33”. 
Gai ji neatidžiai saldainius 
“fasavo”? Nors iš tikro net ir 
nežinia, ką žodis “fasavimas” 
reiškia.

“Ėjau per kiemelį, per vyš
nių sodelį...” Aišku, pava
sarį Lietuvos soduose “cher
rys” gražiai žydėjo, vėliau gra
žiai paraudo, bet šįmet dar 
sunku joms varžytis su prity
rusiais šokolado gamintojais 
Vakaruose. Dar mums reikia 
išmokti likerį saugiau užpil
ti saldžia tyrele ir saldai
nius sutupdyti į gilesnius pa
talėlius; dar reikia išmokti ir 
svetimų kalbų žodžius taisyk
lingai užrašyti... Šioms Ka
lėdoms “cherrys” dar nepri- 
noko, dar per anksti joms ke
liauti į pasaulį. Nebent “pa
saulis” būtų tik kaimynai Ry
tuose.

Gal kai kam dar šitaip ir at
rodo. Aure: rudenį buvo šven
čiamas filmo “Niekas nenorė
jo mirti” trisdešimties metų 
jubiliejus. Ta proga spaudoje 
pareikšta kai kurių keistų 
minčių apie šį, stribus išgar
binusį ir Lietuvos partizanus 
suniekinusį filmą. Juozas 
Budraitis džiaugiasi pasiek
tais rezultatais (.Lietuvos ai
das, 1995. X. 6): “Juk po šio fil
mo visoj Sąjungoj pradėta kal
bėti apie lietuviško kino mo
kyklą. Tai leido mūsų žmo
nėms išeiti į pasaulį”.

Nejaugi dar esama Lietu
voj asmenų, kuriems “Sąjun
ga yra “pasaulis ?

Na, o dabar apie šiandieną. 
Lapkričio 1 d. buvo vėjuota, 
lijo, snigo ir tik vėlokai va
kare aprimo. Dar iš vakaro, 
spalio 31, buvo taip gražu, kad 
visi tik juokėmės iš oro prane
šėjų (sinoptikų), kad lapkričio 
1 d. bus šlapdriba, vėjas. Deja, 
taip ir buvo. Tačiau esant ir 
tokiam orui pavyko uždegti 
žvakutes, pavyko pabūti minti
mis su išėjusiais amžinybėn 
artimaisiais, pasimelsti už 
juos, o ir ašarą nubraukti.

Mes pradedam nuo marčios 
senelių kapų, po to važiuojam 
į Perloją. Ten pabūnam ilgiau
siai. Einu į bažnyčią, jauni
mas prižiūri degančias žvaku
tes ant tėvukų kapų, po to va
žiuojam toliau, pas brolį, kur 
mano krikštasūnis palaidotas. 
Kaip rašiau, jis mirė savano
riškai, dar prieš paskelbimą, 
kai jam grėsė sovietų karinė 
tarnyba. Mums bebūnant prie 
jo kapo atėjo buvusi jo mer
gaitė, kuri matė jo mirtį, at
nešė gėlių, uždegė žvakes. Net 
dabar negaliu susilaikyt ne
verkusi, o tuo momentu tai net 
kukčiojau. Išvedė mane vai
kaičiai iš kapinių, kad nusi
raminčiau. Viešpatie, kodėl 
taip atsitiko? Jis buvo dar toks 
jaunas. O mergaitė, alpusi jo 
laidotuvių metu, po kiek laiko 
sukūrusi šeimą su geru jau
nuoliu, jau augina sūnų, gyve
na savo gyvenimą. Mes jo netu
rime amžinai...

Jūsų Malvina
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® LAISVOJE TĖVfflEJE
ROKIŠKIO “DAILA”

Rokiškio miesto pakraštyje 
atidaryta barą turinti “Dailos” 
kavinė nestokoja lankytojų. 
Brangiausias “Vištienos keps
nys” kainuoja 5 litus ir 60 cen
tų, o pigiausias “Žuvies piršte
liai” — tik litą ir 40 centų.

LYGIADIENIO ŠVENTĖ
Lygiadieniu yra vadinamas 

vienodas dienos ir nakties va
landų skaičius. Vilniuje jau tra
dicinėmis tapo pagoniškos ly
giadienio apeigos ant Gedimino 
kalno ir jo papėdėje. Ant kal
no viena kitai prie mažo auku
ro lankstėsi keturios merginos, 
simbolizuojančios keturis sti
chijomis vadinamus gamtos 
pradus — ugnį, orą, vandenį ir 
žemę. Vyrai grojo ragais, mo
terys dainavo sutartines. Nuo 
kalno su degančiais fakelais 
nusileidusios procesijos kal
no papėdėje laukė žiūrovai ir 
sudeginimo aukai paruoštas 
ožys — didelė keturių metrų 
aukščio šiaudinė vėžio kopija, 
po ilgesnio įvado sudeginta per 
kelias sekundes. Užgesusios 
aukos liepsną pakeitė padan
gėje sproginėjančios “Bliko” 
firmos spalvotos raketos.

SPROGIMAS “LIETUVOS RYTE”
Ir Lietuvoje, ir išeivijoje pla

čiai nuskambėjo 1995 m. lapkri
čio 17 d. naktį įvykęs teroristi
nio užtaiso sprogimas daugiau
sia skaitytojų turinčio dienraš
čio “Lietuvos rytas” redakcijos 
pastate. Visi prisiminė “Res
publikos” leidėjo Vito Lingio 
nužudymą 1993 m. spalio 12 d. 
Vilniuje. Tada gyvenom viltimi, 
kad toks teroristų žingsnis bus 
pirmas ir paskutinis, kad atei
tyje jis nepasikartos. Deja, vil
tis neišsipildė. Skirtumas tik 
tas, kad šį kartą teroristai ven
gė gyvybės aukų, sprogdinimui 
pasirinkdami tuščią “Lietuvos 
ryto” redakcijos pastatą nak
ties metu. Aukų nebuvo, bet 
nuostoliai tikrai dideli ir finan
siškai, ir morališkai. Užsieny
je gali kilti klausimas, ar verta 
investicijomis remti kraštą, ne
priklausomybėje nesugebantį 
valdytis ir susitvarkyti su tero
ristinio plauko nusikaltėliais? 
Gal įtakos turėjo išeivijai keis
tai atrodantis sovietinės milici
jos pakeitimas lietuviška poli
cija su jos vadams paliktais ko
misarų pavadinimais?

“LAISVOJO ŽODŽIO FONDAS”
Šį kartą nemažų priekaištų 

Lietuvos vyriausybei pažėrė po 
sprogimo visuomenės informa
vimo priemonių atstovų sudary
tas “Laisvojo žodžio fondas”, 
spaudoje paskelbęs bendrą vie
šą pareiškimą, kurį pasirašė 
“Baltijos TV” direktorius G. 
Songaila, radijo stoties “M-l” 
direktorius H. Grušnys, “Lie
tuvos aido” vyr. red. S. Šaltenis, 
“Lietuvos ryto” vyr. red. G. Vai
nauskas, “Radiocentro” direk
torius G. Babravičius, “Respub
likos” vyr. red. V. Tomkus ir 
“Verslo žinių” vyr. red. R. Ba
rysas. Pagrindines mintis at
skleidžia “Laisvojo žodžio fon
do” pareiškimo čia cituojama 
baigminė dalis: “Klausantis 
valdžios pareigūnų ir susikom
promitavusių vertelgų vertini
mų, Lietuvos piliečiams pasta
ruoju metu galėjo kilti įspūdis, 

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 10 v.r. - 6 v.v. 

šeštadieniais 10 v.r. — 2 v.p.p.
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą • IV

SIUNTINIŲ, AUTOMOHILIŲ ir U S DOLUKIŲ U
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

IVIIJSIJ KAINOS TORONTE:
Persiurftimas laivu:
1 kubinė pėda $7.50 plius $14 pristatymas
arba
1 kg $1.49 plius $14 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.99 plius $14 pristatymas
Pervedimas JAV dol.:

4% plius $14 pristatymas
Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato 

adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje. 
Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 

apdraudžiamas $ 60.00 sumai.
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.

jog Lietuvos visuomenės infor
mavimo priemonės tapo nusi
kalstamumo skatinimo, turto 
prievartavimo, šantažo, šnipi
nėjimo, bankų žlugimo, korup
cijos lopšiu. Todėl ‘Laisvojo 
žodžio fondas’ sprogimą ‘Lietu
vos ryto’ redakcijoje vertina 
kaip Lietuvos politinės vado
vybės ir korumpuotų finansi
nių grupuočių išprovokuotą 
teroristinį aktą. ‘Laisvojo žo
džio fondas’ iš šalies Vyriausy
bės reikalauja ryžtingų veiks
mų, kurie neginčijamai įrodytų, 
kad Lietuvos Vyriausybė suge
ba kontroliuoti padėtį šalyje, 
taip pat yra pasiruošusi gerb
ti Lietuvos piliečių teisę gau
ti ir skleisti informaciją bei 
visuomenės informavimo prie
monių nepriklausomybę. Prie
šingu atveju ‘Laisvojo žodžio 
fondas’ konstitucinėmis prie
monėmis imsis inicijuoti refe
rendumą dėl pirmalaikių rin
kimų”.

ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ LITŲ
Toks “Laisvojo žodžio fondo” 

atstovų pareiškimas išjudino 
ir vyriausybę. Ilgiau nedelsda
ma ji greit surado net 100.000 
litų premijai, paskelbtai spau
doje. Vyriausybės pažade ra
šoma: “Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nusprendė skirti 
šimto tūkstančių litų dydžio 
piniginę premiją už informaci
ją, kuri padės atskleisti prieš 
‘Lietuvos rytą’ įvykdyto teroro 
akto organizatorius ir vykdy
tojus. Skambinti telefonais Vil
niuje visą parą. Anonimišku
mas garantuojamas”.

PASKUTINIS TILTO POLIS
Alberto Liukpetrio praneši

mu “Dienoje”, Lietuvos ir Latvi
jos bendros įmonės “Viadukts” 
statybininkai pagaliau įkalė 
paskutinį du šimtai septynias
dešimt šeštąjį metalinį polį Pa
langoje statomam naujam tiltui 
į Baltijos jūrą. Juo norima pa
keisti seniau turėtą medinį til
tą, kuriuo vasarotojai eidavo 
jūron nusileidžiančios saulės 
išlydėti. Jį, kaip ir kitus anks
čiau turėtus medinius tiltus, 
sulaužė su audra besigalynė
jančios Baltijos bangos. Su
montuotos naujo tilto gelžbe
toninės konstrukcijos yra 430 
metrų “įbridusios” jūron. Tad 
naujasis Palangos vasarotojų 
pasivaikščiojimo jūra tiltas — 
trisdešimčia metrų ilgesnis už 
senąjį. Statybininkai, jį tiesda
mi jūron, jau sunaudojo 320 to
nų metalo ir beveik 2.000 tonų 
betono. Tiltas turės 45 metrų 
ilgio prieplauką jachtoms ar 
nedideliems laivams ir 41 met
ro ilgio aikštelę žvejams. Ant 
sumontuotų gelžbetoninių kon
strukcijų reikės medinio grin
dinio, kuriam teks panaudoti 
apie 530 kubinių metrų pjau
tos ir apie 1.000 kubinių metrų 
paprastos medienos. Daug dar
bo pareikalaus ir senųjų me
dinių polių išrovimas. Mat jie, 
vadovaujantis senuoju romėnų 
metodu, nebuvo įkalti, tik nu
gramzdinti ir sutvirtinti ak
menimis. Ligšiolinę gelžbeto
ninio tilto statybą gerokai su
vėlino lėšų trūkumas, o jų tilto 
statybai užbaigti dar reikės be
veik keturių milijonų litų. Sėk
mingai išsprendus šią proble
mą, tilto statyba turėtų būti 
užbaigta 1996 m. V. Kst.

KRISTAUS PRAKARTĖLĖ, įrengta Vatikane Šv. Petro aikštėje. Į ją žvelgia Šv. Tėvas Jonas-Paulius II

Daug davusi Lietuvai mokykla
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija ir bendrabučiai lenkų okupacijos metais 

IGNAS MEDŽIUKAS

1995 m. suėjo 80 metų, kai 
Vilniuje buvo įsteigta Vjdauto 
Didžiojo gimnazija. Sovietų 
okupacijos metais tas vardas 
buvo pakeistas - atsirado An
tano Vienuolio vidurinė mo
kykla. VD gimnazija lenkų oku
pacijos metu paruošė daug 
inteligentų, kurie, išėję moks
lus, kaip lietuviai patriotai 
įsijungė į kultūrinę veiklą ir 
pristabdė Vilniaus krašto len
kinimą.

Ši gimnazija pradėjo savo 
veiklą I D. karo metu, 1915 m. 
Vilnių užėmus vokiečių ka
riuomenei.

Sukakčiai paminėti rugsėjo 
22 d. net tris dienas vyko iškil
mės. Pagerbti gimnazijos stei
gėjai bei auklėtiniai. Iškeltas 
jų įnašas lietuvių tautai. Ap
lankyti žymesnių veikėjų ka
pai: dr. Jono Basnavičiaus, 
daugelį metų buvusio gimna
zijos direktoriaus Marcelino 
Šikšnio, kun. Kristupo Čibiro, 
dr. Jurgio Šlapelio ir kitų vei
kėjų, šios mokyklos auklėtojų 
bei auklėtinių.

Prie buvusių gimnazijos rū
mų buvo pritvirtinta juodo 
granito memorialinė lenta su 
įrašu: “1931 - 1941 m. Čia buvo 
Vilniaus V.D. gimnazija”. Iš
kilmėse kalbėjo buvę šios gim
nazijos auklėtiniai, Lietuvių 
mokytojų profesinės sąjungos 
pirmininkė Romualda Hofer
tienė. Iš JAV buvo atvykusios 
ir maloniai sutiktos iškilmėse 
kalbėjusios pirmojo VD gim
nazijos direktoriaus prof. My
kolo Biržiškos dukraitė Da
nutė Barauskaitė-Mažeikienė 
ir VD gimnazijos abiturientė, 
buvusi mokytoja, atstovavusi 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gai Gražutė Šlapelytė-Siru- 
tienė. Iš Australijos buvo at
vykęs VD gimnazijos auklėti
nis Kostas Pauliukėnas, iš 
Lenkijos-Antanas Suraučiaus.

Operos ir baleto teatre kal
bėjo Antano Vienuolio mokyk
los direktorė Danutė Pucho- 
vičienė. Atsiminimais dalijo
si veteranai V. Martinkėnas, 
dr. P. Čibiras, abi viešnios iš 
Kalifornijos.

Respublikos prezidentas A. 
Brazauskas atsiuntė sveikini
mą raštu. Žodžiu sveikino sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas, 
Švietimo bei mokslo ministe- 
ris V. Domarkas ir kiti.

Iškilmės baigtos koncertu 
ir vaišėmis.

Iškilmių dalyviai meldėsi 
arkikatedroje, kur Mišias at
našavo vysk. J. Tunaitis. Jis 
pasakė ir pamokslą. Taip pat 

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

Toronto lietuvių 
ansamblis

kalbėjo ir šios šventovės kle
bonas mons. K. Vasiliauskas.
Pagaliau buvo Vilniaus mies

to valdybos narių pasitarimas, 
kuriam pirmininkavo meras 
A. Vidūnas. Buvo svarstomas 
gimnazijos atsteigimo klausi
mas. Principe buvo pritarta, 
kad būtų atsteigta VD gimna
zija, sudaryta komisija, kuri 
pasitarusi paruoš konkrečius 
pasiūlymus ir juos pateiks 
kitame posėdyje.

VD gimnazijos veteranai, 
susitikę rugsėjo 22 d., paskel
bė tokio turinio deklaraciją: 
“Vilnius Lietuvai nuo amžių 
buvo ir švyturys, ir skaudi žaiz
da. Garbingus klestėjimo ir 
pažangos laikus keitė tamsūs 
netekčių laikotarpiai. Šian
dien, iškentęs 50 okupacijos 
metų, Vilnius vėl kyla naujam 
gyvenimui, naujai misijai. Šito 
laukia Vilniaus kraštas, į Vil
nių su viltim žiūri visa Lietuva. 
Ar atliks jis šį vaidmenį, pri
klausys nuo mūsų pačių, mūsų 
vaikų ir vaikaičių - nuo to, 
kaip jie supras tą vaidmenį, su 
kokiomis žiniomis ir siekiais 
ateis į gyvenimą.

Istorinis vaidmuo, kurį su
vaidino Vytauto Didžiojo gim
nazija okupuotame Vilniuje, 
įkvepia tikėjimo, kad ir lais
voje Lietuvoje atgimusi, iš pe
lenų pakilsianti busimoji VD 
gimnazija bus toks pat šviesu
lys. Ir ne tik Vilniaus kraštui, 
bet ir visai Lietuvai, visiems 

proga sveikiname plačiame pasaulyje

išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius

bei rėmėjus, kitus meno vienetus ir jų

vadovus.

Kristaus gimimo šventė tejungia

mus visus, skleisdama taiką ir ramybę

mūsų širdyse!

GYVATARAS” Hamilton, Ontario

Šv. Kalėdų ir 
naujųjų 1996 metų
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po pasaulį išbarstytiems lie
tuvių vaikams. Pasižadame, 
jog to sieksime ir negailėsime 
jėgų, kad Vytauto Didžiojo 
gimnazijos naujoji vizija taptų 
tikrove”.

Dar reikėtų pridėti, kad Vil
niaus krašto lietuvių jaunimo 
švietimui didelės reikšmės 
turėjo bendrabučiai. Ypač ge
ras gyvenimo sąlygas turėjo 
moksleiviai Verkių Trinopolio 

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

žemę...
Naktį šventę gieda angelų 

pulkai...

komplekse. Ten juos leido ap
gyvendinti arkivyskupas Jur
gis Matulaitis. 1925 m. čia at
vykęs okupantų talkininkas 
arkiv. R. Jalbžykovskis tą 
lietuvių bendrabutį išgyven
dino, nes panorėjo čia įrengti 
vasarnamį.

Kitas - Panamarų bendrabu
tis turėjo keletą karvių, kurių 
pienas buvo reikalingas mai
tinti ypač silpnesnės sveika
tos moksleiviams. Psirodo, 
kad pieno mėgėjas buvo ir arki
vyskupas Jalbžykovskis. Mote
rys, kurios tada vadovavo mer
gaičių skyriui ir karvių melžė
joms, norėdamos įsiteikti ga
nytojui, jam prašant, kasdien 
bendrabučiui priklausančio 
pieno nešdavo arkivyskupui 
pusryčiams. Tai sužinojęs gim
nazijos mokytojas A. Krutu
lys uždraudė joms nešioti pie
ną ne bendrabučio gyvento
jams. Reikia priminti, kad 
tuo metu daugelis moksleivių 
bendrabutyje buvo silpnai 
maitinami ir pieno negaudavo.

Bendrabučiai buvo labai 
didelis patarnavimas Vilniaus 
krašto ūkininkų vaikams, nes 
tie ūkininkai, neturėdami lė
šų, čia atveždavo savo vaikus 
į gimnaziją mokytis, kad jie 
išeitų į kunigus, gydytojus, 
advokatus. Už bendrabutį jie 
atsilygindavo pagal savo eko
nominį pajėgumą.

Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė ir visuomenė, Vil

niui vaduoti sąjunga rinko lė
šas, slaptais keliais rėmė lie
tuvių švietimą ir bendrabu
čius. Okupantai lenkai sten
gėsi visaip trukdyti lietuvių 
švietimą. Jie reikalavo, kad 
stodamas į gimnaziją mokinys 
turėtų pažymėjimą, jog yra 
lietuvių tautybės.

VD abiturientams nebuvo 
leista stoti į universitetą, to
dėl daugelis jų stengėsi pabėg
ti į nepriklausomą Lietuvą. 
Tik vėliau lenkai pradėjo pri
imti į universitetus ir kitas 
aukštąsias mokyklas.

1901 m. Šv. Mikalojaus šven
tovėje buvo iškovota teisė sa
kyti pamokslus lietuvių kalba. 
Iki tol lenkų dvasininkai ne
leido jokioje šventovėje lie
tuvių kalba pamaldų. VD gim
nazijos mokiniai sekmadie
niais išsirikiavę po du eidavo 
šaligatviais į pamaldas Šv. 
Mikalojaus šventovėje. Tuo 
pat laiku eidavo į pamaldas 
ir bendrabučiuose gyvenę 
amatų mokyklų mokiniai. Gat
vėje skambėjo lietuvių kalba.

Šovinistui arkiv. R. Jalbžy- 
kovskiui kilo mintis, kad visų 
gimnazijų mokiniai rinktųsi 
Mišioms į arkikatedrą, nes 
čia būtų sakomi pamokslai 
lenkų kalba ir giedamos len
kiškos giesmės. Jo noras buvo, 
kad čia rinktųsi Mišioms ir 
Vilniaus VD gimnazijos moki
niai. Per dideles pastangas 
to buvo išvengta.
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Prie pagrindinio įėjimo į Dvasinės pagalbos jaunimui centrą Klaipėdoje Nuotr. E. Putrimo

Dvasinė pagalba Lietuvos jaunimui
Klaipėdoje jau veikia Telšių vyskupijos Dvasinės pagalbos jaunimui centras. Jos sumanytojas bei 
pradininkas - torontietis kunigas EDIS PUTRIMAS, buvęs Vasario 16 gimnazijos kapelionas, 
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— Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad Klaipėdoje įsteigtas Dva
sinės pagalbos jaunimui cent
ras. Kas tai persteiginys?

— Šis Centras yra visuome
ninė organizacija, nemokamai 
teikianti visokeriopą dvasi
nę, psichologinę ir moralinę 
pagalbą jaunimui bei jų šei
mos nariams, nepaisant jų so
cialinės, ekonominės padėties. 
Mūsų specifiniai tikslai api
ma įvairias veiklos ir pagal
bos sritis jaunimui bei jų šei
moms. Centras ryžtasi veikti 
su kitom jaunimo organizaci
jom, dirbti ypač su vaikais iš 
apleistų šeimų ir našlaičiais, 
kad jie sugebėtų įsijungti į 
visuomenę.

— Kodėl pasirinkta Klaipėda ?
— Klaipėda turi ypatingas 

problemas kaip didėjantis 
uostamiestis. Teko keletą sy
kių būti Lietuvoje ir stebėti, 
kur labiausiai ir kaip išeivi
ja gali padėt Lietuvos jauni
mui ir jos Katalikų Bendrijai 
vėl atsistot ant kojų po 51 me
tų sovietų okupacijos. Paste
bėjau, kad 10% Lietuvos regist
ruotų alkoholikų gyvena Klai
pėdoje; 1 iš 3 vedusių yra iš
siskyrę; 1994 m. 14% visų šešio
likmečių buvo pašalinta iš mo
kyklų; Klaipėdoje yra didžiau
sias sektantų skaičius; mažiau
siai vaikų lanko tikybos pamo
kas arba ruošiasi pirmajai Ko
munijai ar Sutvirtinimo sakra
mentui; Klaipėdoje gyvena 
70% lietuvių ir 30% rusų bei 
kitų tautybių.

— Kokios yra didžiausios 
Lietuvos jaunimo problemos?

— Alkoholizmas ir savižudy
bė labiausiai slegia Lietuvos 
jaunimą. Pagal Lietuvos sta
tistikos departamento duome
nis, Lietuvoje kasdien nusižu
do 5 žmonės. Per pirmąją 1995 
m. pusę nusižudė 863 Lietuvos 
gyventojai. Nuo 1990 m. Lietu
va su Vengrija pirmauja Euro
poje savižudybių skaičiumi. 
Klaipėdoje yra mažai įstaigų, 
kurios galėtų paremti, orga
nizuoti, padėti jaunimui, ku
riam reikia profesionalios 
paramos arba net pagalbos.
Rugsėjo 2-5 d.d., kai mūsų Cent
ras surengė konferenciją apie 
AIDS ligą su dr. R. Zabieliaus- 
ku iš Toronto, kurioje dalyva
vo Klaipėdos miesto sociali
nės, švietimo, ir sveikatos sky
rių direktoriai, visi nustebo, 
kai televizijos korespondentė

pranešė, kad Klaipėdoje yra 
AIDS centras. Apie tai niekas 
iš vietinių valdininkų nežino
jo. Po dr. Zabieliausko paskai
tos Klaipėdos miesto ligoninė 
sutiko bendradarbiauti su mū
sų Centru ir įsteigti AIDS kli
niką ir apie tai pranešti visuo
menei. Ši liga yra ne tik biolo
ginė, bet ir moralinė, kaip ir 
buvo aiškinama per dr. R. Za
bieliausko paskaitas.

Dabartinis Lietuvos jauni
mas yra augęs nukrikščionin- 
toje, ateistinėje aplinkoje, 
daugeliu atvejų pairusiose šei
mose. Iš to kyla daugybė dva
sinio pobūdžio problemų, ku
rias reikia nedelsiant spręsti.

— Kokios pagrindinės Dva
sinės pagalbos jaunimui cent
ro veiklos kryptys?

— 1. Asmeninis ir grupinis 
konsultavimas, atsižvelgiant 
į problemų pobūdį. Mes turi
me vieną mokyklos psicholo
gę, kuri profesionaliai atlie
ka tas pareigas.

2. Dalijamės patirtimi su ati
tinkamomis jaunimui skirto
mis įstaigomis ir organizaci
jomis Klaipėdoje ir kitose Lie
tuvos vietovėse. Šios organi
zacijos veikia iš mūsų Centro: 
Anoniminių alkoholikų (suau
gusiems ir paaugliams), prieš- 
vedybiniai kursai, “Big Bro
thers” ir “Big Sisters” organi
zacija, Y.M.C.A. (jaunųjų krikš
čionių draugija Lietuvoje), 
Klaipėdos katal. moterų drau
gija, Skautai, Ateitininkai, 
maldos grupės. Dirbamae kar
tu su SOS vaikais, Klaipėdos 
universiteto psichologijos ir 
pedagogikos fakultetais, Kre
tingos kolegijos kateketais 
(studentai atlieka savo prak
tiką Centro veikloje). Atvyks 
ir vienas jaunas jėzuitas at
likti savo praktikos.

3. 1995 m. vasarą buvo su
rengtos vaikams, ypač iš ap
leistų šeimų, dieninės stovyk

los. Kasdien vaikai gaudavo 
šiltus pietus, kuriuos Klaipė
dos katalikių moterų dr-jos 
narės gamino. Iš 100 įmonių ir 
privačių šeimų gavome maisto. 
Daug kam iš vaikų tie pietūs 
buvo pirmas ir paskutinis tos 
dienos valgis, nes kai kurių 
niekas namie nelaukdavo. Mė
ginome suartinti vaikus iš nor
malių šeimų su tais, kurie yra 
apleisti. Šį projektą oadėio 
įvykdyt Klaipėdos miesto so
cialinės apsaugos departa
mentas (sporto, švietimo, kul
tūros, ir socialinės rūpybos 
skyriai), vaikų teisių apsau
gos tarnyba, Klaipėdos mies
to policijos komisariato ne
pilnamečių skyrius, Klaipėdos 
universiteto pedagogikos ir 
psichologijos fakultetai, Klai
pėdos miesto valdybos gamto
naudos ir gamtosaugos skyrius. 
Kitą vasarą Centras žada tęs
ti šį projektą įvairiose Klai
pėdos miesto vietovėse. Šiuo 
metu tariamės su Klaipėdos sa
vivaldybe surengti stovyklą 
prie jūros, kurioje vaikai ga
lėtų praleisti po savaitę. “Ca
ritas” mums atiduoda virtuvę 
mieste, kurioje bus galima pa
ruošti pietus ir autobusiuku 
išvežioti. Reikia lėšų, kad ga
lėtume nupirkti vartotą auto- 
vežimį. Tikimės aukotojų pa
ramos.

4. 1996 m. sausio 3 - birželio 
30 d. Centras rengia vadovų 
kursus vyresniems mokslei
viams ir studentams, kad galė
tų sėkmingiau dirbti su jauni
mu. Baigę šiuos kursus bus 
naudingi ne tik vasaros stovyk
lose, bet ir mokyklose, parapi
jose bei kitose vietose, kur 
yra reikalinga organizacinė 
veikla. Tikimės, kad per šį pro
jektą pats jaunimas galės pa
dėt savo bendraamžiams ir la
biau įvertinti savanorišką dar
bą. Tikimės tuose kursuose 
šimto dalyvių.

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Naujų metų 
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Joana Bubulienė
Edis, Aldona, Emma Bubuliai X
Diana, Claus, Kristina, Claudia Wiese i®
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KALĖDŲ
švenčių ir sėkmės

pilnų naujų metų
giminėms, draiigams ir pažįstamiems linki —

Viktoras ir Teresė Gražuliai
Marija Andrulevičienė

Mielus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus sveikiname 

sušv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės 

naujaisiais 1996-siais 

metais Albina /f ignas Urbonai
Toronto, Ont.
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Sveikiname 
visus Kanados lietuvius, o 

ypač lietuvių jaunimą, 

linkėdami viso geriausio 

šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų 
proga. Taip pat linkėjimus 
siunčiame tautiečiams, 
gyvenantiems Amerikoje,

Europoje ir P. Amerikoje.
Sėkmės visur ir visada —

KLJS valdyba

Dvasinės pagalbos jaunimui centro darbuotojos Klaipėdoje. Iš dešinės: 
dr. Regina Jonušienė, Ilona Jonutytė, Ričardas Liškauskas, Asta Šiaulienė...

Nuotr. E. Putrimo

Dvasinės pagalbos jaunimui centro surengtoje vasaros stovykloje varžybinis 
žaidimas grupėmis Klaipėdoje Nuotr. E. Putrimo
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Dvasinė pagalba Lietuvos...
Reikia gelbėti “Naująjį židinį-Aidus”

(Atkelta iš 5-to psl.'

5. Dabar yra ruošiama viena 
abiturientė iš psichologijos 
fakulteto - Lilė Peskaitė su
organizuoti “Krizės telefoną”. 
Tai telefoninis ryšys jaunimui 
krizėje, nedrįstančiam atvykti 
į Centrą. Ypač norime ištiesti 
pagalbos ranką tiems, kurie 
nusivylę gyvenimu ir neranda 
išeities.

6. Spausdiname informaci
nes knygeles bei lankstinu
kus įvairiom temom, kurios sle
gia jaunimą. Lig šiol išspaus
dinome keletą tūkstančių egz. 
apie AIDS ligą, apie alkoholį, 
rūkymą. Yra paruošta spausdi
nimui knygelių apie narko
tikus, sektantus ir pan. Jas 
spausdinsime, kai gausime 
lėšų.

7. Darbas su jaunavedžiais 
vyksta gana sėkmingai. 1995 m. 
lapkričio m. buvo surengtas 
susitikimas porų, kurios lan
kė mūsų kursus ir jau yra su
situokę. Mėginama įtraukt ke
letą tokių porų toliau bend
rauti tarpusavyje ir pokalbiuo
se, kuriuos Centras planuoja 
jaunoms šeimoms.

Šių kursų vedėja Asta Šiau
lienė studijavo Kretingos Šv. 
Antano kolegijoje. Jos svajo
nė - surengti tokius kursus 
savo gimtajame mieste. Šiuos 
kursus, kurie yra vieninteliai 
visoje Klaipėdoje, gali lankyti 
viso miesto jaunos poros.

8. Rengiame konferencijas 
ir seminarus. Tokią konferen
ciją surengėme rugsėjo 2-5 d.d. 
kartu su Klaipėdos savivaldy
be apie AIDS problemą. Ją ro
dė televizija ir rašė spauda. 
Dr. R. Zabieliauskas buvo pri
taikęs temas gydytojams, Klai
pėdos universiteto pedagogi
kos bei psichologijos fakulte
tų studentams ir moksleiviams.

— Kaip pavyko įsteigti tokį 
Centrą?

— Toronte turiu patariamą
ją valdybą, kuri rūpestingai 
ir profesionaliai padėjo su- 
organizuot Centro sudėtį ir 
patarė taip tvarkyti veiklą, 
kad atsilieptų į vietinę padė
tį ir su laiku taptų vietinių 
išlaikoma institucija. Į šią 
valdybą įeina: dr. B. Jonienė, 
mokyt. J. Colahan, M. Balai- 
šytė, K. Manglicas, dr. R. Pet
rauskas, dr. R. Zabieliauskas 
ir V. Taseckas. Patariamoji 
valdyba Lietuvoje: vysk. A. 
Vaičius, kun. A. Banulis, I. 
Čuplinskaitė (mokytojauja 
Kretingoje), mokyt. B. Jučas, 
dr. V. Kučinskas (pedagogikos 
profesorius), dr. A. Liniaus- 
kaitė (Klaipėdos univ. psicho
logijos fakulteto dekanė), A. 
Šiaučiūnienė (Klaipėdos kata
likių moterų draugijos pirmi
ninkė), mokyt. N. Puzanaus- 
kienė (Krikščionių dramos 
teatro “Viltis” direktorė).

Pilną laiką dirba Ilona Jonu
tytė kaip Centro reikalų vedė
ja, baigusi socialinę pedagogi

DUKART BANDĖM PABĖGTI

Ašaros, dainos ir maldos Sibire
Jaunos lietuvaitės dienos ir naktys tremtyje, kalėjimuose ir moterų lageriuose tarp 

atkaklių nusikaltėlių 1945-1958 metais

PRANĖ VILEITAITĖ, Adutiškis

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Moterų muštynės

Kartą darbe susipyko dvi 
moterys ir ėmė muštis - kumš- 
čiavosi, tąsėsi už plaukų ir 
skaldė viena kitai antausius. 
Veidus apsidraskė nagais, te
kėjo kraujas. Pradžioje sar
gybiniai draudė, barėsi, bet 
nebuvo tokie griežti, kaip tas 
raudonplaukis, kuris mus pa
guldė į purvyną. Jiems, matyt, 
buvo įdomus muštynių spek
taklis - linksmai kvatojo.

Juokingiausia buvo į pabai
gą, kai jos suveltais plaukais 
ir visos kruvinos sugalvojo 
dar įdomiau muštis. Viena ir 
kita gerokai atitolusios bėgo 
iš visų jėgų artyn ir daužėsi 
viena kitai kaktomis, kaip 
ožiai. Sargybiniai net virto 
iš juoko, o mes žiūrėjome. Bu
vo žiauru iš tokio vaizdo juok
tis. Kelis kartus subildėjus 
jų kaktoms pavargo, netgi ėmė 
blykšti ir greit atsisėdusios 
gaudė orą ...

Niekada nebuvau mačiusi 
tokios dvikovos. Man vis atro
dė, kad jų širdyse sėdėjo pik
tos dvasios ir jas valdė kaip 
norėjo. Tik visa laimė, kad jos 

ką. Ji koordinuoja vadovų kur
sus. Psichologė dr. Regina Jo
nušienė koordinuoja “Big Bro
ther” ir “Big Sister” programą. 
Asta Šiaulienė vadovauja jau
navedžių kursams. Ričardas 
Liškauskas iš Burlington’o On
tario, psichologijos bakalau
ras, yra Centro projekto reika
lų vedėjas. Vargu ar be Ričar
do būtų buvę įmanoma įsteigti 
tokį Centrą, kuris jau sėkmin
gai veikia ne kaip parapijinis, 
bet kaip viso Klaipėdos miesto 
jaunimui centras.

— Kaip sekasi su lėšomis? 
Juk tokiam steiginiui išlaikyti 
reikia nemažų išteklių?

— 1994 m. mus parėmė Kana
dos užsienio reikalų ministe
rija per “Baltic Initiative Prog
ram”, dosniai padėjo Kanados 
lietuvių katalikų centras. Mes 
liekame jiems dėkingi už pasi
tikėjimą ir tą finansinę para
mą, kuri mums padėjo įsteigti 
šį centrą. Esame įrengę tris 
didelius kambarius. Vienas jų 
paskirtas interesantams ir ad
ministracijai, kitas - asmeni
niams pokalbiams, trečias - 
susirinkimams. Centro patal
pos yra naujai įsteigtos Šv. 
Juozapo parapijos ribose, 
Klaipėdos priemiestyje. Mėgi
name išlaikyt DPJ Centro pa
talpas kuo kuklesnes, kad bū
tų mažiau išlaidų, daugiau 
lėšų liktų veiklai.

Jau baigiasi tų dviejų fondų 
ištekliai. Ieškome kitų šalti
nių, kurie padėtų išlaikyti 
visas Centro organizuojamas 
programas. Šia proga Centras 
dėkoja p.p. Krikščiūnams iš 
Wasagos, p.p. Liškauskams iš 
Burlingtono, St. Štuikienei 
(p.p. Gimžauskų auka a.a. J. 
Černiauskienės atminimui) ir 
Teklei Bogušienei iš Bostono, 
MA, už aukas. Mes laikome pi
nigus Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyve. 
Kun. Vytautas Volertas pade
da juos tvarkyti. Paskirtą sumą 
persiunčiame į Centro sąskai
tą “Lietuvos akcijos inovaci
niame” banke Klaipėdoje.

— Ar domisi jūsiškiu Cent
ru Kanados valdžia?

— Apsidžiaugiau, kai mūsų 
Centrą aplankė 3 inspektoriai 
iš Kanados valdžios. Grįžę jie 
man paskambino ir pranešė, 
kad iš visų projektų, kuriuos 
“Baltic Initiative Program” 
fondas yra parėmęs, mūsų pro
jektas labiausiai patiko, nes 
jo infrastruktūra profesio
naliai suorganizuota, jo veikla 
konkrečiai nukreipta į jauni
mą - “human oriented”, kaip 
jie sakė.

— Kas priima aukas jūsiš
kiam Centrui?

— Su dėkingumu priimame 
aukas. Čekius rašyti Dvasi
nės pagalbos jaunimui cent
rui. Mūsų sąskaitos numeris - 
165059.17, Toronto Prisikėli- 

nesirgo nuomariu, nes tokiu 
atveju jau būtų abidvi kritu
sios be sąmonės.

Mamytės laiškai ir siuntiniai
Nuo mamytės dar gavau ke

lius laiškelius ir du siuntinė
lius džiūvėsių. O vieną kartą 
atsiuntė man 100 rublių, pati 
save ir tuos mažylius nuskriaus- 
dama. Juk jie taip vargingai 
gyveno, man buvo net nesmagu 
už juos pirkti maistą. Parašiau 
mamytei, kad ji man nesiųstų, 
nes patys neturi jų. Man juk 
nedaug liko bausmės, tuoj grį
šiu pas juos .. . Dar išgirdau 
iš lietuvaitės lūpų dainą -
Ūžia rudens vėjas, blaškos už langų 
Man užgrotų liūdna, ilgu, neramu... 
Skruostu nuriedėjo ašara viena 
O širdis vaitoja laisvės alkana.
Tylios ir bežadės slenka dienos čia 
Naktimis vaidenas tardymų kančia. 
Nieks, oi nieks nežino, kiek tu čia

kenti
Kalinio dalužė oi sunki, sunki...
Pabundi iš miego, praveri akis, 
Aidi sargo žingsniai, skamba 

raktai vis.
Tik tyli paguoda atskrenda tada 
Kai ramina širdį alpstanti malda.

Maloni ukrainietė
Buvau susidraugavusi su vie

na malonia ir gražaus švelnių

Kanados lietuvių jaunių krepšinio komanda “Lokys”, dalyvavusi V-tosiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Lietuvoje 1995 m. liepos pabaigoje ir laimėjusi bronzos medalį. Iš kairės: Markus Jankus, Vytas Baltušis, Povilas 
Leknickas, Steve Tharp, Andrius Čeponkus, Arūnas Ragauskas, Jonas Baliūnas, Stasys Kuliavas, Jonathan Hurst, 
Augis Kuolas, Aras Ignatavičius, Tomas Skrinskas ir treneris Stepas Ignatavičius Nuotr. R. Kuliavo

Lietuva nuostabiai gražus kraštas
Pergyvenimais ir įspūdžiais dalinasi Kanados jauniai krepšininkai, sudarę komandą 

“Lokys”ir dalyvavę V-tosiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse

Kai Lietuvos sporto vadovai 
lankėsi Kanadoje 1995 m. vasa
rio mėnesį, siūlė kanadie
čiams lietuviams dalyvauti 
Penktosiose Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse ne tik su vy
rų krepšinio komanda, kaip 
anksčiau buvo tartasi, bet taip 
pat ir su jaunių (14-16 m.) gru
pe. Šiam siūlymui pritarė spor
to darbuotojas Stepas Ignata
vičius, kuris sutiko suorgani
zuoti tokią komandą ir būti 
jos treneriu.

Gėlės ir kietos grindys
Taip pat pavasarį Toronte 

lankėsi kun. Romualdas Ra- 
mašauskas, Krakių klebonas 
iš Lietuvos, globojantis ten 
pastatytus našlaičių namus. 
Jis mielai sutiko pagloboti 
ir Kanados jaunius, parodyti 
jiems Lietuvą prieš sporto 
žaidynes. Gana greitai po to 
buvo sudaryta komanda, įsi
gytos uniformos, sukaupta 
daug ženkliukų, vėliavų ir ma
žų dovanėlių, kad jie turėtų 
ką nors pasikeisti su kitais 
sportininkais. Komanda buvo 
pavadinta “Lokio” vardu.

Liepos pabaigoje “lokiukai” 
su grupe tėvų išskrido per Lon
doną į Vilnių, kur juos su gė
lėmis pasitiko kun. R. Rama- 
šauskas. Autobusėliais kana
diečiai buvo nuvežti į Krakes. 
Jaunius apgyvendino našlai
čių namuose, o tėvus privačia
me namelyje prie upelio.

Nors po ilgos kelionės kiti 
negalėjo užmigti iki ketvirtos 
valandos ryto, vistiek visi da
lyvavo rytmečio Mišiose Kra
kių šventovėje. Kanadiečiai 
tuoj pamatė skirtumą - teko 
klūpėti ant kietų medinių grin
dų, o ne ant minkštų klauptų. 
Vėliau vyko treniruotės, o va-

mo parapijos bankelyke. (Ad
resas: Prisikėlimo par. kredi
to kooperatyvas, 999 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada). Jei būsite Klaipėdo
je, prašome aplankyti. Cent
ras yra prie Šv. Juozapo šven
tovės, Smiltelių gt. 27, tel. 
36-04-11.

veido bruožų ukrainiete Vasi
lina. Ji skyrėsi iš kitų savo pa
prastumu ir švelnia, gera šyp
sena. Buvo tyli ir kukli, pamal
di ir mylinti savąją tautą. Ka
lėjo už bėgimą, bet ji bėgo ne 
viena, su mažu sūneliu, kuriam 
buvo vos keleri metai. Jai sū
nelį atėmę nuvežė į vaikų na
mus, o ją nuteisė trejiem me
tam. Ji man daug ką papasako
jo apie savo likimą, apie savo 
vyrą, kuris, labai mylėdamas 
Ukrainą, pateko į tolimos šiau
rės lagerius ir nieko apie ją ne
žinojo ... Ji negalėjo jam pa
rašyti, nes nežinojo kur jis. Ji 
man papasakojo, kaip pas juos 
gražiai audžia vyrai. Aš tuo la
bai stebėjausi. Iš jos nusipir
kau drobinę bliuskutę išsiuvi
nėtą ružavomis gėlytėmis. Ir 
dirbdamos, kiek buvo įmano
ma, laikėmės drauge, kad galė
tume pasikalbėti mums malo
niomis temomis. Kartą mus pa
vadino vienuolėmis, nes kitos 
matydavo mus vis drauge nuo
šaliai besilaikančias, be to, dar 
joms krito į akis, kad mes visa
da žegnojomės prieš valgį ir po 
valgio, kalbėdavome maldas ir 
neturėjome įpročio rusiškai 
keiktis.

Kriminalisčių būrys
Vieną dieną į Gainos lagerį 

kare pirmos draugiškos rung
tynės prieš Krakių komandą. 
Kitą dieną mūsiškiai pralei
do kartu su vietos jaunimu 
išvykoje prie ežero. Sutemus 
sugalvota pažaisti krepšinį - 
viena motociklo lempute ap- 
šviečiant aikštę, žaidynės vy
ko pilnu tempu. Rytojaus die
ną Krakių vyrai suorganizavo 
draugiškas rungtynes prieš 
“lokiukų” palydovus. Rungty
nių pradžioje geriau sekėsi 
kanadiečiams, tačiau mūsų 
vyrai tuoj pavargo, ir laimė
tojais tapo krakiškiai.

Po to keliavome į Kryžių 
kalną prie Šiaulių, kuris vi
siems paliko didelį įspūdį. 
Grįžtant buvo proga pavalgyti 
restorane, kuris įsikūręs se
name malūne. Nuvažiavome į 
Kėdainius, kur vėl vyko rung
tynės, transliuojamos per tele
viziją visoje Lietuvoje. Nema
žą žiūrovų dalį sudarė grupė 
naujų draugų iš Krakių, kurie 
stipriai palaikė “lokiukus” 
ir mosavo kanadišką vėliavą.

Kelionė po Lietuvą toliau ve
dė Baltijos jūros link. Palan
ga kai kuriems priminė Kana
dos vasarvietę “Wasaga Beach”. 
Čia pilna turistinio pobūdžio 
verslų, pvz. galima buvo net 
su beždžionėmis, driežais ar
ba gyvatėmis nusifotografuo
ti. Palangoj apsistojus, buvo 
dar aplankyta Nida ir Neringa. 
Nidoje buvo bandoma pereiti 
sieną į Karaliaučiaus sritį, 
tačiau be vizų neleido.

Klaipėdoje jaunuoliams pa
sisekė surasti “Bombola” pizza 
parduotuvę. Jie buvo skundęsi, 
kad kiekvienas valgis Lietu
voje buvo “mėsa ir sūris”, tai 
dabar užsisakė pizzą su dešra 
ir sūriu... Čia apžiūrėjo lai
vus, kanalą, aplankė jūros mu
ziejų ir sužaidė dar dvejas 
rungtynes.

Taip išvykų savaitė baigėsi, 
ir autobusiukais visi išvažia
vo į olimpiados atidarymą Vil
niuje. Atvažiavę į Vilniaus 
universitetą, pirmiausia visi 
užsiregistravo ir gavo korte
les su nuotraukomis, kad gali
ma būtų įeiti į bendrabutį ir 
sporto sales. Čia buvo gražios 

atvyko naujas moterų etapas. 
Viso buvo baisios kriminalis- 
tės, nes gerų kalinių nė vienas 
viršininkas nesiunčia į etapą. 
Jos ėmė klausinėti, koks čia 
esą lageris ir ar galima neblo
gai jame laikytis. Joms buvo 
paaiškinta, kad blogas - tik du 
kartus duoda valgyti, o darbai 
sunkiausi. Jos pasakė čia ilgai 
nebūsiančios. Padarysiančios 
nusikaltimą ir vėl pateksian
čios į kamerą.

Jos susitarė naktį nueiti iš- 
vietėn ir laukti ateinančios 
moters. Taip ir padarė. Jos 
tamsoje su geležgaliais laukė 
kas ateis, kas bus toji jų auka... 
Nieko nežinodama, kad jos ty
ko, atėjo mergina. Ją užpuolu
sios talžė su tomis geležtė
mis per galvą, ir ji krito be są
monės. Jos, manydamos, kad 
jau užmušta, nubėgo į komen
dantūrą pranešti, kad joms 
dėtų ant rankų retežius ir vež
tų į miesto kalėjimą. Liepu
sios paimti lavoną. Bet užmuš
toji atsigavo, nors protas bu
vo miglotas. Ji šaukė padrikus 
žodžius, dejavo, rėkė. Ją nu
vežė į ligoninę ... Sąmonės ji 
neatgavo, nors ir galvos žaiz
das išgydė - ją sužalojo visam 
gyvenimui. Tai toks buvo Gai
nos lageris! O kiek praloštųjų 
kalinių nužudė tie, kuriems 
reikėjo nužudyti, nes jeigu ne
pavyks praloštojo nužudyti, 
gresia mirtis pačiam. Kaliniai 
praloštuosius kalinius žudy
davo darbe, statyboje, nes ten 
jie gaudavo įrankius su kuriais 

patalpos su visais patogumais. 
Apsauga buvo nepaprasta - vi
sur pilna kareivių, apsiginkla
vusių dideliais automatais.

Uždegus žaidynių liepsną
Turbūt didžiausią įspūdį 

padarė žaidynių atidarymas. 
Iš miesto centro vyko dalyvių 
eitynės į Kalnų parką. “Lokiu
kai”, visi su žaliais marškinė
liais, kiekvienas nešė po dide
lę Kanados vėliavą. Sakoma, 
kad televizijoje kanadiečiai 
gražiausiai atrodė. Parke, da
lyvaujant Lietuvos preziden
tui A. Brazauskui ir kitiems 
pareigūnams, įvyko nepapras
tai gražus sporto ir meno mon
tažas iš įvairių šimtmečių. Mu
zika prasidėjo su senoviško
mis dainomis ir baigėsi su mo
derniška “rap” muzika. Užde
gus žaidynių liepsną, atidary
mas baigėsi balionų leidimu ir 
raketų šaudymu. Sekmadienį 
visi žaidynių dalyviai dalyva
vo iškilmingose Mišiose Vil
niaus arkikatedroje.

Su naujais draugais
Per žaidynių savaitę kasdien 

buvo sužaistos bent vienerios 
rungtynės. Kitas laikas buvo 
praleistas treniruotėms. Va
karais buvo išeinama į miestą. 
Vieną vakarą “lokiukai” vėl 
surado “pizza” parduotuvę, 
amerikietišką “Ritos slėptu
vę”. Kitą vakarą salėje, kurio
je vyko gražiausios lietuvaitės 
rinkimai, keli “lokiukai”, pra
ėję pro sargybą, užlipo į sce
ną ir apdovanojo kelias gražuo
les kanadiškais ženkliukais. 
Sporte gerai sekėsi, kone ge
riausios rungtynės buvo prieš 
Vilniaus Sporto mokyklą, ku
rias laimėjo “lokiukai”, pel
nydami trečią vietą - bronzos 
medalius.

Dvisavaitinė mokykla
Žaidynių uždarymas įvyko 

Kaune. Nors apeigos nebuvo 
tokio lygio kaip atidarymas, 
bet buvo baigtos vaišėmis, ku
riose dalyvavo V. Landsbergis. 
Čia lietuviškas jaunimas iš 
visų pasaulio kraštų keitėsi 
adresais, ženkliukais, unifor
momis ir marškinėliais. Po 
jaudinančių atsisveikinimų 
“lokiukai” grįžo į Vilnių dar 

ir atlikdavo tą šiurpų darbą.
Tokių pasakojimų net nesi

norėjo klausyti, bet ir negir
dėti neįmanoma. Jie pasiek
davo mūsų ausis per jėgą.

Velykos
Buvo Velykos. Žinojau iš 

laiškų, kuriuose parašydavo 
jų datą. Jau trečios Velykos 
lageryje. Jos buvo atmintinos, 
nes tą dieną sugedo transpor
tas, kuriuo mums atveždavo 
duonutę, ir buvome visą dieną 
be duonos. Užtat antrąją die
ną galėjome suvalgyti dviejų 
dienų normą 1,300 gr.

Į laisvę
Geroji mano Jadzytė išėjo 

į laisvę. Išlydėjau ją ir ilgė
jausi, nes daug gero man pa
darė. O kaip aš labai laukiau 
birželio dešimtosios! Kadangi 
gyvenau laukimu, dėl to dienos 
vos vos slinko.

Betgi vieną kartą sulaukiau. 
Pasipuošiau siuvinėta bliusku- 
te, sijonuką dovanojo Jadzė, 
jis buvo mėlynos spalvos, 
megztas rankomis, smulkio
mis klostėmis. Dar nusimez- 
giau sau baltą beretę ir ma
mytei didelę skarą iš siūlų, 
kuriuos išsiardžiau iš valdiš
kų vyžų. Jas mums visoms vie
nu laiku davė nešioti, bet mes 
visos išardėme jas dėl mezgimo.

Ir štai aš jau stovėjau prie 
vartų su mažu lagaminėliu 
rankoje, apsupta išlydinčių 
moterų. Veide švytėjo džiaugs
mas ir drauge buvo gaila pasi- 
liekančiųjų... Iš džiaugsmo

Jau beveik penkeri metai, 
kai kultūros žurnalas “Aidai” 
susijungė su tokio pat pobū
džio Lietuvoje leidžiamu “Nau
juoju židiniu”. Tas susijungi
mas buvo laimingas, nes jung
tinis žurnalas “Naujasis židi
nys-Aidai” tebegyvuoja iki 
šios dienos. Per tą laiką jis iš
sivystė į turiningiausią Lie
tuvoj leidžiamą katalikišką 
žurnalą, tuo savotiškai pra
ilgindamas net “Aidų” gyvybę 
ir dar daugiau - kai kuriais 
atžvilgiais, kaip straipsnių 
įvairumu, gal net pralenkda
mas “Aidus”. Be to jis, kaip 
ir “Aidai” pasižymi katalikiš
ka pasaulėžvalga ir religiniu 
atspalviu. Tai labai reikalinga 
po ilgo komunistinio viešpa
tavimo Lietuvoje ir liberaliz
mo liūnuose siūbuojančiai Lie
tuvos išeivijai tiek Amerikoje, 
tiek kituose demokratiškuose 
kraštuose.

Viskas būtų gerai, jei ne fi
nansiniai sunkumai, leidžiant 
tokio pobūdžio žurnalą. Tai 
pajuto “Aidų” leidėjai Ame
rikoje, ta pati nelaimė karto
jasi ir Lietuvoje, kuri itin skęs
ta ekonominėse problemose. 
Ypač šiuo metu yra pasunkė
jusi “Naujojo židinio-Aidų” 
leidimo našta Lietuvoje, kai 
vis labiau ir labiau blogėja 

Kanados lietuvių vaikų šventės, įvykusios 1995 m. spalio 14-15 d.d Anapilio 
sodyboje, Mississaugoje, Ont., “Rodom-darom” užsiėmimų rengėjos ir vadovės. 
Iš kairės: Aurelija Karasiejūtė, Lina Paulionytė, Daiva Baršauskaitė, Audra 
Paulionytė, Rita Sakutė Nuotr. D. Pranaitienės

porai dienų, kurias praleido 
su giminėmis prieš išskrisda
mi į Kanadą.

Grįžę “lokiukai” sakė, kad 
per tas dvi savaites Lietuvo
je jie išmoko geriau lietuvių 
kalbos, geografijos ir istori
jos negu per keletą metų šeš
tadieninėse mokyklose. Be to, 
jie pastebėjo, kad Lietuvoje 
yra tik dvi ekonominės klasės - 
turtingųjų ir vargšų. Ta viduri
nė klasė, kuriai turbūt dauguma 
važiavusių priklauso, Lietuvo
je beveik neegzistuoja. Į akis 
krito daug gražių naujų vokiš
kų automobilių, bet taip pat, 
net ir turtingoj Palangoj, bu
vo matyti pensininkų, kurie 
prašė tuščių limonado bute
lių, už kuriuos galėtų gauti 
kelis centus, nes iš pensijos 
pragyventi neįmanoma.

“Lokiukai” pasakojo, kad 
Lietuva nuostabiai gražus 
kraštas: daug miškų, upių ir 
ežerų. Įdomu buvo pamatyti 
tokias vietas kaip Kryžių kal
nas, Vilniaus katedra, Trakų 
pilis, kurias buvo matę tik nuo
traukose. Per tas dvi savaites 
mūsiškiai susidraugavo su Lie
tuvos jaunimu. Ne vienas pra
dėjo susirašinėti su savo nau
jais draugais arba giminėmis, 
kurių anksčiau nepažinojo.

Ačiū visiems
Kelionė nebūtų buvus įma

pasipuošiau išeiginiais šva
riais drabužėliais. Atsisvei
kinau su brangiomis kančios 
draugėmis. Vasilina džiūgavo 
mano laime ir linkėjo daug 
laimės, Dievulio palaimos. Ji 
man davė savo tremties adre
są ir prašė parašyti, nes ji tuoj 
išeis į laisvę - dar buvo jai li
kę keli mėnesiai. Lietuvaičių 
jau nebuvo, visos išėjo anks
čiau manęs. Dar kelios kalinės 
stovėjo su manimi, nors aš jų 
nepažinau.

Ak, Viešpatie, ką jaučiau 
širdyje, kaip buvo gera išei
ti iš šio žemės pragaro, kuria
me buvo daug kankinių ir bū
simų šventųjų, kurie kentėjo 
be nusikaltimo ir kurie mirė 
nesulaukę tos laimingos die
nos.

Prisiminiau vienos lietuvai
tės išgeltusį veidą, kuri bu
vo netekusi sąmonės ir laukė 

ekonomija ir žmonės dažnai 
neturi pinigų tokiam žurna
lui užsiprenumeruoti. Leidėjų 
- ateitininkų - žvilgsnis kryps
ta į išeiviją, kuri yra pajėgi 
finansiškai ir labai reikalinga 
tokio kultūros žurnalo, kaip 
“Naujasis židinys-Aidai”. Išei
vijoje mes nieko panašaus 
neturime. Būtų didelė žala 
leisti numirti tokiam žurna
lui Lietuvoje ir jo vietoj netu
rėti kito. “Naujojo židinio- 
Aidų” prenumerata yra tik 22 
JAV dol. metams, tai yra, tik 
2 dol. už 100 didelio formato 
puslapių mėnesinį leidinį. Kiti 
22 dol. reikalingi siuntinėji
mui oro paštu, nes kitaip žur
nalas į užsienį labai ilgai ke
liautų ir sutiktų daugiau nepa
togumų. Taigi “Naujojo židi
nio-Aidų” metinė prenumera
ta su persiuntimu oro paštu 
yra 44 JAV dol.

Jo leidėjai Lietuvoje prašo 
išeivijos lietuvius, kad juos 
paremtų aukomis ar bent pre
numerata. Aukos ir prenume
rata siunčiama per “Naujojo 
židinio-Aidų” įgaliotinį Tėv. 
Leonardą Andriekų šiuo ad
resu: Rev. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M., P.O. Box 980, 
Kennebunkport, Maine 04046, 
USA. Inf.

noma be finansinės pagalbos, 
kurią suteikė mūsų kredito 
kooperatyvai bei susipratę 
pavieniai asmenys. Taigi jau
nių komanda “Lokys” nuošir
džiai dėkoja: Toronto lietu
vių kredito kooperatyvui “Pa
rama”, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui, Hamil
tono kredito kooperatyvui 
“Talka”, V. Ignatavičiui, dr. 
J. A. Sungailoms, S. Z. Ignata- 
vičiams, S. B. Ignatavičiams, 
dr. M. D. Valadkoms, V. O. Na- 
rušiams, J. Rovui, O. Dementa- 
vičienei, T. S. Akelaičiams, 
A. V. Duliūnams, Toronto lie
tuvių namams, M. Gudelienei, 
M. J. Ignatavičiams, V. Staške
vičiui, V. M. Vaitkams ir R. J. 
Vaitkevičiams. Dėkingi vi
siems, kurie parapijose pirko 
gėles Tėvo dienos proga. Taip 
pat ačiū visiems, kurie dova
nojo kanadiškas vėliavas ir 
ženkliukus. Iš viso buvo su
rinkta 15 didelių vėliavų, dau
giau kaip 800 federacinių, pro
vincinių ir miestų ženkliukų. 
Šioje srityje daug pagelbėjo 
Aldona O’Donohue.

Baigiant reikia padėkoti ko
mandos vadovui Stepui Ignata
vičiui bei kitiems jaunių tė
vams, kurie įdėjo daug darbo, 
kad jauniai tinkamai atsto
vautų Kanados lietuviams.

V. Staškevičius

mirties moterų palatoje. Ade
lės veidas man įstrigo į širdį 
ir apsiniaukė mano džiaugs
mas jos kančia. Taip jos buvo 
gaila, kad nepamatys savo tė
vynės, savo artimųjų.

Pro vartus
Lagerio komendante stovė

jusiam šalia jos viršininkui 
pasakė, rodydama į mane, kad 
aš trejus metus išdirbau są
žiningai, nei karto nebuvau 
karceryje.

Pagaliau atsidarė dideli var
tai, kurie tiek daug kartų bu
vo varstomi, dabar jau pasku
tinį kartą. Mus išleido, bet ne 
vienas - lydėjo du sargybiniai. 
Vilkšunių jau nebuvo.

O Dieve, koks Tu geras! Va
žiuoju pas mamą! Į tėvynę ne
leis, bet džiugu, kad pas ma
mą. Ačiū Tau, meilingas Dieve! 

(Pabaiga)



Plačios kultūros dailininkų šeima
ALĖ RŪTA

Anaheim’e, Kalifornijoj, gy
vena lietuviams artimi neeili
niai dailininkai: motina (Ona 
Dokalskaitė), tėvas Mykolas 
Paškevičius ir duktė Alyja 
Paškevičiūtė-Clegg. Giminin
gi genais, bet kiekvienas skir
tingas, originalus dailinin
kas, kaip meno kūrėjai daž
niausiai ir būna. Jie - tik pra
ėję tą patį gyvenimo kelią, gra
žiai sugyvenanti šeima, tačiau 
kiekvienas pilnas individua
laus kūrybinio nerimo. Ir jų 
kūriniai savaip patrauklūs. 
Jų gyvenimo kelias: Lietuva, 
Gudija; karo metu - Vokietija- 
Bavarija, lietuvių stovyklos, 
emigracija į Ameriką.

Gyveno ir kūrė Niujorke - 
Long Island, paskui Kaliforni
joj - Santa Monica, Anaheim... 
Visi trys yra pasiekę aukštąjį 
meno srities išsilavinimą: tė
vai - Gudijoje, duktė - Ame
rikoje.

Tėvai jau yra išleidę po mo
nografiją, meno darbų albumą. 
Jų dukters Alyjos nedaug kūry
bos teko matyti. Ji - viena žy
miausių dailininkių Disney
land, įvairiausios aprangos 
kūrėja, paruošusi daug para
dų Kalifornijoje, Floridoje 
ir kitur.

Tai visą gyvenimą dailės kū
rybai atsįdavusių Paškevičių 
šeima. Algimantui Keziui pa
ruošus, yra išleisti puikūs me
no albumai:

1. “Ona Dokalskaitė” - at
spausdintas 1993 m., dedikuo
tas vaikaitei Aleksandrai. Ši 
knyga lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis susilaukė gerų atgar
sių Lietuvos ir išeivijos spau- 
doję, net ir Vokietijoj, drau
ge su Mykolo Paškevičiaus mo
nografija, įtraukta į enciklo
pedinį dailės knygų sąrašą.

2. A. Kezio redaguotas, “Ga
lerijos” išleistas 1995 m. My
kolo Paškevičiaus meno dar
bų albumas, dedikuotas duk
relei Alyjai. To paties turi
nio dvi M. Paškevičiaus kny
gos išleistos lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Tęko susipažinti vien su lie
tuviškąja. Čia kiek daugiau 
apie ją. Jaunas menininkas 
apie šį albumą (ir O. Dokals- 
kaitės) pasakė: “Kaip gražiai 
skirtingi! Labai moteriška ir 
labai vyriškas...” Gal jam pa
darė įspūdį Paškevičiaus dra-

Kalėdinė eglutė, puošiama gražiais savo rankų darbo šiaudinukais

Atsiųsta paminėti
LITUANUS nr. 4, vol. 41, 1995 m., 

trimėnesinis meno ir mokslo žur
nalas anglų kalba, 80 psl. ir virše
liai, šio nr. red. R. A. Vitas. Adre
sas: 6621 S. Troy St., Chicago, IL 
60629-2913, USA. Metinė prenu
merata $10 (amer.).

SIENINIS KALENDORIUS 1996 
metams; išleido Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas. 
Kalendorių puošia A. ir M. Čer
niauskų nuotrauka “M. K. Čiur
lionio paminklas Druskininkuo
se”. Spausdino “Danaitis Asso
ciates Ine.” Toronte.

SUVAŽIAVIMO DARBAI (Jah- 
restagung) 1994-95. Lietuvių kul
tūros instituto leidinys vokiečių 
kalba su citatomis lietuviškai, 
122 psl. ir viršeliai. Skaitytų pa
skaitų rinkinys, red. Vincas Bar
tusevičius. Adresas: Schloss 
Rennhof, 68623 Lampertheim- 
Huettenfeld, Germany.

Dailininkė ONA DOKALSKAITĖ 
(Paškevičienė)

Dailininkas
MYKOLAS PAŠKEVIČIUS

matiški kūriniai - “Siaubas”, 
“Kristaus kančia”, “Nukryžia
vimas”... Įsigilinusi pastebė
jau, kad tai tiesa.

Ir žaisminguose O. Dokals- 
kaitės piešiniuose ir abstrak
tuose, natiurmortuose - švel
nūs spalvų deriniai, romanti
ka; nors piešinys tvirtas, iš
baigtas.

O “vyriškasis” Paškevičius? 
Jo piešiniuose nedaugelio 
spalvų nuosaikus panaudoji
mas, raiškios tamsios linijos - 
griežto judesio ir dramos žymė.

Mykolas Paškevičius yra gi
męs 1907 m. Rygoje gudų šei
moje: tėvas Aleksandras, mo
tina - Viktorija Ivanovskaja 
nuo Švenčionėlių. Tėvui anks
ti mirus, Mykolui reikėjo kai
me ganyti ir dirbti ūkio dar
bus. Kažkieno pastebėtas pie-

KALENDORIUS, Lithuanian 
Calendar, 1996 m., Prisikėlimo 
parapijos ekonominės sekcijos 
leidinys, leidžiamas jau 22-jus 
metus, knygos formato, 192 psl. 
ir viršeliai. Paruošė Stasys Pra- 
kapas, tiražas 3000 egz.

LITHUANIAN PAPERS, vol 9, 
1995, Tasmanijos universiteto 
lietuvių studijų metraštis ang
lų kalba, 80 psl. ir viršeliai; 
red. Algimantas P. Taškūnas, iš
leido “Tasmania University 
Union Lithuanian Studies So
ciety”, P.O. Box 777, Sandy Bay, 
Tas. 7005 Australia.

Martynas Purvinas, KLAIPĖ
DOS KRAŠTO MOKYKLŲ DRAU
GIJOS ISTORIJA. Redaktorius 
— Aleksas Dabulskis, meninis 
redaktorius — Algirdas Ginevi- 
čius. Tiražas — 1000 egz. “Spin
dulio” spaustuvė Kaune. Leidė
jas — Mažosios Lietuvos fondas. 
1995 m., 128 psl. 

šiant gamtoj “iškilusias pušų 
šaknis”, buvo nukreiptas į mo
kyklą. Studijavo Vitebsko me
no mokykloje ir St. Petersbur- 
go meno akademijoje. Jo kūry
bai kiek įtakos darė žymūs mo
kytojai klasikai: dail. Kazimir 
Malevič, V. Volkov, T. Ende. 
Mykolą paveikė ypač Malevič’- 
iaus reikalavimas - “pavaiz
duoti smuiką iš vidaus”. Tai 
nulėmė jo pažiūras į kūrybą: 
vaizduoti ne daiktų ir žmonių 
išorę, o jų vidų - sielą, išgyve
nimus.

Akademiją po trejų metų jis 
paliko: nemėgo ten perdėto 
gamtos ir technikos tyrinėji
mo. Dirbo savarankiškai. Su
sipažino su gabia Ona Dokals- 
kaite, vėliau - jo žmona.

Teko Mykolui pažinti socia
listinio realizmo principus 
mene. Dalyvaudamas Gudijos 
dailininkų parodoje, jis net 
laimėjo (nebūdamas partiečiu) 
“raudonosios vėliavos” ordi
ną. Karo metu su šeima pasi
traukė į Vakarus; per Lietu
vą, Vokietiją į Ameriką. Čia 
jis tapo ir profesionaliu ar
chitektu ir savitu dailininku 
apvaldžiusiu “izmus” ir įtakas. 
Prisipažįsta, kad nevengia 
vaizduoti realių daiktų, tik 
nesiekia jų kontūrų tikslumo, 
nes tai varžo jo vaizduotę. Pie
šinyje jis rodo veiksmą, jude
sį, veržlumą, psichologinę įvai
rovę ir vidinę būseną.

Man artimi Paškevičiaus pie
šiniai anglim: “Sunkios min
tys” (1954), “Skausmas” (1952), 
kur veidai tiek sudramatinti, 
kad patraukia ypač kenčian
čius vidinį skausmą. Įspūdin
gas (anglim) ir “Šėlstantis ark
lys” (1972).

Ilgas įvairiuose pasauliuo
se studijų kelias išpuoselėjo 
net stilių įvairovę. Pastele 
“Kaminkrėtys” (1946), ar alie
jumi “Benamis (1965), “Seni 
batai” - realūs, gerai atlikti, 
bet kiek kitokie, negu paveiks
lai, kuriuose Paškevičius vaiz
duoja vien vidinę būseną... O 
gal ši įvairovė iš intensyvaus 
kūrybingumo? Pastele “Aist
ra” (1960), akriliu “Mėlynos 
dėmės” (1970), “Nukryžiavimo” 
variacijos (1970, 1980), “Atsi
sveikinimas” (1990), “Kristaus 
kančia” - vėl gilus dramatiš
kumas, vidinė kančia, ne “kas
dieninės” temos...

Religinės paveikslų temos 
nebūtinai suponuoja intensy
vų religinį išgyvenimą; daili
ninkas, atrodo, to nesiekia. 
Bet visuose jo darbuose jau
čiamas glūdintis humanišku
mas, užuojauta ir pagarba 
žmogui.

Paškevičiaus “moterys” švel
niom pastelėm - mįslingos, 
įdomios, bet ne tuščios gra- 
žuolės-lėlės (“Jaunos moters 
portretas”, 1954). Apskritai, 
jo kūryba nėra “lengva”; rei
kia gerai įsižiūrėti, įsijausti, 
tada suprasti, žavėtis.

Formos meistras - anot A. 
Kezio, Paškevičiui “menas yra 
forma”. Ir jis siekia formos 
tobulumo, prasmingos linijos, 
saikingo spalvų panaudojimo. 
Paškevičius duoną šeimai Niu
jorke uždirbdavo architektū
ros įstaigoje, nors savo pašau
kimu ir profesija laiko dailę.

MYKOLAS PAŠKEVIČIUS. Re
dagavo Algimantas Kezys, išleido 
“Galerija” 1995 m. Leidyklos adre
sas: 4317 South Wisconsin Ave, 
Stickney, Illinois, 60402, USA. 
Vertėjas į anglų kalbą (kitai kny
gai) Sigitas Daukša. Anglų k. leidi
nys pavadintas “Nicolas Pashke
vich”. Pratarmė-Algimanto Kezio, 
du kritikų straipsniai: Dano Lap
kaus ir Donald’o J. Anderson’o. 
Spaudė Questar Printing Co., Chi
cago, Ill. Kaina 35 dol.

JAV LB Kultūros tarybos premijų įteikimo šventės meninės dalies atlikėjai. Iš kairės: R. Šokas, N. Martinaitytė- 
Nelson, A. Gaižiūnienė ir P. Aglinskas Nuotr. J. Tamulaiėio

JAV LB Kultūros tarybos premijų įteikimo šventėje muzikos premija 
įteikiama muz. DARIUI POLIKAIČIUI. Iš kairės Marija Remienė, LF 
pirmininkė, Alė Kėželienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė, ir muz. 
Darius Polikaitis Nuotr. J. Tamulaiėio

Keturioliktoji premijų šventė
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

JAV LB Kultūros taryba su
rengė 1995 m. lapkričio 5 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje, ke
turioliktąją premijų įteikimo 
šventę. Ją pradėjo JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Alė Kė
želienė, sakydama, kad taryba 
nori pagerbti tuos žmones, ku
rie tiek daug yra davę lietu
vių kultūrai. Ji pakvietė lau
reatus ir premijų komisijų 
pirmininkus į sceną.

Alė Kėželienė išreiškė pa
dėką Lietuvių fondui, lėšų da
vėjui, už didelę pagalbą ir pa
kvietė Joaną Krutulienę vado
vauti šventės programai, kuri 
buvo pradėta ev. kun. Valdo 
Aušros invokacija. J. Krutu- 
lienė perskaitė Lietuvos res
publikos garbės generalinio 
konsulo Vaclovo Kleizos svei
kinimą. Sveikino LF tarybos 
pirm. Marija Remienė, saky
dama, kad šios premijos yra 
ne atlyginimas, o paskata kur
ti, kurti ir nesustoti.

Dailės komisijos pirm. Algi
mantas Kezys perskaitė tos ko
misijos vertinimo aktą (komi
sija - Algimantas, Kezys, Danas 
Lapkus, Juozas Mieliulis, Da
lia Šlenienė ir Algis Janušas). 
Komisija išrinko skulpt. Ra
mojų Mozoliauską dailės pre
mijai.

Žurnalistikos vertinimo ko
misiją sudarė Bronius Juode
lis, pirmininkas, Antanas 
Juodvalkis ir Juozas Žygas. 
B. Juodelis perskaitė komi
sijos aktą, kuriuo iš 14 kandi
datų vienbalsiai buvo išrinkta 
premijai Danutė Bindokienė, 
rašytoja ir žurnalistė. Komi
sija siūlė likusius kandidatus 
įtraukti į 1996 m. premijai gau
ti kandidatų sąrašą.

Petras Aglinskas perskaitė
& -itz -*z .j*r -zr .*ar .^z
Tėvo žodžiai
Kūčių vakarą

Kūčių stalas... Šienas...
Paplotėliai. . . -

Viskas - lyg vaikystė gimtų 
antrąkart...

Tik dabar prie šito stalo tenka 
Jau lemtingą žodį man ištart.
Nebėra gyvųjų tarpe tėvo, 
Kurs, sulaužęs paplotėlį, tardavo: 
- Vaikai,
Paplotėlis šitas - Kristaus ženklas - 
Lai išlieka jums širdy ilgai.
Ir dabar, po šitiek metų, 
Tuo žodžius nešioju aš širdy, 
Ir, atrodo, kad tėvelio žodžiai 
Buvo gal tik vakar ištarti. , 
Steponas Miltenis, Raseiniai, 1994 m.

te*, tzr. tgr. 

muzikos komisijos aktą. Komi 
siją sudarė Petras Aglinskas, 
pirmininkas, Faustas Strolia 
ir Arnoldas Voketaitis. Ji siū
lė skirti premijas Lietuvių 
operai, Ritai Kliorienei ir Da
riui Polikaičiui bei garbės 
premijas solistams - Stasiui 
Barui, Algirdui Braziui, Da
nai Stankaitytei, Aldonai 
Stempužienei ir Jonui Vaz- 
neliui.

Alė Kėželienė ir Marija Re
mienė įteikė šventėje dalyva
vusiems laureatams premijas 
ir padėkos lakštus. Visi daly
vavusieji premijų laimėtojai 
trumpai padėkojo. J. Krutulie- 
nė dar perskaitė šventėje ne
galėjusios dalyvauti Ritos 
Kliorienės padėką.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis, kuri susidėjo 
iš dviejų dalių. Pirmoje daly
je dainavo sol. A. Gaižiū- 
nienė, pasikeisdama su muz. 
Petru Aglinsku, kuris skambi
no gitara. Antroje dalyje Judi
tos Vaičiūnaitės kūrinį “Kano
nas Barborai Radvilaitei” 
skaitė Nijolė Martinaitytė- 
Nelson; muz. Petras Aglinskas 
palydėjo gitara, o pabaigoje 
įsijungė ir sol. A. Gaižiūnienė.

Tai buvo nauja, įspūdinga! 
Puikiai N. Martinaitytės pa
ruošta ir surežisuota. Gal bū
tų galima tai pavadinti monta
žu ar vaizdeliu. Didžiulėje 
ekrano drobėje parodoma Elz
bietos Habsburgietės, pirmo
sios Žygimanto žmonos portre
tas. Po to matėme karalienę 
Boną, abu Barboros brolius 
(Mikalojų Radvilą Rudąjį ir 
Juodąjį), nežinomo dailinin
ko nuostabaus grožio Barboros 
Radvilaitės paveikslą. Paro
doma ir Kotryna Habsburgie- 
tė, trečioji Žygimanto žmona, 
Žygimantas Augustas ir pabai
goje - Barbora Radvilaitė.

Skaitydama kiekvieno čia 
suminėtų asmenų išgyvenimus, 
Nijolė Martinaitytė perdavė 
jų gyventų dienų nuotaikas: 
skausmą, liūdesį, meilę, kan
čią, neapykantą, savanaudiš
kumą. Jos žodžius lydėjo P. 
Aglinsko gitaros muzika. Šis 
kanonas Barborai Radvilai
tei buvo užbaigtas sol. A. Gai- 
žiūnienės sudainuota liūdna 
liaudies daina.

Alė Kėželienė pakvietė vi
sus į JC kavinę vaišėms. Ten 
pilnutėlėje kavinėje vaišino
si ir laureatai, ir programos 
atlikėjai bei svečiai, dalinosi 
įspūdžiais ir džiaugėsi gerai 
suorganizuota ir puikiai pavy
kusią 14-tąja JAV LB Kultū
ros tarybos premijų įteikimo 
švente.
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Vytautas Dorelis, Montevideo 

lietuvis, Šiaulių “Aušros” muzie
jaus saugykloms siunčia archy
vinę Urugvajaus lietuvių medžia
gą. Aplink pasaulį plaukusios 
“Laisvės” jachtos kapitonas J. 
Miniotas “Aušros” muziejui atve
žė dar vieną V. Dorelio sutelk
tą pusantro tūkstančio įvairių 
Urugvajaus lietuvių spausdinių, 
nuotraukų, renginių reklamų rin
kinį.

Buvusi čikagietė dail. Zita So- 
deikienė dabar gyvena ir kuria 
mažame Ohio Willardo mieste
lyje. Paskutinė jos darbų paro
da Čikagoje kartu su dail. Ada 
Sutkuviene buvo surengta 1988 
m. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Dabar vėl tame pa
čiame muziejuje spalio 13 d. či- 
kagiečiams buvo atidaryta dail. 
Z. Sodeikienės pastarajame penk
metyje sukurtų tapybos darbų ir 
piešinių paroda, turinti ciklus 
“Paukštžmogiai”, “Uždangos” ir 
“Kantičkos”. Dail. Z. Sodeikie- 
nė 1989 m. yra laimėjusi JAV LB 
kultūros tarybos premiją. Turbūt 
įdomiausias šioje parodoje bu
vo didelių paveikslų “Kantičkų” 
ciklas. Piešiniai atlikti rašalu ir 
spalvotais pieštukais. Šį ciklą dail. 
Z. Sodeikienė pradėjo 1995 m. 
sausio mėnesį, o užbaigė liepos 
gale. Tačiau apie jį dažnai gal
vojo net tris dešimtmečius, pir
mą kartą “Kantičkoje” perskai
čiusi žmogaus žemiškajam gyve
nimui skirtas giesmes. Jo vis ne
galėjo pradėti neturėdama “Kan
tičkos” ir niekur negalėdama jos 
rasti. Ši problema buvo išspręs
ta tik pernai, viešnagės metu Lie
tuvoje apsilankius jos Mokslo 
akademijos bibliotekoje. Ten 
buvo vysk. M. Valančiaus pastan
gomis 1859 m. išspausdintų “Kan
tičkų”, kuriomis ji ir pasinaudo
jo šiam ciklui sukurti.

Pianistė Aldona Kepalaitė, 
gimusi Kaune, tėvų išvežta iš Lie
tuvos, fortepijoną studijavusi 
Miunchene, Niujorke ir privačiai 
pas pianistą Andrių Kuprevičių, 
dabar dirba dėstytoja Niujorko 
konservatorijoje. Š. m. rugsėjo 
mėnesį ji lankėsi Lietuvoje. Jos 
koncertą vilniečiams Lietuvos 
menininkų rūmuose, įtrauktą 
“Sugrįžimų” serijon, surengė Lie
tuvos muzikų rėmimo fondas. 
Viešnia iš Niujorko programai 
buvo pasirinkusi F. Schuberto,
F. Liszto, C. Debussy, F. Šope
no (Chopin), Vlado Jakubėno, 
Juliaus Gaidelio, Jeronimo Ka
činsko kūrinius. Jos koncertai 
taipgi buvo surengti Kaune, Va
rėnoje ir Seredžiuje. Spaudoje 
primenama, kad jai už lietuvių 
kompozitorių muzikos garsinimą 
prieš porą metų buvo paskirta 
JAV LB kultūros tarybos premi
ja. Viešnagės nuotaikas sudrums
tė pianistės A. Kepalaitės nespė
tas įvykdyti planas. Ji norėjo ap
lankyti prie šimto metų amžiaus 
artėjančią Lietuvos dramos teat
ro veteranę Teofiliją Dragūnai- 
tę-Vaičiūnienę, savo krikšto mo
tiną. Klausinėjo, ar pensionate 
yra pianinas, kuriuo jai galėtų 
surengti koncertėlį. Deja, senoji 
aktorė T. Vaičiūnienė mirė rugsė
jo 9 d., planuoto susitikimo iš
vakarėse, nespėjusi sulaukti pia
niste tapusios krikšto dukros.

Dail. Gabrielius Stanulis, da
bar gyvenantis Šveicarijos Žene
voje, yra gimęs 1915 m. spalio 21 
d. Suvalkų Kalvarijoje, 1940-44 
m. baigęs Vilniaus dailės akade
miją, 1945-48 m. — Ženevos tai
komosios dailės mokyklą. Jis yra 
laikomas abstraktinės krypties 
tapytoju, nežinomu Lietuvoj ir 
mažai begirdėtu išeivijoj. Lietu
vos dailės muziejui šių metų va
saros pabaigoje jis atsiuntė savo 
penkis didelio formato paveiks
lus. Šią dovaną sudarė triptikas 
“Mano gyvenimas” (1982) ir du 
kūriniai iš didelio ciklo “Šviesa” 
(1993). Daugiau informacijų apie 
dail. G. Stanulį “Lietuvos aido” 
kultūrinio skyriaus atstovui Liud
vikui Gadeikiui atvežė viešnagėn 
atvykęs Šveicarijos LB krašto val
dybos pirm. dr. Vaclovas Dargu- 
žas. Iš jų sužinome, kad dail. G. 
Stanulis yra ilgametis Ženevos 
universiteto skulptūros profeso
rius. Žingsnius dailėn Ženevoje 
jis pradėjo iškaltais antkapiniais 
paminklais. Šveicarų dėmesį at
kreipė tų paminklų nepaprastai 
raiškios skulptūros. Jų dėka dail.
G. Stanulis buvo pakviestas pro
fesoriauti vidurinėn Ženevos me
no mokyklon. Per trumpą laiką jo 
reformų dėka ši mokykla pasiekė 
universiteto lygį. Ženevos gyven
tojai dabar džiaugiasi dail. G. 
Stanulio viešaisiais paminklais, 
moderniomis mozaikomis, tris 
Ženevos teismo rūmų sienas puo
šiančiomis didelėmis mistinėmis 
freskomis.

Lietuvos operos ir baleto teat
ras savo repertuarą šį sezoną pa
pildė premjeriniu G. Verdžio 
“Macbetho” spektakliu. Šios ope
ros libretui yra panaudoti W. 
Shakespeare’o tragedijos moty
vai. Spektaklį režisavo slovakas 
M. Fischeris, scenovaizdžius su
kūrė dail. Adomas Jacovskis, dra
bužius — dail. Aleksandra Jacovs- 
kytė. Šios operos dirigentas — 
Jonas Aleksa. Pagrindinius vaid
menis paruošė Lietuvos operos 
solistai — Eugenijus Vasilevskis, 
Vladimiras Prudnikovas, Irena 
Milkevičiūtė ir Česlovas Nausėda.

Salomėjos Nėries gimtadienio 
proga prie namo Povilo Puzino 
gatvėje buvo atidengta memoria
linė lenta, o poetės bronzinis bius
tas įneštas į namo vidų. Puzino 
name ji nuomojo kambarį, 1934- 
36 m. dirbdama mokytoja Pane
vėžio mergaičių gimnazijoje. Me
morialinę lentą pašventino Kris
taus Karaliaus katedros klebo
nas mons. Juozas Antanavičius. 
Prie S. Nėries gyvento namo su
sirinkusiems panevėžiečiams jos 
eilėraščius skaitė bibliotekininkė 
Albina Saladūnaitė ir mokslei
vės. Su poete vaikystėje bendra
vusi gydytoja Irena Jurevičienė 
skaitė Brazilijoje gyvenančios 
savo sesers Halinos Didžiulytės- 
Mošinskienės atsiminimus. Pasta
roji Panevėžio mergaičių gimna
zijoje su poete Salomėja Nerimi 
mokė prancūzų kalbos.

Tauragės miesto kultūros na
muose lapkričio pradžioj buvo 
surengta dvi dienas trukusi Lietu
vos mėgėjiškų teatrų šventė 
“Kvartetas-95”. Tradicinėn šven
tėn atvyko keturi mėgėjiški teat
rai iš Trakų, Kretingos, Utenos 
ir Tauragės. Trakų karališkasis 
rūmų teatras atvežė B. Dauguvie
čio “Žaldokynę” (rež. Vytautas 
Mikalauskas), Kretingos rūmų 
teatras — V. Krėvės — “Joninių 
sakmę” (rež. Egidijus Radžius), 
Utenos kultūros rūmų teatras — 
A. Miškinio inscenizaciją “Sugrį
žimas į Juknėnus”, Tauragės liau
dies teatras — R. Tomos “Aštuo- 
nias mylinčias moteris”, režisuo
tas šio mėgėjiško teatro vadovės 
ir “Kvarteto-95” organizatorės 
G. Urmonaitės.

Vilniaus styginis kvartetas 
šešiais koncertais 1995 m. pami
nėjo koncertinės veiklos trisde
šimtmetį. Pirmasis Vilniaus kvar
teto koncertas įvyko 1965 m. 
gruodžio mėnesį. Tada pirmuoju 
smuiku grojo Audronė Vainiūnai- , 
tė, antruoju — Petras Kunca, al
tu — Donatas Katkus, violončele
— Augustinas Vasiliauskas. Jie 
dabar yra profesoriai Lietuvos 
muzikos akademijoje. Iš kvarte
to tik prieš porą metų pasitrau
kusį altistą D. Katkų dabar jau 
pakeitė Audronė Pšibilskienė. 
Prof. D. Katkus šiuo metu yra 
vilniečių Šv. Kristoforo kame
rinio orkestro vadovas ir dirigen
tas. Vilniaus styginis kvartetas
1972 m. laimėjo tarptautinį kvar
tetų konkursą Belgijos Lježe.
1973 m. jam buvo suteiktas Vil
niaus kvarteto vardas, o 1979 m.
— paskirta respublikinė premi
ja. Vilniaus kvartetas 1985 m. 
pirmą kartą išdrįso visą ciklą 
skirti tik lietuviškai muzikai. Šis 
bandymas buvo labai sėkmingas. 
Dabar ypač šiltai Vilniaus stygi
nis kvartetas sutinkamas Vokie
tijoje, šalčiausiai — Vilniuje.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje spalio 30 d., Vėlinių 
ir jo gimimo dienos išvakarėse, 
kauniečiai susirinko atsisveikinti 
su “Pavasario balsų” šiemetinio 
šimtmečio sukaktimi. Vilniaus 
dramos teatro aktorės Jūratė Vi
limaitė ir Jūratė Dzeminaitė skai
tė jo poemą “Jūratė ir Kastytis”, 
populiariuosius eilėraščius “Nuo 
Birutės kalno”, “Vasaros nak
tys”, “Sudie”, “Išvažiuojant” ir 
“Malda”. Sol. Danielius Sadaus
kas, Lietuvos filharmonijos ba
ritonas, programą papildė su pia
nistu Justinu Brūzga atlikta kom- 
poz. Juozo Naujalio balade “Oi, 
neverk, motušėle”, turinčia J. 
Naujalio 1923 m. gegužės 5 d. gai
dų puslapyje ranka parašytą de
dikaciją: “Didžiajam mūsų Dai
niui J. Maironiui”. Vakaro pro
gramoje taipgi skambėjo ir Juo
zo Tallat-Kelpšos baladė Mairo
nio tekstu “Milžinų kapai”. Šio 
eilėraščio posmeliai dabar taip 
pat yra tapę lietuvių liaudies dai
na, turinčia net dvidešimt vieną 
jau užrašytą variantą. Tada buvo 
atlikta giesmė “Aušros Vartų Ma
rijai”, susieta su lenkų okupuo
tu Vilniumi 1920 m. spalio 9 d. 
Šiame susikaupimų vakare daly
vavo ir Kauno J. Naujalio aukš
tesniosios vidurinės mokyklos 
instrumentalistai bei jų styginiai 
ansambliai. V. Kst.
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LIETUVOS KANKINĖJ 
pavyzdys ir nuopelnai tesutei
kia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis 
filMUSIO KRISTAUS

pilnutiniam įsikūnijimui 
mūsų tautoje!

ANAPILIO
parapijos kunigai:

prel. dr. Pranas Gaida, 
kun. Jonas Staškus

kun. Vytautas Volertas Karaimų namelis, atpažįstamas iš 3 langų į gatvės pusę, Trakuose; fone - Trakų pilies bokštai Nuotr. G. Kurpio

“Tebus pašlovinti nenusilenkę netiesai”
Garbė, kas miršta už Tėvynę, 

ir garbė Tėvynei, kad yra kas už ją 
miršta. (T. Vaižgantas).

1995 m. lapkričio 5 d. prie 
vaizdingos ir poetų apdainuo
tos Šešupės į Kudirkos Nau
miestį gausiai rinkosi svečiai 
ir vietiniai, sugrįždami į mū
sų tautos okupacinės istori
jos laikus, kai vyko kova už 
Lietuvos laisvę, valstybinę 
garbę ir tautos orumą. Kadai
se čia kryžiavosi knygnešių 
keliai gelbstint didžiausią 
tautos turtą — gimtąją kalbą.

Šį kartą visų susirinkusių 
mintyse ir širdyse iškilo žu
vusiųjų ir išniekintųjų Lie
tuvos partizanų skausmas, liū
desys, jų nebyli nepaguosta

Prie žuvusiųjų partizanų- 
didvyrių paminklo prisimini
mais ir to meto pergyvenimais 
dalinosi žuvusiųjų partizanų 
likę gyvi bendražygiai, kaimy- j 
nai ir svečiai.

Pasibaigus apeigoms prie f 
paminklo, visi dalyviai buvo 
pakviesti į kultūros namų sa
lę. Nepaprastai gilų įspūdį 
paliko V. Kudirkos vardo mo
kyklos mokytojos M. Undrai- 
tienės surežisuotas sceninis 
vaizdelis, kurį atliko šios mo
kytojos auklėtiniai ir moky
tojų oktetas. Scenoje buvo at
gaivinti partizanų gyvenimo 
epizodai Lietuvos miškų prie
globstyje. Giliai širdis pa
lietė partizanų tragiškos žū-

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:

Juozas Karasiejus, Jonas Andrulis, Slava Žiemelytė, 
Vidmantas Valiulis, Viktoras Narušis, Sigita Aušrotienė, 
Rimas Paulionis, Albina Augaitienė, Regina Celejewska, 
Pranas Linkevičius, Feliksas Mockus

PPRANESIMAS IS PARYŽIAUS

Rusija Baltijos valstybių pastatuose
Paryžiuje ir Romoje esančiuose Baltijos valstybių pasiuntinybių pastatuose tebeveikia Rusijos federacijos 
įstaigos. Latvijai priklausančiame pastate įsikūrė Rusijos misija prie UNESCO, surengė įkurtuves 

ir sukvietė kitų valstybių atstovus. Baltijos valstybių atstovai nedalyvavo

ŽIBA KLIMIENĖ

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 Hamilton

sveikinam

ir visus

visus f

londoniečius J

pažįstamus, 
linkėdami 
linksmų 
švenčių ir
Dievo palaimos Naujaisiais metais —

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

Tuo metu, kai lietuvių spau
doje yra rašoma, kad Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris P. 
Gylys vėl ketina Maskvoje kal
bėtis apie užimtus Lietuvos 
pasiuntinybių pastatus Pary
žiuje bei Romoje ir nežada 
šio reikalo sieti su balsavi
mu už Rusijos priėmimą į ET 
tarybą, Paryžiuje rusai ban
do įsitvirtinti Baltijos valsty
bių nuosavybėse.

Neseniai įsikūrusi Latvijos 
pasiuntinybės pastate Rusijos 
Federacijos misija prie UNES
CO vėl parodė, kad ir toliau 
nesiskaito nei su tarptautine 
teise, nei Prancūzijos nuosa
vybės įstatymais.

Šis pastatas sovietmečiu pa- 
ryžiečiams, buvo gerai žino
mas kaip KGB centras ir vė
liau sovietų konsulatas, ku
riame ne vienas lietuvis tais 
laikais lankydamasis Paryžiu
je turėjo eiti registruotis ir 
pranešti su kuo jis susitikinė
ja. Dabar tame pačiame Latvi
jos pastate neseniai įsistei
gusi Rusijos atstovybė prie 
UNESCO įkurtuvių proga iškė
lė didelę Rusijos vėliavą ir 
surengė priėmimą. Sukviesti 
diplomatai, oficialiai atsto
vaudami savo šalims, lyg ir 
turėjo sankcionuoti Latvijos 
valstybės pastato pasisavini
mą. Nei vienas Baltijos valsty
bių atstovas šiame priėmime 
nedalyvavo.

Dėl šio neįtikėtino Rusijos 
federacijos žingsnio Latvijos 
ambasadorė Prancūzijai ir 
prie UNESCO Aina Nagobads 
Abols tuojaus reagavo. Ji iš
siuntinėjo 185 laiškus ir no
tas, pranešdama Prancūzijos 
Užsienio reikalų ministeri
jai ir kitų valstybių atstovy
bėms apie Rusijos nusikalti
mą tarptautiniams įstatymams. 
Prancūzų Užsienio reikalų mi
nisterija, atsakydama į amba
sadorės notą, pabrėžė, kad

Latvija, pagal Paryžiaus 
nekilnojamo turto registrus, 
yra teisėta pastato savininkė, 
kaip ir buvo anksčiau. Toliau 
notoje rašoma, kad Prancūzi
ja, nebūdama tiesiogiai suin
teresuota šioje byloje, pažymi, 
kad pastato paskirtis neturi 
būti pakeista nesusitarus su 
jos savininku. Notoje taip pat 
pasakyta, kad Prancūzijos Už
sienio reikalų ministerija ne
seniai vėl raštu priminė Ru
sijos federacijos ambasadai 
savo poziciją Baltijos valsty
bių pasiuntinybių grąžinimo 
byloje.

Netoliese esančiame Lie
tuvos pasiuntinybės pastate 
nuo 1940 m. ir vėl nuo 1944 m. 
buvo įrengtas sovietų konsu
latas, “Itar-Tass” spaudos 
agentūros biuras ir vėliau - 
rusų studentų bendrabutis. 
1994 m. balandžio mėnesio 
pradžioje prie Lietuvos bu
vusios ambasados durų atsi
rado lentelė su užrašu “Amba- 
ssade de la Federation de 
Russie Section 
taire” (Rusijos 
ambasada žemės 
to skyrius). Iki
pastato nebuvo jokių užrašų, 
nurodančių jo paskirtį. Tuo 
metu Lietuvos ambasadorius 
Osvaldas Balakauskas pradėjo 
labai plačią informacinę ak
ciją apie Rusijos federacijos 
pasikeitusią laikyseną ir del
simą Lietuvai sugrąžinti jos 
nuosavybę. Tad buvęs Užsie
nio reikalų ministeris Juppe 
(dabar Prancūzijos min. pir
mininkas) parašė Rusijos fe
deracijai laišką, esą Prancū
zijos vyriausybė susirūpinusi

agro-alimen- 
federacijos 

ūkio ir mais
to! ant šio

rūpinasi savo nuosavybių at
gavimu.

Nuo nepriklausomybės atkū
rimo per penkerius metus su
sidarė įspūdis, kad Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija 
vengia vesti aiškią, stiprią 
pastatų sugrąžinimo politiką. 
Įdomu pastebėti, kad mūsų 
URM yra linkusi šiuo klausi
mu daug kalbėti ir mažai raš
tiškų pėdsakų palikti. Prieš 
kelerius metus telefonu buvo 
kalbėtasi su Rusijos preziden
tu apie Paryžiaus nuosavybės 
sugrąžinimą, vėliau tas klau
simas buvo paliestas pokal
biuose su Rusijos UR ministe- 
riu ir su aukšto rango vyriau
sybės pareigūnais, kurie lie
tuviams visuomet maloniai ža
dėjo šiuo klausimu pasirūpin
ti. Po penkerių metų prisime
nami pokalbiai, bet nėra ati
tinkamų raštų, kurie būtų likę 
kaip dokumentai. Gal iš dalies 
todėl iškyla kritikos balsai 
URM-jai, kuri dažniau tariasi 
žodžiu, o ne raštu.

kančia.
Žuvusiųjų už laisvę parti

zanų didvyrių pavardės, iškal
tos paminklinėje lentoje, te- 
padrąsina ateinančias kartas 
pasiaukojimui ir meilei dėl 
savo Tėvynės ateities.
Jonas Bendoraitis — Staršina 1922- 
1947 m., Vladas Kėvelaitis — Tūzas 
1922-1947, Bronius Matijošaitis 
— Startas 1925-1947, Antanas Viz
girda — Kapsas 1918-1947, Jonas 
Stankus — Dobilas 1919-1947, Vy
tautas Plaušinaitis — Vilkas 1922- 
1947, Justinas Knezevičius 7-1947, 
Silvestras Sederavičius 7-1947, 
Juozas Simanavičius 1929-1948.

Skydo formos paminkle, 
simbolizuojančiame Tėvynės 
gynimąsi nuo okupantų, vysk. 
M. Reinio iškalbingi žodžiai: 
“Tebus pašlovinti nenusilen
kę prieš netiesą” įkvepia is
torinei atsakomybei prieš 
Dievą, tautą ir teisingumą. 
Tie žodžiai buvo šventi tiems, 
kurie, atlikdami pareigą pa
gal Lietuvos kovų sąjūdžio de
klaraciją 1947-1949 m. kovo
jo ir žuvo už Lietuvos laisvę.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišių 
auka K. Naumiesčio šventovė
je. Jas aukojo monsinjoras 
A. Svarinskas. Susirinkęs gau
sus žmonių būrys savo malda 
pagerbė žuvusių partizanų 
atminimą. Po Mišių mons. A. 
Svarinskas pašventino pa
minklą.

kovos

padėka '
Dieve ,

ties vaizdelis. Delnais neša
mos liepsnelės ir “Requiem” 
aidai nepaprastu tikrumu at
gaivino partizaninės 
tragizmą.

Didžiulė garbė ir 
tokiems mokytojams,
duok, kad tokių mokytojų Lie
tuvoje atsirastų daugiau, nes ' 
mūsų mokyklos merdi. Jose 
nėra patriotinio-tautinio auk
lėjimo. O gal, kaip V. Kudir
kos laikais, vėl iš K. Nau
miesčio pasklis po visą Lie- , 
tuvą tautiškumo ir garbingų 
kovų prieš okupacijas atmini
mo ir dvasinio atgimimo žibin
tas. Su minėtu sceniniu vaiz
deliu braukitės į Lietuvos mo
kyklas, kultūros namus ir ža
dinkite lietuvišką dvasią. Gal 
tuomet į šią tematiką atsigręš 
literatai, menininkai ir iš ne
išsenkamo mūsų tautos tragiš
kų išgyvenimų ir heroikos lo
byno sukurs nepakartojamus 
tautinius šedevrus, kurie sa
vo tautine dvasia ir spalva su
domins ir nustebins pasaulio 
tautas, parodys, kaip tokia ma
ža tauta galėjo 10 metų grum
tis už laisvę su tokia galinga 
pasaulio imperija!

Paminklo pastatyme ir iškil
mės rengime ypač pasižymėjo 
K. Naumiesčio seniūnė R. Ma- 
čiulaitienė. Savo entuziazmu 
ji uždegė visus ir susilaukė 
nuoširdžios pagalbos. Ji pa
dėkojo visiems, kurie darbu 
ir lėšomis prisidėjo prie nu
kankintų ir žuvusių K. Nau
miestyje kovotojų įamžinimo.

Tragiškos kovos už Tėvynės 
laisvę jau praeityje. Lietuva 
nepriklausoma. Tačiau nepri
klausomybė dar labai gležna. 
Vidiniai nesutarimai ir išori
nė grėsmė iš Rytų dar labai 
neramina. Mes visi turime bū;- 
ti tvirti ir dvasiškai stiprūs,;' 
kad Lietuvai grėsmingu mo
mentu visi kovotume vieningu 
frontu.

J. Dailidė, Lietuvos politinių 
kalinių partijos vicepirmininkas

bei parapijiečiams —

Lietuvos kankinių parapijos choras

ŠV. Kalėdų >r

ciatyvos sau priskirti Lietu
vos pastatę.

Prancūzijos Užsienio reika
lų ministerijos pareigūnai 
ne kartą yra privačiai išreiš
kę nuomonę, kad Baltijos vals
tybių vyriausybės, ypač Lietu
vos, nepakankamai aktyviai

Dievo palaimos,
meilės ir ramybės

jums linki 
dainos
vienetas

'ziugių

. — ...... "n

laimingų bei pilnų geros 
nuotaikos Naujų metų 
linki visiems lietuviams

ĮįĮ Šventų Kalėdų ir
Naujų 1996 metų

proga sveikiname 
visus gimines, draugus 
ir pažįstamus -

gęr Tyra širdies giesme
Garbinkim Dievą aukštybėse, 
Skelbkime Viešpaties vardą, 
Neškime meilę žmonėms!

Kalėdų švenčių 
proga 

Kristaus palaimos

Jums linki —

Aldona ir Mečys 
Pranevičiai

Lietuvos kankinių parapijos vaikučių choras, jų tėveliai ir vadovai

Si
Si,

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si

Si
Si
Si
Si
Si



ir Naujųjų metų 
švenčių proga sveikiname 
gimines, draugus ir 
pažįstamus Kanadoje, Lietuvoje 
ir plačiajame pasaulyje -

Irena ir Steponas Varankos

| ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ |

proga sveikiname

draugus ir

J. Paršeliūnas ir sūnus Marius
Brampton, Ont.

Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

Šv. Kalėdų 
šventės teatneša tyro 
džiaugsmo ir Naujieji 
metai stiprybės, 
sveikatos ir vilties -

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

ir Naujų Metų
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus —
_ _ _ „_ Bronė Maziliauskienė

Ina ir Ian Kavanagh

ir laimingų lnji 
sėkmingų

Naujų metų 
linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

&S , K
* jK/rAL,£DC(/.

|| ir laimingų

I- Naujų metų J
$ linkime savo giminėms, ‘3=3 

draugams ir
pažįstamiems - . A

bei sėkmingų

N. Carolina A. J. Vaškevičiai, R. P. Stankai ir šeima .t

1893 m. narsiai gynė žemaičiai Nuotr. H. Paulausko

Ji gimė Lukiškių kalėjime ant narų 
Šešiolikos studentų likimai, kuriuos lėmė vienas išdavikas, dalyvavęs 

pogrindžio veikloje sovietmečiu
dukrą Danutę, štai kaip šio
je knygoje rašo:

“Sužinojau, kad tragiškai 
savo gyvenimą baigė Vytau
tas Murauskas. Lagery aš pa
galvojau, kad, jei jis kaltas 
dėl mūsų, šešiolikos likimų, 
tai man vis dėlto lengviau ne
gu jam: aš galiu ramiai miego
ti, o jis — tikriausiai ne. Iš
girdusi apie jo mirtį, nejau
čiau jam jokios pagiežos, o tik 
gailestį, kad likimo malūnas 
jį žiauriai sutraiškė,” p. 265.

(Baisu pagalvoti, kas laukia 
šiandienę Lietuvą parduo
dančių!). Šitaip tegali pasa
kyti apie skaudžius savo išgy
venimus dėl kito žmogaus kal
tės patyrusi, kantriai ir stoiš
kai savo skaudų likimą dėl 
nuožmios santvarkos pasibai
sėtino žiaurumo iškentusi tik
tai katalikiškos protausenos 
ir pavyzdingo gyvenimo mote
ris.

Tačiau jinai ne viena. Ši 320 
puslapių knyga — akivaizdus 
daugelio (ir tų, kurie šioje kny
goje aprašyti, ir tų, kurių tik 
pavardės vos teužsimintos) — 
lietuvio vargų, kančios ir pus
šimčio metų neteisybės ir 
prievartos jungo mažas veid
rodis, kančių istorija. Čia fak
tais, skaičiais, išsilavinusių 
ir išprususių įvairių profesijų 
ir didelę gyvenimiškąją patir
tį turinčių žmonių ne plunks
nomis, o išlietu savo krauju, 
gyva kančia ir kraupia patirti
mi surašyti puslapiai, kuriuo
se atsispindi tik vienas aki
vaizdus lietuviškojo jaunimo, 
nepametusio laisvės, ne
priklausomybės, tautiškumo 
idealų, kilnus pavyzdys, še
šiolikos jaunų žmonių likimas. 
Žmonių, iš tikrųjų nenusilen
kusių prievartai, elgesys, 
krikščioniškas požiūris į sve
timųjų ir savųjų padarytą di
džiulę skriaudą, į sulaužytą 
jaunystę. Tikrai gražu, kad 
mūsų tauta dar turi nemažai 
tokių vyrų ir moterų, kurie 
verti lietuvio vardo, verti 
pagarbos. Iš tokių tikrai gali 
pasimokyti dabarties šunke
liuose paklydusieji, dolerių 
ir ilgų litų besivaikantieji

KUN. K. J. AMBRASAS

Šitoji kadaise Lukiškių ka
lėjime gimusi mergaitė dabar 
— Klaipėdos universiteto mu
zikos istorijos ir teorijos 
katedros doc. Danutė Petraus
kaitė, paduoda man visai ne
seniai Lietuvoje išleistą kny
gą “Studentų byla” (Vilnius, 
leidykla “Diemedis”, 1995). 
Kartu su kitais šešiolika anuo
metinių Vilniaus ir Kauno 
studentų pogrindinės organi
zacijos “Vieningoji darbo są
junga” nariais į negailestin
gą Gulago mašiną buvo pakliu
vusi ir šios muzikologės mo
tina — Jadvyga Žukauskaitė- 
Petrauskienė.

Jau vien tik šešiolikos kny
goje esančių straipsnių — at
siminimų pavadinimų užtek
tų, kad galėtum pasakyti, apie 
ką ir kokias godas pasakoja 
šie, kaip lygiai pirmasis įžan
ginis straipsnis “Smurtui ne
nulenkę galvos”, ir kiti savo 
kailiu patyrę visas sovietme
čio patyčias, neteisybę, sau
gumiečių ir kalėjimo prižiūrė
tojų, tardytojų žiaurumą, ne
žmonišką elgesį su tais, ku
riuos kietas sovietinis kumš
tis nutarė sutraiškyti: P. Či
žo “Sibiro meridianuose”, C. 
Ajausko “Nuo Aušros Vartų 
iki Džezkazgano”, A. Urbono 
“Kengiro žemė”, V. Kaminsko 
“Praktika komių žemėje” ir ki
ti daug ką sakantys pavadini
mai.

Knygoje “Studentų byla” 
spausdinami 1950-1955 m. Lie
tuvoje veikusios pogrindinės 
studentų organizacijos veikė
jų atsiminimai. Gana aktyvios 
šešiolikos narių grupės bran
duolį sudarė Ariogalos gimna
zijos 1949 m. pirmosios laidos 
vienuolika vaikinų, to laiko 
studentų. Kiti šeši į pogrin
dinį darbą įsitraukė vėliau. 
Juos išdavė septynioliktasis 
Judas — Vytautas Murauskas, 
apie kurį viena iš nukentėju
sių — Jadvyga Žukauskaitė, 
viena šios bylos dalyvė, Lu
kiškių kalėjime perėjusi tar
dymo, patyčių, pažeminimo ir 
nužmoginimo mokyklą, ant ka
lėjimo narų pagimdžiusi savo

giminėms, draugams ir pažįstamiems

Stasys, Marija ir Dana Jokūbaičiai

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei ramybės 

Naujaisiais metais 
linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Anelė, Kazimieras Pajaujai 
ir šeima

dabartinės kartos sumateria
lėję vaikai. Iš tokių tikrai 
gali mokytis mūsų ateities 
kalviai...

Kaip nustebs anuomet buvu
sieji saugumiečiai, kiti di
džiausi mūsų tautos kankinto
jai (kurių ir dabar dar dauge
lis sėdį gerai apmokamuose 
valstybiniuose postuose, gau
ną didžiausias algas arba so
lidžias personalines pensi
jas), kai perskaičius teismo 
posėdyje nuožmų nuosprendį, 
25 metams nuteistieji ėmė plo
ti rankomis ir atvirai šaipy
tis iš sovietinės teisėtvarkos. 
Taip gali padaryti tiktai drą
sūs, bebaimiai lietuviai, šir
dyse išugdę pasitikėjimą Die
vu, kuris juos išsaugojo gyvus 
net Gulago pragare. Jie degė 
ir tebedega narsa ir meile gim
tajai žemei, Dievui ir Bažny
čiai.

Neužteko šešiolikai pasiry
žėlių grasinimo, kankinimų, 
kalėjimo ir tardymo kamero
se. Nepakako sadistiško el
gesio su suimtųjų bei tardo
mųjų giminėmis ir neapsako
mai sunkių Sibiro kryžiaus 
kelių, šalčio, bado, recidyvis
tų barbariško žiaurumo. Su
grįžusius po atliktosios baus
mės juos Lietuvoje pasičiup
davo Saugumo pulkininko Ju
liaus Česnavičiaus vadovau
jama kalinių ir tremtinių “glo
bos” tarnyba. Prasidėdavo 
verbavimai, grasinimai, at
leidinėjimai iš darbo ir prie
vartinis “atgailos”, šmeižikiš
kų straipsnių rašymo vajus.

O ir dabar daugelio iš jų nė
ra lengvas, sotus ir ramus gy
venimas. Daugel sielvarto, 
daugel kančios ir skaudžios 
tikrovės surinkta į šią knygą. 
Tiktai čia — vien nedidelis ir 
negarsus aidas viso to nežmo
niškumų pertekliaus, kurį pa
tyrė pavargusi nuo to siaubin
go pusšimčio metų tauta. De
ja, dar ir dabar daugybė atve
jų, kai prieštaringa, brutali, 
ir veidmainiška dvasia, lyg 
koks baisus slogutis slegia 
Lietuvos pečius ir neleidžia 
jai išsitiesti visu ūgiu, kad 
galėtų užsitikrinti ramią da
bartį ir saugų rytojų, galėtų 
pilnateisiškai, vieningai ir 
sutartinai žengti su kitomis 
tautomis ir su visais savo tau
tos vaikais ne kurstymų, pju
dymų pavojingais takais, bet 
kupina taikos dvasia, ramiu 
žvilgsniu, darniu žingsniu 
pasitikti rytojų.
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$ Naujųjų metų visiems Kanados lietuviams linki - $ 
Kanados lietuvių muziejaus-archyvo

i vedėja ir valdyba n

M Džiugių Kalėdų 
švenčių ir sėkmingų bei

I laimingų Naujų metų 
bičiuliams ir artimiesiems 
nuoširdžiai linki -

Adolfina ir Gediminas Skaisčiai, 
VA Grimsby, Ont.

jg bei laimingų
Naujų metų

® linkime giminėms, draugams
® ir pažįstamiems - „

<Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

gVEKlNU S
visus savo gimines, Rj 

draugus bei &
pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir B
Naujais 1996 metais

Mount Brydges, Ont.

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

Juzė Valaitienė
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“KRETINGOS” JA UNIMO STOVYKLOS
LINKI LINKSMŲ ŠVENČIŲ.

IKI P AŠIM A TYMO STO VYKLOJ - *

7-20 d.d.1996 m. liepos 
(liet, kalbantiems), ■H 

<1 liepos 21 - rugpjč. 3 d.d.
(angį, kalbantiems). -g

i
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i TORONTO LIETUVIU NAMAI 

Į nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius.

linkėdami linksmų ŠV. Kalėdų 
sėkmingų Naujųjų metų —

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

Dr. Petro Daužvardžio (1895- 
1971), Lietuvos ilgamečio gene
ralinio konsulo Čikagoje, šimta
sis gimtadienis buvo iškilmin
gai paminėtas 1995 m. lapkričio 
12, sekmadienį, Stasio Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
“Gintaro” salėje. Minėjimą su
rengė Amerikos lietuvių taryba 
(ALTa), talkinama rengėjų ko
miteto bei jo pirm. Evelinos 
Oželienės. Smuikininkė Linda 
Veleckytė su akompaniatoriu
mi Alvydu Vasaičiu atliko ke
turis A. Dvožako (Dvorak) kū
rinius, skirtus sukaktuvinin
ko atminimui. Ilgesnį žodį apie 
Latvijoje 1895 m. lapkričio 16 
d. gimusį sukaktuvininką tarė 
Marija Krauchunienė, buvusi 
Lietuvos konsule Čikagoje, mi
nėjimo dalyvius supažindinusi 
su jo veržimusi į teisių moks
lus. Sukaktuvininkas nuo 1925 
m. tarnavo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje kaip val
dininkas teisių skyriuje, vice
konsulas Niujorke ir generali
nis konsulas Čikagoje. Jis taip
gi skaitė paskaitas JAV lietu
vių kolonijose. Lietuvos diplo
matinei tarnybai Čikagoje P. 
Daužvardis atidavė trisdešimt 
ketverius metus, o visoje diplo
matinėje tarnyboje praleido 
net keturiasdešimt penkerius 
metus. Fotomenininkas Algi
mantas Kezys rodė jo atmini
mui skirtą filmą “Dr. Petras 
Daužvardis”. Minėjimo daly
viams buvo rodomos filman 
įjungtos L. Šimučio, dr. P. 
Daužvardžio, J. Daužvardienės 
kalbos bei dr. P. Daužvardžio 
laidotuvių vaizdai. Užbaigus 
filmo rodymą, kalbėjo dabar
tinis Lietuvos garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. Mi
nėjimas buvo baigtas velio- 
nies P. Daužvardžio sūnaus V- 
Daužvardžio atsiminimais iš 
vaikystės dienų.

Prie Plm. Matulaičio senelių 
globos namų Nekaltai Pr. Ma
rijos seselių vienuolyno sodybo
je Putname, Conn., rugsėjo 8 d. 
buvo atidengtos dvi statulos 
Liurdo Švč. Mergelės Marijos ir 
šv. Bernadetos. Šias Italijoje 
iš plastikinio stiklo pagamin
tas statulas pašventino Plm. 
Matulaičio namų kapelionas 
kun. Rapolas Krasauskas, pa
kopas statuloms išmūrijęs iš 
lauko akmenų jau prieš kele
rius metus.

Australija
ALB spaudos sąjunga, Sidny

je leidžianti Australijos lietu
vių “Mūsų pastogę”, surengė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954 

j

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

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

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata S30.00)

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

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

šiam savaitraščiui skirtą sek
madienio popietę rugsėjo 24 d. 
Popietę įdomiu pranešimu apie 
Lietuvos ekonomiją pradėjo iš 
ten neseniai sugrįžęs prof. Vy
tautas Doniela. Jo pranešimas 
apėmė finansus, pramonę ir že
mės ūkį. Meninę popietės pro
gramą atliko moterų ansamblis 
“Sutartinė” ir “Dainos” vyrų 
choras.

ALB krašto valdybos pirm. 
Andrius Žilinskas praneša, kad 
valdyba ruošiasi išleisti kny
gą apie Australijoje gyvenan
čius lietuvius. Duomenis bus 
prašoma surinkti ALB apylin
kių valdybos.

A. a. Daina Kristina Mauragy- 
tė, Kanberoje augusi veikli lie
tuvaitė, po trumpos ligos mirė 
š. m. spalio 1 d., eidama dvide
šimt penktuosius gyvenimo me
tus. Velionė yra dalyvavusi 
skaučių veikloje, “Audėjėlės” 
tautinių šokių grupėje. Ji taip
gi buvo Kanberos lietuvių klu
bo “Vilkas” krepšininkė ir sli
dininke. Baigusi vidurinę mo
kyklą Australijoje, vienerius 
metus mokėsi Vasario šešiolik
tosios gimnazijoje Vokietijo
je. Velionė taipgi buvo įsijun
gusi į Australijos lietuvių jau
nimo sąjungą, dalyvavo ten įvy
kusiame Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese. Ji buvo įsigiju
si kvalifikuotos kirpėjos spe
cialybę. Apsilankiusi Lietuvo
je, ten norėjo pasilikti. Jo
navoje jau buvo atidariusi kir
pyklą ir ruošėsi dirbti, bet 
planus sugriovė staigi liga.

Vokietija
Pirmoji lietuvių kultūros sa

vaitė Saaro krašte įvyko 1995 m. 
pirmojoje lapkričio dalyje, pra
dėta Merzige. Visus savaitės 
renginius globojo Lietuvos am
basadorius Vokietijoje Zeno
nas Namavičius ir Saaro kraš
to pirm. Michael Kreiselmayer. 
Parodą Merzigo rotušės salėje 
surengė Lietuvos grafikai Pet
ras Repšys, Vytautas Kalinaus
kas, Danutė Jonkaitytė, Adasa 
Skliutauskaitė, Dainius Paške
vičius, Saulius Chlebinskas, 
Danutė Gražienė, Algirdas Rep
šys, Agnius Tarabilda. Jauna
jai kartai šioje parodoje at
stovavo grafikas Gediminas 
Pranskūnas ir Gediminas Ši- 
bonis. Savaitės metu Saaro 
krašte gastroliavo Vilniaus 
“Lėlės” teatras su labai popu
liariu “Sprigto” spektakliu. Sa
vaitės renginius papildė Ma
rytės ir Arvydo Gurevičių 
papuošalų bei emalės, Viole
tos Gaidamavičiūtės-Kisielie- 
nės grafikos darbų parodos. Sa
vo akvareles rodė Izabela Bind- 
lerienė ir Elena Šaltytė-Lisaus- 
kienė. Savos kūrybos ištraukas 
skaitė rašytojas Jurgis Kunči
nas.

Lietuvių kultūros savaitėn 
buvo įjungta Lietuvos fotogra
fų paroda, paskaitų ciklas apie 
lietuvių ir vokiečių santykius. 
Savaitės metu Saaro kraštan iš 
Lietuvos buvo pakviesti aštuoni 
buvusieji nacių koncentracijos 
stovyklų kaliniai. Jie susilau
kė gyventojų aukomis surinktos 
finansinės paramos. Koncertus 
surengė vargonininkas Leoni
das Melnikas, smuikininkas 
Borisas Traubas, Lietuvos ka
merinis orkestras, folklorinis 
ansamblis “Žvelsa”. Su lietu
viškais patiekalais Saaro kraš
to gyventojus supažindino Mi
ra Traubienė. Lietuvių kultū
ros savaitės diskusijose atsi
sakė dalyvauti prof. Kazimiera 
Prunskienė.

draugus, pažįstamus, jų šeimas

S. A. Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

Irena ir Vincas Ignaičiai 
Birutė, Stepas, Žiba, Stepas

Ignatavičiai

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai
Teresė Enskaitienė,

Hamilton, Ont.
Janina ir Algis Empakeriai

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines,

ristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 

ir geriausios sėkmės naujaisiais metais

Levutė ir Aleksas Andruliai 
Marija ir Jurgis Astrauskai 
V. V. Augėnai
Zosė ir Petras Augaičiai,

Delhi, Ont.
Albina ir Pranas Augaičiai 
Birutė Abromaitienė

ir duktė Angelė 
Aniceta Aperavičienė
B. J. Akelaičiai 
Birutė, Jonas Aukštaičiai

Antanas Bumbulis ir dukros 
Julius, Pranė Barakauskai 
Alfredas Bražys, Gintaras, 

Linas, Gailutė ir jų šeimos 
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.
Vytautas Birštonas 
Nelė ir Jonas Budriai 
Stasys Barškutis, Alton, Ont. 
Gražina Balčiūnienė 
Irena, Vitas ir Algis Baltakiai 
Adomas ir Kristina Biretos 
E. Bersėnienė ir šeima, 
Izabelė ir Petras Baronai, 

St. Catharines, Ont.
Simas ir Milda Barčaičiai 
Alfonsas ir Ona Budininkai, 

Hamilton, Ont.

Birutė ir Kazimieras
Čepaičiai

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

Ona ir Vladas Čėsnos, 
Ancaster, Ont.

Petras Čiurlys
Benas ir Vera Cvirkos, 

Simcoe, Ont.

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

J. K. Dervaičiai ir šeima, 
St. Catharines, Ont.

Elena Draudvilienė
Adelė Dobienė
Aldona ir Petras Dranginiai 
Birutė ir Petras Daržinskai 
Viktorija Daugelavičienė 
Jonas ir Zita Didžbaliai 
E. Dubininkas ir dukros

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
Jonas Gelažius,

Phelpston, Ont.

Valerija ir Stasys Gudaičiai, 
Niagara Falls, Ont.

Mykolas Gegužis
Valerija Gustainienė, 

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

Ričardas Gapučiai, 
Hudson, Que.

Vilma, Kazys ir P. Gapučiai
Marytė Genčiuvienė
Algis ir Eugenija Grajauskai, 

Hamilton, Ont.
Bronė Galinienė

Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Vanda Jasinevičienė ir

Algimantas Jasinevičius 
Viktorija Jasiūnienė 
Petra ir Vladas Jankaičiai 
Milana ir Albertas Joneliai, 

Verdun, Que.
Petras, Zuzana Jonikai

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

SU šeima, Hamilton, Ont.
Julija ir Leonardas Jakaičiai, 

r-, , Hornby, Ont.
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, Ont.
Marija Janeliūnienė 
Ona Juodišienė
Filomena, Kristina, Stasys

Janavičiai

Bronius, Elena Kišonai
Olga ir Mykolas Krivickai, 

Oakville, Ont.
Elena ir Stasys Kuzmickai 
Pajauta ir Algis Kaziliai 
Ona ir Jonas Kirvaičiai
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai
Audronė ir Antanas

Kazanavičiai
Onutė ir Jonas Karaliūnai, 

St. Catharines, 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. Kėžinaičiai,

Hamilton, Ont.
Viktoras ir Aldona

Kryžanauskai,
Collingwood, Ont.

Magdalena ir Pranas Krilavičiai, 
Keswick, Ont.

Teofilė Kobelskienė
E. M. Z. Klevai Hamilton, Ont.
Joana ir Česius Kūrai,

Windsor, Ont.
Elena ir Vytas Krikščiūnai 
Viktorija ir Aleksas Kužmarskiai

Birutė, Jonas Lukšiai 
Tillsonburg, Ont.

J. Liutkienė
Ernestas Lengnikas,

Hamilton, Ont.
A. Lapinskienė
Lydia ir Juozas Lukšos, 

London, Ont.

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

ir šeima
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodney, Ont.
Vytautas Montvilas
Z. J. Mažonai
Juozas ir Stella Miškiniai, 

Niagara Falls, Ont.
A. J. Mačiukai, Hamilton, Ont.

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Onutė ir Vincas Naruševičiai, 

West Lome, Ont.
Helen ir Kęstutis Norkai, 

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

London, Ont.
Stasė ir Jonas Naruševičiai, 

Carignan, P. Q.
Viktoras ir Rita Navickai su 

Šeima, Tillsonburg, Ont.

Anelė Puterienė
Ada ir Valius Poškaičiai 
Stasys Paketuras,
• West Lome, Ont.

Marija Pranaitienė
Ramutė, Jeronimas Pleiniai, 

Hamilton, Ont.
Joana ir Vladas Plečkaičiai
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 

Hamilton, Ont.
Janina Pacevičienė
Stefanija ir Antanas Petraičiai
Irena ir Antanas Patašiai 
Monika Povilaitienė
Levutė ir Vladas Pevcevičiai
Stasys ir Janina Poškai
Regina, Juozas ir Juozukas

Piečaičiai, Kaunas, Lietuva 
Jane ir Petras Pakalkai, 

Stayner, Ont.
U. Paliulis
Antanas ir Rymantas Prunskiai, 

Burlingtion, Ont.

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

Stoney Creek, Ont.
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Juozas Rovas
Vincas ir Stasė Radzevičiai 
Marta ir Albinas Radžiūnai 
Juozas ir Marija Rybiai, 

Hamilton, Ont.
Jonas Riauba
Birutė ir Matas-Zigas Romeikos 
Mykolas Regina
Ieva Repečkienė, Hamilton, Ont. 
Albina Rimkienė, Hamilton, Ont.

Danutė ir Bronius Staškevičiai JA 
ir Petronėlė Jucevičienė 
Montreal, Que. vA

Bronė Stankaitienė I?
Gražina ir Antanas Stankai
Liuda ir Alfredas Stulginskai «
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl.
Jonas Šepetys a y
Zuzana, Juozas ir Ramunė yj

Stravinskai
Genovaitė Sprainaitienė jty
Albina Štuopienė
Viktoras Skukauskas r(t
Nijolė, Jonas Šimkai ir šeima $
Janina, Juozas Šarūnai, W

St. Petersburg, FL JA
Marija ir Pranas Šiūliai,

Hamilton, Ont. JA
Juozas Staškevičius g
Liuda ir Jurgis Stungevičiai, JA

Hamilton, Ont. Į?
Z. Saunorienė ir vaikai, JA

Dundas, Ont.
Eleonora ir Antanas Šiškai, JA

Fort Erie, Ont. g

Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont. 
//-» z-J-wzA if /zamzizi O#/, . -Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 

Hamilton, Ont.
Eugenija ir Vladas Stabingiai, 

Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Simaičiai, 

Hamilton, Ont.
Ona, Vytas, Algis Skrebūnai 
Regina ir Vladas Simonaičiai 
Prima ir Bronius Sapliai 
Olga ir Jonas Statkevičiai,

Rodney, Ont.
Sofija, Juozas Skučai, 

Montreal, Que.
E. V. Sakai, Hamilton, Ont.
Gražina Strimaitienė ■ ~ 
Liuda Šileikienė

G. B. Trinkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Marta ir Jurgis Trečiokai
B. Z. Tumosai
Sofija Tumosienė

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai, 

Wasaga Beach, Ont.
Joana Valiukienė
Aldona ir Vladas Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai, 

Oakville, Ont.
Liudas ir Genė Vyšniauskai
P. Vitienė, Burlington, Ont.
J. Vaškela
Teodora Varneckienė
Gintautas ir Genė Venskaičiai
Stasys ir Vanda Vaitkai
B. V. Vytai, Tillsonburg, Ont.
E. B. Vyšniauskai, Dutton, Ont.
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que.
S. Vyskupaitienė

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
K. B. Žutautai
Delfiną Zulonienė,

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

ir sūnus
Antanas Žilėnas
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gVisus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Augustinas Simanavičius, OFM

Eugenijus Jurgutis, OFM Pijus Šarpnickas, OFM

Liudas Januška, OFM kun. Edis Putrimas
Julius Sasnauskas, OFM

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

Čikagietis dr. Jonas Račkauskas Švėkšnos apylinkėje pastatydino mėsos perdirbimo įmonę. Jos gaminiai yra geros 
kokybės, pigesni, vežami net į Kauną. Tai praktiška pagalba Lietuvai. Nuotraukoje dr. J. Račkaukas su savo giminėmis 

Nuotr. H. Paulausko

Rinkimai, kurie visus nustebino
Tarptautinėje spaudoje gyvai komentuojamas buvusio Lenkijos prezidento Lech Valensos 
pralaimėjimas rinkimuose ir buvusio komunisto laimėjimas. Kai kurie laikraščiai rašo, kad 

Valensos pozicijai pakenkė katalikų hierarchijos žingsnis į politinę sritį
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Gyvenimas Vasario 16 gimnazijoje

5 Malonių
| Kalėdų švenčių

ir sveikatos pilnų naujų

I 1996 metų
6 visiems klubo nariams ir
m “Vilnius Manor ’’gyventojams

nuoširdžiai linki

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

’ik «kė». xsbš”. ■ojš*. ■ošė’'. "'afeė* ■Ofeš*. -M

Sveikiname |
su

šv. Kalėdomis h
visus gimines, draugus jįį 

k ir pacientus, linkėdami
; linksmų bei sėkmingų fe
ir w >

| Naujų metų- Dr-Eim^‘r
šeima

| SVEIKINAME
Sdvisus draugus, pažįstamus ir gimines
S* 1 ■|i
$ su šv. Kalėdom ir
1 Naujais metais.
Sį Linkime daug sveikatos ir

Stf laimės — Stasė Butkienė ir vaikai:
Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos

• SKKALSDČĮ 
ir laimingų bei sėkmingų 

NAUJU N£7'U 
linkime visiems 

. savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems — 

Antanas ir Ona Baltrūnai

$ Sveikinam
su šv. Kalėdomis

i visus gimines, draugus ir

£ pacientus, linkėdamas
Į sveikų bei sėkmingų

Naujų metų -
Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

a?-

KAZYS BARONAS, Vokietija

Lenkijos prezidento rinki
mai jau praeityje, tačiau ši 
staigmena ir toliau gvildenama 
pasaulinėje žiniasklaidoje, 
atkreipiant dėmesį į Lenkijos 
Katalikų Bendrijos pralaimė
jimą, nes jos episkopatas stip
riai rėmė L. Valensą, kartu 
mėgindama paveikti A. Kvas
nievskio sparną, skatindami 
balsus atiduoti už L. Valensos 
kandidatūrą.

Kodėl pralaimėjo?
Frankfurte leidžiamas ang

liškas dienraštis “Internatio
nal Herald Tribune” 1995 m. 
lapkričio 24 d. rašė, kad L. Va
lensos pralaimėjimas yra kar
tu pralaimėjimas stiprios Ka
talikų Bendrijos, kuri buvo 
priešinga A. Kvasnievskio 
išrinkimui vien tik dėl jo pa
sisakymų už laisvus abortus. 
Kardinolas J. Glemp A. Kvas- 
nievskį pavadino naujosios 
pagonybės atstovu.

katalikų mėnraščio “Res
publika Nowa” redaktorius 
Martyn Krul pareiškė, kad 
toks netaktiškas Katalikų hie
rarchijos elgesys pakenkė L. 
Valensai - milijonai balsų 
atiteko jo priešininkui.

“L. Valensos laikotarpis, - 
rašo toliau angliškasis dien
raštis - buvo ryškus simboli
niu bendradarbiavimu su Ka
talikų Bendrija. Jo įsteigta 
“Solidarnosc” organizacija 
buvo 1980 m. stipriai remia
ma hierarchijos, o Jonas-Pau- 
lius II 1987 m. atvykęs į Len
kiją pirmiausia susitiko su 
L. Valensa. Pastarasis neap- 
leisdavo sekmadieniais Mišių, 
prie jo švarko atlapo buvo vi
suomet prisegtas Marijos at
vaizdas”.

Pasak vokiečių spaudos, nau
jai išrinktasis prezidentas ne
nori būti vadinamas ekskomu- 
nistu, nusprendęs pasitraukti 
iš socialdemokratų partijos, 
laiko iškėlęs alyvos šakelę 
Katalikų Bendrijai - siūlo net 
į ministerių postus kitų parti
jų atstovus, nori sudaryti koa
licinę vyriausybę. Kitaip mano 
Miuncheno “Sueddeutsche 
Zeitung”. 1995 m. lapkričio 
28 d. jis rašo, kad tai A. Kvas
nievskio šachmatiniai ėjimai. 
Tiesa, dar anksti spręsti, nes 
jo valdymas parodys tikrąjį 
veidą.

L. Valensa ketina grįžti į 
“Solidarnosc”, nors 1988 m. 
savo augintą vaiką nustūmė

į šalį, mėgindamas valdžią 
išlaikyti partiniais pagrin
dais. Apsiriko. Dabar, atro
do, “Solidarnosc” organizaci
ją laiko pakankamai stipria. 
Ji būsianti veiksniu, įgalinan
čiu grįžti į prezidento rūmus. 
Teisingai komentatorius rašo, 
kad pasikeitė Lenkijos visuo
menė - šiandien ji ieško ge
resnio gyvenimo, ekonominio 
pagerėjimo. L. Valensa tikisi 
palenkti mases į savo pusę. 
“Deja, jo pėdomis eis tik ne
didelis lenkų skaičius”, - bai
gia vokietis savo komentarą.

Nuomonės hierarchijoje
Vokiečių spaudos agentū

ra - dpa iš Varšuvos lapkričio 
28 d. pranešė, kad Lenkijos 
episkopate pasireiškia stip
rus lūžis ryšium su netikėtu 
A. Kvasnievskio laimėjimu bei 
užimta priešrinkimine pozici
ja Lenkijos primas kard. J. 
Glemp laikraščiui “Gazeta Wy- 
borcza” (“Solidarnosc” oficio
zas, K.B.) esą pareiškė, kad A. 
Kvasnievskio išrinkimas dar 
nereiškia Kat. Bendrijos 
pralaimėjimo. Kitaip mano 
vyskupų konferencijos vyr. 
sekr. vysk. Tadas Pieronek, 
matydamas didelę hierarchi
jos klaidą. Kardinolas J. Glemp 
sako, kad Lenkijos visuomenė 
yra moralinis ligonis, o A. Kvas- 
nievskis - naujosios pagony
bės atstovas. “Po jo išrinkimo, - 
pareiškė kardinolas, - aiškiai 
matyti, kad Lenkijoje yra žy
miai mažesnis tikrų katalikų 
skaičius nei statistika nuro
do”. Vysk. T. Pieronek pažy
mėjo, kad už Kvasnievskį bal
savo ir katalikai, kad Katali
kų Bendrija buvo stipriai įsi
vėlusi į prezidento rinkimus. 
Kardinolo J. Glemp atsaky
mas: “Katalikų Bendrija neke
tina perimti politinės vado
vybės, tačiau ji visuomet ste
bės, kas vyks politinėje plot
mėje”.

Mažam balsų nuošimčiui pa
sisakius Airijos balsavime 
už divorso teisę, lapkričio 25 d. 
“International Herald Tribu
ne” dienraštis savo praneši
mą baigė tokiu pareiškimu 
iš Vatikano: “Mes praradome 
Lenkiją, o dabar ir Airiją”...

Lietuva - LTU
Kas penkti metai prašau 

Bonnoje naujo Kanados paso, 
nes jo galiojimas baigiasi. Prie 
gimtojo miesto ir valstybės 
Kanados pasiuntinybė įrašy
davo “Vilnius-Lithuania”. 1995 
m. lapkričio 15 d. gautame pa
se Lietuvos vardas įrašytas 
LTU. Tarptautinėse sporti
nėse varžybose Lietuvos var
das televizijoje trumpinamas 
“LITH”, vokiečiai rašo “LIT”. 
Be to, LTU yra didelė vokie
čių lėktuvų bendrovė, kurios 
lėktuvai skrenda į pietinius 
Europos kraštus. Ar neturėsiu 
kablumų peržengdamas Aust
rijos, Italijos ar Šveicarijos 
sieną, parodys ateitis, tačiau 
tikiu, kad visos valstybės į savo 
kompiuterinę sistemą įtraukė 
Lietuvai LTU raides. Įdomu, 
kaip lietuvių kilmės Kanados 
piliečiams žymi Lietuvos var
dą vidaus reikalų ministerija?

Kiekvieną kartą, gavęs nau
ją Kanados pasą, turiu važiuo
ti į apskrities miestą ir ten 
gauti apsigyvenimo Vokieti
joje leidimą. Jokių keblumų 
neturiu (žmona Vokietijos pi
lietė), tačiau daug suvaržymų 
patiria Jugoslavijos, Italijos, 
Graikijos, Afrikos, Azijos vals
tybių piliečiai, norintys ap
sigyventi Vokietijoje ir nega
lintys įrodyti politinio perse
kiojimo. Be to, Kanados ir JAV 
piliečių skyrius yra vieno as
mens žinioje. Jis gerai pažįsta 
lietuvių kilmės Klevo lapo ir 
Dėdės Šamo atstovus, nes lie
tuvių Vasario 16 gimnazija taip 
pat yra mano apskrities ribose.

Šiuo metu Vasario 16-osios 
gimnazijoj mokosi 98 mokiniai, 
kurių 51 iš Vokietijos, 41 iš Lie
tuvos, 2 iš Urugvajaus ir po 1 iš 
Kanados, Argentijos ir Malio 
(Afrikos). Abitūrai ruošiasi 8 
mokiniai, 5 iš Vokietijos ir 3 
iš Lietuvos. Praeitais mokslo 
metais brandos atestatus įsi
gijo 14 mokinių - 9 iš Vokieti
jos ir 5 iš Lietuvos.

Brandos egzaminai laikomi 
prie valdžios komisijos, kuri 
įvertina mokinių žinias pagal 
Vokietijoje galiojančius rei
kalavimus. Mūsų gimnazijos 
mokiniai, su labai retom iš
imtim, visi egzaminus išlaiko, 
o pažymių vidurkis dažnai bū
na geresnis negu kaimyninių 
mokyklų. Tai rodo, kad gim
nazijos mokslo lygis pakanka
mai geras, ir mokiniai tinka
mai paruošiami. Ypač daug 
dėmesio gimnazijoj skiriama 
kalbų mokymui. Kiekvienas 
abiturientas moka bent trimis 
kalbomis laisvai kalbėti ir 
rašyti, kai kurie ir daugiau. 
Pavyzdžiui, viena praeitų me
tų abiturientė puikiausiai 
valdė penkias kalbas. Jau vien 
todėl mokiniams iš Lietuvos 
naudinga lankyti šią mokyklą.

Lietuvių vaikai iš Amerikos, 
Kanados ir kitų kraštų dar ne
vyksta mokytis į Lietuvą. To
dėl Vasario 16-osios gimna
zija ir toliau priima mokinius 
iš visų kraštų. Vokietijoje iš
eitas mokslas užskaitomas ki
tuose kraštuose.

Mokiniai apgyvendinami mo
derniame bendrabutyje, kur 
yra prižiūrimi auklėtojų. Čia 
gyvena iš įvairiausių kraštų 
atvykę jaunuoliai ir tai pade
da praplatinti jų akiratį. Gy
vendami bendrabutyje, jie įgy
ja daugiau savarakiškumo, tu
ri galimybės prasmingai pra
leisti savo laisvalaikį.

Gimnazija turi savo tautinių 
šokių grupę, chorą, orkestrą ir 
liaudies dainų būrelį. Šiais 
metais pagyvėjo skautų veikla. 
Joje dalyvauja per 20 moki
nių. Kas savaitę būna sueigos. 
Naujais mokslo metais buvo 
surengtas laužas su programa, 
skautų vyčių iškyla ir visų 
skautų iškyla į Odenwaldą. 
Skautai kas sekmadienį ren
gia vėliavos pakėlimą.
Labai veikli ir ateitininkų 

organizacija, į kurią šiais me
tais įsijungė i3 mokinių. Atei
tininkai kas sekmadienį susi
renka vakare pokalbiui. Tau
tos šventei Mišių metu jie pa
ruošė trumpą programą. Per 
Vėlines jie, svečiui kun. A. 
Saulaičiui, SJ, padedant, su
rengė mirusiųjų pagerbimą

Hiutenfeldo kapinėse, kur 
palaidota keliasdešimt lietu
vių, jų tarpe gimnazijai labai 
brangių žmonių. Lapkričio 18 
d. ateitininkai surengė visai 
gimnazijai talentų vakarą.

Pagyvėjo ir sportinė veikla, 
kai ja pradėjo rūpintis bend
rabučio vedėjas Edmundas 
Jankūnas. Mokiniai laisva
laikiu dažnai žaidžia krep
šinį arba tinklinį gimnazi
jos aikštėse. Gimnazijoje 
įrengtas sporto kambarys su 
treniruokliu, kuriuo labai 
naudojasi ir mergaitės ir ber
niukai. Buvo surengtas gimna
zijos stalo teniso turnyras, 
kuris truko kelias savaites. 
Baigtas spalio 22 d. vakarine 
programa. Pirmą vietą mažes
niųjų grupėje laimėjo Ignas 
Motiejūnas, vyresniųjų - Jen- 
sas Weihrauch. Keli mokiniai 
krepšinį žaidžia Viernheimo 
arba futbolą Hiutenfeldo spor
to klubuose. Vienas kitas ir 
sėkmingai įsijungė į šių klu
bų rinktines ir pasižymi var
žybose. Vietinė spauda juos 
dažnai mini, nurodydama, kad 
tai lietuvių gimnazijos auklė
tiniai.

Nuo naujų mokslo metų gim
nazijoje dirba naujas kape
lionas kun. Alfonsas Kelmelis 
iš Kaišiadorių vyskupijos. 
Buvęs kapelionas kun. Gedi
minas Tamošiūnas, po pusant
rų metų darbo gimnazijoje, 
grįžo į Lietuvą.

Gimnaziją aplankė kun. An
tanas Saulaitis, SJ, iš Čika
gos. Jis čia susitiko su moki
niais, surengė ateitininkams 
vakarą su religine programa, 
lankėsi pamokose, bendravo su 
mokiniais ir mokytojais.

Vokiečių valdžia Vasario 16 
gimnaziją žada ir toliau rem
ti, jeigu savo įnašo nesuma
žins patys lietuviai. Dar vis 
vokiečiai laikosi principo, kad 
valdžia duos dvigubai tiek, 
kiek lietuviai surenka. Tokiu 
būdu kiekviena lietuvo auka 
gimnazijai turi trigubą ver
tę. Šiuo metu gimnazijos ūki
nė padėtis labai pasunkėjo. 
Aukos sumažėjo, o ir Heseno 
vyriausybė, nepajėgdama išba
lansuoti savo biudžeto, su
mažino paramą visoms priva
čioms institucijoms, tame tar
pe ir mūsų bendrabučiui. To
kiu būdu gimnazija priversta 
atsisakyti pirkti būtinai rei
kalingo naujo inventoriaus ir 
metus baigti su skolom. Patys 
gimnazijos mokytojai ir tar
nautojai kas mėnesį aukojo 3% 
savo algos gimnazijos išlai
kymui. A. Šmitas,

direktorius

Muoširdus sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų 
proga-

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

&

0

TREMTINIŲ GRĮŽIMO 
FONDO vardu sveikiname visus rėmėjus 
Kristaus gimimo šventėje ir linkime Aukščiausiojo 

palaimos 1996 metuose.

Jūs atjautėte savo brolius ir seseris, 
kai jie kentėjo kalėjimuose ir tremtyje; 

jūs neužmirštate jų skriaudžiamų ir dabar.

Dėkojame jums už aukas ir padrąsinimą.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos 
centro valdyba

Vasario 16 gimnazijos klasių pastatas iš priekio Nuotr. D. Šakienės

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

ir sėkmingų 
įlauiu

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių
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RISTA U S
GIMIMO

| ŠVENČIŲ IR
* NAUJŲ METŲ
į Pr°ga
| sveikiname visus
# Hamiltono ir apylinkės
& lietuvius, linkėdami v
| sėkmingų bei darbingų 1996-tųjų i
l metų — į

Kanados Lietuvių Bendruomenės % 

Hamiltono apylinkės valdyba &

proga sveikiname 
w brolius bei seses šaulius ir 
w visus mielus lietuvius tėvynėje

bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško

w džiaugsmo ir laimės
1 1996 metais, gražaus ir 
W sėkmingo šauliško darbo.
§ HAMILTONO DLK ALGIRDO

ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Linksmų Kalėdų
švenčių ir laimingų

Naujų 1996 metų 
linkime giminėms, draugams ir 
klientams -

Vytas ir Genė Kairiai,
Stoney Creek, Ont.

ii-

•j» ____ ,_____

I Šv. Kalėdų I
M ir Naujų metų >

proga sveikiname 
gimines, draugus ir

X pažįstamus, linkėdami daug „ , . Ąjft
« laimės ir tyro džiaugsmo - E'”*' M!onsas KVba,!a' S
M y Hamilton, Ont.

mielus draugus ir pažįstamus bei linkiu.
jaukių Kalėdų švenčių

Alina Kšivickienė,
Dundas, Ont.

Įt/Ų ristaus gimimo g 
< ' švenčių ir Naujų metų 
proga sveikinu mielus savo yį 
gimines, draugus ir pažįstamus, A* 
linkėdama šventinio džiaugsmo Vs 
ir geriausios sėkmės 
naujaisiais metais — H?

Lionė Kybartienė Yį
Hamilton, Ont.

iMielus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikiname su U
linkėdami daug laimės 

ir sėkmės
Naujaisiais metais -

Dvasinės pagalbos jaunimui centro surengtoje vasaros stovykloje Klaipėdoje vaikai užkandžiauja Ntr. E. Putrimo

Hamilton, Ontario
PROF. REGINA VARANAVI- 

ČIŪTĖ-HAGGO Hamiltone yra 
plačiai žinoma kaip meno istori
kė, profesorė meno mokslo institu
cijose ir populiari žurnalo “Fu
sion” ir kitų meno žurnalų bendra
darbė. Ji dažnai kviečiama pa
ruošti ir atidaryti kanadiečių me
no parodas Hamiltone, Toronte ir 
kituose miestuose. Hamiltono 
MacMaster universiteto radijo 
stotyje CFMU, banga 93.3, kiek
vieną savaitę, antradieniais nuo 
1.00 iki 2.00 v.p.p. prof. Regina 
su savo vyru dr. Douglas Haggo 
jau treji metai vadovauja klasi
kinės muzikos programai, kurioje 
supažindina klausytojus su lietu
vių ir kitų tautų klasikinės muzi
kos kūriniais. Teigiami klausyto
jų įvertinimai laiškuose yra ge
riausias atlyginimas už rūpestin
gai paruoštas programas.

Neseniai buvo išleista anglų 
kalba knyga “On the Edge”, ku
rioje nagrinėjama peizažinė ta
pyba, vaizduojanti užterštos gam
tos aplinką. Knygoje atspausdinti 
36 Hamiltono menininkų kūriniai. 
Pagrindinį darbų įvertinimą pa
rašė Regina Varanavičiūtė-Haggo. 
Prof. Regina gerai moka lietuvių 
kalbą ir su savo vyru kalba lietu
viškai, nes jis yra kalbininkas, 
įsigijęs šios srities daktaro 
laipsnį. Ji yra išleidusi eilėraš
čių knygą “Eglė”, bendradarbia
vusi “Tėviškės žiburiuose”, pa
skelbusi įvairių straipsnių ir ei
lėraščių. “TŽ” skaitytojai pasi
genda jos rašinių, o hamiltonie- 
čiai laukia jos įdomių straipsnių 
ne vien tik anglų, bet ir lietuvių 
kalba. J. Pažėra

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS”, reikšdami užuojautą ar
timiesiems, a.a. Mečislovo Šniuo- 
lio atminimui, vietoje gėlių, au
kojo: $20 - D. A. Kamaičiai; a.a. 
Klemenso Sinkevičiaus atmini
mui - $20 - S. A. Jankauskai; a.a.

Jeronimo Paškaus atminimui (D. 
Jonikienės ir L. Stukienės brolis, 
miręs Lietuvoje); $20 - E. K Gu- 
dinskai, S. A. Jankauskai. Už au
kas dėkoja -

PLV komitetas 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Nord- 
land Express savininkams P.B. 
Skobė už didelę paramą skiriant 
PLV visas pajamas už “Talkoje” 
parduotas dėžes.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
“Talkos” vadovybei ir tarnauto
jams už visą jų vargą. Dėkojame 
visiems aukotojams ir talkinin
kams, kurie bet kokiu būdu pade
da mums tęsti šį šalpos darbą. 
Sveikiname visus su šv. Kalėdom 
ir linkime laimingų sveikų Naujų 
metų. PLV komitetas

ATEITININKAI nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie prisidėjo ir 
dalyvavo rudens bazare. Jau visi 
laimikiai atsiimti. Taip pat dėkojame 
už suaukotą maistą ir pinigus me
tinei maisto rinkliavai vargšams. 
Viskas perduota Gerojo Ganytojo 
centrui. Linkime visiems linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Garbė Kristuje -
Hamiltono ateitininkai

A.a. DOM. VIZGIRDIENĖS AT
MINIMUI aukojo “Vaiko tėviškės 
mams”: $25 - J. Z. Rickai ir šeima, 
L. Pliura ir šeima, A. Paukštaitie- 
nė, N. Kisunienė.

Už aukas dėkoja KLK moterų 
dr-jos Hamiltono skyrius.

T.J. Andrukaičiai, abiejų tėve
lių atminimui, Kanados lietuvių 
fondui aukojo - $500.

P.Z. Sakalai, vietoj kalėdinių 
sveikinimų, Kanados lietuvių 
fondui aukojo-$120.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas. KLF

A.A. JERONIMO PAŠKAUSKO 
ATMINIMUI (D. Jonikienės ir L. 
Stukienės brolis, miręs Lietuvoje) 
reikšdami užuojautą artimiesiems

“Pagalbai Lietuvos vaikams" au
kojo: $25. - A.J. Asmenavičiai; 
$20. - E.K. Gudinskai, S.A. Jan
kauskai, B. Perkauskienė, M.A. 
Pusdešriai, J.Z. Rickai.

A.A. JUSTINOS ANDRAŠIŪ- 
NIENĖS ATMINIMUI (mirusi 
Lietuvoje) užjausdami seseris 
A. Asmenavičienę, S. Rakštienę, 
O. Steponavičienę ir L. Skripkutę 
$25. - aukojo D.M. Jonikai.

VIETOJ KALĖDINIŲ ATVI
RUKŲ, sveikindami draugus ir 
artimuosius su šv. Kalėdom PLV 
aukojo: $40. - B. Perkauskienė, 
F.A. Povilauskai, M.A. Pusdeš
riai; $20. - E.K. Gudinskai, F. Venc- 
kevičienė ir A.A. ALFONSO 
ERŠTIKAIČIO ATMINIMUI $75.
- A.J. Asmenavičiai; $50. - J.V. 
Pilkauskai; $20. - B. Baltrušai
tienė, J. Deveikis, E.K. Gudins
kai, D.M. Jonikai, M.A. Pusdeš
riai; $15. - A. Mačiulaitienė; $10.
- F.M. Gudinskai, S.K. Karaškai, 
A. Lesčiuvienė.

A.A. MEČISLOVO ŠNIUOLIO 
ATMINIMUI$20-D. A. Kamaičiai. 
A.A KLEMENSO SINKEVIČIAUS 
ATMINIMUI $20 - S. A. Jankauskai.

Ottawa, Ontario
NAUJA ŠEIMA. 1995 m. rugpjū

čio 19 d. St. Jean Baptiste šven
tovėje susituokė inž. Erikas-Pet- 
ras Jurgutis su Julija-Karolina 
Mitalaite. Abu labai gražiai kalba 
lietuviškai ir visuomet aktyviai 
dalyvauja mūsų bendruomenės 
veikloje. Visas Santuokos sakra
mento apeigas atliko kun. dr. V. 
Skilandžiūnas lietuvių kalba. 
Pirmasis pabrolys buvo Stepas 
Jurgutis ir pirmoji pamergė - 
Vida Kairienė. Liturginė muzika, 
suorganizuota jaunosios draugės 
Loretos Cassidy (Lukšaitė), įspū
dingai buvo atlikta styginio or
kestro ir vargonų. Vestuvių vaišės 
įvyko “Radisson” viešbutyje. Sve
čių prisirinko per šimtą. Kai kurie 
giminės ir draugai atvyko iš Mont- 
realio, Toronto, Londono ir kitur.

ra Morkūnienė, 84 m. amžiaus. Pa
liko liūdintį savo vyrą Juozą. Lai
dotuvių apeigas atliko mūsų ka
pelionas kun. dr. V. Skilandžiū
nas St. Basil’s šventovėje. Tos pa
rapijos suaugusių choras ir Mišių 
patarnautojai labai daug prisidė
jo prie pamaldų orumo ir iškilmin
gumo. Pasibaigus maldoms švento
vėje, velionė buvo išvežta į Missis- 
saugą, Ont, ir palaidota Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. Ten susirinko 
gražus būrelis buvusių otaviškių. 
dabar gyvenančių Toronte, atsi 
sveikinti su velione.

A. a. ALEKSANDROS MORKŪ
NIENĖS atminimui “Tėviškės ži
buriams" aukojo: $20 - S. V. Balse
vičiai, O. R. Barysai, A. A. Savic
kai, B. Vilčinskienė, V. V. Radžiai, 
L. Giriūnai, D. J. Daniai, dr. M. Ra
monienė; $10 - V. Juraitienė, I. Ga- 
balis, I. V. Priščepionkai, Vida ir 
Jurgis Kairiai (Torontas).

Lietuvių vaikų šalpos fondui 
“Viltis” velionės atminimui su
rinkta $305 ir persiųsta į Čikagą
D. Kaunienei, dirbančiai šiam fon
dui. Aukojo: $100 - L. V. Plečkai
čiai; $20-K. A. Gudžiūnai, E. J. Va
liuliai, Karin Gunn; $15-J. E. Dal- 
mantai; $10 - E. P. Ališauskai, Da
na Bružienė, Irena Long, Marija 
Bružienė, S. Danaitienė, I. Gaga- 
lis, S. G. Mitalai, A. Šimanskienė, 
dr. A. Šidlauskaitė, K. Satkevičius,
E. P. Jurgučiai, I. V. Priščepion
kai ir J. C. Balsevičiai.

S. Balsevičienė

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTĖ buvo sek
madienio pamaldose iškilmin
gai atšvęsta dalyvaujant tautie
čiams iš Niagaros apylinkių. Ak
tualų ir jautrų pamokslą pasakė 
klebonas kun. Kęstutis Butkus, 
OFM. Įspūdingai giedojo solistas 
Aleksandras Paulionis. Palydoje

prie vėliavų dalyvavo Jonas Kara
liūnas, Vincas Satkus ir Jonas 
Skeivalas.

PO MŪSŲ PRANCIŠKONŲ MI
SIJOS REMONTO viskas atrodo, 
kaip nauja. Klebonas nuoširdžiai 
padėkojo visiems, aukojusiems 
lėšomis ir darbu. Taip pat klebo
nas pasidžiaugė įsigytais meno 
kūriniais, kuriuos-savo laiku pla
čiai aprašė “The Catholic Regis
ter” ir įdėjo jų nuotraukas, o prie
šais gyvenantis vengras, paten
kintas vienuolyno sodelio gražia 
išvaizda, padovanojo 500 dolerių 
misijos išlaikymui.

PO ILGESNĖS LIGOS PASVEI
KO JONAS LIANGA, neseniai ap
lankęs Lietuvą ir ten palikęs 5000 
litų neturtingų studentų fondui. 
Geri jo straipsniai retkarčiais 
pasirodo “The St. Catharines Stan
dard” dienraštyje.

TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARI
JAI 1000 DOLERIŲ paaukojo J.A. 
Ališauskai - abu žymūs mūsų pa
rapijos ir bendruomenės rėmė
jai, prisidėję aukomis ir darbu. 
Anelė yra buvusi bendruomenės 
pirmininkė. Ji taip pat reikalui 
esant talkininkauja vyskupijos 
veikloje.

JAU MŪSŲ MIESTE ĮSIKŪRĖ 
didžioji dalis Kanados susisie
kimo ministerijos. Tuo tikimasi 
pagyvinti krašto ekonominį gyve
nimą, palengva merdintį nuo tų 
laikų, kai šis miestas išgarsėjo 
anglų pasaulyje savo minerali
nėmis gydyklomis. Nuo tų laikų 
dar tebestovi buvęs 1000 vietų 
“Grand Opera” pastatas su visais 
savo auksuotais bei raudono pliu
šo išgražinimais. Kor.

»»■ IIW BU—'■'OK IU77

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

$ Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio grupės valdyba sveikina TS-gos 
narius-es bei visus Lietuvos ir išeivijos tautiečius 
šventų Kalėdų proga.

Linkime viso gero ir visų troškimų išsipildymo 
ir mūsų tautiečių geresnio gyvenimo artimoj ateity -M 
Naujuose metuose. * J

visus savo gimines, M
draugus, pažįstamus

šv. Kalėdų 1
proga ir linkime

laimingų 1996 metų -
Mount Hope, Ont. Alina, Kazys Žilvyčiai ®

Hamiltono Vyskupo Valančiaus šeštadieninės mokyklos mokinės Kaukių 
dieną. Iš kairės: Daiva Tirilytė, Kristina Erickson, Emilija Enskaitytė, 
Aistė Mickutė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
a p įz a „ LIETUVIŲ KREDITO

JL JVL/lVrV 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:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.25% 
santaupas........................3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.........................................  2.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......... 5.00%
180 dienų indėlius........ 5.00%
1 m. term.indėlius .......... 5.75%
2 m. term.indėlius .......... 6.00%
3 m. term.indėlius ......... 6.25%
4 m. term.indėlius .......... 6.50%
5 m. term.indėlius .......... 7.00%
RRSPIrRRIF
(Variable) ....................... 3.00%
1 m.ind.............................5.75%

PASKOLAS
Asmenines nuo..........  13.00%
nekiln. turto 1 m............7.25%

2 m.ind.............................. 6.00%
3 m.ind.............................. 6.25%
4 m.ind............................  6.50%
5 m.ind.............................. 7.00%

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. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Programai įdomiai ir sklandžiai 
vadovavo Rūta Kličienė, buvusi 
dirigentė “Ramunėlių” okteto, 
kuriame dainavo ir jaunoji Juli
ja. Šiuo metu R. Kličienė vado
vauja tautinių šokių grupei “Vin
gis”, kuriai priklauso taip pat ir 
mūsų abu jaunieji. Visi kalbėto
jai labai nuoširdžiai linkėjo jau
niesiems Dievo palaimos ir gra
žaus, laimingo gyvenimo.

MIRTIS. 1995 m. lapkričio 12 d. 
amžinybėn iškeliavo a.a. Aleksand-

m

Linki sveikatos, tyro džiaugsmo ir 
Dievo palaimos

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington.Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

g Hamiltono 
g ateitininkų 
g Stulginskio 
g kuopos nariai 

sveikina
.# visus ateitininkus ir 
v prijaučiančius su

švenčių ir

liauju. Jfleių
proga 

nuoširdžiai sveikina 
savo narius bei 
visus lietuvius ir 

linki gražių, sveikų 
ir laimingų dienų —

Valdyba, 
komitetai ir tarnautojai



ir
i

Išlaužo kapinėse prie a.a. Mato Šalčiaus artimųjų kapo. Iš kairės: buvęs partizanas, dukart politinis kalinys 
(antrąjį kartą - už “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” spausdinimą) - POVILAS BUZAS-Žvejas, BIRUTĖ 
JONELIENĖ; iš dešinės: ANTANINA GARMUTĖ, kariuomenės kapelionas kun. ALFONSAS BULOTA, Prienų 
tremtinių sąjungos pirmininkės pavaduotoja DANUTĖ BUZŪNIENĖ ir prienų šauliai; 1995 m. lapkritis

Nuotr. Adelės Krutulienės 
m- ar.ixwaturva.’r^aj.ir ■*?.<. gg y&tg -^r;g a:g-a:r-^r-'gvr-’gnaig *a.’g .&*• y<a.<g -^tr-’g-^r-’gwg;
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s v e i k i n a 
lietuviško 
žodžio ir dvasios

bičiulius, Imki * * |

4 irviltinau MAUTU LffiMl/ K

ft
Anapilio moterų 
būrelio valdyba

proga sveikiname mietus
Šri gimines, draugus ir pažįstamus,
sS linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir

didžios sėkmės bei Die v o palaimos 
naujaisiais metais —

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

•••••

įg Sveikiname
§ sušv. Kalėdomis

linkime laimingų
^s>

g Naujų metų
giminėms, draugams 
ir pažįstamiems -

g Irena ir Walteris Dauginiai o

aZ

LINKSMŲ |

ir laimingų bei sėkmingų

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algis Vaičiūnai

Šv. Kalėdų 1 

c SS 
švenčių proga m 
sveikiname 

visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių -vk 

bei laimingų
Naujų metų

Pranas, Stasė ir Rita Ročiai

■v ’’ ** •JJF.

Garsinęs Lietuvą pasaulyje
Prie velionies Mato Šalčiaus kapo Išlauže

gų ir pablogėjusių kaimo kelių.
Prisiminimų popietė įvyko 

Prienų krašto muziejuje, va
dovaujant šio, neseniai įsteig
to muziejaus energingai direk
torei Antaninai Aleknavičie
nei. Buvo apžiūrėtas gausus 
rodiniais a.a. Matui ir Petrui 
Šalčiams skirtas kambarys. 
Susipažinta ir su kitomis mu
ziejaus salėmis, kuriose, kaip 
veidrodyje, atsispindi gimto
jo krašto žmonių savita kultū
ra, senovės tradicijos, poka
rio metų didvyrių-partizanų 
kova už Tėvynės laisvę.

Popietėje apie velionį Ma
tą Šalčių plačiai ir įdomiai 
kalbėjo keliautojo dukra gy
dytoja Raminta Savickienė. 
Jo plačiašakę veiklą apžvel
gė istorikas Benediktas Šet- 
kus, išskirtinai iškėlęs jo drą
są ir lietuviškumą jau nuo pa
auglystės metų. Penkiolikos 
metų gimnazistas Matas Šal
čius drįso kaltinti carizmą, 
reikalauti lietuviškų mokyk
lų ir lietuvių mokytojų. Iš jo 
galima pasimokyti ne tik to
lerancijos ir geranoriškumo, - 
pasakė kalbėtojas, - bet ir mei-

Iš vaikystės, po pasakų kny
gų, ne vienam iš mūsų įsiminė 
keliatomė pedagogo, žurnalis
to ir keliautojo Mato Šalčiaus 
knyga “Svečiuose pas 40 tautų”. 
Šis drąsus Tėvynės mylėtojas 
buvo vienas iš Šaulių sąjungos 
kūrėjų. Todėl iškilmėse, skir
tose paminėti šio žmogaus 105- 
sioms gimimo metinėms, daly
vavo tiek daug šaulių.

Matas Šalčius gimė 1890 m. 
Prienų rajone, Čiudiškių kai
me, daugiavaikėje ūkininko 
šeimoje, kurioje augo 7 sūnūs- 
kaip uosiai išlakūs, kaip tikri 
lietuviai - darbštūs ir talen
tingi. Jo brolis Petras - eko
nomistas profesorius - buvo 
kooperacijos pradininkas Lie
tuvoje.

Išlaužo šventovėje Mišias 
už a.a. Matą ir Šalčių giminę, 
aukojo kariuomenės kapelio
nas, taip pat išlaužietis, kun. 
Alfonsas Bulota.

Po to buvo susimastymo va
landėlė prie a.a. Mato Šalčiaus 
artimųjų kapo. Į Čiudiškių kai
mą aplankyti jam įrengtos pa
rodos ir stogastulpio nuvykti 
negalėjome dėl blogų oro sąly-

lės šeimai. Daug keliaudamas, 
mažai būdamas namie, jis rūpi
nosi, kad visos keturios duk
ros “būtų kaip saulutės: švie
sios, mielos ir geros”.

Šių eilučių autorei, gyvenu
siai artimoje kaimynystėje - 
A. Panemunėje - teko įsitikin
ti, kad Mato Šalčiaus šeima - 
ir jo gyvenimo draugė Bronė 
Šalčiuvienė, ir dukros - gydy
tojos buvo vertos savo vyro ir 
tėvo atminimo. Jos drąsiai ir 
aukštai nešė humanizmo vėlia
vą, buvo ištikimos laisvės ir 
pasiaukojimo bei tautiškumo 
idealams, gelbėdamos pokario 
audrų blaškomus žmones.

Malonus svečias popietėje 
buvo prieš tris dienas iš Ka
lifornijos atvykęs aušrinin
ko Jono Šliūpo sūnus Vytau
tas. Jis prisiminė Mato Šal
čiaus atsiliepimus apie gyve
nimą tėvų namuose. Dienoraš
tyje keliautojas rašė “...Visas 
mano buvimo laikas D-ro J. 
Šliūpo namuose - tai šventos 
pagarbos ir džiaugsmingos lie
tuvybės giesmė.”

Šie žodžiai galbūt geriau
siai nusako ir a.a. Mato Šal
čiaus sukakties iškilmių nuo
taiką jo tėviškėje, kai vėl lais
vai plevėsuoja mūsų trispalvė.

Antanina Garmutė

proga sveikina
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1996- siais metais.

irNaujų 1996 metų 
proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo -

♦ Irena ir Petras Lukoševičiai* ’

ra

ir sėkmingų
Naujų metų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —“Gimė Atpirkėjas tau, Toronto lietuvių choras “Volungė” j 

o žmogau bedali... c g
bei jo vadovai — Dalia Skrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas S 
dvidešimtmečio veiklos proga sveikina savo gimines ir draugus su | 

ŠV. Kalėdom ir linki visiems džiaugsmo, vilties bei I 
ramybės naujais 1996 metais! S

ED. KONDRATAS ir šeima

is savo klientus, 
us bei

® pažįstamus

Kaledll ir Naujų 
metų proga

SVEIKINA
WALTER DAUGINIS 

ir
Lilija Pacevičienė

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
Įvairių draudos bendrovių atstovybė 

2 Jane Street, Suite 204, Toronto, Ont.

Tel. 416 762-4232, namų 822-8480

Linksmų Kalėdų švenčių
ir sėkmės pilnų

W'mhw 
giminėms, draugams ir *1 

pažįstamiems linki —

Edvardas Valeška

Janina Blauzdžiunienė,
LaSalle, Que.

yveikinu su šv. Kalėdomis savo 
sūnus — Remigijų ir Arvydą, 
dukras — Dalią ir Lindą su šeimomis 
bei visus gimines, artimuosius, 
draugus ir linkiu laimingų bei 
sėkmingų Naujų metų

Mount Hope, Ont.

Sveikiname to
su šv. Kalėdomis iro
ir linkime sveikų bei to
laimingų Naujų metų yjįr to
giminėms, draugams ir ' to
pažįstamiems — ft

Janina ir Vytautas Svitai

&

$
Šv. Kalėdų ir

Naujų Metų proga h
SVEIKINAME savo draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 
daug laimės bei džiaugsmo —

Angelė ir Jonas Šulcai Įb
proga

LAIMES ir SĖKMĖS 
nuoširdžiai linkime 

mieliems 
kooperatyvo nariams 

visiems tautiečiams

&✓ IEW
•iimt Tl
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•g Džiugių
•g šventų Kalėdų 
g ir laimingų bei pilnų •g geros nuotaikos 

g Naujų metų 
linki visiems giminėms,V draugams bei pacientams - “Ateities” savaitgalio suregtos Žemaitės legendos vaidinimo kūrėjai ir 

vaidintojai. Iš kairės: Arvydas Tamulis, Arnoldas Voketaitis, Audrė 
Budrytė, Algimantas Barniškis, Dalia Kučėnienė, Jūratė Jankauskaitė, 
Andrius Utz Nuotr. E. Šulaičio

dr. Gina J. Ginčauskaitė, 
. optometristė

& sv. Petras

J, J 
'A

............................................................ ' >Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname

'017. JBKODU Kių
7/z’J

ir linkime laimingų
1996 metų -

t • Jz'f* Juzefą ir Jonas Valiuliai
'ida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai

IŠVKMjSDV ir $

iminėms,
ir

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Naujų metų proga 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikina —

Albina Buragienė

os j^d^j^>LclHlie!IIlSI linkime linksmų

i šv- KaIėdiiir Į
‘4 laimingų bei sėkmingų Naujų metų -

Irena, Leonas, Aras Baziliauskai

Čikagos lietuviai jau turbūt 
spėjo pamiršti rekordinius karš
čius praėjusią vasarą čia nusi
nešusius nemaža gyvybių, ypač 
dabar, kai į Čikagą užsuko anks
tyva šalčių banga su sniegu.

Lapkričio 10 d. dar stipriai 
čia lijo, bet naktį ir sekančios 
dienos rytą gerokai atšalo ir pra
dėjo snigti. Tad lapkričio 11 d. 
atsikėlę nustebo pamatę gilų 
sniegą ir šaltą orą. Toks netikė
tas sniegas kai kuriuos užklupo 
nepasiruošusius ir sudarė nema
ža sunkumų. Tą šeštadienį iki 
popietės daugumas iš sniego 
kasė savo automobilius ir valė 
praėjimo takus. Todėl ir net kai 
kurie lietuviški šeštadienio ren
giniai dėl to turėjo nukentėti.

Kultūrinis gyvenimas jau ver
da pilnu tempu. Kiekvieną sa
vaitgalį visokių renginių būna 
bent du ar trys. Ir tai tik skai
čiuojant didesniuosius, o mažų 
kartais gal daugiau negu pen
ketas pasitaiko. Įdomus buvo 
“Ateities” savaitgalis, vykęs 
lapkričio 3-5 d.d. Jaunimo Cen
tre ir Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Čia buvo daug įvairių 
renginių - kultūrinio ir akade
minio pobūdžio. Apie juos pla
čiau parašyti žadėjo kolegė Al
dona Šmulkštienė. Aš čia tik 
noriu atkreipti dėmesį į šio ren
ginio pradžiai duoto literatūros 
vakaro kontroversiją.

Šiame literatūros vakare žiū
rovai gausiai plojo dabar jau 
Čikagoje retam svečiui poetui 
Kaziui Bradūnui, kuris daugiau
sia laiko praleidžia Lietuvoje. 
Šį kartą jis pasirodė su savo se
niau parašyta, o taip pat ir pačia

naujausia kūryba, sukurta jau 
Lietuvoje.

Tačiau ne jis čia sukėlė kon
troversiją, o dr. Dalios Kučė- 
nienės parašytas ir solisto Ar
noldo Voketaičio režisuotas 
vaizdelis, sukurtas pagal Žemai
tės legendą, “girdėtą iš švento 
Petro”. Čia šv. Petrą vaidino 
Arvydas Tamulis, Audrė Budry
tė - Žemaitę, Algimantas Bar
niškis - Dievą, o Jūratė Jankaus
kaitė - Ievą. Kūrinėlis buvo su
kurtas liaudiškais motyvais ir 
kaip toks, aišku, ne visiems pa
tiko, juolab, kad jo kalba vieto
mis buvusi nelabai cenzūruota. 
Todėl jau vietoje žiūrovų tarpe 
girdėjosi neigiamų atsiliepimų, 
kurie vėliau, labai jau sustip
rinta forma, pasipylė nuomonė
mis “Draugo” laiškų skyriuje.

Budrio lietuvių foto archyvo tarybos 
pirm. dr. Milda Budrienė ir 24-sios 
lietuvių foto parodos Čikagoje 
organizatorius Algimantas Kezys 
per šios parodos atidarymą Čiur
lionio galerijoje Ntr. E. Šulaičio

Nemažo dėmesio susilaukė 
24—ji Lietuvių fotografijos paro
da, kuri vyko lapkričio 3-12 d.d. 
Čiurlionio vardo galerijoje. Šios 
sėkmingos parodos rengėjas 
buvo Budrio Lietuvių foto ar
chyvas, o jos organizatorius - 
Algimantas Kezys. Dalyvavo net 
83 fotografai su 134 nuotraukom 
(daugiau nebuvo vietos). Paro
dos tema - “Dangaus skliautai”.

Lapkričio 19 d. Jaunimo centro 
kavinėje buvo popietė, per ku
rią buvo paskelbti parodos ir 
konkurso laimėtojai, gavusieji 
pinigines premijas. Premijuo- 
tinus darbus išrinko parodos 
žiūrovai, kurie balsavo už jiems 
labiausiai patikusias nuotrau
kas. Popietės metu vertintojų 
komisijos vardu jų balsus pa
teikė Karilė Vaitkutė. Paaiškė
jo, jog suaugusiųjų grupėje pir
mą vietą laimėjo (ir kartu 150 
dolerių) kaunietis Rimaldas 
Vikšraitis. Antroji vieta atiteko 
Antanui Sutkui (kartu su 100 
dol.), o trečioji - čikagietei Aldo
nai Kaminskienei (50 dol.). Jau
nųjų tarpe laimėtojais paskelb
ti: Džiugas Reneckis, Aušra Gris- 
konytė ir Sigitas Bieliūnas. Pir
masis yra iš Čikagos apylinkių, 
o kiti du iš Kauno. Jie atitinka
mai gavo po 75, 50 ir 25 dolerius.

Plačiai nuskambėjo Lietuvos 
laivyno jūrininko Broniaus Tra
kimavičiaus žuvimas Burns Har
bor, Indianos valstijos uoste. 
Šis jūrininkas priklausė Lie
tuvos prekinio laivo “Kapitonas 
Dubinin” įgulai. Klaipėdietis, 
kuris buvo 51 metų amžiaus ir 
tuo laivu jau plaukiojo 15 metų, 
didelės audros metu lapkričio 
10 d. savo laivą bandė pritvir
tinti prie krantinės, tačiau ne
apskaičiavęs savo jėgų ir dide
lių bangų, žuvo.

Lietuvio jūrininko pagerbimu 
ir atsisveikinimu daugiausia 
rūpinosi Gary miesto Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas prelatas dr. Ignas Urbonas. 
Buvo surengtos atsisveikinimo 
iškilmės Puzin laidotuvių na
muose Merriville miestelyje. 
Čia, šalia kitų, maldas skaitė 
ir kalbėjo tas pats prel. Urbo
nas, dalyvavo lietuvių jūros šau
lių sargyba ir Amerikos 
vių legiono atstovai.

Po šio atsisveikinimo 
mių žuvusiojo palaikai
išsiųsti Klaipėdoje gyvenančiai 
našlei Adelei Trakimavičienei. 
Tuo pasirūpino Lietuvos vyriau
sybė per Lietuvos respublikos 
konsulatą Niujorke.

Per atsisveikinimo su žuvu
siuoju iškilmes buvo renkamos 
aukos žuvusiojo šeimai ir pa
siųstos į Klaipėdą. Tačiau ir 
vėliau dar galima siųsti aukas 
- paramą žuvusiojo šeimai. Jas 
reikia siųsti Šv. Kazimiero para
pijos klebonui šiuo adresu: 
Prel. Ignas Urbonas, 1390 W. 
15th Ave., Gary, IN 46407.

Apie šį nelaimingą įvykį ne
maža rašė Čikagos lietuvių spau
da ir pranešė lietuviškos radijo 
programos. Pati jūrininko žuvi
mo vieta - Portage miestas yra 
visai netoli Čikagos.

lietu

iškil- 
buvo

NAUJU
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!M
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Linksmų 
šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 

sėkmingų
Naujų metų 
linkime giminėms, 
draugams ir pažįstamiems - Jonas ir Elena Bukšaičiai, J?. 

Rasa ir Neil Wilkinson

ŠV. KALĖDŲ f

švenčių proga sveikiname

gimines, draugus ir 

pažįstamus —
TERESĖ ir JUOZAS 
ANDRUKAIČIAI įjį

SWF.

•M

nar
Vladas ir Liučiana Kukoraičiai

velkiname o

šv. Kalėdomis ir Naujais metais,
linkėdami sveikatos, laimės ir sėkmės —

Stankų šeimatyį Hamilton, Ontario

giminėms, draugams
pažįstamiems linki - Dainius ir Asta Vaidilos 

su šeima

I SVKAl.EDU
ir laimingų Naujų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir šeima

Linksni ų

laimingų
švenčiu

Švenčių proga

sveikinu visus,
linkėdamas linksmų ŠV. Kalėdų,
sveikų ir laimingų

Naujų 1996 metų —

M. Lazdutis Hamilton, Ont.

SS SK: J

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

Naujų metų
Kazys ir Adelė Ivanauskai

proga gimines, draugus 
ir pažįstamus Kanadoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje 
sveikina —

gimines, draugus
ir pažįstamus su

sv.
ir laimės pilnų

Naujųjų metų

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios, 
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus, 
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos 

gaus. (Bernardas Brazdžionis)

Džiugių

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

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

OFFORD 
REALTY LTD.

b linkime draugams bei

AITVARAS

Member Broker, 38 HurontarioSt., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės t . ,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

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

1996/nerų - Gabrielė Chvedukienė 
ir sūnus Andrius su šeima

pažįstamiems -

gimines,

draugus,

pažįstamus

ir visus

lietuvius

Onutė, Vytautas Taseckai ' 
ir sūnus Edvardas

proga ir linkime

Eugenija, Adolfas Sagevičiai, sūnūs Jonas, 
Kristina ir Stewart Webb su šeima

SVKAl.EDU


Šv. Kalėdų ir

5 Naujųjų metų proga
6 sveikinu gimines, draugus
Si’ bei pažįstamus Lietuvoje, 

Kanadoje bei Floridoje
® ir linkiu jiems Viešpaties 
kŽ malonių-
& Janina Birgelienė

Naujųjų metų
švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus
Kanadoje bei Amerikoje 
sveikina - Ona ir Andrius Petrašiūnai, 

London, Ont.

Karūna virš Šv. Kazimiero šventovės, kuri sovietmečiu buvo ateizmo 
muziejumi Nuotr. G. KurpioDžiugių

ir

v
*■") linkiu visai giminei bei Kį
, artimiesiems — 0*

JURGIS JUODIKIS -g
58iiOi0iOiOiOiOi0iei«iOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiaiamiO^

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga LIETUVIŲ 

spaustuvė 
TIME PRESS

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

U 
S

U

w

LINKSNIU š\/. Kalėdų 
bei laimingų Na ujųjų metų 

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

savininkas $9
Jurgis Kuliešius su šeima

Savaitė Lietuvoje

I inkime 
KALĖDŲ

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

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

David Culgin — Manager

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

Robert Amm — Manager

x LPKS suvažiavimas
Vilniuje lapkričio 25-26 d.d. 

įvyko Lietuvos politinių kali
nių sąjungos (LPKS) suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 184 
delegatai, atstovaujantys apie 
2500 narių, rašo “Lietuvos ry
tas” lapkričio 27 d. Suvažiavi
mo sprendimu, LPKS liks sa
varankiška visuomeninė orga
nizacija ir nestos į Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendriją, kaip siūlė abiejų 
grupuočių pirmininkas seimo 
narys A. Stasiškis. Buvo pri
imtas nutarimas, kuriame są
jungos tarybai pavedama ben
dradarbiauti su LPKTB tary
ba bei koordinuoti abiejų or
ganizacijų veiklą. Taipgi buvo 
priimti pareiškimai, raginan
tys seimą pradėti apkaltos 
procesą prieš Lietuvos prezi
dentą už Maišiagalos memo
randumo pasirašymą; rezoliu
ciją reikalaujančią, kad poli
tiniams kaliniams ir kitiems 
rezistentams būtų sugrąžin
tos kalinimo metu nusavintos 
santaupos ir turto vertės kom
pensacijos, kad žuvusiųjų lais
vės kovotojų šeimoms būtų 
skiriama socialinė parama, o 
tautžudystės ir represijų au
koms išmokėta dalinė kompen
sacija už okupantų padarytą 
žalą; siūlymas nubraukti sku
botą neaprašytų KGB archyvų 
perdavimą Lietuvos archyvų 
departamentui; reikalavi
mas atstatydinti LDDP staty
tinius iš Lietuvos genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
vadovybės. Buvo pareikštas 
neigiamas požiūris į norimą 
pradėti referendumą, siūly
mas LPKS nariams nedaly
vauti jo rengime.
Ministeris pirmininkas Romoje

Gruodžio 4 d. Lietuvos mi
nisteris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius su vyriausybine 
delegacija nuvyko į Romą, 
Italijos ministerio pirminin
ko kvietimu, skelbia ELTA. 
Buvo aplankyta Lietuvos am
basada Italijoje. Ministerį 
pirmininką Vatikane priėmė 
popiežius Jonas Paulius II- 
asis. Su Vatikano valstybės 
sekretoriumi A. Šleževičius 
aptarė Lietuvos ir Šventojo 
sosto santykius bei parengtas 
sutartis dėl katalikų, tarnau
jančių ginkluotose pajėgose 
sielovados, dėl bendradarbia
vimo švietimo srityje ir dėl 
Bažnyčios nuosavybės grąži
nimo. Įvyko susitikimas su 
Italijos vyriausybės vadovu, 
su kuriuo buvo kalbėta apie

Lietuvos ir Italijos santykius, 
apie kovą prieš organizuotą 
nusikalstamumą ir apie Lie
tuvos ambasados pastatą Ro
moje, kurį šiuo metu valdo 
Rusija. Italijai netrukus pra
dedant pirmininkauti Euro
pos sąjungai, Lietuvai labai 
svarbus buvo šis susitikimas, 
nes nuo Italijos pozicijos gali 
daug priklausyti Lietuvos įsi
jungimo į ES kelias.

Žemės ūkio technika iš Gudijos
Kaip praneša BNS, lapkri

čio 21-22 d.d. Gudijoje lankė
si Lietuvos delegacija, apžiū
rėjusi Minsko traktorių bei 
variklių gamyklas ir Gudijos 
mašinų bandymo stotį. Buvo 
sudarytas žemės ūkio orienta
cinis sąrašas. Gudija šia tech
nika atsiskaitys už Lietuvos 
tiekiamą elektros energiją. 
Šiuo reikalu rengiama sutar
tis. Gudija už elektros energi
ją Lietuvai skolinga maždaug 
$10 milijonų dolerių.

Kils dujų kaina
“Gazprom” valdybos narys 

B. Buzuliakas pareiškė, kad 
Rusijos gamtinių dujų kaina 
Lietuvai, Vokietijai ir kitoms 
valstybėms bus periodškai 
keliama 3 - 5%, rašo BNS. Nuo 
sausio 1 d. parduodamų dujų 
kaina pakils 6%. “Gazprom” 
atstovas aiškino, kad dujų kai
nų, dar nepasiekusių pasau
linio lygio, augimas priklau
sys nuo gavybos išlaidų ir in
fliacijos Rusijoje. Karaliau
čiaus sritis neturi būti priklau
soma nuo dujų tiekimo Lietu
vai, ir todėl yra rengiami du 
dujų tiekimo variantai - per 
Lietuvą ir per Lenkiją.

Uždraustos sprogstamos 
medžiagos

ELTOS žiniomis, Lietuvos 
vyriausybė priėmė nutarimą, 
pagal kurį piliečiai privalo 
perduoti policijai visus tu
rimus sprogmenis. Tuo nori
ma sugriežtinti kovą su orga
nizuotais nusikaltėliais ir 
vykdytojais teroro aktų, kaip 
“Lietuvos ryto” redakcijos pa
stato sprogdinimas. Piliečiai 
nebus baudžiami už savano
riškai perduotos sprogstamo
sios medžiagos ankstesnį ne
legalų laikymą. Šis nutarimas 
taip pat įpareigoja krašto ap
saugos ministeriją inventori
zuoti visus sprogstamos me
džiagos sandėlius. Išplatin
tame kreipimesi į visuomenę 
vyriausybė išreiškė susirūpi
nimą dažnėjančiu šios rūšies

nusikaltimų vykdymu prieš vi
suomenės informavimo prie
mones, gamybines įmones bei 
atskirus piliečius.

Nevyriausybinių organi
zacijų konferencija

Vilniuje lapkričio 23-24 d.d. 
vyko konferencija “Nevyriau
sybinės organizacijos ir pilie
tinė visuomenė”, surengta Eu
ropos tarybos, Nevyriausybi
nių organizacijų (NVO) ryšių 
komiteto, Europos vietos ir 
regionų valdžios institucijų 
kongreso bei Lietuvos seimo, 
praneša ELTA. Dalyvavo dau
giau kaip 200 Europos valsty
bių parlamentarų NVO vado
vų ir ekonomikos bei politi
kos žinovų, kurie priėjo išva
dos, jog spręsdamos viso pa
saulio visuomenei svarbius 
reikalus, “nevyriausybinės 
organizacijos turėtų sudaryti 
vietines, nacionalines ar net 
tarptautines koalicijas”.

Dalyviai priėmė pareiški
mą, kuriame pažymima nevy
riausybinių organizacijų ga
lia pradėti arba greitinti so
cialines permainas, vienyti 
visuomenę. Pabrėžiama visuo
meninių organizacijų svarba 
Vidurio ir Rytų Europoje, nes 
kai kuriose valstybėse demo
kratinėms permainoms suda
romos pavojingos kliūtys, kri
zės ištinka valstybių ūkiuose 
ir “kinta iš esmės visuomenės 
vertybių skalė”. Pabrėžta, kad 
NVO turėtų priimti bendrą 
etikos kodeksą.
Kariuomenės vadų susitikimas

Lapkričio 27 d. Latvijoje 
prasidėjo Baltijos valstybių 
kariuomenių vadų dviejų die
nų susitikimas, kuriame ap
tariama oro kontrolės siste
mos kūrimo eiga ir galimybės 
steigti bendrą Baltijos kraš
tų jūros laivų flotilę. Taip 
pat buvo kalbama apie Balti
jos taikos palaikymo batalio
no (BALTBAT) ateitį, Bendra
darbiavimo taikos labui pro
gramą ir Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos gynybinį bendradar
biavimą ateinančiais metais.

Tarptautinė žmogaus teisių 
konferencija

“Lietuvos rytas” skelbia, 
kad lapkričio 28 d. Vilniuje 
vyko tarptautinė konferenci
ja, kurioje nagrinėjamas Eu
ropos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių konvenci
jos įgyvendinimas. Buvo pa
sakyta, jog Europos žmogaus 
teisių komisija Strasburge 
yra gavusi 14 peticijų dėl 
žmogaus teisių pažeidimų Lie
tuvoje, tačiau oficialaus pra
nešimo nebus, kol nepaskirtas
Lietuvos atstovas į šią komi
siją. Paskyrimas turėtų įvykti 
ateinančių metų pradžioje. 
Konferencijoje dalyvaujantis 
P. Kūris, Aukščiausiojo teisi
mo pirmininkas ir Europos 
žmogaus teisių teismo teisė
jas aiškino, kad suEZT kon
vencija yra surištos trys kont
rolės institucijas: Europos 
žmogaus teisių komisija, teis
mas ir ministerių kabinetas, 
kurie nagrinėja, ar konven
cija yra pažeista kurioje nors 
Europos valstybėje dėl teismo 
sprendimo ar teisės sistemos. 
Jo manymu, yra svarbiausia 
reformuoti teismų sistemą 
Lietuvoje ir keisti įstatymus. 
Teisingumo ministerijos sek
retoriaus G. Švedo teigimu, į 
komisiją arba teismą galima 
kreiptis tik dėl tų teisių, ku
rias numato konvencija, ir tik 
perėjus visas Lietuvos teismų 
instancijas. RSJ

Linkiu jums 
palaimos pilnų
laimingų bei sėkmingų naujų

$

»

1996 metų linkime —

•ESH.-C31 Angelė ir Bronius Stankaičiai
Peterson, JAV
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| * NORDLAND EXPRESS |
darbuotojai sveikina visus lietuvius

| ŠKK4.LČDU ir

laimingų Naujųjų metų 
M linki visiems savo klientams,

draugams bei pažįstamiems —

Valteris, Riek ir Rima Drešeriai — VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

& DRESHER INSURANCE BROKERS LTD.
M W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR

DRESHER APPRAISAL SERVICES LTD.

Džiugių

/r Icunurigii
NAUJU MEMj

linkime visiems lietuviams —
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Vi/. Kalėdų ir Naujųjų 1996 metų proga 

nuoširdžiai sveikiname prisikėlusią 
laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam 
gyvenimui Lietuvos respubliką. Linkime 
jos žmonėms darnios kloties, 
siekiant santarvės ir visokeriopos 
dvasinės bei materialinės gerovės.

Sveikiname visus
Amerikos lietuvius, 
remiančius Amerikos lietuvių 
tarybą, tęsiančią Amerikoje 
reikalingą politinę bei 
pagalbos Lietuvai veiklą. Visi

• vieningai dirbkime kartu su 
tauta Lietuvos gerovei!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

I SEKALNDU

NAUJU
JN7U

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus 

klientus ir pažįstamus —
Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

Nuoširdžiai sveikiname 
jį- gimines, draugus ir pažįstamus 
< su šv. Kalėdomis ir

linkime laimingų bei
sėkmingų Naujų metų— j

Alma, Jonas, Danis ir J
Kęstutis Jurėnai

ML

ŠV. KALĖDŲ švenčių | 
proga sveikiname visus savo S? 
gimines, draugus, pažįstamus 0S 

' ir linkime džiugių bei laimingų M 
Naujų metų -

Danutė, Petras ir K 
ik- Raminta Petrauskai, Vį 

Anastazija Petkevičienė

f

IH

■
Latvijos pasienis ties Smėlyne, 3 km už Zarasų Nuotr. G. Kurpio

A

X

w

Žurnalistų atskleistos paslaptys
Bosnijos musuimonų-kroatų ir serbų kare padaryta daugybė nusikaltimų. 
Juos tiria tarptautinis Hagos tribunolas. Daug jų atskleidė Amerikos 

žurnalistai, rizikavę savo laisve ir net gyvybe

Džiugių šv. Kalėdų
ir laimingų bei sėkmingų

Naujų metų 
linkime mieliems giminėms, 

draugams ir pažįstamiems - 

Alicija ir Inocentas Jurcevičiai 
Rymantė ir Rimas Kaknevičiaisu šeima 
Gražina ir George Soltys su šeima 
Judita ir Brent Bradley

,dE

(^velkiname •.
gimines, draugus ir •’

pažįstamus sulaukus ‘
šv. Kalėdų ir .!

1996 naujų metų J
bei linkime sveikatos ir

Dievo palaimos - į

Adelė, Danutė,
Raimundas Stulgiai ® . m! t*

laimingų, sveikų bei kelionėse

» '5252525H5Z525dS?S?525<2^jdarbuotojai

linki linksmų

jM • Mylėki tiesą, bet atleiski 
klaidą (Voltaire)

“Žmonės, kurie atjaučia kitus'

g

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

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

a a a

savo 
klientams, 
giminėms, 
draugams 
bei
pažįstamiems.

Valstybės pajėgumo ženklas nebėra vėliava 
Kanados žurnalisto straipsnis, kuriame jis rašo, kad dabar valstybės pajėgumo ir garbės simbolis yra 

jos pinigas, o ne vėliava. Tai liudija Vokietijos, Japonijos, Šveicarijos, Olandijos valiutos

Žurnalistas Eric Margolis 
1995 m. spalio 2 d. “The Ottawa 
Sun” išspausdintame straips
nyje “Galingoji vokiečių mar
kė” teigė, kad šiandieną vals
tybinės jėgos ir garbės simbo
lis nebėra jos vėliava, o valiu
ta. Pavyzdžiui, nors ne kiek
vienas galėtų išvardinti Vo
kietijos vėliavos spalvas, be
veik visi žino, kad “Deutsch
mark” yra visame pasaulyje 
vyraujanti valiuta.

Jos galią saugoja Vokieti
jos politikai ir bankininkai, 
atidžiai sekdami dvi sritis, 
kurios yra nesuprantamos 
daugumai eilinių žmonių: in
fliaciją ir valiutų kursą. Iš
gyvenę 30-ojo dešimtmečio in
fliacijos baisybes, vokiečiai 
yra pasiryžę niekad nebeleisti 
šiai rykštei vėl įsigalėti.

Netgi šiandienos kukli 2% 
metinė infliacija yra pavo
jinga. Laiko tėkmėje nuošim
čiai vienas po kito susikrau
na ir nejučiom labai iškyla. 
Nuo 1948 m. iki 7-tojo dešimt
mečio pradžios, JAV turėjo 
“mažą” infliaciją. Autorius 
prisimena savo tėvo restora
ne maisto kainas, kurių tar
pe didžiausia buvo 1958 m. vė
žių kaina — $2.25 JAV. Geriau
sias Bordeaux vynas kainavo 
$3.95 JAV. Tuomet investuoti 
$10,000 taupomuosiuose lakš
tuose esant 2% infliacijai šian
dieną būtų beveik beverčiai.

Toliau rašydamas apie va
liutos kursą, minėtasis žur
nalistas 1959 metais buvo ap
sistojęs dideliame viešbutyje 
Ženevoje, kur mokėjo $5.50 
už vienos nakties nakvynę. 
Šiandienos doleriais tai kai
nuotų apie $80, bet tais lai
kais už stiprųjį JAV dolerį bu
vo galima gauti 4.32 Šveicari
jos frankus. Dabar silpnokas 
doleris tenuperka 1.1 franką,

o tame pačiame viešbutyje 
nakvynė jau $400.

Kadaise galingo JAV dole
rio nekliudomas kritimas pa
veikė pasaulio finansų rinkas 
per kitas valiutas. Doleris, 
kuris būdavo vertas 280 japo
niškų jenų, dabar tėra vertas 
98. Atsargūs investuotojai kra
tosi dolerių ir stengiasi įsi
gyti vokiškų markių bei švei
cariškų frankų.

Europoje autorius įžvelgia 
besivystančią finansinę pani
ką, iškilusią dėl dolerio kri
timo bei gresiančio pavojaus, 
kad Japonijos bankininkystė 
ir Tokijo nekilnojamo turto 
rinka gali sugriūti. Rugsėjo 
gale ypatingai nejaukų įpūdį 
sudarė Japonijos didžiojo 
“Daiwa” banko praradimas $1 
bilijono dolerių, prisimenant, 
kad 30-to dešimtmečio depre
sija prasidėjo mažai žinomo 
Austrijos “Anstalt” banko žlu
gimu. Panašus reiškinys gali 
pasikartoti — perspėja Mar
golis.

Pasaulyje yra dvi grupės 
valstybių, turinčių stiprią va
liutą, kaip Vokietija, Japoni
ja, Olandija, Šveicarija, ir 
silpnos valiutos kraštai — 
JAV, Italija, Brazilija, Aus
tralija. Taip pat yra valstybių, 
kurių valiuta yra mažavertė 
(beveik “funny money”). To
kios yra pvz. Rusija, Indija, 
Kinija ir, nors gėda pripažinti, 
Kanada. Kanados doleris, ka
daise vertas daugiau kaip JAV 
doleris, užsienyje smarkiai 
krinta. Paryžiuje nebloga va
karienė kainuoja $220 dviem 
žmonėm, geras alus — $22.

JAV dolerio kritimui pri
skiriamos įvairios pagrįstos 
priežastys. JAV netaupė, ne
sirūpino dideliais biudžeto 
deficitais, nuostolingumas 
didėjo, Clinton’o vyriausybė 

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

Ramybė žemėje
Tegu ši geroji naujiena ir 

švenčių prasmė neša taiką ir šviesą į Jūsų 
gyvenimą. Džiaukitės šventu Kūdikėlio atėjimu, 

skleidžiančiu pasaulyje taiką, pasitikėjimą gėriu. 
Šiuo džiaugsmingu laikotarpiu mes linkime 
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neišmintingai stengėsi didin
ti eksportą pigiais doleriais. 
Dėl šios politikos dabar JAV 
pranešė turinčios rekordinį 
prekybos deficitą.

Atpigęs doleris prisidėjo 
ir prie bendro ekonominio 
nusilpimo JAV-ėse ir prie pa
saulinių rinkų nepastovumo. 
Kanadoje — panašios proble
mos. Apgaulingas pigesnis 
eksportas iš tikrųjų tik už
slėpė valdžios nesėkmę biu
džeto deficito mažinime ir bai
gėsi ekonominiu nuosmukiu. 
Pigesni doleriai gali laikinai 
padidinti eksportą, bet jie at
baido didžiuosius užsienio 
investuotojus, kurie yra rei
kalingi ilgalaikiam ekonomi
niam augimui. Be to, vartoto
jai apmoka eksportą, pirkda
mi brangesnes importuotas 
prekes atpigusiais doleriais.

1995 m. rugsėjo gale Euro
pa taipgi nukentėjo dėl valiu
tos nepastovumo. Atrodo, kad 
blėsta viltis įvesti bendrą va
liutą, nors tai yra vienintelis 
tikras būdas suvienyti Euro
pą. Vokietija nesutinka atsi
sakyti markės, nebent visos 
kitos Europos sąjungos narės 
sutvarkys savo valstybinius 
biudžetus. Prancūzija sten
giasi sumažinti savo didžiulę 
biurokratiją, pašalpas ir vals
tybinių įstaigų tarnautojų 
skaičių.

Valstybės iždą reikia tvarky
ti sąžiningai ir patikimai, 
kaip daroma Vokietijoje arba 
Šveicarijoje. Autoriaus nuo
mone, tai yra finansinė mora
lė, kurios reikšmė mažai be
suprantama Kanadoje.

Nebus vieningos Europos, 
kol pinigų eikvotojai neiš
moks vokiečių finansinės dis
ciplinos. JAV ir Kanados va
liuta liks žemiau pasaulinių 
rinkų lygio, kol Vašingtonas 
ir Otava nesutvarkys defici
tų. Žinoma, Otavai dar prie
do kenkia nepaklusnusis Kve
bekas. Kanadiečius žemina ir 
tai, jog viena iš priežasčių, 
dėl kurios JAV doleris tebė
ra silpnutis, yra ta, kad JAV- 
ių didžiausia eksporto rinka 
yra ekonominės depresijos už
gulta Kanada.

Silpna valiuta yra ryškiau
sias silpnos valdžios požymis. 
Pabuvę užsienyje Kanados ir 
JAV piliečiai pamatytų, su ko
kia užsitarnauta pagieža žiū
rima į valstybinį jų simbolį 
— dolerį. Yra net ironiška, kad 
JAV kongrese svarstoma už
drausti JAV vėliavos degini
mą, o tuo tarpu tikrasis šios 
valstybės tarptautinis simbo
lis maišomas su finansiniu 
purvu Europoje ir Azijoje. RSJ

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai
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LEONAS BALTUŠIS

Naujasis Katynas?
JT Bosnijoje buvo paskelbu

sios kai kuriuos miestus “sau
giais”. Jų tarpe buvo ir du ne
dideli miesteliai į šiaurės ry
tus nuo Sarajevo - Srebrenica 
ir Zepa. Tie abu kasyklų mies
teliai, apsupti iš abiejų pusių 
miškų ir pilni karo pabėgėlių, 
1995 m. liepos 11 d. vakarą bu
vo užimti Bosnijos serbų ka
riuomenės. Liepos 11 d. apie 
10,000 Bosnijos musulmonų vy
rų pradėjo atsitraukti iš tų 
miestelių, tikėdamiesi pralįs
ti pro 96 km. serbų teritoriją 
ir pasiekti centrinę Bosniją.

Jie turėjo perkirsti asfalti
nį kelią į vakarus, kuris buvo 
tarp serbų kaimų Konjevic 
Polje ir Milici. Liepos 12 d. 
besitraukiančių vyrų kolona 
buvo staigiai iš pasalų užpul
ta serbų netoli Kamenicos kai
mo. Žuvusių skaičiuojama šim
tais. Vis dėlto liepos 16 d. apie 
5,500 vyrų pasiekė Bosnijos 
teritoriją netoli Kladanj mies
telio. Apie 800 vyrų pasitrau
kė į Serbijos miškus, bet kas 
atsitiko su apytikriai 3,700 
vyrų, nežinia.

♦ ♦ ♦

JAV televizijos CNN kore
spondentai Bernard Shaw ir 
Peter Arnett yra gerai žino
mi iš 1991 m. Irako karo. Pir
masis - buvęs marinas, o ant
rasis - gimęs N. Zelandijoj ir 
tik prieš keletą metų priėmęs 
JAV pilietybę. Jis buvo vienin
telis, kuris priėjo ir padarė 
pasikalbėjimą su Sadam Hus- 
sein’u. Prie šių dabar reikia 
dar pridėti ir “The Christian 
Science Monitor” korespon
dentą David Rohde, kuris buvo 
patekęs į serbų nelaisvę ir vė
liau paleistas.

JAV “satelitų-šnipų” nuo
traukos rodė, kad netoli mažo 
kaimelio Nova Kasaba, apie 23 
km nuo Srebrenicos, įvyko ma
sinės Bosnijos musulmonų ka
rių žudynės. Rugpjūčio 10 d. 
įvyko JT Saugumo tarybos po
sėdis, kuriame JAV ambasado
rė JT M. Albright parodė “sate
litų-šnipų” nuotraukas “prieš” 
ir “po to”. “Prieš” nuotraukos 
rodė per 600 belaisvių, sugrūs
tų į futbolo stadioną ir tuščią 
lauką maždaug apie 1 km nuo 
stadiono. “Po to” nuotraukos 
rodė tuščią ir aiškiai matomą 
labai ilgą liniją išverstos ir 
vėl supiltos žemės. Tai aiškiai 
liudijo masinį kapą. JAV am
basadorės tvirtinimu, nema
žiau kaip 2,700 Bosnijos ka
rių tapo šių serbų žudynių 
aukomis.

“The Christian Science Mo
nitor” nutarė tą visą reikalą 
ištirti. Laikraščio reporteris 
David Rohde, keliaudamas be 
oficialaus Bosnijos serbų lei
dimo, surado 9 išsigelbėju
sius Bosnijos musulmonų ka
rius, kurie buvo apklausinė
ti nedalyvaujant jokiems Bos
nijos valdžios atstovams. Jų 
apklausinėjimai parodė, kad 
jie pasakoja teisybę apie žu
dynių vietoves, nes tos vieto
vės jau buvo laikraščio ko
respondentų aplankytos ir 
daug faktų jau buvo žinoma. 

PADĖKA
AfA

JONAS STANKAITIS,
mano mylimas vyras mirė 1995 m. spalio 9 d.

Esu nuoširdžiai dėkinga Toronto Prisikėlimo parapijos 
kunigams už maldas laidotuvių koplyčioje, atnašautas Mišias 
šventovėje ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines Anapi
lyje.

Dėkoju velionies draugams, nešusiems jo karstą į am
žiną poilsio vietą, už gėles, puošusias jo karstą. Dėkinga lieku 
visiems draugams, pažįstamiems už pareikštas užuojautas 
raštu ar žodžiu, užprašytas Mišias. Ir visiems tiems, kurie 
aukojo velionies atminimui-“Sibiro tremtinių grįžimo fondui”, 
našlaičiams “Vaiko tėviškės namai”, kovai su vėžio liga 
Lietuvoje, Lietuvos vargšų šalpai “Caritas” ir Lietuvių tau
todailės institutui.

KLK moterų dr-jos centro valdybai už surinktas aukas 
ir jautrius užuojautos žodžius - nuoširdus ačiū. Dėkoju D. 
Radtkei už vargonavimą ir giesmes Mišių metu. Ačiū B. Sta
nulienei už paruoštus laidotuvių pietus ir mieloms draugėms 
už skanius pyragus. Lieku labai dėkinga visiems už visoke
riopą globą šią sunkiąją netekties valandą.

Krikščioniškas ačiū. Liūdesy likusi -
žmona Bronė Stankaitienė

Trys apklausinėti ir išsigel
bėję Bosnijos kariai yra: Smail 
Hodjic, Mevludin Oric ir Hu- 
rem Suljic. Jų liudijimu, per 
2,000 belaisvių buvo sugrūsta 
į mokyklos gimnastikos salę.

M. Oric tvirtina matęs Bosni
jos serbų gen.lt. Ratko Mladic 
mokykloje. Po to belaisviams 
buvo užrišamos akys ir išve
dami grupėmis po 20-30 vyrų. 
Autobusiukais jie buvo vežami 
į egzekucijos vietą, kurią pa
siekti truko apie 10 minučių. 
S. Hodjic, pensininkas-agrono- 
mas, teigia matęs gen. lt. R. 
Mladic važiuojant kariniu au
tomobiliu prie egzekucijos vie
tos. Visi trys vyrai išsigelbė
jo, kai kitų lavonai sugriuvo 
ant jų. Jie tvirtina, kad šaudy
mai vyko kas 20 minučių, atga
benant vis naujas aukas. M. 
Oric ir H. Suljic išgulėjo apie 
keturias valandas ir tik visiš
kai nustojus šaudymui pabėgo. 
Vėliau miške jie susitiko S. 
Hodjic. Visi trys įsitikinę, kad 
jie yra vieninteliai išsigelbė
ję iš tų 2,000 vyrų. Žudynės 
įvyko liepos 14 d.

* * *

Tarptautinis karo nusikalti
mų tribunolas Hagoje, Olandi
joje, pradės pirmą bylą prieš 
Dusan Tadic. Tas Bosnijos ser
bas bus teisiamas teismo salė
je, kur sėdės neperšaunamo 
stiklo dėžėje. Su savo advoka
tu galės kalbėtis tik telefonu. 
Jis kaltinamas išprievartavi
mais, kankinimu ir trijų Bos
nijos vyrų žmogžudyste 1992 m. 
Omarska koncetracijos stovyk
loje. Liudininkų tvirtinimu, 
šis sadistas tris belaisvius 
mušė iki sąmonės netekimo, o 
paskiau įmetė juos į didelį 
nešvarios alyvos tanką. Visi 
trys mirė. Nusikaltėlis buvo 
atpažintas ir suimtas 1993 m. 
Miunchene. Omarska laikoma 
blogiausia serbų koncentraci
jos stovykla, o jų esama dvy
lika.

To paties teismo už akių bus 
taip pat teisiamas Dragan Ni
kolic, kuris buvo Susica kone, 
stovyklos komendantas Vlase- 
nica miestelyje. Spalio mėne
sį Austrijoje prasidėjo byla 
kito Bosnijos serbo Dusko Cu- 
jetkovic. Hagos tribunolas rei
kalaus jį išduoti.

Aukščiausią karo nusikalti
mų tribonolą sudaro 3 teisė
jai ir 3 padėjėjai iš Prancūzi
jos, Kostarikos, Egipto ir Olan
dijos. Vyriausias prokuroras 
yra Pietų Afrikos teisėjas Ri
chard Goldstone, žinomas kaip 
kietas ir į kompromisus neei
nantis teisininkas.

Kaltinamųjų iš viso yra 43. 
Teismo procesas bus rodomas 
televizijoje per visą pasaulį. 
R. Goldstone betgi perspėjo, 
kad tai nebus nieko panašaus 
į O.J. Simpson’o teismą. JAV- 
bėse bus galima stebėti per 
“Court TV” programą.

■sAMocmA' Knygų rišykla
B !l

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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



AfA 
PETRONĖLEI MARKEVIČIENEI

mirus Bostone,
t

liūdinčią seserį ALBINĄ ZINAITIENĘ, jos šeimą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame -

A. J. Kutkos
Juzefą Tamulėnienė

SKAITYTOJAI PASISAKO
PIRMOSIOS KALĖDOS

Mes, N. Daugėliškio Šv. Kazi
miero parapijinių namų gyven
tojai, švenčiame pirmąsias šv. 
Kalėdas šiuose globos namuose. 
Mes esame nemažas būrys našlai
čių vaikučių, seneliai. Kartu su 
visais darbuotojais ir klebonu 
norime pasidžiaugti bei pasvei
kinti Jus su šv. Kalėdomis. Kris-

mums yra gyvybiškai būtini ir mū
sų kiaurai kišenei “neįkandami”. 
O štai padėvėtais drabužiais iš 
Vakarų šalių Lietuva tiesiog už
versta. Ne tik labdaringos orga
nizacijos ir pavieniai asmenys 
siunčia drabužius į Lietuvą. Pre
kiautojai taip pat jų atveža, ir 
gana daug, o čia gana pigiai par
davinėja. Dauguma lietuvių var-

surado rėmėjų Utenoje ir labai 
pagelbėjo Kanados moterų klu
bas, vadovaujamas Marie Nord- 
quist ir Azildos Lauryno ligoni
nės vadovybė - atsiuntė daug pa
talynės, virtuvės, stalo įrankių, 
daug įvairios aprangos ir batų 
moksleiviams bei šelptinoms šei
moms. Iki šiai dienai Kanados 
minėtos geradarės atsiuntė per 
100 dėžių.

Per tris vasaras mūsų stovyk
loje jau poilsiavo per 200 moks
leivių, kurie buvo labai patenkin-

AfA 
SOFIJAI BRUŽIENEI

Lietuvoje mirus, 
broliui Stasiui Vaitkui, jo šeimai ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Zosė Martinaitienė 
Juozas Žadeikis

AfA 
JONUI GUSTAINIUI

mirus,
jo žmoną TEODORĄ ČIPKIENĘ-GUSTAINIENĘ ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Ona, Leonas Čečkauskai

Sofija, Juozas Skučai
Montreal, PQ

PADĖKA
AfA

VLADUI KOBELSKIUI
iškeliavus į amžinybę, dėkojame Prisikėlimo parapijos 
klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, ir kunigams už 
atnašautas Mišias ir palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, draugams, pareiš- 
kusiems užuojautas raštu bei žodžiu, užprašiusiems 
Mišias, atsiuntusiems gėles, aukojusiems velionies atmi
nimui įvairias aukas bei mus supratusiems šią skaudžią 
valandą.

Dėkojame V. Siminkevičienei už gražias gėles, D. 
Radtkei už giedojimą Mišių metu, B. Stanulienei už laido
tuvių pietus bei ponioms už pyragus. Amžiną atilsį duok 
jam Viešpatie.

Liūdintys - žmona Genutė ir jo vaikai -
Algis, Jūratė ir Eglė su šeimomis

tus gimė, kad mes visi būtume 
laimingi žemėje, o mes norime 
būti dėkingi Jums, kurie pade
date mums. Tylią naktį tešvie
čia Jums Kristaus žvaigždė.

Kun. kl. Kęstutis Ralys, 
vaikučiai ir seneliai 

N. Daugėliškis, Lietuva
IŠ VILNIAUS

Nuoširdžiai dėkoju už man at
siųstą “Tėviškės žiburių” 1995 m. 
41 numerį. (Ten buvo išspausdin
tas pokalbis su šio laiško autore, 
Red.). Teatlygina Visagalis ir te
padeda jums ir toliau skleisti tie
są, viltį ir gėrį.”

N. Sadūnaitė,
Vilnius

IŠ VILKAVIŠKIO

Gavome (per Kanados lietuvių 
katalikų centrą) Jūsų auką - 500 
Kanados dolerių Vilkaviškio vys
kupijos katedros statybai. Esame 
didžiai dėkingi, kad savo širdyse 
tiek daugel metų išsaugoję ir puo- 
selėję tautinį identitetą ir lietu
višką nuoširdumą atgimstančiai 
Tėvynei padedate ne vien tik mo
rališkai, bet ir savo nelengvai už
dirbtais pinigais. Savo jėgomis 
esame nepajėgūs atsilyginti už 
Jūsų auką, todėl, aukodami Šv. 
Mišių auką už geradarius, mel
šime dangiškąjį Tėvą, visų “malo
nių šaltinį”, gausios Jo palaimos.

Vilkaviškio dekanas, 
kun. kan. V. Gustaitis 

kun. J. Kazlauskas

PAGALBA VERSLININKAMS
Malonu skaityti spaudoje apie 

įvairių fondų, draugijų veiklą, 
nes jos padeda komunistinės im
perijos ir vietinių niekšų išdras
kytai Lietuvai atsistoti ant kojų. 
Lietuva iš tiesų pajuto Vakarų 
paramą. Pvz. Akmenės rajonas la
bai nuošalus, bet čia taip pat šį 
tą pastebime arba išgirstame. 
Tiesa, apie Amerikos pagalbą 
neteko girdėti, o štai iš Vokieti
jos Bocholto miesto retsykiais 
atvažiuoja mašinos, pakrautos 
labdaros prekių senelių pensio
nui, vaikų namams, ligoninei.

Tik manyčiau, kad didžioji da
lis paramos, Vakarų išeivijos 
teikiamos Lietuvai, yra mažai 
efektyvi. Be abejonės, vaistai, 
medicinos įranga ir kiti dalykai

THE BEST WAY TO BOP OVER 
TO THE BALTICS.

gingai gyvena, todėl nėra išran
kūs ir už kelis litus įsigyja padė
vėtų drabužių, nes nauji jiems 
per daug brangūs.

Manau, ilgai dar vargsime, kol 
krašto ekonomika pradės kapsty
tis į viršų. O to nebus, kol pramo
nė, verslai merdės. Ypač vargsta 
pradedantieji verslininkai, nes 
jiems nepalankūs įstatymai, di
delės bankų palūkanos imant pa
skolas, daugelio šeimų finansi
nė padėtis labai sunki.

Pateiksiu savo pavyzdį. Turė
jau šiokį tokį išsilavinimą, tech
niko elektriko specialybę. Sakau 
“turėjau”, nes dabar pagal šią 
specialybę darbą gauti neįmano
ma. Paskutiniais okupacijos me
tais dirbau elektros ir ekologi
nių matavimų inžinieriumi. Poli
tiniai Lietuvos įvykiai į savo ver
petą įsuko ir mane. Buvau pa
kviestas dirbti Aukščiausiosios 
tarybos deputato Klemo Intos 
padėjėju. 1992 m. rudenį AT už
leido vietą seimui. Į valdžią atėjo 
kitos politinės jėgos, ir aš likau 
be darbo. Beveik metus nepavyko 
įsidarbinti, ėmė trūkti pinigų, 
pradėjau pardavinėti savo nema
žos bibliotekos knygas. Teko ri
zikuoti. Paėmęs nedidelę pasko
lą, 1994 m. ėmiausi verslo — me
džio dirbinių gamybos, nes darbas 
su mediena seniai mane viliojo. 
Tačiau su pora primityvių stak
lių ir be elektrinių įrankių ne
labai galiu išplėsti gamybą. No
rint įkurti kuklią medžio dirbi
nių dirbtuvėlę, reikėtų, mano pa
skaičiavimu, maždaug 35-40 tūkst. 
litų.

Išsivysčiusių šalių verslinin
kai, gamyklų, dirbtuvių savinin
kai, netgi daugelis nesusijusių 
su verslais žmonių galėtų efek
tyviai padėti lietuviams, atsiųs
dami nebenaudojamus, senus, 
netgi sugadintus įrengimus, įran
kius, pavyzdžiui, medžio dirbinių 
arba mechaninėms dirbtuvėms. 
Aš netgi sutikčiau koordinuoti 
atsiųstos įrangos paskirstymą 
pradedantiems verslininkams, 
sakysime, Šiaurę? Vakarų Lie
tuvoje. Jei vienas nespėčiau su
sidoroti su tuo darbu, į pagalbą 
pasikviesčiau labdaringų orga
nizacijų arba savivaldybės at
stovus. Niekas, manau, neatsisa
kys padėti.

Albinas Žičkus 
Respublikos gt. 11-87, 5464 Nau
joji Akmenė, Lithuania

KANADIEČIŲ PAGALBA
Prieš 3 metus mūsų klebonas 

įsteigė katalikišką Tauragnų Ma
rijos krikščionių pagalbos moks
leivių stovyklą. Dabar esame su
sirūpinę jos tolimesniu likimu. 
Buvo labai nepalankios sąlygos, 
nes privatizacijos metu įsigytie
ji pastatai buvo tušti. Pirmą vasa
rą 1993 m. moksleivius priėmėme 
atostogauti su pasiskolinta pata
lyne ir neturėjome nė vieno rė
mėjo. Sekančiai vasarai stovyk
los sąlygos pagerėjo. Be kuklaus 
parapijiečių indėlio, klebonas

TORONTO TO VILNIUS.
Žmonės, kurie su tuo nors kiek susipažinę, visuomet 
savo skrydžiams į Vilnių pasirinks Finnair. Mes 
skrendame per Helsinkį, pačiu patogiausiu keliu 
į Baltijos kraštus. Nėra jokios spūsties orauostyje. 
Labai greitas persėdimas. Savo saugiu, punktualiu, 
nesudėtingu patarnavimu Finnair pagarsėjusi jau 
daugiau kaip dešimt metų. Jau šiandien kreipkitės 
į savo agentūrą dėl ekskursinių (Finncharter) 
skrydžių.

FINNCHARTER LTD.
•ST 1 FINNCHARTER IS A SUBSIDIARY OF FINNAIR

GATEWAY TO THE WORLD
Onr BliieWings Tours brochure is now ready, so get your copy today. 

Contact your travel aren’t or call BlaeWings 'Tours at (416)222-0203 or 1-S00-46T8651.
1 .r.iu.r lrvm New Yvrk, with Air Caii.id.i connection to .inJ from Toronto, Montreal .mJ Ottawa.

b.»r ,r.».rc „iLwMi.-n, c.lU į4 1A;222-Z2C5 or I-S02-46I-865I. Some restriction* apply. Applicable airport taxes nut included.

ti sąlygomis, aplinka, užimtumu. 
Nemaža dalis jų atvažiavo pakar
totinai pailsėti. Dabar drąsiai 
galima sakyti, kad katalikiška 
Tauragnų MKP moksleivių stovyk
la ir toliau gyvuos, skleisdama 
krikščionišką meilę, brolišką so
lidarumą ir Kristaus šviesą, nes 
mums padeda geradariai: Kana
dos moterų klubas su rūpestin
gąja ponia Marie Nordquist ir 
vokiečiai iš Maltos ordino pini
gais ir prekėmis.

Žemiau pasirašę Tauragnų pas
toracinės Tarybos nariai labai 
dėkojame geradariams: Marie, 
Jeanette, Brenda, Elyska, Linda, 
Pamela, Edna, Judy, Vickey ir 
Lauryno ligoninės vadovybei.

Stasė Kerienė 
Jolanta Jurgelevičiūtė 
Gražina Čečergienė 
Bronė Jučiuvienė 
Alfonsas Jurgelevičius 
Genovaitė Mikulėnienė 
kun. Bronius Šlapelis

LIETUVOS PILIETYBĖ
Perskaičiau R. Vaštoko straips

nį “TŽ” apie Lietuvos pilietybę 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams. Negi mes neturime Lietu
vos atstovybių Kanadoje? Juk jie 
turėtų tuos įstatymus aiškinti 
mūsų spaudoje.

Skaitau, kad užsienyje gyvenan
čių Lietuvos piliečių vaikai gali 
tapti piliečiais, jei jie nėra pri
ėmę kitos valstybės pilietybės. 
Juk jei gimei pvz. Kanadoje, tai 
automatiškai tampi jos piliečiu. 
Argi turi jos atsižadėti? Iki šiol 
išduodavo Lietuvos pilietybę išim
ties tvarka, o aš, būdamas Lietu
voje, gavau ją be jokios išimties. 
Man ji kainavo 30 JAV centų. Ko
dėl niekas nepaaiškina, kad būda
mas Kanados piliečiu, gali gauti 
ir Lietuvos pilietybę?

Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.
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AfA 
JUOZUI ZAVIUI

mirus, 
reiškiame gilią užuojautą velionies žmonai, dukrai 
bei kitiems artimiesiems -

Montrealio “Neringos" jūrų šaulių kuopa
", i" "j1" ŪMI—1 "T'.—

AfA

KRISTINAI SUBELKAITEI
Lietuvoje mirus, 

seserį BRONĘ VENSLOVIENĘ ir jos šeimą liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Stasys ir Sofija Rakščiai
Stoney Creek, Ont.

AfA 
IGNUI PAKARNAI

mirus,
jo žmoną ADELĘ, brolius - KAZIMIERĄ ir KLEMENSĄ 
bei visus gimines ir artimuosius jų liūdesio valandą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Wasagos Gerojo Ganytojo misijos komitetas 
ir moterų būrelis

AfA 
IGNUI PAKARNAI

mirus, 
nuoširdžią užuojautą žmonai ADELEI ir visiems 

giminėms reiškia-

I/. D. Jurevičiai E. R. Birgiolai
K. A. Ivanauskai J. N. Campbell

AfA 
VLADAS (WALTER) 

KOBELSKIS
mirė 1995 m. gruodžio 3, sek
madienį, Šv. Mykolo ligoninėje 
Toronte, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Nuliūdime paliko žmoną 
Genovaitę, sūnų Algirdą, duk
terį Jūratę Platakienę ir jos vyrą 
Joną Čikagoje, dukterį Eglę Ploog 
ir jos vyrą Michael; vaikaičius 
Aurą, Philip (Pūkas) ir Lauren; 
mylimą brolį Albiną ir seserį Vita
liją — abu Lietuvoje. Laidotuvių 
Mišios buvo laikomos gruodžio 
6 d., 10 v.r., Prisikėlimo parapi
jos šventovėje, 1011 Čollege 
St., Toronte. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont. Norintys pagerbti velionies 
prisiminimą yra prašomi aukoti 
“Heart and Stroke Foundation 
of Ontario". Tuo rūpintis patikėta 
laidotuvių įstaigai “Turner and 
Porter, Yorke Chapel”, 2357 
Bloor St. W., Toronto, Ont.

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

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

• Įstaiga 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

PADĖKA
r • . ■

Iki pasimatymo mylimiausioji Mamyte!

A. a. JANINA ČERNIAUSKIENĖ,
mūsų mylima mama, mirė 1995 m. rugsėjo 25 d.

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems Prisikėlimo parapijos 
kunigams už maldas laidotuvių namuose, už koncelebracinę 
Mišių auką—klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, ir kun. Edžiui Putrimui, ypač jam už 
jaudinančius žodžius ir velionės palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Dėkojame brangiems karsto nešėjams: tetėnui Mečiui 
Bušinskui, pusbroliui Antanui Bušinskui, dėdei Juozui Lukui, 
Vytautui Paškui ir Jonui Vaškevičiui. Nuoširdus ačiū Emilijai, 
Tomui ir Pauliui Bučinskams, kurie taip gražiai pagerbė savo 
a.a. tetą įsijungdami į Mišių skaitinius ir tarnavimą. Ačiū D. Radt
kei už gražų giedojimą ir smuikininkams Verai ir Edvardui.

Nuoširdus ačiū giminėms, Amerikoje ir Kanadoje, drau
gams, pažįstamiems už gėles, pareikštas užuojautas žodžiu, 
raštu ir spaudoje, dosnias aukas labdaros organizacijom ir ypa
tingai už gausiai užprašytas Mišias mūsų mirusios mamytės 
intencija. Ačiū B. Stanulienei už laidotuvių pietus, mieloms po
nioms ir draugėms už pyragus ir malonų patarnavimą. Dėko
jame mielam dėdei Stasiui Pranskevičiui už jo paramą ir paguo
dą. Nuoširdžiausią padėką skiriame mūsų mieliem tetai Stasei 
ir tetėnui Mečiui Bučinskams už jų paslaugą, rūpestį ir globą 
skausmingiausių valandų metu.

Taipgi norime labai padėkoti mieliems daktarams Ian Quirt 
ir Mikui Valadkai už jų rūpestingą mūsų mylimos mamytės prie
žiūrą jos ligos metu. Nors ir jaučiam, kad per anksti brangiau
siąją Janutę, mamą, pasišaukė Dievulis į savo dangiškąją kara
lystę, bet laimingai, nes Aukščiausiojo valia ją vėl sujungė su 
mūsų mylimu tėveliu, brangia sesute ir su visais, anksčiau iške
liavusiais šeimos nariais. Tegu jų amžina meilė liečia mus visus 
ir teikia mums ramybės bei vilties, kol visi susitiksime kartu. 
Su ta pačia meile, kurią Jūs visi mums parodėte, Jums nuošir
džiai dėkojame.

Giliai nuliūdę —
dukros - Danguolė, Sigita ir žentas Michael

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai.........tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj.-Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai . tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 

Pristatymas į rankas 
IŠ VISO

Siuntėjas:.................

AMER. DOL.
$...........................

.................. $12.00

$..........,..........  00

Gavėjas:

KAN. DOL.
$...........................

.................  $15.00

$...................... 00

Tel.......................................Tel..............................................................

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING
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Parapijos kredito kooperatyvas
---------  999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

^SPORTAS nimas teko plente rungtyniavu
sioms lietuvaitėms - antroji vieta. 
Jas pralenkė tik rusės. Kanadie
tės buvo trečios.

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 8.45 v.r. iki 12.45 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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 4.50%

180-364 d. term, ind.......... 4.75%
1 metų term, indėlius...... 5.00%
2 metų term, indėlius...... 5.50%
3 metų term, indėlius...... 5.75%
4 metų term, indėlius...... 6.00%
5 metų term, indėlius...... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................ 4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 7.00%
2 metų ............... 7.50%
3 metų ................ 7.75%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 60 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas ,

Q\/| ELECTRICAL D V L ENGINEERING
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.

Licence 
E-2392

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

ršdūpi
COLDOJCU.
BANKOKU

Lina Kuliavienė

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

4889 Dundas Street West, Suite 102, 
Etobicoke, Ontario M9A 1B2

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

Lietuvos krepšinio milžinas, dabar 
žaidžiantis Portlando profesionalų 
komandoje ARVYDAS SABONIS, 
savo ankstesnio vizito metu. Deši
nėje Lietuvos krepšinio tėvu vadi
namas Kastantas Savickas (jau mi
ręs) ir lietuvių visuomenės bei spor
to veikėjas Valdas Adamkus

Nuotr. Ed. Šulaičio
■ • -«r • -«e> ■ - Jtr* •
Kviečia važiuoti stebėti Sabonio

Lietuvoje esanti kelionių agen
tūra “Baltic Clipper” rengia nauja
metinę kelionę į Niujorku, kur gali
ma bus praleisti 7 dienas. Tos kelio
nės svarbiausias tikslas esanti Port
lando ir Niujorko profesionalų ko
mandų vidurio puolėjų Sabonio ir 
Ewingo dvikova. Šios išvykos kaina 
yra 4900 litų, kas sudaro apie 1220 
dolerių. Kažin kas galės mokėti to
kius pinigus, kad pamatytų aikšte
lėje Sabonį? Išvykos organizato
riai turbūt negražins pinigų, jei 
Sabonis tose rungtynėse nežaistų, 
kaip atsitiko neseniai (lapkričio 
11 d.) kai jis rungtynes prasėdėjo 
ant atsarginio suolelio. O tie Čikagos 
lietuviai, kurie buvo sumokėję už 
bilietus tik 50 dolerių, gerokai pyko.

Susitiko Sabonis su Marčiulioniu
Kalbant apie dvikovas, reikia 

pažymėti, kad lapkričio 16 d. vakare 
Portlande rungtyniavo vietos ko
manda su Saboniu ir Sacramento 
“Kings” su Marčiulioniu. Nors mū
siškiai nežaidžia tose pačiose pozi
cijose, tačiau vistiek galima sakyti, 
kad kovojo vienas prieš kitų. Čia 
pasekme 105 - 102 nugalėjo Mar
čiulionio komanda. Pats Marčiu
lionis šį kartų buvo šių rungtynių 
žvaigždė ir pelnė 18 taškų - buvo 
antras pagal įmestų krepšių skaičių 
komandoje. Sabonis irgi neblogai 
pasirodė. Jis pasiekė 11 taškų, nors 
aikštelėje išbuvo tik 16 minučių ir, 
gavęs 6 pražangas, turėjo jų palikti. 
Marčiulionis sublizgėjo ir penkta
dienio rungtynėse prieš stiprų Fy- 
niks “Sun” penketukų, kurias “Kings” 
laimėjo. Marčiulionis per 27 minu
tes įmetė 17 taškų. Faksu gautose 
Kalifornijos laikraščių iškarpose 
Marčiulionio pavardę mini net re
portažų antraštėse.

Karnišovo ir Marčiulionio 
nuotraukos žurnalų viršeliuose

Kad Lietuvoje krepšinis yra labai 
populiarus sportas, rodo tas faktas, 
kad du stambūs Lietuvoje leidžiami 
žurnalai savo viršelius papuošė 
krepšininkų nuotraukomis. Oro 
paštu gautame “Veido” žurnale 
(lapkričio 4 d. laidoje) matome Ar
tūro Karnišovo nuotraukų, o ant 
informacinio žurnalo apie įžymius 
Lietuvos ir pasaulio žmones, vardu 
“Elitas”, viršelio išspausdinta Šarū
no Marčiulionio nuotrauka.

Lietuvaitės laimėjo
Savo viešnagę Amerikoje dviem 

laimėjimais pradėjo Lietuvos mote
rų krepšinio rinktinė. Ji Waycross 
mieste, Georgijos valstijoje, žaidė 
prieš: Brewton-Parker kolegijų ir

jų įveikė net 94 - 49. Antrame susi
tikime prieš žymiai stipresnę - “Val
dosta State” universiteto rinktinę 
ji jau turėjo stipriau pakovoti, bet 
vis tiek laimėjo 85 - 65. Po-to lietu
vaitės turėjo nusileisti vienai stip
riausiųjų JAV komandų - “Univer
sity of Georgia” 59 - 95, o tada nuga
lėjo “University of Florida” 101-73.

Lietuva rungtyniavo su Italija
Lietuvos futbolo rinktinė žaidė 

paskutines Europos futbolo pirme
nybių atrankines rungtynes ketvir
toje grupėje. Ji lapkričio 15 d. išvy
koje susitiko su pasaulio vicečem
pionais italais, kurie šį kartų įro
dė didesnį pranašumų negu pirmose 
rungtynėse Vilniuje, kur jie laimė
jo tik 1 - 0. Šį kartų Italija nugalėjo 
4-0. Pirmųjų vietų šioje grupėje 
užėmė Kroatija su 23 taškais. An
troji liko Italija irgi su tiek pat taš
kų, bet tik blogesniu įvarčių san
tykiu. Jos abi patenka į Europos 
pirmenybių baigminę grupę. Lie
tuva čia pasirodė nelauktai gerai 
ir su 16 taškų liko trečioje vietoje. 
Po jos liko stiprios komandos - Slo
vėnija ir Ukraina - po 16 taškų ir 
pagaliau šeštoje vietoje - Estija, 
negavusi nė vieno taško iš dešim
ties susitikimų.

Lietuvos krepšininkų 
pergalė prieš Švedijų

Lietuvos krepšinio rinktinė
kričio 14 žaidė Švedijoje prieš jos 
krepšinio rinktinę ir jų įveikė 85 
- 83. Tai buvo Europos čempionato 
E grupės atrankos rungtynės, jose 
Lietuva žaidė be gerųjų savo žai
dėjų, rungtyniaujančių užsienio 
komandose.

lap-

A. Sabonis ir Š. Marčiulionis, 
didieji Lietuvos krepšininkai 
(banginiai - kaip juos Lietuvoje 
vadina), pradėjo labai sėkmingai 
žaisti NBA lygoje. A. Sabonis rung
tynėse prieš Čikagų komandai 
surinko daugiausia taškų - 23. 
Š. Marčiulionis žaidžiant su New 
Jersey taip pat surinko daugiau
sia taškų-25.

Viktorija Čmilytė dalyvavo jau
nųjų šachmatininkų pasaulio pir
menybėse Brazilijoje. Dvylika
metė šiaulietė, žaisdama šveica
riška sistema, surinko 9 taškus 
iš 11 galimų, laimėjo pirmų vietų ir 
tapo savo amžiaus FIDE meistere.

Vladas Vitkauskas siekia iškelti 
Lietuvos vėliavas visose žemynų 
viršūnėse. Jo dėka neseniai Lie
tuvos trispalvė suplevėsavo aukš
čiausioje Australijos Kosciuškos 
viršukalnėje. Tai buvo penktoji 
vėliava ir aplinistui beliko užkop
ti į P. Amerikos viršukalnę Akon- 
kagua (6960 m.).

Europos taurių krepšinio var
žybose Kauno “Žalgiris” Belgrade 
laimėjo prieš vietinę “Partizan” 
komandų 99:90.

Lietuva laimėjo 4 komandų 
krepšinio turnyrų Olandijoje. Baig. 
žaidime lietuviai įveikė anglus 95: 
87. Rimas Kurtinaitis buvo išrink
tas geriausiu turnyro žaidėju. A.S.

/fvMvr lietuvių'T J J- A KREDITO PAR AM A.KOOPERATYVAS
MOKA:

4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.50% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.00% už 1 m. term, indėlius
5.50 už 2 m. term, indėlius
5.75% už 3 m. term, indėlius
6.00% už 4 m. term, indėlius
6.25% už 5 m. term, indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.(gyv.drauda)
4.75% kasd. pal čekių

sąsk. nuo 50.000
4.50% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...........  8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu

(fixed rate)

nuošimčiu
1 metų ................. 7.00%
2 metų .......... ...... 7.50%
3 metų .......... ...... 7.75%
4 metų .......... ...... 7.75%
5 metų .......... ..... 8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.00% 
(variable rate)

Juošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

Žydrūnui Ilgauskui nuimtas gipsas
Kauno “Atleto” aukštaūgis, 217 

centimetrus turintis Žydrūnas II- 
gauskas, kuriam prieš pusę metų 
Amerikoje buvo padaryta kojos 
operacija, po kurios jis turėjo ne
šioti gipsų, vėl turėjo atvykti į Ame
riką, kur Minesotos mieste NBA 
krepšinio lygos medicinos specia
listai prižiūri jo gydymų. Atgal na
mo jis grįžo jau be gipso, apsiavęs 
specialiu batu. Jis pareiškė, kad 
be Minesotos profesionalų klubo, 
Žydrūnu domisi Seattle ir dar ke
lių miestų komandos. Kitais metais 
per naujokų atrinkimų Ilgauskas 
tikisi pakliūti į pirmųjį dvidešimtu
kų, o gal net dar geriau. Tokia aukš
ta vieta jam garantuotų bent 2-3 
milijonus uždarbio metams.

Artūras Poviliūnas, Lietuvos 
Olimpinio k-to pirmininkas, Eu
ropos O.K. sųjungos suvažiavime 
buvo išrinktas į sųjungos vykdo- 
mųjį komitetų.

Tarptautinė dviratininkų sų-ga 
paskelbė šių metų geriausių pa
saulio lenktynininkų sųrašų. Su
rašė ne mažai Lietuvos dvirati
ninkų, bet aukščiausias pripaži-

LIFE
_ HomeLife/Realty 

One Ltd.
Realtor-Member

—-*■ FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai. pager)

Ateitininkų žinios
Moksleivių ateitininkų susirinki
mas įvyko gruodžio 3 d. po 10:15 
vai. Mišių. Aptarti žiemos kursų/ 
stovyklos bei ateitininkų Kūčių 
reikalai ir pasiruošimas moks
leivių pasirodymui per Kūčias.

Žiemos kursai/stovykla moks
leiviams vyks Albion Hills vieto
vėje gruodžio 27 - sausio 1 d.d. 
Kviečiamas jaunimas nuo 8 kla
sės iki 13 klasės dalyvauti. Orga
nizuoja Moksleivių ateitininkų 
centro valdyba. Ketina dalyvauti 
jaunimas iš Čikagos, Klivlando, 
Detroito, Hamiltono. Dėl regis
tracijos kreiptis pas kun. Edį Put
rimų 416 533-0621 arba Danų Gra- 
jauskaitę 416 534-8544.

Toronto ateitininkų Kūčios - 
ateinantį šeštadienį, gruodžio 
16 d., 5 vai. v. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Atvyksta ir Hamiltono 
ateitininkai. Maistų organizuoja 
sendraugiai dr. Onos Gustainie
nės globoje. Programų atlieka 
Toronto ir Hamiltono moksleiviai. 
Toronto moksleivių globėjai: kun. 
Edis Putrimas, Gabija Petraus
kienė ir Dana Grajauskaitė. G.P.
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Skautų veikla
• Skautiškos Kūčios gruodžio 
d., 4 v.p.p. Prisikėlimo parapi

jos didžiojoje salėje. “Rambyno”
ir “Šatrijos” tuntai, komitetas ir 
tėveliai prašomi nevėluoti - ruo
šos darbai prasidės tuojau po pa
maldų. Maistų sunešti iki 2.30 vai. 
Bus gerai paruošta programa ir 
Kalėdų senelis.

• Mielom sesėm, Eglei, Jūra
tei ir broliui Algiui, netekus bran
gaus tėvelio a.a. Vlado Kobels- 
kio, nuoširdžių užuojautų reiš
kia ir kartu liūdi “Rambyno” ir 
“Šatrijos” broliai ir sesės.

• Knygai “Lietuviškos skauty- 
bės” $50 - aukojo A. Vaičiūnas. 
Ačiū.

AKTYVAI per 103 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -■
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

MEDELIS CONSULTING 1
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

| Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745
_______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI_________

DRALJDA
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
INSURANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

DAIVA 
DALINDA, 

BBA, Broker 
Tel. 416 231-5000 
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo Įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

• Džiaugsmingų Kalėdų šven
čių, darbingų ir sėkmingų Naujų
jų metų visiems skautams - tems, 
vadovams-ėms, tėveliams bei rė
mėjams. M.

Toronto skaučių Kunigaikštienės Birutės draugovės narės, papuošusios 
kalėdinę eglutę savo darbo šiaudinukais

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės viso
mis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuo
jame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai į rankas 
perduodam amerikietiškus dolerius.
PARDUODAM NAUDOTĄ, geros kokybės, Mitsubishi FA-75 telefakso 
aparatu. Kaina $250. Metams garantija.

% ALGIS, STEFA MEDELIAI
f ir UNITY TRA VĖL BENDRADARBIAI 
§ savo draugams, pažįstamiems, buvusiems ir būsiantiems 
į- klientams linki daug laimės šv. KALĖDŲ proga, o 
g naujais 1 996 metais sėkmės ir sveikatos.

1678 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A9

(2 blokai į vakarus 
nuo Lietuvių namų)

RE/MAX West Realty Inc.

Sveikinu
visus savo klientus, 
draugus bei pažįstamus 
ir linkiu linksmų
šv. Kalėdų ir
laimingų
Naujų 1996 metų

su pagarba — Teodoras Stanulis

15/j uioor ir. west, loronto, unr. v.or iao

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

UNITY TRAVEL Bloor gatvės įstaiga perkeliama į Richmond 
Hill. Visas užvestas bylas, kaip ir anksčiau, prižiūrėsiu aš pats, 
Algis Medelis. Iki tolimesnio nurodymo naujus užsakymus priimsiu 
telefonu 905 882-5475 arba 1-800 718-6489. Skambindami 
REIKALAUKITE manęs arba palikit savo pavardę ir telefono nu
merį - aš Jums tuoj pat atskambinsiu. Tokiu būdu užsitikrinsite 
mano asmenišką, stropią priežiūrą. Keliones užsakom į visus 
kraštus: Lietuvą, Europą, Šiaurės ir Pietų Ameriką, Karibų salas, 
Meksiką, Australiją ir t.t. ir t.t. MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAU
SIOS, PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS. Reikalui esant, atvažiuo
sim pas Jus į namus.

ŠIS PERSITVARKYMAS YRA TIK LAIKINAS. NETRU
KUS VĖL TURĖSIM ĮSTAIGĄ PATOGIOJE VIETOJE, 
KUR GALĖSIT VISAIS KELIONŲ REIKALAIS ASME
NIŠKAI PASITARTI AR PASIMATYTI.

Laukiam jūsų!
Algis Medelis

UNITY TRAVEL, 
Richmond Hill, Ontario 
Tel. 905 882-5475 arba 
1-800-718-6489

ALGIS 
MEDELIS



Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” vadovė RITA KARASIEJIENĖ 
(kairėje) ir Lietuvos šokių šventės vyr. choreografė LAIMA KISIELIENĖ

Toronto “Gintare” 170 šokėjų

Įvairios žinios
JAV-bių lietuvių, latvių ir estų 

tarybų vardu 1995 m. gruodžio 
5 d. JAV kongresui buvo įteiktas 
bendras pareiškimas, nurodan
tis, kad Jungtinis baltiečių ko
mitetas palaikąs Bosnijos tai
kos planą ir JAV karinių dali
nių įvedimą į tą kraštą, tačiau 
tvirtai pasisakoma, kad pastan
gos palaikyti taiką Balkanuose 
nesumažintų dėmesio Baltijos 
valstybėms ir kitoms šio regio
no tautoms. Įspėjama kad per
vedimas kitiems paramos fon
dų, skirtų Baltijos valstybėms, 
prieštarautų demokratijos prin
cipų įtvirtinimui ir laisvos eko
nominės sistemos įvedimui tuo
se kraštuose. Pareiškimo kopi
jas spaudai išsiuntinėjo ALTa.

Leonardas Krolius iš Vokie
tijos Bielefeldo patikslina L. 
Baltušio “TŽ” 36 nr. straipsnio 
“Kur jie šiandien?” vietą, kur 
sakoma, kad Jelcinas alkoholi
kas, o Gorbačiovas abstinentas. 
Prisiųstoje laikraščio “Welt 
am Sonntag” 45 nr. iškarpoje 
straipsnis (autorius von Niko- 
laij Nor-Mesek) “Macht und 
Wodka — eine Allianz mit Tra
dition in Moskau” (Jėga ir vod
ka — tradicinis derinys Mask
voje) atskleidžia Rusijos ir So
vietų Sąjungos didžiųjų vadų 
girtavimus pradedant carais,

baigiant Jelcinu, neišskiriant 
nė Gorbačiovo. Straipsnyje nu
rodoma, kad Sovietų Sąjungos 
žymieji vadovai mažiausiai tris 
kartus per metus po 30 dienų 
praleisdavę specialiose sana
torijose, kurių šalyje buvę dau
giau kaip šimtas. Svarbiausios 
jų sveikatos problemos buvu
sios kepenų ligos. Straipsnis 
pailiustruotas Jelcino ir Chruš
čiovo nuotraukomis su taurė
mis prie lūpų.

“Valstiečių laikraščio” 1995 
m. spalio 31 d. laidoje Zita 
Morkūnienė straipsniuku “Ka- 
nadietiški įspūdžiai” prisime
na savo viešnagę Kanadoje ir 
apsilankymą “Tėviškės žibu
riuose”, kur ji kalbėjosi su 
red. Ramūne Sakalaite-Jonai- 
tiene. Apžiūrėjo ir spaustu
vę, susipažino su jos darbuo
tojomis ir visa technine įran
ga, kuri esanti menkesnė už 
“Valstiečio laikraščio”. Ta 
pačia proga aplankiusi ir Šv. 
Jono lietuvių kapines, kurios 
nedaug skiriasi nuo Lietuvo
je esančių, gal tik tuo, kad 
“prie daugelio kapų gali
ma privažiuoti automobiliu”. 
Straipsnis pailiustruotas “TŽ” 
darbuotojų nuotrauka. Inf.

1995 m. pavasarį, atšventė
me Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” 40-metį. 
Nespėjo pralėkti atostogų lai
kas, ir jau antras mėnuo an
samblis tęsia savo 41-ją sezo
no darbą. Šie ansamblio veik
los metai yra vėl ypatingi dėl 
kelių priežasčių.

Pirmiausia tai vienetas kuris 
rimtai ruošiasi dalyvauti de
šimtoje tautinių šokių šventė
je Čikagoje, kuri įvyks 1996 m. 
liepos pradžioje. Visos šokėjų 
grupės mokosi šokių pagal nu
statytą programą, o tėvai rū
pinasi nakvynių ir kelionės or
ganizavimu.

Prieš važiuodami į tautinių 
šokių šventę “Gintaras” turės 
savo tradicinę metinę šventę. 
Šių metų tema - “Mano protė
vių žemė”. Pavadinimas nėra 
atsitiktinis. Lietuvos dainų 
ir šokių šventės vyr. choreo
grafė Laima Kisielienė “Gin
taro” 40-mečio proga padova
nojo vienetui savo sukurtą šo
kį “Mano protėvių žemė” (muz. 
J. Baltramiejūnaitės, žodžiai 
B. Brazdžionio). Pernai viene
tas nespėjo paruošti šio šokio, 
todėl šiais metais ne tik pa

ruoš šį kūrinį, bet ir visą me
tų programą paskyrė temai - 
“Mano protėvių žemė”.

“Gintare” per 170 šokėjų, su 
kuriais dirba būrys mokytojų: 
V. Tirilienė, A. Bubulienė, L. 
Kaminskienė, R. Yčienė ir jų 
padėjėjai - A. Puzerytė, G. Ka- 
rasiejus, R. Birgiolienė, E. 
Slapšys, A. Karasiejūtė. Repe
ticijų palengvinimui į pagal
bą ateina ir grupių akompa- 
niatoriai-akordeonistai - J. 
Valaitis, N. Benotienė, J. 
Krikščiūnienė, A. Kaminskas. 
Studentų grupei vadovauja vy
riausia “Gintaro” vadovė R. Ka- 
rasiejienė, akompaniatorius V. 
Ramanauskas ir kapelos vado
vas T. Pabrėža. Tėvų komiteto 
pirmininkė yra D. Valadkienė.

Vyriausieji “Gintaro” vado
vai Rita ir Juozas Karasiejai, 
turėdami ilgą darbo ir kūrybos 
patirtį, puikiai supranta, kad 
tik naujų minčių, naujų jėgų, 
profesinio tobulėjimo dėka 
galima išlaikyti, siekti ir kur
ti lietuviško šokio tradicijas 
išeivijoje. Dėl to “Gintaro” 
mokiniai ir mokytojai semiasi 
žinių iš įvairių šokio meno

specialistų. 1995 m. KLB ir Lie
tuvių tautinių šokių instituto 
iniciatyva buvo iškviesta Lie
tuvos šokių šventės vyr. cho
reografė L. Kisielienė, kuri 
dalinosi žiniomis su “Gintaro” 
mokytojais ir mokiniais, daly
vavo tautinių šokių kursuose 
“Dainavoje”, vadovavo grupių 
užsiėmimams, skaitė paskai
tas, mokė naujų šokių.

Jos viešnagės tikslas buvo 
padėti išeivijos tautinių šo
kių grupėms ir kartu pradėti 
galvoti apie dalyvavimo gali
mybes Antrojoje pasaulio lie
tuvių dainų ir šokių šventėje 
Vilniuje, kuri įvyks 1998 m. 
Visi tie, kurie dar norės pa
sisemti žinių ir susitikti su L. 
Kisieliene, galės tai padary
ti 1996 m. pavasarį, kai ji vėl 
atvažiuos Kanadon “Ontario 
Arts Council” skirtomis lėšo
mis. Inf.

• KŪRYBIŠKO asmens pesimizmas 
nėra nuosmukis, bet žmogaus atpir
kimo aistra. Poetas net ir linksmin
damas ieško amžinųjų tiesų, būties 
esmės. Savitu būdu jis bando atspėti 
laiko ir kaitos mįslę, rasti atsakymą 
į skausmo problemą, atskleisti meilę 
skriaudų ir žiaurumų bedugnėje (No
belio laureatas Isaac Bashevis Sin
ger).
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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 privačią sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dąlie.s.

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

1553 Hurontario Street, (įpietus 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) Je| . 4-] g , 53Q-I Q7Q

Mg* 
Cffidr

visus su

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

NAUJOVĖS!
Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL. 
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame 

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Nuo šiol greitai, patogiai ir geriausiomis kainomis galite nuskristi į 
VILNIŲ per Paryžių arba Londoną AIR CANADA ir LAL oro linijomis. 
Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio. Skridimai ne 
tik iš Toronto, bet ir iš Montrealio, Vankuverio, Edmontono, Kalgario.

***************
* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR, 

LUFTHANSOS, KLM, ČEKŲ, LOT bei kitų bendrovių lėktuvais
* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus:

Į Nassau - gruodžio 17, sekmadienį, 
“Radisson Cable Beach” viešbutyje 

su pilnu išlaikymu 4 naktys 7 naktys
$808 $1,258

be maitinimo $508 $728
į Cancun — gruodžio 16, šeštadienį, 

su pilnu išlaikymu 7 naktys 10 naktų 14 naktų 
$818 $1,148 $1,628

Vaikai moka tik už skrydį.

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis 
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279 

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

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.) 416 763-5677

S veikin u

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Šv. Kalėdom
ir linkiu laimingų

Naujųjų metų

AMBER

GLOBUS LTD.

2230 Lakeshore Boulevard West
Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza)

Tel: (416) 255-8603 Fax: (416) 255-8220
Darbo laikas:

pirm. - pcnkt. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.
Mūsų atstovai:

Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966
Montrealyje - Žaklina, Maris Kemzane, tel. (514) 637-9495

Šv. Kalėdų proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje
ŠVENTINIS SIUNTINYS A

Svoris 30 kg. Kaina $185
1. Vaisiai - bananai,

citrinos, mandarinai...........................
2. Konservuoti ananasai.......................
3. Razinos ..............................................
4. Migdolai ..............................................
5. Šokoladiniai saldainiai .......................
6. Šveicariškas šokoladas ....................
7. Šokoladinis gėrimas .........................
8. Kava ..................................................
9. Tirpi kava ............................. .'.............

10. Kavos balintojas .................................
11. Cukrus ................................................
12. Miltai ...................................................
13. Ryžiai..................................................
14. Sviestas.................... ...........................
15. Sūris ...................................................
16. Augalinis aliejus..................................
17. Aguoninis tortas..................................
18. Rūkyta nugarinė .................................
19. Rūkyta dešra .....................................
20. Šprotai ...............................................
21. Šampanas ................................... ......

...... 2 kg 
(2) 508 g 
....  500 g 
....  500 g 
......  1 kg 
(5) 100 g 
(2) 100 g 
(2) 300 g 
.... 200 g 
.... 500 g 
...... 5 kg 
......6 kg 
.... 800 g 
...... 1 kg 
...... 1 kg 
........  1 I. 
...... 1 kg 
...... 2 kg 
...... 1 kg 
(4) 250 g 
....2 but.

ŠVENTINIS SIUNTINYS B
Svoris 16 kg. Kaina $125

1. Vaisiai - bananai,
citrinos, mandarinai........................

2. Konservuoti ananasai ......................
3. Razinos ............................................
4. Migdolai ............................................
5. Šokoladiniai saldainiai .....................
6. Šveicariškas šokoladas ..................
7. Šokoladinis gėrimas ........................
8. Kava .................................................
9. Tirpi kava ..........................................

10. Kavos balintojas ..............................
11. Cukrus ..............................................
12. Miltai ............................... .................
13. Ryžiai................................................
14. Sviestas............................................
15. Sūris .................................................
16. Augalinis aliejus...............................
17. Aguoninis tortas...............................
18. Rūkyta nugarinė ..............................
19. Rūkyta dešra ...................................
20. Šprotai ..............................................
21. Šampanas ........................................

Galimi priedai prie siuntinių. Pristatymas -$15.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda-$8.00 plius $15 pristatymas 
arba

1 kg -$1.50 plius $15 pristatymas

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

...... 2 kg 

.... 508 g 

....  250 g 

.... 200 g 

.... 500 g 
(2) 100 g 
(2) 100 g 
.... 300 g 
.... 200 g 
.... 500 g 
......  2 kg 
......  2 kg 
....  800 g 
...... 1 kg 
....  500 g 
..... 0.5 I. 
...... 1 kg 
......1 kg 
.... 500 g 
(2) 250 g 
....1 but.

21 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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) 22 78 97
Fax(3702)22 63 68

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg - $5.50 plius $15 pristatymas 

Siuntiniai išsiunčiami kas antra, savaite. 
Siuntiniai nemuituojami.

DRESHER
UŽSAKOME KELIONES Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS: nuo $1050

Pervedame pinigus-JAV arba Kanados $ $: 5% plius $15 pristatymas
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis. 
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų maisto siuntinius.

I Lietuvą su Nord land Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express 1650 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties)

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Skyrius: North York Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont.
(416) 222-4021

London Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

Montreal Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine 
(514)637-9102

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntimus į 
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir ekonomijos 
turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 kubinių pėdų. 
Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio knygyne, sekmadieniais 
ir kredito kooperatyve “Talka”, 830 Main St. E. Hamiltone

JAV ir Kanados dolerių perdavimas 
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

Siuntinys nr.1 10 kg miltų. 10 kg cukraus. 10 kg ryžių
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5 11 5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.6 20 kg cukraus (10x2 kg)

400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 įvairus kanadiški produktai (20 kg) 
Siuntinys nr.8 17 Įvairus kanadiški produktai (14 kg) 
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)
$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

$64 (JAV $48)

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešėris 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 *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

t
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’I TO R O M T ® H MONTREAL
Anapilio žinios

— Adventinis susikaupimas mū
sų šventovėje bus gruodžio 22-23 
d.d. Jį praves kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas iš Otavos. Susikaupimo 
tvarka: gruodžio 23, šeštadienį, 
11 v.r. Mišios su pamokslu (Ana
pilio autobusėlis tą dieną mal
dininkus paims nuo Islington po
žeminių traukinių stoties 10.30 
v.r. ir parveš atgal po pamaldų); 
gruodžio 24, sekmadienį — pa
mokslai Mišių metu. Išpažinčių 
bus klausoma abi dienas prieš ir 
po pamaldų.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyks sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. 
Pirmoji pamoka bus gruodžio 17, 
sekmadienį. Pamokas praves Vy
tautas Staškevičius.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas 1996 m. rugsėjo 29 
d. parapijos šventės metu. Pra
šome jau dabar pamokoms regis
truotis klebonijoje. Pamokos bus 
pradedamos po Naujųjų metų.

— Sėkmingai praėjo Kalėdų eg
lutė mūsų mažiesiems po jiems 
skirtų 9.30 v.r. Mišių gruodžio 10 d.

— Keltuvas jau veikia! Prašome 
juo naudotis tuos, kuriems sun
ku laiptais lipti.

— Bilietai Naujų metų sutiki
mui Anapilyje pardavinėjami 
sekmadieniais parapijos salėje.

— Mišios gruodžio 17, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Eligijų Na- 
rušį (XXXIII mirties metinės), 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p. už Mišeikų ir Tamošauskų 
giminės mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, gruodžio 17

— jaunimo pamaldos ir Kalėdų 
eglutė su Kalėdų seneliu. Prašo
me mamas ir močiutes atsivesti 
savo vaikus į šią kalėdinę šven
tę. Atsisveikinsime ir su kun. Val
du Aušra, grįžtančiu į Lietuvą 
gruodžio 28 d.

— Kūčių vakare, gruodžio 24, 
6 v.v. pamaldas su Šv. Vakariene 
laikys kun. A. Žilinskas.

— Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
pamaldas įprastu laiku laikys 
teologijos studentė Hilda Lo
renz.

— Pamaldos su Šv. Vakariene
— sausio 7 d., 11.15 v.r. Jas laikys 
kun. A. Žilinskas. Tuoj po pamal
dų moterų dr-jos posėdis švento
vės salėje.

— Parapijos valdybos posėdis
— sausio 8 d., 5 v.v. šventovės 
salėje. E.J.St.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, gruodžio 10, 

popietėje dalyvavo 180 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Nijolė 
Cameron iš Vankuverio. Praneši
mus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys E. Pa
mataitis.

— LN valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 21, ketvirtadienį, 7 v.v.

— LN valdybos posėdyje lapkri
čio 29 d. buvo pakviestas Dalius 
Butrimas į LN revizijos komitetą.

— Gruodžio 31 d., LN visuomeni
nės veiklos k-tas rengia Naujųjų 
metų sutikimą Vytauto Didžiojo 
menėje. Dėl platesnių informaci
jų bei stalų rezervacijos kreip
tis į LN administraciją tel. 416- 
532-3311 arba skambinti T. Sta- 
nuliui dienos metu tel. 416-769- 
1616, vakarais tel. 416-231-4937.

— LN raštinė, sekmadienio po
pietė ir “Lokio” svetainė bus už
daryti Kūčių dieną, gruodžio 24, 
Kalėdų dieną, gruodžio 25, Nau
jų metų išvakarėse, gruodžio 31 
ir Naujųjų metų dieną sausio 1.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė — gruodžio 15 d.

— Slaugos namams aukojo: 
$1000 — P. Gumbinas. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario, M6P 1A6.

Sambūriui “Caritas” Lietu
voje aukojo: $50 — J. Staške
vičius.

Kiauklių šventovės statybai 
aukojo: $100 — V. G. Butkiai; 
$50 — P. E. Ališauskai.

Tremtinių grįžimo fondui 
aukojo: $500 — G. Sprainaitie- 
nė (a.a. Antano Sprainaičio at
minimui); $50 — J.J. Valiuliai.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $200 — S. E. Markauskai, 
dr. S. Čepas; $100 — E. A. Žol- 
piai, A. I. Rekščiai, P. E. Ali
šauskai; $50 — “TŽ” darbuoto
jai (a.a. Juozo Zavio atmini
mui). Iš viso keltuvui yra su
aukota $46,183.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gruodžio 10 d., 4 v.p.p. įvyko 

tradicinis — jau dešimtasis
— Kalėdų muzikos koncertas 
“Skamba angelų giesmė”. Pro
gramoje dalyvavo Toronto lie
tuvių choras “Volungė”, Prisi
kėlimo parapijos choras, Mairo
nio mokyklos kanklininkės, jau
nieji giesmininkai. Gausiai su
sirinkę klausytojai ne tik klau
sėsi, bei kai kurias giesmes ir 
patys giedojo.

— Gruodžio 10 d. baigėsi tris 
dienas trukusios uždaros mote
rų rekolekcijos, kurias kasmet 
organizuoja KLKMD Prisikėlimo 
parapijos skyrius. Rekolekcijų 
dalyvės, vadovaujamos kun. J. 
Sasnausko, OFM, svarstė esmi
nius krikščioniškojo gyvenimo 
klausimus: atsivertimą, tikėji
mą, kasdienybės pašventinimą.

— Tęsiasi Adventui skirtas 
krikščioniškojo atsinaujinimo 
seminaras. Praėjusį trečiadie
nį klierikas Vidas Karvelis, SJ, 
seminaro dalyvius supažindino 
su tema “Esame Dievo sūnūs ir 
dukterys”. Kita seminaro suei
ga vyks šį trečiadienį, gruodžio 
13, pasibaigus 7 v.v. Mišioms.

— Santuokos sakramentą pri
ėmė Regina Bačianskienė ir Vla
das Simonaitis.

— Pakrikštyti: Rūtos Montvilai- 
tės ir Steve Sedlak duktė Alina 
Jennifer Kristina ir Teresės Ra- 
munaitės ir George Matyas sūnus 
George Anthony Ramūnas.

— Gruodžio 8 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotas a.a. Ignas 
Pakarna, 79 m. amžiaus; gruodžio 
12 d. palaidotas a.a. Jonas Gus
tainis, 84 m. amžiaus.

— Mišios sekmadienį, gruodžio 
17, 8.15 v.r. — už a.a. Joną Vitkū- 
ną; 9.15 v.r. — už a.a. Daniel La- 
mey; 10.15 v.r. — už a.a. Alfonsą 
Lukošių, a.a. Špokų ir Kavaliaus
kų šeimų mirusius; 11.30 v.r. — už 
parapiją ir visus parapijiečius.

Lietuvos ambasada
Jonas Paslauskas, Lietuvos 

ambasados laikinasis reikalų 
patikėtinis, lapkričio 21 d. lan
kėsi Japonijos ambasadoje, 
kur dalyvavo to krašto amba
sadoriaus atsisveikinimo iš
kilmėje. Rytojaus dieną klau
sėsi JT gen. sekretoriaus Bou
tros Boutros Ghali paskaitos 
tarptautiniais klausimais.

Lapkričio 23 d. Kanados už
sienio reikalų ir tarptautinės 
prekybos departamente susi
tiko su Šiaurės Europos sky
riaus direktoriumi D. Wright 
ir aptarė dvišalio bendradar
biavimo klausimus.

Lapkričio 25 d. patikėtinis 
dalyvavo KLB Otavos apylin
kės narių susirinkime, kuria
me perrinkta ta pati valdyba 
su pirm. Rūta Danaityte.

Lapkričio 28 d. susitiko su 
Lenkijos ekonominio bendra
darbiavimo su užsienio valsty
bėmis ministeriu J. Buchacz; 
tą pačią dieną dalyvavo Mauri
tanijos tautinės šventės proga 
surengtame priėmime; lapkri
čio 30 d. panašiame priėmime 
— Rumunijos ambasadoje.
Patikėtinis aptarė Lietuvos 

gaminių eksporto galimybes į 
Kanadą su Kanados prekybinių 
ryšių direktoriumi D. Taylor 
ir patarėja L. Karamaun. Gruo
džio 1 d. Kanados teisingumo 
departamente direktorei K. 
Prost perdavė dokumentus dėl 
teisinės pagalbos. Inf.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo išlaikymui Pranas 
Basys aukojo $100. Labai dė
kojame, kad padedate išsau
goti mūsų veiklos istoriją! R.M.

Tautos fondui Kanadoje au
kojo: $125 — V. Daugėlavičius; 
$100 — P. Vilutis, P. Markuš- 
kis, B. Laučys, J. Kliorikaitis 
(iš Sarnijos, brolio Jono 3-jų 
metų mirties atminimui); $50
— J. V. Ignaičiai, P. Krilavi- 
čius, E. Radavičiūtė, J. Riau
ba, J. Rimšaitė, B. Saplys, B. 
Savickas, J. Zenkevičius, B. 
Jonynienė, J. Krasauskas; $25
— V. Bigauskas, St. Jokūbai
tis, J. Šimkus; $20 — J. Pužas, 
M. E. Zabulioniai, V. Butkys, 
J. Petravičius, A. Radžiūnas; 
$5 — V. Pečiulis. Ačiū visiems 
Tautos fondo Kanadoje rėmė
jams. E. J. Steponas,

TF iždininkas

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, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
ANAPILYJE su geru orkestru 
gruodžio 31, sekmadienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsygyti iš anksto- 
sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas 
Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia - ■ 1

Anapilio parapijos tarybos

gruodžio 31, 
' rį-įi sekmadienį,

® a w i i, i it a S 1 
Vytauto Didžioj

• Šilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas menėje.
• Naujųjų metų sutikimas su šampanu ____________________
• Gros “Good Time Boys" orkestras
• Veiks baras • Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto.
Bilietai parduodami LN raštinėje, tel. 416 532-3311, sekmadienio popietėse arba pas T. Stanulį 
tel. 416 769-1616. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1996-tuosius

Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

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 19 d.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
16 d. mokyklos auditorijoje. 
Programa prasidės 9.30 v.r. 
Visi tėveliai bei svečiai yra 
kviečiami dalyvauti. Tą šešta
dienį mokiniai bus paleisti 
namo 11.30 v.r. Vedėja

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas gruodžio 24, sekma
dienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rū
muose, IlI-čiojo aukšto menė
je, rengia Kūčias. Bilietai $12 
asmeniui. Taip pat klubas ren
gia ir Naujų metų sutikimą 
IlI-čiojo aukšto menėje. Bus 
šiltas ir šaltas maistas, vynas, 
šampanas. Bilietai $25 asme
niui. Abiem renginiam (Kū- 
čioms ir Naujų metų sutiki
mui) bilietus galima gauti pas 
O. Juodviršienę, tel. 416 762- 
8944 ir S. Dervinienę, tel. 416 
767-5518. Vietos ribotos.

Toronto Maironio mokyklos 
auklėtiniai Aida Radzevičiū
tė ir brolis Juozas aukojo $100 
Toronto Maironio mokyklai ir 
$100 a.a. A. Rinkūno švietimo 
fondui. Jie sveikinime rašo: 
“Linkime, kad gyvuotų dar il
gus metus ir būtų lietuvių švie
timo kelrodžiu ateinančioms 
kartoms”. Nuoširdus ačiū.

Vedėja
Koncertas, rengiamas Ana

pilio parapijos tarybos kultū
rinės sekcijos, 1996 metų pa
vasarį susidės iš dviejų dalių: 
pirmoje dalyje pasirodys jau
nučiai talentai įvairiose me
no šakose, antroje — girdėsi
me suaugusius. Norintieji pro
gramoje dalyvauti (pianistai, 
dainininkai, šokėjai, litera
tai ir kt.) prašomi skambinti 
sekcijos pirmininkei sol. Sla
vai Žiemelytei tel. 905 823- 
7261. Dalyvių pavardės bus 
skelbiamos spaudoje.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $100 — P. Braziūnas 
(Kelowna, B.C.); $50 — dr. S. 
Čepas; $20 — R. Žiogarys. Mo
kyklos rėmėjai nuoširdžiai dė
koja už paramą į prosenelių 
žemę sugrįžusiam jaunimui.

Smuikininkas Atis Bankas, 
prieš keletą metų atvykęs iš 
Lietuvos ir įsikūręs Toronte, 
šiuo metu yra “Canadian 
Chamber Academy” meno di
rektorius. Ši akademija ren
gia įvairius aukšto meninio 
lygio koncertus bei kitus mu
zikinius pasirodymus. 1995-96 
metų koncertų sezone daly
vaus ir garsusis Vilniaus sty
ginis kvartetas. Jis Toronte 
koncertuos 1996 m. vasario 4, 
sekmadienį, 3 v.p.p. George 
Ignatieff teatre, 15 Devonshire 
PI. (tarp St. George ir Bed
ford). Dėl bilietų — pavienių 
ar sezoninių — skambinti tel. 
416 538-4342.

Jane Vingelienė

irlai/ningu

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Elena ir Pranas
Ališauskai

Salomėja ir Jonas 
Andruliai

Genovaitė Balčiūnienė

Valė, Vincas
Galiūnai ir šeima

Ona ir Petras Derliūnai

Genovaitė Gaižutienė 
ir dukros

Ramūnė, Algis
Jonaičiai ir šeima

Laima ir Gediminas 
Kurpiai

Kanados lietuvių dienos vyks 
1996 m. spalio 11-14 d.d. Toron
te. KLB Toronto apylinkės su
sirinkime lapkričio 28 d. val
dybos pirm. D. Garbaliauskie- 
nė pateikė numatomos progra
mos gaires: Penktadienis: Li
teratūros vakaras Prisikėlimo 
parapijos salėje ir vėliau jau
nimo susipažinimo šokiai; šeš
tadienis: sporto rungtynės 
(įvairiose vietose), dramos po
pietė — “Aitvaro” grupės vai
dinimas Lietuvių namuose; 
Tautodailės instituto paroda, 
jos atidarymas Anapilyje (Mu
ziejuje taip pat vyks parodos). 
Po parodos atidarymo bus iš
kilmingas pobūvis; sekmadie
nis: pamaldos lietuvių šven
tovėse, koncertas Anapily
je, lietuviškas linksmavaka- 
ris Lietuvių namuose; pirma
dienis: atsisveikinimo prieš
piečiai Lietuvių namuose.

Lietuvių dienas rengia KLB 
Toronto apylinkė. KLB krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas 
supažindino susirinkimo daly
vius su jau sudarytu KLD ren
ginio tvarkaraščiu, kuris api
ma visas paruošimo sritis.

Genovaitė Bijūnienė

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti

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

Vanda Petrauskiene
Bronė ir Stasys

Prakapai
Alesė ir Kostas

Rašymai
Laima ir Česlovas

Senkevičiai
Aušra ir Henrikas

Trussow
Vida, Gintautas

Tumosai ir dukros

JAV konsulatas Toronte pra
neša, kad norintieji gauti įva
žiavimo į JAV vizas, turi prašy
mus nedelsdami paduoti, nes 
švenčių laikotarpiu prašymų 
žymiai daugiau. Prašymus ga
lima įteikti asmeniškai įstai
goje — 225 Simcoe St. nuo pir
madienio iki penktadienio 
8.15 v.r. iki 10.30 v.r.; arba 
juos siųsti paštu ar įmesti į 
konsulato dėžutę. Prie prašy
mo turi būti pridėtas asmens 
pasas su viena nuotrauka ir 
$20 (JAV) mokestis bei reika
lingi dokumentai. Visa tai ga
lima palikti 360 University 
Ave. nuo pirmadienio iki 
penktadienio tarp 8.30 v.r. ir 
3.30 v.p.p.

Žmonės iš įvairių kitų vals
tybių, vizituojantys Kanado
je, įvažiavimo į JAV vizomis 
turi pasirūpinti savo valsty
bėse prieš atvykdami į Kana
dą; priešingu atveju susida
rys sunkumų gauti vizoms. 
Daugiau informacijų teikia 
skambinant tel. 1-900-451-6330 
arba kreipiantis asmeniškai 
į konsulatą. Pastarasis bus 
uždarytas gruodžio 25-26 d.d. 
ir sausio 1 d. Inf.

ST. PETERSBURG BEACH, FL, 
išnuomojamas kambarys su visais 
patogumais. Skambinti tel. 1-813 
360-4144.________________ _______
GRINDYS. Visų rūšių grindis 
įdedame, skiltame, lakuojame, 
dažome (stain). Skambinti tel. 416 
503-3346 vakarais.

RAMI, NERŪKANTI, tvarkinga 
35 m. Kanados lietuvė skubiai ieš
ko prieinama kaina išsinuomoti 
butą pas lietuvius. Skambinti Liu
cijai tel. 416-512-8892.

Šv. Onos draugija gruodžio 3 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje pa
rengė prieškalėdinius pietus. 
Prisirinko gausus būrys svečių, 
nes žinojo, kad draugijos narės 
yra geros šeimininkės.

Kalėdų eglučių paroda “Museum 
of fine arts” vyksta nuo gruodžio 
1 d. iki sausio 5 d., nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro, išskyrus pirma
dienius. Julija Adamonienė yra 
papuošusi lietuvišką eglutę ir 
ją ten išstačius!. Visi kviečiami 
tą parodą aplankyti.

Naujų Metų sutikimas rengia
mas Aušros Vartų parapijos salėje. 
Bus Anelės Keršienės paruošta 
vakarienė ir muzika, pardavinė
jami tik nealkoholiniai gėrimai. 
(Norintieji stipresnių atsineša 
patys). Bilietus po $15 reikia įsigy
ti prieš gruodžio 29 d. pas Leoną 
Balaišį. tel. 366-8259. Rengėjai - 
’•‘iros šauliu kuopa “Neringa”.

A.a. Elena Ruzgaitienė, 73 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 28 d. Pa
laidota gruodžio 1 d. Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liūdi duktė, 
sūnus, dvi dukraitės ir kiti arti
mieji. B.S.

l-ITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8 

įįį Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349 &

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. _ DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, Č.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

ij$. Sveiki sulaukę šv. KALĖDŲ!
Laimingų Naujų metų visiems! Mį

M ADAMONIS Insurance Agency Ine.

Sd Nuoširdžiai dėkojame už patikėjimą mums jūsų draudimų 
jįk 42 metų laikotarpyje. Tebūna mūsų darbas paskatinimu 
W lietuviškam jaunimui eiti į savarankiškumą bet kurioje 

verslo ar profesijos srityje.
M- PETRAS ADAMONIS,

Chartered Insurance Broker

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”:

$50 — O.V.A. Skrebūnai, P.S. 
Kanopai, Hamilton, Ont.; $40 — 
Viktorija Daugelavičienė, Onutė 
ir Vincas Naruševičiai, West 
Lorne, Ont.; $30 — Viktoras ir Ri
ta Navickai su šeima, Tillsonburg, 
Ont., Elena Bersėnienė ir šeima, 
Jonas, Kunigunda Dervaičiai ir 
šeima, St. Catharines, Ont, A.T. 
Sekoniai, St. Petersburg Beach, 
FL; $25 — Birutė ir Vladas Vytai, 
Tillsonburg, Ont., E.V. Sakai, Ha
milton, Ont, Petra ir Vladas Jan
kaičiai, Viktoras ir Aldona Kryža- 
nauskai, Collingwood, Ont, Ra
mutė ir Jeronimas Piciniai, Ha
milton, Ont, Jadzė ir Jonas Sta
naičiai, Hamilton, Ont, A.J. Ma
čiukai, Hamilton, Ont, J.Z. Mažo
nai, Gražina Strimaitienė, Irena, 
Vitas, Algis Baltakiai, K.E. Gapu- 
čiai, Bothwell, Ont, S.A. Urbo
navičiai, Hamilton, Ont, Birutė 
Abromaitienė ir duktė Angelė, A. 
M. Joneliai, Verdun, Que., J.P. 
Barakauskai; $20 — Marija Pra
naitienė, Aldona Zarembaitė, Ju
lija ir Leonardas Jakaičiai, Horn
by, Ont, Aldona ir Vladas Vaito- 
niai, Antanas Garkūnas, Dundas, 
Ont, B.Z. Tumosai ir A. Lapins
kienė, Viktoras Skukauskas, E. 
Draudvilienė, B.J. Akelaičiai, 
Juozas, Zuzana ir Ramunė Stra
vinskai, S.J. Poškai, Birutė, Jo
nas Aukštaičiai, Irena, Jeroni
mas Birštonai su šeima, Stayner, 
Ont., Antanas ir Rymantas Pruns- 
kiai, Burlington, Ont., Uršulė Pa
liulis, J.M. Rybiai, Hamilton, Ont, 
Regina ir Vladas Simonaičiai, 
Jonas ir Nelė Budriai, Bronius 
Bagdonas, P. ir A. Augaičiai, Ani
ceta Aperavičienė, Zosė ir Pet
ras Augaičiai, Delhi, Ont, Liuda 
Šileikienė; $15 — Albina Štuo- 
pienė, Aldona ir Petras Drangi
niai, Angelė Gontienė, B. ir V. 
Gataveckai ir šeima, B. K. Žutau
tai, Vilma, Kazys ir P. Gapučiai; 
$10 — Jurgis ir Teresė Kiškūnai, 
Elena ir Vytas Krikščiūnai, Juli
ja Liutkienė, Elena ir Bronius 
Vyšniauskai, Dutton, Ont; $5 — 
Viktorija ir Aleksas Kužmarskiai, 
P. Žibūnas.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 
tel. 416 760-7181.

A.a. Juozas Zavys, buvęs mon- 
trealietis mirė Toronte. Gyven
damas Montrealyje, velionis 1970 
m. įsteigė jūrų šaulių būrį. Pri
sijungus didesniam narių skai
čiui, šis būrys 1971 m. išaugo į 
kuopą. 1972 m. ji pasivadino “Ne
ringos” jūrų šaulių kuopa ir pa
šventino savo vėliavą, kurioje 
buvo įamžinti pirmininko Juozo 
Zavio pasakyti žodžiai: “Žydėsime 
mes - žydės tėvynė Lietuva”. Šios 
vėliavos šventinimo krikštatė
viais buvo V. Kulbokienė iš Det
roito, montrealiečiai Stasys ir 
Eugenija Barauskai ir Bronius 
Kirstukas. Velionies J. Zavio va
dovaujamoji kuopa rengdavo 
Montrealyje Klaipėdos atvadavi
mo minėjimus bei kitus renginius. 
Apie 1976 m. velionis su šeima 
persikėlė nuolatiniam gyveni
mui į Torontą, kur buvo įsijun
gęs į tuo laiku Toronte veikusią 
jūrų šaulių kuopą “Baltija”.

Montrealio jūrų šaulių kuopos 
“Neringa” nariai liūdi netekę 
savo kuopos įkūrėjo a.a. Juozo 
Zavio, reiškia gilią užuojautą ve
lionies žmonai ir dukrai. N.B.

• Kam brangi Lietuva, tam bran
gi ir lietuviška spauda

Paieškojimas
Zuzana Endriuškaitė, duktė 

Prano, gimusi 1940.VIH.20, prašo 
atsiliepti gimines savo tėvo Pra
no Endriuškos, sūnaus Kazio, gi
musio apie 1911 m. Pokario metais 
užjūrin išvyko Zuzanos Endriuš- 
kaitės tėvo sesuo pedagogė Bronė 
Būdvytienė su savo vyru Antanu 
Būdvyčiu. Dabar Zuzana Endriuš
kaitė labai laukia atsiliepiant 
ką nors iš savo giminių užsieny
je šuo adresu: Baltupio gt. 49-106, 
2057 Vilnius, Lithuania. Tel. 
77-83-70.

ŠVĘSKIME KALĖDAS “KALĖ
DIŠKAI” ... Kai prieš Kalėdas 
vaikštome po krautuves, sukdami 
galvas, ką savo artimiesiems pa
dovanoti Kūdikėlio gimtadienio 
proga, retai tepagalvojame apie 
simboliškai tinkamiausią dovaną, 
kurioje atsispindėtų tikroji tos 
didžios šventės dvasia. Tą proble
mą galima lengvai išspręsti, už
sisakant Klivlando Dievo Motinos 
parapijos choro įgiedotas “Pra- 
kartėlėn skubu” kasetes ar diskus, 
į kuriuos muzikės Ritos Kliorie- 
nės vadovaujamas choras, su var
gonų, fleitos, trimito ir korneto 
palyda įgiedojo trylika lietuvių 
ir tarptautinių kompozitorių ka
lėdinių giesmių. Tai visų gentkar- 
čių ir skonių atstovams didelį ma
lonumą ir dvasinę atgaivą teikian
tis aukšto lygio religinis koncer
tas. Kasetes ar diskus galima už
sakyti šuo adresu: Romas Apanavi
čius, 23750 Chardon Rd., Euclid, 
OH 44117, USA, arba telefonu 216- 
531-6995. Už kasetes reikia prisiųs
ti po $10 (JAV), o už diskus po $15, 
pridedant po $3 (JAV) pašto išlai
doms padengti. Čekius rašyti pla
tintojo vardu. Linksmų šv. Kalėdų 
su kalėdinėmis giesmėmis! Taip 
pat garso įrašą Toronte galima 
gauti abiejuose lietuvių parapijų 
kioskuose sekmadieniais po Mi
šių. A.M.B.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima pacientus 
Ir vakarais


