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Viltis - šviesa tamsią 
Kalėdų naktį

Dieviškoji didybė 
žemiškoje menkybėje

Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS, 
Manhattan College

Dievo Sūnaus atėjimas pas 
mus yra vienkartinis istorijos 
įvykis. “Daugel kartų ir įvairiais 
būdais praeityje Dievas yra kal
bėjęs mūsų protėviams per pra
našus, o dabar dienų pabaigoje 
jis mus prašnekino per Sūnų, 
kurį paskyrė visų dalykų pavel
dėtoju ir per kurį sukūrė visatą” 
(Žyd 1, 1-2). Dievo Žodis apsi
reiškė trimis pavidalais: įsime- 
džiagino visatoje, įsikūnijo Kris
tuje ir jsižodino Šventajame 
Rašte. Švęsdami Kalėdų šventę, 
sudabartiname viltį, įdiegtą 
žmoguje, apreikštą Kristuje ir 
aprašytą Dievo įkvėptoje kny
goje.

Dievo Sūnaus įėjimą istori
jon ir žmogaus gyveniman - Ka
lėdas - įprasta švęsti tuo metu, 
kai Žemė yra ant saulėgrįžos 
slenksčio. Su saulėgrįža į šiau
rės pusrutulį ateina žiema, o į 
pietų pusrutulį - vasara. Žiema 
užšaldo gamtą metiniam poil
siui, apkloja žemę sniego ant
klode, apnuogina lapuočius, o 
vasara sušildo gamtą, išpuošia 
žemę žiedais, grąžina medžiams 
gyvastį. Betgi visa Žemė Dievo 
vienkartinį Dievo Sūnaus atėji
mą švenčia tamsią naktį.

VILTIS NAKTYJE
“...šventai sergėkite savo 

širdyse Viešpatį Kristų, visuo
met pasirengę įtikinamai atsa
kyti kiekvienam klausiančiam 
apie jumyse gyvenančią viltį” (1 
Pt 3, 15). Pasaulis, kuriame gy
vename, atrodo tartum paslap
tingos džiunglės. Ta pati saulė 
apšviečia nepaprasto grožio lo
pelius ir iškelia aikštėn baisius 
nevilties padarinius pavienių 
žmonių bei tautų gyvenime. 
Žmogus ilgisi prasmės ir laimės, 
tautos ilgisi taikos ir gerovės, 
bet ir šiuolaikinis žmogus, ir 
tautos laikosi įsikabinę į savo 
pačių trapumą ir melą. Kaip pa
aiškinti klausiančiam apie mu
myse gyvenančią pažadėtos, bet 
nežinomos ateities viltį?

Be vilties ne tik negalime 
laukti, bet net kojos pirmyn kel
ti. Viltis yra “tikroji žmogaus 
širdis ir centras”, nes “viltis nu
vokia tai, kas tikra” - tai, kas 
svarbu ir amžina. Vilčiai duoda 
sparnus veržlus troškimas, kau
piantis visas žmogaus galias pa
siekti tai, ko dar nėra, bet galė
tų būti.

VILTIS NUVOKIA TAI, 
KAS TIKRA

Vilties mums reikia dau
giau, negu bet ko kito gyveni
me. Bet nūdien neviltis labiau 
sumasina žmones negu viltis. 
Atrodo, kad viltis gauna blogus 
atsiliepimus spaudoje, nepai
sant jos reikšmės. Iš tikrųjų vil
tis yra ryžtingas veržimasis į tai, 
kas yra tikrai gera ir siektina. 
Viltis, žaisdama su galimybė
mis, nuvokia ir veržiasi pasiekti 
tai, kas tikra. Kai žmogus stoko
ja šio veržlaus žaidimo su gali
mybėmis, jis nepajėgia gyventi 
viltimi.

Viltis ne tik nuvokia ir drą
sina žmogų ryžtis, ji nuvokia ir 
drąsina ryžtis kartu su kitu - su 
artimu ir su tauta, ir su Kitu - 
Dievu.

VILTIS NUVOKIA IR 
RYŽTASI SU KITU

Nūdienį lietuvį žmogų - šia
pus ir anapus Atlanto - sunku 
apibendrinti. Ir vieną, ir kitą są
lygoja skirtinga aplinka. Abu 
suvokia, kad dabartis reikalauja 
platesnės vilties nuovokos su 
vieta kitam žmogui - artimui - 
ir Dievui.

Kalėdų šventė sudabartina 
Dievo Sūnaus atėjimą į žmo
gaus būklę. Šis vienkartinis įvy

kis turi lemtingą reikšmę žmo
gui, ieškančiam prasmės ir lai
mės, nes yra apreiškimas ir 
kvietimas nelikti laiko auka, bet 
kurti ateitį ne tik su artimu, bet 
ir su Dievu, - veržtis į ateitį - 
nuotykį su Dievu, žaidžiant su 
galimybėmis.

Viltis yra santykinė patirtis. 
Jinai ieško pagalbos iš kito - iš 
artimo, iš Dievo Rūpintojėlio. 
Viltis prašo ir tikisi sulaukti pa
galbos. Ji veda iš asmeninių ar 
tautinių džiunglių.

ĮSIŽIŪRĖTI SU MEILE 
Į TAI, KAS TIKRA

Tikrovė - tai, kas tikra - yra 
gyvas, kvėpuojantis žmogus, ug
nis ir vanduo, saulėlydis Alpėse. 
Tikrovė - džiaugsmas ir viltis, 
sielvartai ir baimės - mūsų me
to vyrų ir moterų. Tikrovė - 
Betliejaus Kūdikis, Žmogumi 
tapęs Dievo Sūnus. Būdinga, 
kad Kalėdų - tamsiosios nakties 
- šv. Mišiose skaitomas Dievo 
žodis sutelkia dėmesį į šią Tik
rovę: “(Betliejaus) apylinkėje 
nakvojo laukuose piemenys ir, 
pamainomis budėdami, saugojo 
savo bandą. Jiems pasirodė 
Viešpaties angelas, ir juos nu
tvieskė Viešpaties šlovės šviesa. 
Jie labai išsigando, bet angelas 
jiems tarė: ‘Nebijokite! Štai aš 
skelbiu jums didį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai. Šiandien 
Dovydo mieste ’jums gimė 
Išganytojas. Jis yra Viešpaties 
Mesijas. Ir štai jums ženklas: ra
site kūdikį, suvystytą vystyklais 
ir paguldytą ėdžiose’. Ūmai prie 
angelo atsirado gausi dangaus 
kareivija. Ji garbino Dievą gie
dodama: ‘Garbė Dievui aukšty
bėse, o žemėje ramybė jo myli
miems žmonėms!’ Kai angelai 
nuo jų pakilo į dangų, piemenys 
kalbėjo vieni kitiems: ‘Bėkime į 
Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, 
ką Viešpats mums paskelbė’” 
(Lk 2, 8-15). Nebijokite! Bėki
me į Betliejų! Betliejaus įvykis, 
Dievo Sūnaus tapimas Žmogu
mi yra vilties slenkstis. Nebijo
kite, nors naktis ir tamsi!

Popiežius Jonas-Paulius II 
savo knygoje “Žengiant per vil
ties slenkstį” klausia: “Ko netu
rime bijoti? Neturime bijoti tie-
sos apie save pačius. Vieną die
ną (apaštalas) Petras akivaiz
džiai įsitikino ta tiesa ir sakė Jė-
zui: ‘Pasitrauk nuo manęs, 
Viešpatie, nes esu nusidėjėlis’
(Lk 5,8). Manau, - rašo Popie
žius, - kad tą tiesą suprato ne 
vienas Petras. Ją suvokia kiek
vienas žmogus... Nesibaimink
ite) žmonių! Žmogus yra visa
da toks, koks yra. Žmogaus ku
riamos sistemos visuomet yra 
netobulos, ir juo netobulesnės, 
juo žmogus labiau pasipūtęs. Iš 
kur tai? - klausia Popiežius. — 
Visa tai iš žmogaus širdies. Mū
sų širdis nerami. Jos nerimą ge
riausiai pažįsta Kristus. ‘Jis ži
no, kas yra žmogaus širdyje’” 
(Jn 2, 25).

Popiežius kviečia įsižiūrėti 
su meile į Dievą: “Nebijokite 
sakyti: Tėve!... Nenusigąskite 
Dievo, kuris tapo Žmogumi!... 
Nebijokite Dievo paslapties, 
nebijokite Jo meilės ir nebijoki
te nei žmogaus silpnumo, nei jo 
didybės. Žmogus nepaliauja bū
ti didis net ir būdamas silpnas. 
Nebijokite būti kiekvieno as
mens orumo liudininkai - nuo 
pradėjimo iki mirties”.

Džiaugsmas ir viltis, liūde
sys ir nerimas lydi šiuolaikinį 
žmogų. Tamsioji Kalėdų naktis 
kviečia įsižiūrėti su meile į Die
vą, amžinai tikrą žmogaus 
džiaugsmo ir vilties šaltinį, - to
kį Dievą, kokį mums apreiškė 
Betliejaus įvykis, - Dievą, kuris 
“taip pamilo pasaulį, jog atida
vė savo Sūnų, kad žmogus ne-

Laisva ir nepriklausoma Lietuva sveikina gimusį Pasaulio Išganytoją Kristų: 
“Sveikas, Jėzau gimusis”. Iliustracijos autorius - dailininkas LAIMUTIS LOČERIS

pražūtų, bet turėtų amžinąjį gy
venimą” (Jn 3,16).

NUSTEBTI IR 
NESILIA UTĮ STEBĖTIS
Tai, kas tikra, reikalauja 

nustebti ir stebėtis. Toks jaus
mas yra mums įdiegtas ir reiš
kiasi mumyse nuo pat mažu
mės. Bet duobėtas gyvenimo 
kelias ir jo vingiai kartais taip 
mus užima, kad užmirštame ste
bėtis ir domėtis tuo, kas yra am
žinai tikra. Nūdien tikime, kad 
viskas gali būti paaiškinta, kad 
tikrovė tėra paprastas dalykas, 
kurį galime lengvai aptarti ir 
apvaldyti. Mįslės gali būti įmin
tos ir problemos išspręstos, o 
nustembama tik dėl to, kad su
siduriama su tuo, kas yra nauja. 
Išties nauji dalykai mus nustebi
na: kosminis laivas, internetas, 
elektroninis paštas... Betgi tie 
dalykai stebina tik tol, kol pa
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sensta, - kol vakar dienos “ste
buklas” tampa savaime supran
tamu dalyku.

Būdinga, kad prieš nedau
gelį metų jaunimą Tėvynėje pa
traukdavo neįprasti religiniai 
sąjūdžiai: munitai, mormonai, 
Krišnos sekėjai, Jehovos liudy
tojai... Būdavo, Vilniaus Gedi
mino prospekte pilna stalų su 
knygomis, paslaugūs misijonie- 
riai ir aibė jaunimo. Nūdien sta
lų nebesimato. Naujieji religi
niai sąjūdžiai aprašomi kritiškai 
spaudoje, nes jie nepatenkina 
nei jaunų ieškotojų, nei suaugu
sių būties šauksmo. Atrodo, kad 
nūdien suaugusieji šliejasi prie 
naujovių dėl to, kad apsimoka.

Žmogaus būtis veržiasi, no
rėdama sužinoti tai, kas amžinai 
tikra ir svarbu, kur slypi gyve
nimo prasmė ir laimė, parengia 
šuoliui į naują žinojimo lygmenį 
- į tikėjimą Dievo rūpesčiu dėl 

žmogaus. Pasitikėjimas Dievu 
duoda vilčiai kryptį ir jėgą.

VILTIS MOKA LAUKTI
Pajėgumas laukti yra vilties 

šerdis. Tai užima svarbią vietą 
polėkyje į tai, kas tikra. Verži
masis, kuris pajėgia laukti, yra 
brandos ženklas. Tiesa, galima 
laukti ir dėl to, kad nėra nieko 
kito daryti. Tikroji viltis laukia 
dėl to, kad pajėgia suvokti tai, 
kas tikra ir sugeba suvokti su 
Dievu ateitį, kurią žada Dievas 
Rūpintojėlis: “...didžiuojamės 
Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien 
tuo. Mes taip pat didžiuojamės 
sielvartais, žinodami, kad siel
vartas gimdo ištvermę, ištvermė 
- išbandytą dorybę, išbandyta 
dorybė - viltį. O viltis neapgau
na, nes Dievo meilė yra išlieta 
mūsų širdyse Šventosios Dva
sios, kuri mums duota” (Rom 5, 
2b-5).

Kun, dr. V. SKILANDŽIUNAS
Visais amžiais buvo žmo

nių, kurie domėjosi gyvenimo ir 
religijos paslaptimis. Senovėje 
tuo daugiausia domėjosi graikų 
filosofai. Jų tarpe buvo vadina
mieji mistagogai, kurie bandė 
praskleisti uždangą, slepiančią 
religinius - dvasinius pasaulio 
turtus. Vienas tokių šiais laikais 
yra rašytojas von Anselm Gruen 
Vakarų Europoje, kuris bando 
atskleisti kalėdinę paslaptį mu
myse.

Dievas kaip Kūdikis gimė 
prakartėje. Tai Kalėdų naujie
na. Ir tai revoliucijonieriška. 
Daugelis krikščionių, kurie tik 
paviršutiniškai apmąsto roman
tiškai pagražintus kalėdinius 
vaizdus, visiškai nepastebi, kiek 
daug dinamiškos, sukrečiančios 
energijos slepiasi tame Vaikely
je Betliejaus prakartėlėje. Mūsų 
pačių turimą įvaizdį apverčia 
aukštyn kojomis.

C. G. Yung primygtinai nu
rodo, kad žmogus turi dažnai 
mąstyti apie Kristaus gimimą. 
Jam tai yra simbolis, kad Dievas 
gali gimti ir mumyse, kai turime 
drąsos žvilgterėti į save, į savo 
vidinę prakartėlę, kurioje daž
nai klesti netvarka, chaosas, tar
ša, blaškymasis ir visa tai, ko 
mes nenorime, kad kiti pastebė
tų ir už tai visa laikome slaptu- 
moje. Mūsų nuomone, būtų 
daug gražiau, jei Kristus būtų 
gimęs ne prakaitėje, bet šven
tykloje.

Kalėdose švenčiame naujo 
gyvenimo pradžią. Dievas tam
pa žmogumi, kad seną, liguistą 
žmoniją atnaujintų. Jis nori 
gimti kiekviename iš mūsų, kad 
pasikeistume, sueitume į sąlytį 
su mūsų gyvenimo šaltiniu, kai 
Dievo planuose buvome nesu
gadinti savo panašumu į Kūrėją. 
Kai įsimąstome į dieviškąjį Kū
dikį prakartėlėje, galime atrasti 
jį ir savyje. Kiekvienas iš mūsų 
nešiojamės savyje sužeistą Kū
dikį. Kiekvienas iš mūsų gyveni
mo kelyje kada nors buvome 
sužeisti.

Šv. Tomas Akvinietis mano, 
kad kiekvienas iš mūsų yra ne
lygstama Dievo išraiška. Pasau
lis būtų daug turtingesnis, jeigu 
kiekvienas pajėgtume išryškinti

Nuostabusis vakaras
gimtinėje

STASYS ILGŪNAS, 
Marijampolė

Į laisvą Lietuvos žemelę 
Ateina Kalėdų naktis!
Betliejaus Žvaigždė nušvies kelią, 
Kuriuo lydės gėrio Viltis!...

Šešupės pakrante, apglėbti 
neaprėpiamų žvaigždynų šviesų, 
žengiame j šventovę. Aidžiai 
skamba varpai. Po kojomis 
girgžda sniegas. Oras skaidrus, 
lyg persunktas džiugios laukimo 
nuotaikos.

Kiekvienam žmogui Kalėdų 
šventė sukelia nepakartojamas 
mintis. Nejučiomis atklysta se
nos praeities vaizdai, kai tokį 
pat šventą vakarą būdavo susi
rinkę prie Kūčių stalo visi artimi 
žmonės, kai prie žvakėmis pa
puoštos eglutės vyriausias šei
mos narys kalbėdavo kalėdinę 
padėkos maldą ir visi dalindavo
si plotkelėmis - meilės ir santai
kos ženklu. Net ir sulaukę bran
dos metų su grauduliu per kiek
vienas Kūčias prisimename pra
eitį, artimuosius, kurie jau iške
liavo amžinybėn. Juos primena 
ant balto Kūčių stalo padėta 
tuščia lėkštė ir uždegta 
atminimo žvakelė...

Tokią nuostabią naktį atgy
ja apleistos sodybos, buvę gim
tieji namai. Nors plynam lauke 

tą vienkartinį Dievo bruožą, ku
ris tik jame gali būti atrastas ir 
per kurį kiti žmonės galėtų pra
regėti. Kalėdos nori mus suvesti 
į sąlytį su dieviškuoju Kūdikiu 
mumyse, tuo nelygstamu pa
veikslu, kurį Dievas sukūrė 
kiekviename iš mūsų.

Tačiau kelias į šį dieviškąjį 
Kūdikį veda mus per Betliejaus 
prakartėlę į mūsų pačių sielos 
prakartėlę. Jis vingiuoja dažnai 
per daubas, uolenas, raistus, 
kemsynus ir daugelį kitų grės
mingų kliūčių, siekiančių mus 
išstumti, išskirti ir pražudyti ne
pasiekus gyvenimo tikslo. Atsi
naujinimas reikalauja nuošir
daus žvilgsnio į savo vidaus 
tamsumas. Žymiausi pasaulio 
menininkai tai puikiai išryškina 
savo Kalėdų kūriniuose. Jie 
Kristaus gimimą vaizduoja ap- 
lūžusioje lūšnelėje, vargingame 
tvartelyje. Dieviškasis kūdikis 
kai kuriuose paveiksluose pa
guldytas ant grindų, ant žemės. 
Mes visi esame Dievo vaikai, 
palikti ant žemės, kurie gyveni
mo banalybėje ieško savo tikro
jo “Aš”. Tai esminė žmogiškos 
buities tikrovė, pro kurią prasi
veržia nuostabus dieviško gro
žio spindesys ir didžiausioje 
žmogiškoje menkystėje.

Mes švenčiame Kalėdas ne 
tiktai, kad išgyventume Dievo 
gimimą savo širdyse, bet ir dėl 
to, kad atrastume Jį ir pasaulio 
prakartėse Kalėdos pakeis mū
ši} akių žvilgsnį, jei savo širdimi 
pamilsime vargšą, matysime 
Kūdikėlio gimimą ne tik jau
kiuose namuose, kur kalėdiniai 
papuošalai atspindi Dievo artu
mą, bet ir visuomenės pakraš
čiuose, beskubančių žmonių 
veiduose, pamestų ant žemės 
dangiškojo Tėvo vaikų širdyse, 
kurie, kaip ir mes, keliaujame į 
amžinuosius namus.

Kalėdos yra ta vidinė nuo
jauta, kad visiems pasimetu- 
siems kelyje yra viltis, kad net ir 
labiausiai pavargę šios žemės 
keleiviai gali pajusti, jog jų že
miškuose namuose dvelkia kito
kių namų buvimas, kuriems mes 
visi ištikrųjų priklausome, bū
tent amžinybės namai. Jie 
mums, keleiviams, apsireiškia 
per Kristų.

liūdnai stūkso belikęs tik akmuo 
nuo židinio ar vėjų aplaužytas 
medis, tačiau mirusioje sodybo
je atrodo tebėra gyvos visos čia 
kadaise gyvenusių žmonių dva
sios. Jos drauge dalyvauja Kū
čių vakarienėje, tarytum sau
godamos likusius gyvuosius, ku
rie klaidžioja kažkur pasaulio 
labirintuose, už jūrų marių ar 
netolimuose miestuose, bet ne
grįžta į gimtinę....

Kūčių vakare labiausiai pa
sigendame TEN iškeliavusių. 
Tai tie, kurie jau niekada ne
begrįš. Deja, nevisuomet mes 
pajėgėme būti geri su jais... Gal 
todėl ir likimo smūgiai dažnai 
skaudžiai primena praeities 
klaidas. Bandome susitaikyti su 
nuskriaustaisiais malda už juos 
ir susitaikome dvasioje su sa
vimi...

Kai šventovėje vaikai už
gieda “Sveikas, Jėzau gi
musis...”, dažno skruostu nu
rieda tyra džiaugsmo ir atgailos 
ašara. Tampame sieloje vėl ma
ži vaikai, pajuntame slopintą ge
rumą, jautrumą, kurio dažnai 
kasdienybėje stokojam...

Iš šventovės plūsta minia. 
Veiduose - džiaugsmas. Akys 
susitaikymo spindulius beria. 
Kalėdos! O, kad sieloje visuo
met liktų Kalėdų vakaro nuo
taika ir gėrio viltis...
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Šaruno Marčiulionio krepšinio mokyklos auklėtiniai, mokytojai, treneriai ir vadovybė šį sveikinimą atsiuntė 
“Tėviškės žiburiams”, prašydami kuo geriausius linkėjimus perduoti Kanados lietuviams

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų

AMŽINOJI 
ŠVIESA,

Vilties žvaigždė

pasirodžiusi Betliejaus žvaigždės pavidalu, savo 
spinduliais pasiekia viso pasaulio tautas, jas 
žadindama eiti dorovės keliais Tepaliečia ji ir 
lietuvių tautą, kurios atgimimo prošvaistės dar 
vis dengiamos kraupios praeities šešėlių

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS proga 
sveikiname tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, 
linkėdami dvasinės stiprybės gyventi taikoje ir 
vienybėje dirbant tautos bei žmonijos gerovei, 
savo laisvos tėvynės naudai.

NAUJIEJI METAI tebūna darbingi besiruošiant 
didžiajam Kristaus gimtadieniui - 2000 metų 
krikščionybės sukakčiai

Kanados lietuvių katalikų centras

gimimo 
švenčių
proga

nstaus

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

ALĖ RŪTA

Gimė Kristus. Apie tai pri
mena šventovių varpai ir gies
mės. Primena ir komercinio pa
saulio spalvotos šviesos, ir vaikų 
švytinčios akys, atvyniojant do
vanėles.

Gimė Kristus. Tą žinią kar
toja žmonija beveik du tūkstan
čius metų; kasmet pasklinda 
šviesų ruoželiai pasaulio tamsy
bėse. Bet kodėl mes, žmonės, 
neramūs ir nelaimingi? Kodėl 
tarp valstybių liejasi kraujas, o 
didelių ir mažų širdys krūpčioja 
neramaus miego metu?

Gimė ir moters sūnus. Apie 
jį žinojo tik šeima. Juo džiaugė
si tik tėvai. Ta moteris - mano 
žmona, ir gimusis - mano sū
nus. Buvome laimingi tuo vie
ninteliu. Ar ne praskrieja šim
tai ir tūkstančiai metų? Esu 
mokslininkas - istorikas. Laiko 
bangos tautose ir valstybėse 
man pažįstamos. O kad pra
skrieja lyg lengvutė plunksna 
pavėjui žmogaus gyvenimas, tik 
dabar patyriau, kai ištiko skaus
mas, kai netekome sūnaus.

Mielas Drauge, kam pra
plėšei mano vidinę žaizdą klau
simu savo laiške: ar sklinda 
Kristaus šviesa žmogaus sieloj? 
Ar žmogus įsisavina Kristaus 
šviesą, vis tiek, ilgu ar trumpes
niu gyvenimu? Kodėl praplėšei 
mano vidinę žaizdą tuo nekaltu 
filosofiniu klausimu? O gal taip 
reikėjo? Gal Kristaus šviesa 
many buvo užgesusi, jei iš viso ji 
buvo kada įsižiebusi?.

Sukėlei many naują nerimą 
ir taip nelengvose mano dieno
se. Nerimą klausimu: ar tą švie
są įsisavino ir mano sūnus, ku
rio dienos šiame pasauly jau pa
sibaigė; reiškia, ar jo gyvenimas 
ko vertas?

Artimiesiems filosofija ne
pritaikoma. Man jo gyvenimas

ateinanti jos aplankyti ir pa
guosti. Ji glosto rožės žiedą ir 
kalba, kartoja, kad spalvose ir 
kvepėjime - sūnaus siela, nes jis 
mylėjęs grožį! Ir nebežinau, 
kaip man elgtis, kaip ją gelbėti 
iš tų iliuzijų - visur matyti sūnų. 
Nors abu žinome, kad jo nebėra 
ir nebebus. (O gal aš aklas? Ne
bematau, kaip ji, nieko už realy
bės ribos?).

Gerbiu religingus žmones, 
bet pats nebuvau stropiai prak
tikuojantis. Nueinu sekmadie
niais į pamaldas, o dabar žmoną 
palydžiu kartais ir ne šventadie
niais, nes ji taip nori. O aš mėgi
nu saugoti ją, ypač jos protinę 
sveikatą. Buvo ji prieš tai pro
tinga moteris; dabar, išėjusi po 
pamaldų, kalba: “Prašiau - sū
neli, būk ir tu čia, jei gali, mels
kis drauge su mumis. Bet nie
kad nepajutau, kad jis būtų...” 
Ką aš sakysiu? Paglostau jos 
ranką, ištariu kokį raminantį 
žodį.

Užtat nerašiau ilgai, mielas 
Drauge, nežinojau, kaip atsi
liepti. Mūsų diskusijos būdavo 
rimtos, o dabar aš gyvenu savu 
vidiniu liūdesiu ir kasdienėm 
nebe racionaliom žmonos išdai
gom...Ją myliu, bpt nebesusikal- 
bu. Kaip ją sugražint į realybę, 
kaip jai padėti surast buvusią 
protingos moters pusiausvyrą?

Ir klausyk, mano Drauge, 
kas atsitiko prieš pačias Kalė
das... Žmona turi iš sūnaus vai
kystės likusių daiktelių: žaislų, 
knygų, piešinių... Viską brangi
na, neleidžia dabar niekam net 
paliesti.

Kartą mane šaukia: “Ateik, 
ateik, ką parodysiu...” Rašiau 
straipsnį. Vidury sakinio susto
jau, nes jos šauksmas man pasi
rodė ypatingas. Pasilenkusi prie 
atverto susidėvėjusio sąsiuvinio 
rodo ji man pirštu prispaustą 
puslapį: “Žiūrėk...” Kreivomis

Rašytoja ALĖ RŪTA

kaupusį veidą. Maldoje susikau
pusi ji atrodė ypatingai graži. 
Išėjus po pamaldų lyg šilčiau; 
aplink žmonių nebuvo, o dan
guje - debesys, debesys... Mūsų 
namai netoli, ėjome pėsti - iš 
lėto, tylomis, man ausyse tebe
skambant Kalėdų giesmėms.

Staiga žmona sustojo, truk- 
teldama už alkūnės. Atsilošusi ji 
žiūrėjo aukštyn, o aš į ją. Nak
ties tamsoj blyškus jos veidas, 
atrodė man, buvo nušvitęs lyg 
šypsena, lyg kažkokia šviesa. Iš 
lėto ji tiesė ranką aukštyn, rodė: 
“Žiūrėk! Žiūrėk, tėveli...” (Taip 
vadindavo sūnus). “Ten! Matai? 
Mažytė kukli žvaigždelė...”

Taip, ir aš tarp debesų ją 
įžiūrėjau... Kiek šviesmečių nuo 
žemės? Kokio dydžio? Kur? Ar 
mums suvokti? Mokslininkai 
tebetiria... “Tai mūsų vilties 
žvaigždė. Sūnus mūsų užgeso 
čia, be tenai...” Po tų žodžių ji 
pravirko. Raminau ją be žodžių, 
tik priglausdamas; o mano au
syse skambėjo ir skambėjo kalė
dinės giesmės, jų melodijos kilo 
ir kilo...

Namie žmona nieko nesa
kydama patraukė mane - atsi
klaupti: mes abu susiglaudę, o 
mintyse kiekvienas sau, susikau
pę meldėmės... Ir aš, mielas 
Drauge! Ir aš...

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

%

Sv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų

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

(V. Kudirka)

proga siunčiame nuoširdžiausius 
linkėjimus broliams ir sesėms 
Tėvynėje ir išeivijoje.

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

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba -

A. Vaičiūnas, J. Adamonytė, M. Vasiliauskienė,
K. Deksnys, I. Ross, M. Balaišytė, N. Liačienė, 

kun. E. Putrimas, L. Ehlers, R. Kurienė, kun. V. Volertas

buvo vertingesnis už manąjį ir 
už visą pasaulį. Ir aš vis dar ne
galiu suprasti ir sutikti su liki
mu, kodėl atsitiktinės nelaimės 
parblokštas žuvo savo talentais 
daug žadantis jaunas žmogus. 
(Žinoma, daug pasauly žūsta 
jaunų žmonių - vieni pasiauko
dami, kiti kaip įvairaus blogio 
aukos. Ar tai dėl to, kad Kris
taus šviesa ir po dviejų tūkstan
čių metų dar neįsižiebė?).

Esu mokslininkas-istorijos, 
raštų žmogus, valstybinių pai
niavų ir problemų sprendėjas. 
Tai mano profesija, tuo gyvenu; 
dienos mano užimtos atskirais 
faktais, įvykiais... Gal nebesuvo- 
kiu visumos? Mano žmonos 
profesija - būti motina (ir žmo
na). Ji - vidutinio išsilavinimo, 
širdies žmogus, savo profesijoj 
ideali. Jos meilė ir dėmesys sū
nui buvo kaip geriausios moti
nos. Užtat gaila man jos: sūnaus 
netekimą išgyvena skaudžiau už 
mane. Jau keleri metai po šios 
nelaimės - ji fiziškai gyva, o 
dvasiškai neatsigauna: lyg nu
grimzdusi į tamsią nirvaną, ne
bemato kas aplinkui, nors kai 
kurios smulkmenos blyksteli jai 
džiaugsmu, kurio aš nesupran
tu. Buvusi labai religinga (aš 
tuo pasigirt negaliu), dabar vis
kuo abejoja: ir negalinti sutikti 
su Dievo valia, ir benepakelian- 
ti tokio gyvenimo...

Ir man baisu, kad ji nepra
rastų ryšio su realybe. Verkda
ma ji kalbasi su mirusiu sūnumi 
arba šypsodamasi seka sodely 
baltą peteliškę, manydama, kad 
tai sūnaus siela... Vėl - ji sako 
girdinti tą patį paukščiuką už 
lango - tai sūnaus vėlė, kuri

linijomis išpiešta žvaigždė, kam
peliuose paauksinta dažų tašku
čiais... Vaikiškai užrašyta: “Tau 
Mamyt! Linksmų švenčių, kai 
gimė Kūdikėlis...”

Lankė jis katalikišką pra
džios mokyklą, seselės taip iš
mokė... Žmonos veidas spindė
jo džiaugsmu... Ką jai sakysiu? 
Jaudino piešinėlis ir mane. Jos 
džiugų atradimą lyg patvirtinda
mas, ją apkabinęs pratariau: 

“Nueisim Kalėdų naktį... į pa
maldas. Abu.”

Anksčiau niekad nebuvau 
to daręs. Po Kūčių tradicinės 
vakarienės apsunkęs norėdavau 
tik išsimiegoti. Nėjo anksti ir ji 
be manęs. Nueidavom į Sumą, 
o paskui - laukdavom svečių 
pas mus ar patys lankydavom 
draugus, tradiciškai (su taure
lėm) pasisveikindami. Tai Kalė
dos lietuvišku, europietiškų pa
pročiu. Ir būdavo daug linksmy
bės anais gerais laikais; tradici
jos, tradicijos... Per šiuos kele
rius metus to nebedarydavom; 
rūpėjo tik žmonos sveikata.

Mielas Drauge! Nežino
jau... Šventės praėjo, aš svars
čiau ir tebesvarstau - kas atsiti
ko? Aš, mokslininkas, kiti net 
vadina eruditu, kaip aš nesupra
tau, kad ne ji, ne žmona serga, o 
aš pats! Tai ji mane pagydė - 
mano jautrioji žmona, paprastu
tė moteris, iš profesijos tik mo
tina... Taip, aš ją tada palydėjau 
- Kalėdų naktį. Vėsoka buvo, 
pro debesų tumulus mirgėjo ke
lios šaltos žvaigdės... Per pamal
das ji neverkė; man patiko 
linksmos Kalėdų giesmės... 
Žvilgterėjęs iš šalies, mačiau 
žmonos užmerktas akis ir susi-
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Sv. Kalėdų
ir ateinančių

Naujųjų 1997 metų 
proga sveikinu

Kanados lietuvių organizacijas, 
jų vadovus ir visus mielus 
tautiečius.

Jūsų parama Tėvynei, 
lietuvybės išlaikymas Kanadoje 
ir stipriai pasireiškianti politinė 
veikla yra Lietuvos 
nepriklausomybės 
išsaugojimo ramstis.

Haris Lapas,
Garbės generalinis 

konsulas

t t t t t t

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 
OTAVA

Gerbiami tautiečiai Kanadoje,

Sėsdami prie Šventų Kūčių stalo, apmąstome visa,
ką nuveikėme, kaip gyvenome, ką dar reikėtų atlikti. Džiugu, 
kad ir toliau lietuviai Kanadoje nesavanaudiškai rūpinasi 
nepriklausomos Tėvynės reikalais, visokeriopai prisideda prie 
Lietuvos gyvenimo gerinimo ir tvarkymo.

Lietuvos respublikos ambasados Otavoje darbuotojų 
vardu nuoširdžiai sveikinu visus tautiečius Kanadoje, linkiu 
geros sveikatos, asmeninės laimės, darbingų Ir turtingų 
ateinančių metų.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ -

Jonas Pasiauskas, 
LR laikinasis reikalų patikėtinis 

Kanadoje

Našlaičių fondas
“VAIKO TEVISKES NAMAI”

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos 
centro valdyba

Kanados lietuvių fondas

sveikina visus rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
linki sėkmingų 1997 metų.

Jūsų parama bus įvertinta su 
dėkingumu tų, kuriems teikiate pastogę, 

globą ir šeimos šilumą.

Kalėdų ir
Naujųjų metų

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 —



Kūčių, prėskučiai Sibire
Mano patirto gyvenimo vaizdelis, kuriame atsispindi lietuviškos 

šeimos gyvenimo bruožai net ir tolimuose tremties plotuose
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M. BABONAS, Garliava
Tai atsitiko prieš daugelį 

metų Komijos taigose. Motina, 
grįžusi iš kirtavietės, kur kirto 
medžius, užsrėbusi žalsvos put
ros, pagamintos dvylikametės 
dukros, liepė vaikams rengtis. 
Pati aprengusi mažuosius, išsi
vedė juos į kapines aplankyti 
uošvio ir vyro brolio kapo, kurie 
jau buvo badu numarinti.

Si vienos suaugusios ir pen
keto mažų figūrėlių grupelė 
slinko pamažu jau storoko snie
go sluoksniu pridengta Komijos 
žeme į kapines, kur tarp kalnų 
stūksojo kauburėliai, žymintys 
kapelius. Čia gulėjo jau nema
žai atgabentų į šį atšiaurų kraš
tą 1941 m. Lietuvos sūnų ir 
dukterų. Kai ta grupelė pasiekė 
kapines, jau ant kai kurių kapų 
spragsėjo uždegtos smalingos 
balanėlės, nes tremtiniai žvaku
čių neturėjo. Tyla gaubė aplin
ką. Nors vėjo nebuvo, bet taiga 
raminančiai ošė. Sniegas toje ty
loje taip gailiai girgždėjo po ko
jomis, tarsi prašydamas: “Atsar
giai, netrypkite manęs!”

Motina su vaikais irgi užžie
bė savo atsineštas balanėles. Jos 
tyliai suspragsėjo, paleisdamos į 
žvaigždėtą dangų juodą dūmelį. 
Kai balanėlės suspragsėjo ant 
artimųjų kapelių, motina nune
šė kelias balanėles ant penkių 
greta stūksančių kauburėlių, 
kur ilsėjosi visa šeima ir ant tų 
kauburėlių nebuvo kam užžiebti 
balanėlių. Ji, grįžusi prie savo 
artimųjų kapų, atsiklaupė, pa
prašė vaikus atsiklaupti ir po 
akimirkos pasklido maldos žo
džiai Komijos taigos tyruose - 
negarsūs, bet nuoširdūs. Po 
maldos motina paprašė vyres
niuosius palaužyti pušų šakelių 
ir jomis papuošė kapų kaubu
rėlius.

- Čia, vaikučiai, guli jūsų 
senelis ir dėdė. Jie buvo dori, 
garbingi žmonės. Juos visada ir 
visur prisiminkite savo maldose, 
kur benublokštų jus gyvenimo 
audros. Ji vaikams papasakojo 
apie šios šventės prasmę, kaip ji 
švenčiama Tėvynėje. Papasako
jo ir apie kitas šventes.

Vaikams labai patiko pasa
kojimas apie šv. Kalėdas, ypač 
apie šv. Kūčių vakarienę. Ji gal 
dar ilgai būtų pasakojusi apie

Kodėl Dievas tapo 
žmogumi?

Kartą gyveno žmogus, kuris 
manė, kad Kalėdos yra tik pa
maldžių žmonių išsigalvota pa
saka. Jis betgi buvo geros šir
dies, nebuvo šykštuolis ir noriai 
padėdavo kitiems. Tačiau kai jis 
girdėdavo kalbant, kad Dievas 
tapo žmogumi, jam atrodė, kad 
tai nesąmonė, ir jis tai viešai pa
reikšdavo.

“Dievas yra Dievas, didis ir 
galingas, tai tik vaikų pasaka, 
kad Jis tapo žmogumi” - pasakė 
jis savo žmonai, ištikimai lan
kančiai pamaldas ir nuvežęs ją j

Lietuvos pašto ženklai kalėdi
niam laikotarpiui prisiminti

Nuotr. M. Pranevičiaus

Tėvynę ir šventes, bet šaltis 
skverbėsi pro palaikes drapanas 
ir vertė grįžti į baraką. Motinos 
mažieji vėl buvo susodinti ant 
rogučių. Motina tempė rogutes 
su mažaisiais, o iš paskos slinko 
trys mažos figūrėlės. Jie slinko 
tyliai. Buvo labai liesi, o berniu
ko kojytės sutinusios nuo bado. 
Slinkdami paskui motinos tem
piamas rogutes, kažką mąstė. Jų 
mintys sukosi apie motinos iš
pasakotas švenčių apeigas, Ka
lėdų eglutę, prėskučius.

Staiga tylą, kurią trikdė tik 
sniego girgždesys po skudurinė
mis vyžaitėmis, nutraukė Kat
riutės balsas:

- Šiemet ir mes pasipuoši
me eglute. Tik kur gauti prės- 
kučių?

- Juk prėskučius kepa iš 
miltų, - įsiterpė Juozukas.

- Taip, - atsakė Katriutė. - 
Juk mūsų duonutė kepama iš 
miltų. Tai kodėl mes iš jos ne
galime pasigaminti prėskučių?

- Bet kaip? - klausė Juo
zukas.

- Kaip?
- Nagi nuo kiekvienos die

nos riekutės atpjausime po 
kvadratėlį ir į maišelj-taupyklę 
šv. Kūčių vakarienei padėsime, 
- sakė Katriutė.

Katriutė atsisuko į septin- 
metę Onutę ir paklausė:

- Onute, ar tu prisidėsi prie 
mūsų?

- Taip, taip prisidėsiu. Juk 
mamytė, pamačiusi prėskučius 
apsidžiaugs!

Taip ošiant taigai, girgždant 
sniegui po skudurinėmis vy
žaitėmis įvyko susitarimas. To
liau visi slinko tylėdami. Bet vėl 
tylą sudrumstė Katriutė.

- Tai gal nuo rytojaus ir 
pradėsime dėti duonutę į šv. 
Kūčių taupyklėlę?

- Gerai! - Kartu atsakė 
Juozukas su Onute. Grįžę į ba
raką vaikai dar ilgai klausėsi 
motinos pasakojimų apie šven
tes Tėvynėje, bet jie vis savo 
klausimais grįždavo prie šv. Kū
čių vakaro.

Motina, suguldžiusi vaikus, 
kurie dar ilgai neužmigo moti
nos pasakojimų įaudrinti, par
puolusi ant kelių paskendo mal
doje. Rytą atsikėlusi ir išdali
nusi vaikams po riekutę duonu-

Bernelių Mišias dar pridėjo: 
“Aš būčiau veidmainis, jeigu su 
tavimi eičiau į vidų. Atvažiuosiu 
tavę parsivežti.”

Sugrįžęs namo jis pro langą 
stebėjo krintantį sniegą ir dali
nai buvo patenkintas, kad bus 
baltos Kalėdos. Staiga jis išgir
do lengvą beldimąsi lange, po 
to dar kitą ir vėl daugiau tukse
nimų. Išėjęs laukan jis pamatė 
būrį sušalusių paukščių, ieškan
čių prieglobsčio.

“Aš negaliu leisti jiems su
šalti” - jis galvojo. “Bet kaip aš 
jiems galiu padėti?” Grįžo vėl į 
vidų, šiltai apsirengė ir per gilų 
sniegą nuėjo į daržinę, atidarė 
jos duris ir net uždegė šviesą, 
kad paukšteliai matytų, kur jie 
gali rasti šiltą užuovėją. Pradėjo 
švilpti, kviesdamas paukštelius į 
daržinę, tačiau jie atrodė dar la
biau sumišę ir išsigandę.

Jis vėl nuskubėjo į namą. 
“Pabarstysiu grūdų ir duonos 
trupinių, nubarstysiu taką į dar
žinę ir visi subėgs.” Jo nusivyli
mui paukščiukai sumišę skraidė 
aplink ir juo labiau bandė juos 
kalbinti, juo labiau jie bijodami 
skrido toliau. “Jie manimi ne
pasitiki” - jis galvojo. “Jie ma
no, kad aš esu jų priešas, kaž
koks kitoks kūrinys.”

Staiga jam dingtelėjo min
tis: “Kad aš keliom minutėm 
pasidaryčiau paukščiu, kaip ir ‘ 
jie, tada jie mane sektų ir apsi
saugotų nuo šalčio.”

Tuo momentu jis išgirdo 
šventovės varpus ir melodiją 
“Gloria in excelsis Deo”. Jis 
pravėrė burną ir atrodė, kad jo 
širdis sustojo tam momentui 
plakusi. Jis atsiklaupė giliame 
sniege ir tyliai tarė: “Dabar 
man viskas aišku. Tu buvai di
delis ir galingas, bet tapai tokiu 
kaip mes, kad mus išgelbėtum”.

Paruošė- V. Končius 

tės, užvožė jas dubenėliu, kad 
nenuneštų žiurkės, kurių čia bu
vo labai daug, išėjo visai dienai į 
kirtavietę.

Katriutė atsikėlė pirma, 
tuoj prikėlė visus vakarykščio 
susitarimo dalyvius. Jie tyliai su
kilo, kad neprižadintų mažųjų - 
Julytės ir Jurgiuko. Kiekvienas 
atidalino nuo savo riekutės po 
kvadratėlį, kuriuos Katriutė su
dėjo į paruoštą maišelį ir paka
bino už kamino, kur nei žiurkės 
negalėjo prieiti, nei mažieji su
rasti. Ten šilta, duonutės kvad
ratėliai išdžius. Nors vaikams 
bėgo seilytės, kai atpjaudavo 
kvadratėlį nuo savo riekutės, 
bet nė vienas sutarties nesulau
žė iki pat šv. Kūčių dienos.

Pagaliau atėjo šv. Kūčių 
diena. Juozukas parnešė iš miš
ko eglutę, Katriutė su Onute, 
prikarpiusios popierėlių, ją pa
puošė ir pastatė ant stalo. Ap
link ją sustatė keturias spingsu
les. Jas uždegę vaikai žavėjosi 
eglute. Jų veideliai švytėjo 
džiaugsmu, kuris jau seniai ne- 
puošė jų veidelių. Pagaliau Jur
giukas, žiūrėdamas j eglutę, tarė:

- Ar prėskučių bus?
- Bus, bus jeigu prieš ma

mai pareinant judu truputį už
migsite. O jeigu ožiuositės ir 
nemiegosite, išgąsdinsite ste
buklą ir jis neįvyks! - atsakė 
Katriutė.

- Gal jau dabar galim gulti? 
- paklausė Jurgiukas.

- Ne, dar anksti, - atsakė 
Katriutė.

- Vaikų pilvukai gurgėjo, 
seilyčių buvo pilnos burnytės, 
bet jie kantriai laukė sugrįžtant 
motinos, kad galėtų išvysti 
džiaugsmą jos akyse. Mažieji 
tuoj sumigo.

Trijulė tuoj ėmė ruošti savo 
sutaupytus juodus prėskučius. 
Jie skubėjo. Tuoj, tuoj turi grįž
ti mama. Vienas nešė į stalą du
benį, kitas pylė į jį vandenį, o 
Katriutė traukė iš už kamino 
paslėptus sutaupytus duonos 
kvadratėlius ir cukraus kruope
lytes. Viską subėrę į dubenį jį 
paslėpė, kad nesusigundytų pa
ragauti, nes alkanas paragavęs 
negali sustoti.

Ir vėl visi trys, užgesinę 
spingsules prie eglutės, sėdėjo 
vien tik nuo krosnelės sklin
dančioje šviesoje, laukdami mo
tinos. Pagaliau pasigirdo moti
nos žingsniai ir pro duris, ap
supta šalto oro kamuolių, įėjo 
taip ilgai laukta mama.

- Ko sėdite tamsoje, ar 
spingsulėje nėra tepalo?

Vos tik mama prakalbo, at
sibudo mažieji. Vyresnieji užde
gė spingsules prie eglutės. Ji nu
švito visokiomis popieriaus fi
gūrėlėmis. Jurgiukas sušuko:

- Kur stebuklas? Kur prės- 
kučiai?

Katriutė, traukdama iš slėp
tuvės pilną dubenį juodų kvad
ratėlių ir dėdama jį ant stalo, 
sušuko:

- Štai stebuklas, štai jis!
Motina atsisėdo ant kaladės 

prie krosnelės, tylėjo, o skruos
tais riedėjo ašaros. Ji paklausė:

- Iš kur visa tai?
Vaikai vienu balsu sušuko:
- Tai Jo stebuklas! Tai Jis 

atnešė!
Motina paglostė vaikų gal

vutes, nusirengė darbo drabu
žius. Visi susėdę prie stalo, ap
šviesti mirgsinčių spingsulių, 
ėmė dėkoti Dievui už dovanas, 
kurios buvo ant jų stalo. Paskui 
visi valgė juodus prėskučius, 
kurie buvo jiems labai skanūs. 
Ir vargu ar jie kada valgys ska
nesnius prėskučius gyvenime. 
Paskui ilgai klausėsi motinos 
pasakojimų apie šv. Kūčių 
vakarą...

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Tradicinė Vilniaus arkikatedros - bazilikos prakartėlė
Nuotr. Alf. Laučkos

Langas į antgamtinį pasaulį
Japonų rašytojo kataliko romanuose atsispindi krikščionybės 

grožis ir iškyla mįslė - kodėl Dievas tyli žmogaus kančios 
akivaizdoje

dramatiškumą, romano pabai
goje rašytojas atsako į visus tuos 
klausimus vienu vieninteliu sa
kiniu, leisdamas skaitytojui pa
justi pačią krikščionybės gelmę. 
Pagrindinis romano herojus, iš
sižadėjęs tikėjimo, nori pasitei
sinti: “Viešpatie, viskas įvyko 
dėl Tavo tylėjimo”. O Kristus 
jam atsako: “Aš netylėjau. Aš 
kentėjau kartu su tavimi”.

Kiekviename Šusaku Endo 
literatūriniame herojuje ryški 
žmogaus silpnumo ir prieštarin
gumo paslaptis, kurios sutemas 
sklaido Dievo meilė, istorijoje 
turėjusi savo veidą ir vardą: Jė
zus Kristus. Savo knygoje “Jė
zaus gyvenimas” Šusaku Endo 
kalba apie viešpatį, prisiėmusį 
žmogiškąją prigimtį, kad taptų 
“amžinu žmogaus draugu”, kar
tu kenčiančiu ir lydinčiu į kan
kinystę, ir, kaip ir mes visi, pati
riantį Dievo tylėjimą.

Rašytojo manymu, Jėzų 
apibūdina ir jo Evangeliją pada
ro vienintele bei revoliucinga 
tvirtinimas, kad “Dievas yra 
meilė”. “Meilės Dievas. Dievo 
meilė. Lengva kalbėti, bet iš tie
sų tai sunkiausiai dabartiniame 
gyvenime apčiuopiama tikrovė, 
nes daugeliu gyvenimo atvejų 
meilė yra praradusi savo galią. 
Konkrečioje tikrovėje meilė yra 
nenaudinga. Ta konkreti tik
rovė teigia Dievo nebuvimą, 
Dievo tylėjimą arba Dievo rūs
tybę. Jaučiamės sumišę, kai su
vokiame, jog ši meilė yra pa
slėpta”.

Vartant paskutinįjį 1996 
metų Italijoje jėzuitų leidžiamo 
dvisavaitraščio “La CiviltA Cat- 
tolica” numerį, neįmanoma ne
pastebėti kunigo jėzuito Ferdi
nando Castelli straipsnio, skirto 
japonų katalikų rašytojo Šusaku 
Endo atminimui. Rašytojas mi
rė 1996 m. rugsėjo 29 d., sulau
kęs 73 metų.

Mirtis išsivedė iškilią asme
nybę, sugebėjusią literatūros 
kūriniuose perteikti krikščiony
bės grožį, žmogaus sielos žino
vą, atskleidusį netikėčiausius jos 
vingius su tik jam vienam bū
dingu patosu ir kartu dramatiš
kumu.

Visuotinai pripažintas ir 
įvertintas, Šusaku Endo buvo ir 
išliko poleminė asmenybė. Vie
na svarbiausių problemų, ran
danti atgarsį ir jo kūriniuose, 
yra tapatybės klausimas: ar gali 
japonas tapti krikščioniu ir kar
tu likti japonu? Ar įmanoma su
jungti draugėn japonišką kultū
rą ir krikščioniškąjį tikėjimą? 
Šusaku Endo visa savo esybe 
jautė tikėjimo inkultūracijos 
problemos sudėtingumą. At
mesdamas lengvus ir standarti
nius sprendimo kelius, pabrėžia 
- ypač savo romane “Samura
jus” - problemos dramatišku
mą, matydamas išeitį Rytų ir 
Vakarų kultūrų sąlytyje esmi
niuose bei realiuose taškuose.

Kita problema, iškylanti Šu
saku Endo kūryboje ir ypač iš
ryškinama žinomiausiame ir 
turbūt labiausiai pavykusiame 
rašytojo romane “Tyla” - nuo
latinis, mįslingas ir bauginantis 
Dievo tylėjimas žmogaus kan
čios akivaizdoje. “Kodėl tyli, 
Viešpatie? Turėtum žinoti, kad 
šis pusiau aklas valstietis čia mi
rė už Tave! Tačiau tvyro ta 
kvaila ramybė, gal tik musės 
zvimbimo drumsčiama. Atrodo, 
kad Tau visai nerūpi tas kvailas 
ir žiaurus įvykis, tu žiūri į viską 
iš anapus”. Tai eilutės iš Šusaku 
Endo romano “Tyla”.

Kodėl Dievas tyli? Kodėl 
atrodo tarsi Jo nebūtų ar Jis bū
tų viskam abejingas? Kodėl ne
suprantamas Jo veikimas? Iš
ryškindamas visą Dievo tylėjimo

<Sv Kalėdy
Naujy metęj
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visus tautiečius 
ir geros valios 
žmones -

Bendra jungtis vienija mus
Vyskupo PAULIAUS BALTAKIO šventinis žodis po visą pasaulį 
pasklidusiems tautiečiams. Aplankęs beveik visas lietuvių 
bendruomenes įvairiuose pasaulio kraštuose, vyskupas rado, 

kad visus mus jungia lietuviškoji kilmė ir krikščionybė

MIELI BROLIAI, SESĖS,

Kalėdos, Kristaus gimimo 
šventė, mums teikia išskirtiną 
progą vėl susitikti, nors tik dva
sioje; progą sustiprinti užmegz
tą draugystę, apmąstyti ir su
stiprinti ryšius, kurie mus jungia 
bei vienija. Šią vasarą užbaigiau 
apaštalinį lankymą po visą pa
saulį išsisklaidžiusių lietuvių 
bendruomenių. Kai kuriose 
bendruomenėse lankiausi kele
tą kartų, kitose, kaip Sibiro ir 
buvusiose sovietų imperijos 
kraštuose, pirmą sykį.

Visuose susitikimuose mes 
jautriai išgyvenome mūsų tauti
nę ir religinę giminystę, pajuto
me kaip artimi ir savi esame, 
nors gimę ir gyvename už kelių 
tūkstančių mylių vieni nuo kitų. 
Gimdami iš lietuvių tėvų, mes 
įsijungėme į tautos kamieną - 
Lietuvą. Šiuos mūsų gyvybinius 
ryšius su lietuvių tauta labai 
vaizdžiai išreiškė Maskvos lietu
viukai, įteikdami jų pačių sukur
tą simbolinę dovaną - paveiks
lą, vaizduojantį plačiai išsišako
jusį ąžuolą su vešliais autogra
fais išmargintais lapais. Esame 
išsisklaidę po visą pasaulį, ta
čiau priklausome tai pačiai lie
tuvių tautai.

Mus vienija, mus daro dar 
artimesniais ir savais religiniai 
ryšiai, krikščioniška giminystė, 
kurią Kristus nusakė irgi me
džio ir šakelių palyginimu. “Aš 
esu vynmedis, o jūs šakelės, kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių” (Jn.15,5). 
Kaip gimdami iš lietuvių tėvų 
gavome žmogišką gyvybę ir ta
pome lietuvių tautos nariais, 
taip priimdami Krikšto sakra
mentą gavome dievišką Kris
taus gyvybę, tapome jo krikščio
niškos šeimos nariais, Kristaus 
ir viens kito broliais bei seseri
mis. Mes esame taip savi ir arti
mi Kristui, kad tik per meilę ar
timui išreiškiame meilę Jam. “Iš 
tiesų sakau jums, kiek kartų tai 
padarėt vienam iš šitų mažiau
sių mano brolių, man padarėt” 
(Mt.25,40).

Savo tautinę giminystę, ry
šius su tauta ir vienas kitu palai
kome bei ugdome išsaugodami 
lietuviškas tradicijas, puoselė
dami lietuvišką dainą, tautinius 
šokius, dalyvaudami visuomeni- 
nėje-kultūrinėje veikloje. Švęs
dami tautines šventes, prisimin
dami garbingą Lietuvos istoriją,

Straipsnio pabaigoje auto
rius Castelli pastebi, jog visi di
dieji rašytojai savo kūriniuose 
stengėsi iškelti tikras egzistenci
nes problemas, nurodydami ke
lius, kaip kurti žmonių vertą vi
suomenę. Prie didžiųjų priklau
so ir japonas rašytojas Šusaku 
Endo, kurio kūriniai lieka kaip 
pravertas langas į Dievo ir žmo
gaus paslaptį. (Vatikano radijas) 
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protėvių ir tėvų didvyriškas pa
stangas ginant valstybinę nepri
klausomybę bei saugojant tauti
nį paveldą, mes semiamės stip
rybės ir vilties sunkiose gyveni
mo dienose.

Religinę krikščionišką gimi
nystę, gyvybinius ryšius su Kris
tumi ir vienas su kitu mes palai
kome ir ugdome per maldą, 
sakramentus, ypač dalyvaudami 
šv. Mišiose. Mišiose Kristus 
meldžiasi sykiu su mumis: “Kur 
du ar trys susirinkę sykiu, ten ir 
aš esu tarp jų” (Mt.18,20). Mi
šiose Kristus kalba į mus, kai 
klausomės Šv. Rašto ištraukų ir 
pamokslo. Mišiose Kristus au
koja Dievui mūsų vargus ir kan
čias, o šv. Komunija maitina 
mus savo eucharistiniu kūnu ir 
krauju: “Kas valgo mano kūną 
ir geria mano kraują, tas pasilie
ka manyje ir aš jame... tas turi 
amžinąjį gyvenimą ir aš jį pri
kelsiu paskutiniąją dieną” (Jn. 
6,54-56). Priimdami šv. Komu
niją mes iš naujo susijungiame 
su Kristumi, o per jį ir jame vie
nas su kitu.

Šių dienų pasaulyje viešpa
taujantis hedonizmas ir konsu- 
merizmas nepuoselėja mūsų 
tautinės ir religinės giminystės 
ryšių. Atmetant krikščioniškos 
moralės principus yra griauna
mi ir tautinės šeimos pamatai. 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, nu
rodęs visų moralinių ir sociali
nių negerovių priežastis, kviečia 
malda, atgaila ir autentišku atsi
vertimu atstatyti gyvus ir džiu
gius ryšius su Dievu ir visais 
žmonėmis (TMA,50), kad artė
jantis trečiasis krikščionybės 
tūkstantmetis būtų “krikščiony
bės pavasariu”.

Išlaikydami giliai prasmingą 
lietuvišką-krikščionišką tradici
ją šeimoje, pradėkime švęsti 
1997-ąjį Kristaus gimtadienį bei 
pasiruošimą trečiajam tūkstant
mečiui. Prie Kūčių stalo atsipra
šę vienas kitą už metų eigoje 
patirtus nesusipratimus, atvyki
me į Piemenėlių Mišias sykiu su 
viso pasaulio lietuviais ir tikin
čiaisiais pagarbinti į žmonijos 
istoriją įsijungusio Dievo sū
naus Jėzaus Kristaus, kuris yra 
pasaulio Išganytojas “vakar, 
šiandien ir rytoj” (TMA,40).

Sveikindamas Jus, mieli Bro
liai, Sesės, su šv. Kalėdomis bei 
dėkodamas už Jūsų nuoširdumą 
lankantis pas Jus, sykiu meldžiu 
Dievą, kad apmąstymas mūsų 
tautinės ir krikščioniškos gimi
nystės mus dar labiau suartintų, 
dar labiau pajustume esą vienas 
kito broliais ir seserimis.

Džiugaus Kristaus gimta
dienio, Dievo palaimos naujuo
se 1997 metuose ir sąmoningo 
ruošimosi Didžiojo Jubiliejaus 
sutikimui linkiu Jums visiems, 
mieli Broliai ir Sesės.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
1996 metų Kalėdos



® LAISVOJE TĖVfflEJE
NAUJIEJI ŪKININKAI

Iš tėviškės laiškų
INTOS LAGERIŲ KALINIAI
Tradiciniu tapęs metinis In

tos lagerių kalinių susitikimas jau 
penktą kartą buvo pradėtas Mi- 
šiomis Biršono šventovėje. Jin vėl 
suvažiavo iš Sibiro sugrįžę lietu
viai tremtiniai. Penktajame suva
žiavime buvo pasikeista prisimini
mais, pasidžiaugta nuo anų laikų 
išsaugota dvasine stiprybe. Sta
tistinius duomenis yra surinkę 
birštoniškis Jonas Žičkus, kaunie
tis Jonas Dauguvietis ir šilutiškis 
Edmundas Stankevičius. Iš jų su
žinome, kad Intos lageriuose bu
vo kalinta apie 1.500 lietuvių, o 
Lietuvon sugrįžo tik 560. Pasta
rajame dešimtmetyje spėjo nu
mirti 174.

GRĮŽO ŠVENTŲJŲ STATULOS
Ant Vilniaus arkikatedros 

stogo 1996 m. lapkričio pabai
goje grįžo jos frontą nuo XVIII 
š. puošusios šv. Elenos, šv. Sta
nislovo ir šv. Kazimiero statu
los. Jas pagal dail. P. Smuglevi
čiaus piešinius ir architekto L. 
Stuokos-Gucevičiaus pateiktus 
metmenis buvo sukūręs skulp
torius Karolis Jelskis. Jos buvo 
sunaikintos 1950 m., birželio 
29-30 d.d., kai Lietuvoje lankėsi 
maskvinės kompartijos veikėjas 
M. Suslovas. Tada tie istoriniai 
dailės kūriniai buvo nuversti 
nuo archikatedros stogo ir su
byrėjo atsidaužę į aikštės grindi
nį. Sunaikintas 5,65 metro aukš
čio šventųjų statulas, svėrusias 
800-900 kilogramų, per septy
nerius metus iš vario atkūrė 
skulptoriai Stasys Kuzma ir Vy
tautas Navickas dirbtuvėmis pa
verstoje Šv. Baltramiejaus šven
tovėje. Jas pašventino Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis. Iškilmėje dalyvavo Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, valdžios ir seimo at
stovai.

TVARKO ĮGULOS ŠVENTOVĘ
Kaune jau pradedama tvar

kyti vandalų išniekinta Šv. My
kolo Arkangelo (Įgulos) švento
vė. Jų ištepliotą “Baltosios Ma
donos” statulą sutvarkys skulp
torius Petras Deltuva, pašalin
damas ir vandalų įrašus nuo 
šventovės sienų. Skulptoriaus 
Juozo Mikėno baltąjį Rūpinto
jėlį atnaujins M. K. Čiurlionio 
muziejus. Šešiolika Kristaus 
kančios kelio stočių sutiko at
kurti dail. Vaidotas Kvašys. Jų 
paveikslus, sukurtus modernia 
technika, nepataisomai sudarkė 
vandalai. Pasak šventovės kle
bono kun. Ričardo Mikutavi
čiaus, prie visų jos durų numa
toma pastatyti grotas, nes šven
tovės pastate nėra signalizacijos 
įrenginių. Policija vis dar nėra 
nustačiusi, kas atliko šį nusikal
timą, ir apie jį neturi tikslesnių 
duomenų.

SENAMIESČIO SENATAS
Artūras Navickas “Lietuvos 

ryto” skaitytojams 1996 m. spalio 
18 d. iš Kėdainių pranešė: “Į 
miesto rotušę susirinkę kėdainie
čiai išrinko senamiesčio senatą. 
Naujoji visuomeninė organizacija 
pavadinta senatu, norint išsiskirti 
iš gausybės tarybų ar komisijų. 
Senatas rūpinsis Kėdainių sena

GERIAUSIOS DOVANOS!!!
Lietuvos krepšinio komandos 
suvenyrai, pagaminti su leidimu (license) 

Sportiniai marškiniai (T-shirts) 
LITHUANIA 96, bronzos medalistai.
trispalviai (tie dyed) su skeletu: XXL, XL, 
L, M - $30 (JAV); balti: XXL, XL. L. M - 
$25 (JAV).

LITHUANIA 96, su komandos emblema, 
margi (tie dyed): XXL, XL, L. M - $25 (JAV); 
juodi, balti: XXL. XL, L. M - $20 (JAV)

LITHUANIA 96 su siuvinėta (embroidered) 
emblema, juodi: XXL, XL. L. M - $30 (JAV)

(XXL pridėti $3).
LITHUANIA 96 KEPURĖS (baseball caps) 

su emblema, juodos - $20 (JAV)
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (cloisonne goki 

tone pins) - $10 (JAV)
KREPŠINIO KAMUOLYS, trispalvis su ko

mandos emblema, pasirašytas Šarūno Mar
čiulionio ir Arvydo Sabonio - $25 (JAV)

LITHUANIA 96 LIPINUKAI (bumper 
stickers) - $3.50 (JAV).

Persiuntimas $10 (JAV).
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida (JAV dol.) 
siųsti: RBBMCI R. B. Butkus, 60 East 212 
Street, Euclid, OH 44123-1061 USA.

Tel. 1 (216) 732-8250
Vardas, pavardė.............................................
Adresas............................................................

Telefonas............. ...............................................................................

miesčio saugojimu, tvarkymu, efek
tyviu naudojimu. Be jo leidimo 
senamiestyje negalės būti vykdo
mos jokios statybos. Susirinkusių
jų nuomone, valdininkų gausybė 
nesugeba senamiestyje užtikrinti 
nei elementarios tvarkos, nei pa
garbos praeičiai - jo centre pradėjo 
dygti garažai. Kėdainių senamies
tis vienas iš šešių Lietuvos ur
banistikos paminklų. Be Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos, tokios pat 
reikšmės senamiesčiai tėra Tra
kuose bei Ukmergėje”.
PREKYBOS MOKYKLOS ŠVENTĖ

1946 pokario metų rugpjūčio 
pabaigoje Vilniuje buvo įsteigtas 
prekybos technikumas, greit tapęs 
Vilniaus aukštesniąja prekybos 
mokykla. Jos penkiasdešimtmetis 
buvo atšvęstas 1996 m. rugsėjo 28 
d. Šventė buvo pradėta Mišiomis, 
buvusių bendradarbių kapų ap
lankymu, o ją papildė buvusiųjų ir 
dabartinių dėstytojų susitikimas, 
dėstytojų ir studentų konferenci
ja, jų darbų bei “Šios mokyklos 
vakar ir šiandien” parodos. Šven
tėje dalyvavusius pedagogus ir 
svečius pasveikino švietimo ir 
mokslo ministeris Vladas Domar
kas. Ilgametis Vilniaus aukštes
niosios prekybos mokyklos direk
torius Algirdas Sadauskas supa
žindino su pasiektais laimėjimais. 
Jis džiaugėsi, kad ši mokykla savo 
veiklos penkiasdešimtmetyje ge- 
veniman yra išleidusi apie 20.000 
buhalterių, maisto paruošimo 
technologų, prekių žinovų, viešo
jo maitinimosi bei maitinimo 
verslo, viešbučių ūkio ir turizmo 
organizatorių. Šiais mokslo me
tais Vilniaus aukštesnioji preky
bos mokykla turi 800 moksleivių: 
534 - dieniniame skyriuje, 266 - 
vakariniame.

KONFERENCIJOS KALTINA
Lietuvos moterų lyga 1995 

m. yra pradėjusi konferencijų 
ciklą “Moterys kaltina: komu
nizmo nusikaltimai Lietuvoje”. 
Trečioji šio kaltinančio ciklo 
konferencija įvyko Kaune 1996 
m. rugpjūčio 24 d. “Lietuvos ai
de” rašoma, kad šioje konferen
cijoje apie komunizmo nusikal
timus, dvasinį ir fizinį Lietuvos 
naikinimą, KGB veiklą ne tik 
prieš Lietuvos laisvės kovotojus, 
bet ir prieš kunigus bei mokyto
jus kalbėjo: Kovo vienuolikto
sios akto signaaras L. Simutis, 
kun. Pr. Liutvinas, kun. A. Kei- 
na, aktorė I. Palionytė, Kauno 
burmistras V. Katkevičius, jo 
pavaduotoja tremtinė V. Mar- 
gevičienė, rezistencinės kovos 
dalyvės ir politinės kalinės O. 
Tumosaitė ir poetė E. Žiliony- 
tė, Lietuvos moterų lygos pirm, 
prof. O. Voverienė, Lietuvos 
seimo narys, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos pirm. B. Ga
jauskas. Pagrindinį pranešimą 
apie komunizmo nusikaltimus 
Lietuvoje rezistencinės kovos 
metais skaitė istorikė Nijolė 
Gaškaitė. Šios moterų konfe
rencijos organizatorių ir dalyvių 
priimta rezoliucija reikalauja ne 
keršto, tik istorinio teisingumo, 
tautžudystės vykdytojų pavar
džių bei jiems skirtų bylų, Tau
tos kančių-paminklo buvusiuose 
Vilniaus KGB rūmuose. V.Kst.

Kalėdų eglutės papuošalai - šiaudinukai. Tai ELENOS ABELKIENĖS 
kūryba Nuotr. Giedros Gustaitės

By/a c/ė/ deportuoto choro
Vilniaus choras “Eglė” bu

vo pakviestas dalyvauti Suomi
joje surengtame tarptautiniame 
chorų festivalyje 1993 m. 
George Yrjo Heinonen, “Cana
da Scandinavia Enterprises” sa
vininkas, turintis Lietuvoje ir 
Suomijoje nemažai komercinių 
interesų, buvo 48 narių moterų 
choro kelionės mecenatas. Cho
ras nuvyko iš Talino į Helsinkį 
1993 m. birželio 2 d. Po pusant
ros valandos choras buvęs de
portuotas neaiškiomis ir ne
mandagiomis sąlygomis, rašo G. 
Y. Heinonen.

Įvykis susilaukė plataus 
spaudos dėmesio ir net buvo 
smerkiamas Europos sąjungos 
vadovybės posėdyje, įvykusiame 
tą pačią savaitę Kopenhagoje. 
Buvo aišku, kad užsienio rei
kalų ministerija, Suomijos am-

Lietuvis studentas 
Norvegijoje

Vilniaus universiteto Teisių fa
kultetą baigęs tautietis, gavęs 
Norvegijos stipendiją, tęsia stu
dijas Oslo universitete

Gyvenimu Osle esu labai pa
tenkintas. Mano studentų mies
telis Kringsja stovi aukštai ant 
vienos iš miestą supančių kalvų. 
Lietuviui - tai tikras kalnas. Gy
venu bendrabučio VIII aukšte. 
Išėjus į balkoną apačioje matosi 
plytinti Oslo įlanka, uostas ir 
dalis miesto centro. Ypač įspū
dingai šis vaizdas atrodo giedrą 
naktį, kai galybė įvairiaspalvių 
žiburių mirga miesto lomoje. 
Net oras skiriasi “ten apačioj” ir 
“pas mus viršuj”.

Vakar rytą (lapkričio 10 d.) 
Kringsja jau buvo pasipuošęs 
balta sniego paklode, medžiai 
aptraukti baltu šerkšnu, o trau
kinuku (T-bane) per 15 min. 
nusileidus į Oslo centrą nebuvo 
matyti nė mažiausio lopinėlio to 
pirmojo sniego.

Oslas - modernus miestas. 
Tik didieji pastatai - parlamen
tas, karalių rūmai, katedra yra 
kelių šimtmečių senumo. Aš, iš
augęs Vilniaus centre, negaliu 
nesidžiaugti jo senamiesčiu.

Vienas seniausių ir gražiau
sių Norvegijos miestų yra Ber- 
gen’as. Norėčiau jį aplankyti 
pavasarį, nes dabar pradėjau in
tensyviai ruoštis egzaminams. Šį 
semestrą turėsiu jų 3. Kiekvie
nam jų reikės rašyti 6 vai. dar
bus. Tai šiek tiek baugina, nes 
Lietuvoje visus egzaminus lai
kiau žodžiu, o egzamino raštu 
kitokia specifika, be to, mano 
raštas taip pat ne iš gražiųjų.

Paskaitos vyksta anglų kal
ba. Esu specialioje užsieniečių 
grupėje. Dauguma studentų - 
vokiečiai, yra ispanų (atsipra
šau, kataloniečių ir baskų), ita
lų, olandų. Visi labai malonūs, 
tačiau artimiausiai bendrauju su 
ispanais. Lietuva pastariesiems 
yra savotiškas laisvės simbolis, 
nes sugebėjo viena pirmųjų išsi
kovoti nepriklausomybę.Giedrius 

basada Vilniuje ir Suomijos pa
sienio sargyba buvo padariusios 
didelių klaidų. Chorui nebuvo 
nei paaiškinta, nei atsiprašyta.

Prof. G. Y. Heinonen tuo
jau pareiškė oficialius protestus, 
tačiau visuose gautuose atsaky
muose pareigūnų veiksmai buvo 
laikomi pateisinamais. 1994 m. 
jis pasiuntė antrą oficialų pro
testą Suomijos ombudsmenui. 
Po trejų metų, 1996 m. rugpjū
čio mėnesį, ombudsmenas pa
skelbė savo pranešimą, kuriame 
pareiškė, kad choras neturėjo 
būti deportuotas. Šio pareigūno 
tyrinėjimas atidarė duris teisinei 
akcijai prieš klaidas padariusius 
ir jas besisteng&sius pridengti 
Suomijos pareigūnus.

Suomis advokatas John 
Jansson rengia dokumentus 
teisminei bylai “Eglės” choro 
vardu. Reikalaujama atsiprašy
mo ir piniginės kompensacijos. 
G. Y. Heinonen taip pat yra pa
reikalavęs išsamesnio tyrinėji
mo išaiškinti priežastims nepri
imtino delsimo ir įslaptinimo, 
dėl kurio kai kurie suomių-lie- 
tuvių komerciniai projektai su
griuvo. Inf.

GYVATA RAS” Hamilton, Ontario

>nto jaunimo ansamblis "Gintaras", vadovai ir tėvų komitetas

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1997 metų

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!

r Zinai, ar jauti — metai bėga ir bėga; ir sustot negali, ir palaukt pakelėj...
-kad su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais leiskit mums pasveikint jus visus šiandieni

Mums bedirbant, beprakai
tuojant tėviškės žemelėje ne
pastebimai atėjo šaltas rudenė
lis su šalnomis ir lietučiu, kol 
kas, o baiminiesi, kad gali grei
tai ir sniego pasnigti. Išsinešė 
gervės klykdamos dar vieną va
sarėlę. Jų šiemet tokie dideli 
pulkai kelias savaites vis skrido 
ir skrido į pietus, o mes, galvas 
užvertę, mojavome joms - lai
mingo kelio.

Nepasisekė to suderėto pir
mojo traktoriaus nupirkti, nes, 
kol gavo paskolą tuos 6000 litų, 
per tas dvi savaites traktorius 
pabrango iki 8000. Bet vis tiek 
sūnus būtų pirkęs, nes, sako, la
bai reikalingas. Trūkstamus pi
nigus būtų gal gavęs pasiskolinti 
pas mano seserį. Betgi po sa
vaitės jau už traktorių reikalavo 
10.000 litų. Tada jau nepirko 
sūnelis. Taip ir prabuvo per va
sarėlę - tai kas paskolino, tai 
tuo, pirktu už Jūsų atsiųstus pa
čioje pradžioje ūkininkavimo, 
mums visiems tuomet taip sku
biai kuriantis atgautoje žemelė
je. Dabar paskolą pakeitė į do
lerius. Dalis jų dar yra, o už 
3000 pirko purkštuvą iš Lenki
jos. Traktorius liko gal tik sva
jonė, nes dabar jau brangumas 
neišpasakytas, o išaugintų nu
penėtų veršelių turime šešis, ir 
šiemet niekas nenori pirkti (pil
ni šaldytuvai prikrauta mėsos), 
nes nėra kur dėti. Iš užsienio 
įveža pigesnę jautieną, tai neži
nia kaip toliau viskas susiklostys 
mūsuose.

Sūnus sveikas, tvarkosi ge
rai, tai svarbiausia. Prišienavo 
gražaus šieno, dobilų gražus 
laukas - visa toji didžioji pamiš
kė. Pusę kluono užkrovė. Mie
žiai gerai užderėjo, tik rugeliai 

©
Toronto dėtuvių 

ansambds

HTŽ,HLYNR£T
sveikina su ŠV. TŠJĄ-L&DCTMIS ir 
(NytVJAISIAIS iMKTjU-S visus šokėjus, 
mokytojus, meninius 
organizacijas, rėmėjus, plačiąją lietuvių 
visuomenę ir linki 
jaunatviško džiaugsmo 6ei laimingos ateities.

SV.

lietuvių

visiems

vienetus,

ištvermės,

neužaugo. Žieminiams labai pa
kenkė sniegas. Betgi viskas būtų 
gerai, jei kas iš viršaus pajustų 
sunkų žemdirbio gyvenimą. At
rodo, kad ne. Iš mūsų superka 
po 42 centus litrą pieno, o mies
te jį parduoda trigubai bran
giau. Visi gražiai šneka, bet tik 
šneka, o nieko nepagerina ūki
ninkui. Po šių metų mūsiškiai 
sakosi nelaikys tiek daug galvijų 
(dabar yra 16 raguočių ir ar
klys). Vilčių teikia braškės, ku
rių daigus ir rudenį pardavinė
jo. Neblogos pajamos, apie 700 
uždirbo. Vežė turgun, nors rei
kėjo labai anksti keltis, 5 v. r. 
būti prie turgaus, nes paskui bū
na didelės eilės, bet išpardavė. 
Rudenėlis ir pas mus buvo sau
sas, tai pirkėjai sakydavo: jei pa
lytų, tai dar daugiau braškių 
daigų pirktų; palijo tiktai spalyje.

Kaip gerai, kad turite tą 
draugišką Ziną, kuri sesutę 
slaugnamyje aplanko net prie 
Kupiškio, o iš gausios giminėlės 
neatsiranda nė vienas šiam gai
lestingam žygiui (nors taip toli ji 
nukelta). Mes su a.a. Liudu bu
vome kartą N. Vilnioje pas ją, 
kai ji dar tenai buvo. O dabar 
sakote ji jau net prie Kupiškio. 
Parašykite kur, nes ir mūsų aly
tiškiam ženteliui jau labai blo
gai su sveikata. Vis laukiame lyg 
stebuklo, gal dar pasveiks kiek. 
Bet jo ateitis liūdna, kaip ir jūsų 
sesutės. Nežinia kodėl jam šioje 
žemėje teko tokia skaudi lemtis. 
Daktarai pasakė - paralyžius 
paveikė smegenų žievę. Kai ka
da lyg nieko bet už minutės ne
žinai kas jam šaus į galvą. 
Įsūnio jau pas juos nėra - gyve
na internate. Dukra bijojo, kad 
nesumuštų. Vieną kartą sviedė 

kėde, bet nepataikė. Reikia jį 
guldyti j nervų ligoninę, bet vis 
atideda. Tai tokia bėda bėdelė...

Dabar, kai jau rudens dar
bai pasibaigė, truputį daugiau 
laisvo laiko, tai išleido mane 
žentelio slaugyti, nes dukra ne
gali mesti mokytojos darbo, to 
paskutinio pragyvenimo šalti
nio, nes tokie dideli mokesčiai 
už buto nuomą, vandenį, dujas. 
O kai prasidės šildymas, tai ir 
duonutei mažai kas beliks. Bet 
gal vis kaip nors išsiversim, turi
me vilties.

Labai malonu skaityti jūsų 
laiškuose, kad sūneliai aplanko, 
nors iš taip toli, tik Jūs jau ne
galite jų lankyti dėl savo ligelių. 
Sakote pavargę jie nuo savo at
sakingų tarnybų. Taip ir mūsų 
kauniškė nuo tų kompiuterių 
darbe sakosi labai pavargsta, 
bet laikosi įsikibusi kiek galėda
ma. Rašote, kad didelės sausros 
pas Jūsų vyresnį Kalifornijoje. 
Dega miškai ir net pas juos dū
mai troškina, lyg pragaro grės
mė, o padega žaibas... Labai 
sunkus gesinimas. O pas mus 
mūsų kiemo šulinys jau baigia 
išdžiūti, o gražiojoj baloj-kūdroj 
už tvartų žąsys jau neplaukia - 
pėsčios vaikščioja. Vandenį jau 
seniai atveža cisterna iš kaimy
no giluminio šulinio.

Gėrėjomės laiške atsiųsta 
jūsų tėviškėlės nuotrauka. Kiek 
ten ir mano su a.a. Liudu ir pas
kui su vaikais vaikštinėta to gra
žaus ežero pakrantėmis. Dabar 
jau viskas praeityje, niekas ne- 
nuveš, nes jau ir alytiškė maši
nytės neturi su ta vyrelio liga. Jo 
gydymas labai daug kainuoja 
vaistais, o namiškių, ūkyje, ma
šina irgi tik savam kieme, nes 
inspekcija nepraleidžia senų ma
šinų. Tai taip ir nusigyvenom.

Klausiate, nuo kokių ligų 
man vaistus prirašė - tai nuo 
aukšto kraujo spaudimo. Betgi, 
sako, kad irgi lyg nepagydoma, 
nors aš turiu vilties. Užmirštu 
visas ligas, kai bendrauju su 
anūkėlėmis. Jos tokios meilu
tės, viską žinoti nori, tik gaila, 
kad toji metalinė dėžė - televi
zija iš manęs jas pavagia. Net 
pykteliu ant sūnaus su martele, 
kad daug žiūrėti leidžia ne vai
kams skirtų filmų, bet mano 
balsas - šauksmas tyruose. Tai 
taip ir gyvename.

Alytiškė iš tokio sunkaus 
namų gyvenimo, dėl vyrelio be
viltiškos ligos, vis pasvajoja ne
galimo - parašyk girdi gal gimi
nėlės lenais surastų man kokius 
senus žmonelius, kurie mane iš
kviestų slaugyti, ar kito darbo 
dirbti, nes jau matosi, kaip liki
mas pagailėjo man laimės čia. 
Tai sena jos svajonė pabėgti 
nuo visų vargelių. O gal jie dar 
didesni lauktų kitur? Jūsų

Verutė
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Dvasinės pagalbos jaunimui centras Klaipėdoje plečia savo veiklą, apimdamas vis 

daugiau sričių, įjungdamas daugiau atitinkamų darbuotojų ir pasiekdamas 
platesnius jaunimo sluoksnius
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Džiaugsmo pilnų šv. Kalėdų, 
laimingų bei sėkmingų į,

Naujųjų metų ž
giminėms, draugams ir 

pažįstamiems linki —
v.

Juzė Rinkunienė
Giedra, Rimas, Audra ir

■įT' Lina Paulioniai 
Aleksas, Veronika ir

Vytautas Paulioniai

S Sveikiname 
w visus lietuvius

St Jėzaus Kristaus
v gimimo proga.

v Kalėdų šventės 

teatneša tyro 

džiaugsmo ir 

Naujieji metai 

stiprybės bei 

vilties tikėjime —

§ Kunigas Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai §

/jf / Uršulė Bleizgienė

, Kalėdų ir LNaujųjų metų 
proga nuoširdžiai sveikiname 

draugus, gimines, 
pažįstamus.

Eglė, Derek Vair su šeima 
Rita Gast ir vaikučiai
Viktoras, Ona Naručiai su šeima 
Birutė Jonaitienė

$ Linksmų Kalėdų švenčių ir 
sėkmės Naujuose metuose 

w visiems giminėms ir pažįstamiems . 
įį^. Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų 
M. trikampyje ir Lietuvoje -

M- /’!% Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

'tfNsiX ’’£*»• ė"*. v • .1 .

KUN. E. PUTRIMAS, Torontas
1996 m. spalio 30 d. Klaipė

dos savivaldybės patalpose įvy
ko spaudos konferencija, kurio
je dalyvavo Toronto “Wood
green Community Centre” di
rektorius Brian Smith, Sociali
nės rūpybos direktorė ir “Že
mės druska” fondo steigėja 
Audronė Leisytė, Socialinio 
dept. vadovas V. Anužis, Ričar
das Liškauskas ( iš Kanados 
Burlingtono) - Dvasinės pagal
bos jaunimui centro direktorius, 
Nijolė Pilipavičienė - programų 
koordinatorė ir kun. E. Putri
mas - Centro steigėjas.

Konferencijoje buvo pri
statytas Klaipėdos miestui ir 
apylinkėm Dvasinės pagalbos 
jaunimui centro (DPJC) ir To
ronto “Woodgreen Community 
Centre” bendras projektas, kurį 
finansuoja Kanados užsienio 
reikalų ministerijos steiginys 
“Foundation for International 
Training” ir “Canadian Interna
tional Development Associa
tion”. Projektus parėmė Klaipė
dos miesto savivaldybės Socia
linės rūpybos ir Kultūros sky
riai, miesto meras dr. S. Šukys 
ir labdaros fondas “Žemės 
druska”.

Tą patį vakarą oficialiame 
priėmime “Burių užeiga” salėje 
buvo pristatytas svečiams ir rė
mėjams Klaipėdos-Toronto se
minarų projektas. Susirinkusius 
pasveikino Kanados laikinasis 
reikalų patikėtinis, reziduojan
tis Rygoje Gerald Skinner su 
žmona, Lietuvos seimo narė 
Romualda Hofertienė, miesto 
meras dr. Silverijus Šukys, 
Centro direktorių valdyba, dar
buotojai bei rėmėjai. Prie vaišių 
stalo susirinkusius linksmino et
nografinis ansamblis “Kuršių 
ainiai”.

Kanadiečių talka
“Woodgreen Community 

Centre” direktorius ir progra
mų koordinatorė Ann Babcock, 
pravedė kursus karitatyvinėm, 
nepelno, nevyriausybinėm orga
nizacijom apie bendruomenių 
steigimą. Seminaruose dalyvavo 
organizacijų darbuotojai: Rau
donojo kryžiaus ligoninės vyr. 
administratorė, Vilniaus Psi
chologijos centro, Vaikų teisių 
apsaugos darbuotojai, Telšių 
vyskupijos diakonas, dirbantis 
Plungėje, studentai, moksleiviai 
ir pensininkai iš Klaipėdos, Vil
niaus, Kauno bei Klaipėdos. Sa
vanoriai iš kaimų kalbėjo apie 
moralinį kaimo nuosmukį.

Patalpų klausimas
DPJ centras siekia sure

montuoti senas patalpas ir 
įsteigti bendruomenės centrą 
“Sodžius”. O šio tikslas - telkti 
savanorius į veiklą, kuri padės 
mikrorajonui spręsti savas pro
blemas. “Tai bandymas įtraukti 
į aktyvesnį miesto gyvenimą pa
čius piliečius, kurie per bend

ruomenę formuotų ir spręstų 
savo problemas” - aiškino Klai
pėdos miesto Socialinės rūpy
bos viršininkė ir “Žemės drus
ka” valdybos narė A. Leisytė. 
“Sodžiaus” patalpos priglaus ir 
DPJ centro įvairius projektus. 
Pokalbiai buvo aprašyti dienraš
čiuose “Klaipėda” ir “ Vakarų 
eskpresas”, perduoti per Lietu
vos ir Klaipėdos radijo stotis, 
rodomi per televiziją.

Pagalbos centro veikla
Šiuo metu rengiami jaunimo 

vadovai, kurie mokėtų dirbti su 
vaikais pagal krikščioniškus 
principus, su nusikaltusiais pa
augliais. Šią programą 1996 
metais baigė 109 savanoriai. 
Dabar jie gali pasirinkti spe
cialią sritį, kurioje norėtų dirbti. 
Pvz. vieni jų ryžtasi dirbti su 
nenormalių bei asocialių šeimų 
vaikais, besibastančiais gatvėse. 
Kiti pasirenka darbą su nu
sikaltusiais paaugliais arba pa
bėgusiais iš namų.

Ši programa vykdoma su 
DPJ Centro paruoštais Klaipė
dos policininkais ir SKAT (Sa
vanoriškos krašto apsaugos tar
nybos) darbuotojais. Su jų talka 
rengiamos išvykos, atliekami vi
suomeninės reikšmės darbai - 
pvz. kapinių tvarkymas Klaipė
doje ir Palangoje prieš Vėlines 
(dalyvavo 34 paaugliai 14-18 
metų amžiaus). Be to, jiems 
ruošiamos savaitinės specialios 
programos drauge su minėtais 
policininkais bei SKAT vyrais.

Vasaros metu yra organi
zuojamos dienos stovyklos ir vi
sos savaitės stovyklos Girulių 
miške prie jūros. Praėjusią vasa
rą buvo 432 stovyklautojai ir 
109 vadovai. Dalyvavo stovyk
lautojai iš neturtingų ir apleistų 
šeimų su stovyklautojais iš nor
malių šeimų. Finansiškai parė
mė Lietuvos Kultūros ir Švieti
mo ministerijos, mero dr. Šukio 
dėka Klaipėdos savivaldybė pa
rūpino stovyklavietę ir mokykli
nes patalpas, kur vaikai dienos 
metu galėjo rinktis. Į stovyk
lą buvo atvykęs Švietimo minis- 
teris Domarkas. Jisai stebėjosi 
konstruktyvia, profesionalia pro
grama.

Pagalbininko programa
Vykdoma iš JAV gauta 

“Natūralaus pagalbininko pro
grama”, kuri padeda jauniems 
žmonėms išvengti kai kurių pa
auglystės problemų ir išmokti 
pagelbėti didelių sunkumų tu
rintiems draugams. Tai progra
ma, kuri moko paauglius padėti 
bendraamžiams, pažinti situaci
jas ir pastebėti žmones, turin
čius didelių problemų, ypač al
koholizmo ir depresijos. Tai 
viena iš didžiausių problemų, 
slegiančių Lietuvos jaunimą.

Natūralūs pagalbininkai sa
vanoriai dalyvauja įvairiose 
veiklose su nusikaltėliais paaug
liais, stengiasi užmegzti drau
gystės ryšius su jais. Tokiu būdu

alėdų ir
Naujųjų metų 

proga sveikiname visus 

pažįstamus ir bendradarbius

A. ir V. Kulniai, R. M. Douglas ir 
dukros - Kassandra ir Sabrinna

Dvasinės pagalbos jaunimui centro raštinėje Klaipėdos mieste - seselė 
ASTA ir ūkvedys VYTIS

Klaipėdoje veikiančiame Dvasinės pagalbos jaunimui centre už.siėmimo 
metu - vadovė guodžia nelaimėlę

padeda paaugliams spręsti jų 
pačių problemas.

Sutuoktinių kursai
DPJ centras organizuoja 

beveik vienintelę Klaipėdos 
mieste pasirengimo santuokai 
programą, padeda jaunom po
rom ruoštis krikščioniškai san
tuokai. Į šią programą aktyviai 
įsijungė diakonas jėzuitas Vidas 
Karvelis, kuris keletą metų stu
dijavo Toronto universiteto 
Teologijos fakultete' ir vysk. 
Baltakio įšventintas diakonu 
Prisikėlimo parapijoje. Deja, 
besiruošiančioms poroms šis 
kursas nėra privalomas kaip 
pvz. Toronto arkivyskupijoje. Iš 
keturių katalikiškų parapijų 
Klaipėdoje vienintelė Šv. Juoza
po Darbininko parapija to rei
kalauja iš sutuoktinių.

Kitos programos
DPJ Centro psichologė ir 

patarėja Regina Jonušienė pasi
ryžo įsteigti “Big Brothers” ir 
“Big Sisters” programą. Tikslas 
- padėti vaikams iš nepilnų šei
mų (single parent family) susti
printi pasitikėjimą savo jėgomis, 
pagerinti santykius namuose, 
mokykloje ir bendruomenėje.

Savanoriai, kurie baigia va
dovavimo kursus, gali įsirašyti į 
“Jaunimo linijos” (Telephone 
Crisis Line) programą. Jos tiks
las - teikti anoniminę pagalbą 
telefonu jaunimui, turinčiam 
dvasinių ar bendravimo proble
mų, psichologinių sunkumų, 
išgyvenančiam krizę ar galvo
jančiam apie savižudybę, teikti 
informaciją apie kitas psicholo
gines, medicinines ir socialines 
tarnybas. Šiuo metu ieškoma 
rėmėjų, kurie padėtų surasti 
tinkamas patalpas ir padėtų 
įvesti keletą telefono linijų.

DPJ centras skatina jauni
mą per gailestingumo darbų 
programą teikti pagalbą ne tik 
savo bendraamžiams, bet ir vie
nišiems seneliams bei senelėms, 
lankyti juos, teikti buitinius pa
tarnavimus.

Rašo mokinys iš Lietuvos

Knyga mano 
gyvenime

Nuo seno žmonėms knyga 
buvo labai svarbus dalykas. Vi
duramžiais rašydavo metraš
čius. Metraščiuose buvo pasa
kojama apie tos šalies ar miesto 
svarbius metų įvykius. Tais lai
kais knygas rašydavo daugiausia 
vienuoliai. Kadangi nebuvo jo
kios technikos, vienuoliai kny
gas perrašinėdavo ranka.

O mano gyvenime knygos 
man taip pat labai svarbios. Aš 
žinau, kad jos yra geriausias 
mano draugas ir niekuomet ma
nęs nenuvils. Labiausiai man 
patinka knygos apie gamtą. Tu
riu jų sukaupęs visą lentyną. 
Taip pat man labai patinka kny
gos, kuriose rašomi pasakojimai 
apie gyvūnus ir keliones.

Labiausiai man patikusios 
knygos turbūt yra tik dvi. Pir
moji iš jų tai knyga “Bardas” 
Ten pasakojama apie niūfaund
lendų veislės šunį Bardą. Jis 
įvairiose nelaimėse gelbsti savo 
šeimininkus ir patiria daugybę 
nuotykių. Antroji man labiau
siai patikusi knyga yra “Mažasis 
princas”. Tas geltonplaukis ber
niukas keliauja po planetas ir 
sutinka daug įvairių gyvūnų ir 
žmonių. Visai man neįdomi 
knyga praėjus kiek laiko man 
gali tapti pačia linksmiausia ir 
įdomiausia. Taip yra ir su visais 
žmonėmis. Nemėgstantys skai
tyti knygų vaikai nesupranta, 
koks didžiulis tai džiaugsmas ir 
malonumas.

Pagaliau ir tie patys mokyk
liniai vadovėliai. Kiek žinių jie 
mus išmoko. Bet paprastos kny
gos nėra mažiau vertingos. Kai 
įsisuki į knygos pasaulį, matai, 
kaip jo gyventojai dirba, pluša, 
gyvūnai kalba žmonių kalba. 
Mūsų geriausius draugus - kny
gas, reikia jas gerbti ir tausoti. 
Tai pats didžiausias mūsų žinių 
šaltinis. Tik jis vienas gali mus 
visko išmokyti.

Augustas Kemežys,
12 metų (VI sk.) 

Trakų 27-1, 3000 Kaunas, Lietuva

vcnciu proga.
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Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariai
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&&
X X X
%

KLB valdybą, KL fondą, kredito kooperatyvus 
parapijas, Lietuvių Namus 

ir visą lietuvišką jaunimą pasauly

Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus
Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels,
Lai metai atėję naujieji jums į širdį viltim pasibels.

inksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų 

linkiu visiems draugams ir pažįstamiems 

Ona Jagėlienė

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba: 
Daina Batraks, Daina Batūraitė, Paulius Dailydė, 
Lilė Jaukutė, Andrius Paskųs, Rimas Pečiulis, 
Indrė Ramanauskaitė, Rita Sakutė, Matas 
Stanevičius, Larisa Svirplytė, Rasuolė Tumosaitė, IX 
Irena Žukauskaitė

&

Mielus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus sveikiname 

sušv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės 

naujaisiais 1997-siais 
metais- Xl. . . , ...

Albina ir Ignas Urbonai Toronto, Ont.

Nuoširdžiai sveikiname | 
gimines, draugus ir pažįstamus su 

5V. Kalėdomis ir linkime laimingų w 

bei sėkmingų Naujųjų metų — gi 
Magdalena ir Pranas Krilavičiai, sūnus £?

Romas, duktė Dana su šeimomis 
Keswick, Ont.

į Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
t proga
į sveikiname gimines, draugus
| ir pažįstamus, linkėdami
r daug laimes ir tyro džiaugsmo -

i Ona, Vytautas Marcinkevičiai
ir šeima

t

proga sveikiname gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių 
bei laimingų jr.
Naujų metų -

O. P. Polgrimai

J-

KALĖDŲ

Viktoras ir Teresė Gražuliai
Marija Andrulevičienė

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

aujųjų metų
linkiu visiems klientams, 
draugams ir pažįstamiems.

"Candlelight Catering” savininkė
Joana Bubulienė

'ziugių 
šv. Kalėdų 

ir laimingų
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Su vyskupu sovietiniame 
lageryje
Susitikimas su Telšių vyskupu Vincentu Borisevičiumi

sibiriniame lageryje, kuriame jis neilgai tebuvo

KAZIMIERAS SKEBĖRA, 
Vilnius

Bemaž apie 70.000 iš mūsų 
tautos buvo ištremta. Aš irgi 
buvau išgabentas į Užpoliarę, į 
anglies pramonės baseiną.

Aš, jau senas kalinys, pabu
vojęs lageryje apie metus, gyve
nau su vagimi. Staiga ateina vie
nas azerbaidžianietis ir sako: at
vyko etapas, o tame etape - jū
sų šventas generolas. Aš pagal
vojau, kad atgabeno ką nors iš 
aukštesniosios dvasinės hierar
chijos ir nuėjau į etapinį baraką, 
kur buvo 63 naujokai, ir lietu
viškai tariau: “Mano brangus 
bičiuli, kuris iš jūsų čia lietuvis? 
Aš norėčiau pasišnekėt, tariuos, 
kad būsiu jums naudingas, nes 
aš - senas katorgininkas.”

Vidutinio ūgio, pagyvenęs 
žmogus atsikėlė nuo narų ir pri
siartino. Jis buvo apsivilkęs pur
vinu senu “bušlaku”, vietoj vel
tinių apsiavęs “ciūniomis” (iš 
senų bušlakų pasiūtais batais), 
su baltu, jau nešvariu “šalikučiu 
ant kaklo”. Jis priėjęs tarė: 
“Malonu, kad jūs, čia jau seniai 
patekę lietuviai, atėjote padėt 
mums ir priimti mus.” Aš ir vys
kupas Vincentas Borisevičius 
pasisveikinom, žinoma, neminė
dami pavardžių. Aš patariau: 
“Mano prašymas - lageryje kol 
būsit ir kur būsit, tik su niekuo 
nesidalykit, kas Jūs, kokia Jūsų 
byla, už ką baustas. Galit šnekėt 
apie visokias fantazijas, apie 
žvaigždes, mėnulius, tik, gink 
Dieve, nešnekėkit apie save, sa
vo gimines. Tai jums tada kalė
jimo našta bus dvigubai leng
vesnė.”

Birutė Lukšėnaitė

Tėvui Z. Lukšėnui
Susėtam, Tėve, ir pasikalbėkim 
Vienintelį, gal paskutinį kartą, 
Nes tavo traukiniai visi pralėkę, 
Ir meilės nuotykiai gal jau 

apkartę?...

Užaugau aš. Ir sako, gan graži. 
Turėčiau būti, sako, ir laiminga, 
Nes į tave be galo panaši...
Nors man tavęs dar ir šiandieną 

stinga.

Kodėl, kodėl tu pametei mane? 
Kuo aš kalta ? Manęs išsižadėjai. 
Neaplankei nei karto net sapne, 
Neikart ant rankų saulėn 

nepakėlei....

Kai naktimis tarp sienų nebylių 
Vien laikrodžiai taip garsiai 

garsiai tiksi,
Aš vis tą pačią pasaką kuriu: 
Gal kada nors kur nors tave 

sutiksiu.

Gal gatvėje, čiuožykloj, lėktuve... 
Kur tie keliai? Įminkite, išminčiai 
Nors aš nė karto nemačiau tavęs- 
Iš milijonų aš tave pažinčiau.

O jeigu rasčiau užmirštą visų, 
Ar trupinius kasdienės duonos 

renkant,
Nušviesčiau kelią tūkstančiais 

šviesų,
Išdėsčiau tau ištikimybės ranką.

Svajonių mano. Tėve, negirdi. 
Krūtinėj tavo - akmenėlis kietas. 
Kodėl, kodėl, sakyk, tavoj širdy 
Pritrūko mano atminimui 

vietos?

Mamytei
Mamyte, 
Tu - Šventoji. 
Bučiuoju žemę, 
ant kurios Tu stoji 
ir šildausi Tavajam gerume. 
Keli į saulę vis mane, 
gini šalin šešėlį juodą 
ir viską man Tu atiduodi. 
Ant rankų dar tebenešioji, 
Mamyte, Tu Šventoji, 
Mamyte, Tu Šventoji.

* * *
Lietuva - mano Motina, 
man Vilnius - broliukas. 
Mudu Žemė pagimdė abu. 
Tik aš, striukas, bukas, 
Kanadoj ieškau dienų labų. 

1996 m.

Vyskupas Borisevičius pa
sakojo, jog iš karto buvo duotas 
duonos davinys visai kelionei, ir 
jau kokias 2-3 dienas duonos vi
siškai nevalgė. Dar traukinyje 
maitino labai sūria žuvimi, bet 
jos vyskupas neragavęs, nes kiti 
po žuvies puldavę gerti. Kai ku
rie viduriavo ir mirė. Borisevi- 
čiui buvo keista, kodėl jį taip to
li vežė. Man irgi pasidarė įdo
mu. Juk šachtoje gali dirbti 
žmogus iki 40 metų, o paskui 
tepajėgia dirbti paviršiuje. Šitas 
žmogus į šachtą netinka, tai 
kam gi jį į pramonės sritį veža?

Kadangi aš gyvenau su vagi
mi, tai turėdavau daugiau mais
to ir pavaišinau vyskupą Borise- 
vičių iš dviejų pusių riekutėmis 
duonos apvožta “tušonka”. La
geryje norma vienam žmogui 
buvo 600 gramų duonos per 
dieną, o “tušonka” ir laisvėje 
buvo retas dalykas. Vyskupas 
Borisevičius valgydamas toliau 
pasakojo: “Tardė, mušė, o pas
kiau atvežė čionai.”

Besikalbant man šovė gal
von protinga mintis: “Tai kam 
gi dabar Jus, seną žmogų, taip 
toli vežė. Juk Jūs būsite įrašytas 
į poilsio skyrių ir tik geležinke
lių sniegą valysit. Jie gi dėl šio 
neveš žmogaus.” Aš patariau: 
“Byla Jūsų tenai, Kaune, o čia 
Jūs pasakykit, kad rusiškai ne
mokat: “niponimaiem, niponi- 
maiem, ruskij niponimaiem”. 
Tuomet mane pakvies kaip ver
tėją ir aš suprasiu, ko jis iš Jūsų 
nori.” Vyskupas Borisevičius 
buvo kaltinamas tuo, kad priim
davo miškinius išpažinties.

Po kurio laiko kapitonas 
Krylovas, lagerio prižiūrėtojas, 
pakvietė mane pas lagerio virši
ninką, kad padėčiau susikalbėti 
su vyskupu Borisevičiumi. Vys
kupui buvo pasiūlytas dvigubas, 
1200 g. duonos davinys, be to, 
košės apie kilogramą ir sriubos 
kiek norės. Už šias lengvatas 
buvo siūloma padirbėti asoniza- 
toriumi (išmatų išvežiotoju). 
Mat tai buvo savanoriškai pasi
renkamas darbas. Dvigubą 
“paikę” duonos duos tik vieną, 
kitą dieną, ne daugiau. O to 
asonizatoriaus lageryje visi ne
kenčia ir vadina “musorčiku”. 
Geriau lagerį pažįstantis kalinys 
patariau savo tautiečiui nesutik
ti: “Jie nori Jus pažeminti iki 
paskutinio. Vėliau jie išgarsin
tų, jog vyskupas žemiausia nu
puolė - savo valia sutiko būti 
‘mėšlavežiu’. Lagerio vyresny
bei aš atsakiau už Borisevičių: 
“Jis negali todėl, kad jam visą 
laiką skauda viduriai, jis turi 
reumatizmą ir kartais negali nė 
atsikelti iš lovos, o mėšlui supil
ti į statinę ir išvežti į laukus rei
kia jėgos.” Nesutikęs Borisevi
čius tapti asonizatoriumi, už ke
lių dienų buvo išvežtas į Vilnių.
Vėliau sužinojau, kad jis ten bu
vo sušaudytas.

Lageryje buvo įvairių tikybų 
žmonių - ortodoksų, musulmo
nų, sektantų. Visi jie pro vysku
pą praeidami kepurę nusiimda
vo. “Otriado” viršininkas toto
rius musulmonas Šokuma nusi
ėmė kepurę prieš Borisevičių, 
žemai nusilenkė ir sakė: “Aš - 
musulmonas, bet atėjau nusi
lenkti Jums ir pareikšti užuo
jautą, kad Jus, tokį žymų dvasi
ninką, ištiko tokia skaudi nelai
mė - patekot į lagerį. O kas yra 
lageris, jeigu pagyvensiu pama
tysit.” Užuojautą Borisevičiui 
pareiškė ir budistas, japonų pa
siuntinybės tarnautojas, sėdėjęs 
lageryje.

Ir ilgam laikui praslinkus, 
aš nesuprantu, kam reikėjo vež
ti kelis tūkstančius kilometrų šį 
kilnų žmogų, ten supurvinti, o 
vėliau parvežtą jo numylėton 
Tėvynėn, sušaudyti. Šito mano 
europiečio protas nesuvokia.

Red. pastaba. Šio rašinio auto
rius nenurodo datų. Iš jo atsimini
mų knygos “Reikėjo mūsų kančių” 
(1990) matyti, kad jis sovietiniuose 
kalėjimuose bei lageriuose kentėjo 
1944-1955 m. Telšių vyskupas Vin
centas Borisevičius buvo suimtas 
sovietinių okupantų 1946 m. rug
pjūčio 29 d., sušaudytas Vilniuje 
1946 m. lapkričio mėnesį (Lietuvių 
enciklopedija).

Kristaus šviesos simbolis šventąjį Kalėdų vakarą Nuotr. Alf. Laučkos

Sukaktuvinė fotografijos paroda 
25-toji fotografijos paroda Čikagoje 1996 m. spalio 25 - 

lapkričio 3 dienomis. Joje dalyvavo lietuviai iš 
Lietuvos ir išeivijos

M. KRIAUČIŪNIENĖ
Džiugina mus sėkminga 

Budrio Lietuvių foto archyvo 
veikla - metinės parodos Čika
goje. Šiemet tų parodų skaičius 
buvo apvainikuotas sidabrinio 
jubiliejaus vainiku. Lygiagrečiai 
minime ir Lietuvių foto archyvo 
30-ją sukaktį.

Lietuvių fotografijos paro
dos Čikagoje pradėtos rengti 
siekiant supažindinti visuomenę 
su mūsų fotografų darbais, jų 
pažanga, fiksuoti lietuviškos 
veiklos ir buities vaizdus. 1972 
m.. Antrojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso metu A. Ke- 
zio buvo suorganizuota išeivių 
lietuvių fotografijos paroda, da
lyvaujant 50-čiai JAV ir Kana
dos fotografų. Sudalytos vyres
niųjų (nepremijuojamų) ir jau
nesniųjų (premijuojamų) gru
pės. Pirmieji premiįų laimėtojai 
buvo - Rimantas Žukas, Auk- 
suolis Valiūnas ir Gary Mankus. 
Paroda išleido 78 psl. katalogą 
“Paroda '72”. 1973 m., dalyvau
jant 61 asmeniui, buvo įteiktos 
pirmosios piniginės premijos - 
$350, $250 ir $150, gautos iš rė
mėjų dr. Mildos ir dr. Stasio 
Budrių, dr. Antano ir Kotrynos 
Giniočių, dr. Algimanto Kur- 
gono.

1976 m. Algimantas Kezys, 
turėdamas daug kitų įsipareigo
jimų Jaunimo centrui, pasikvie
tė į talką būrį jaunų fotografų į 
parodų rengimo ir katalogų pa
ruošimo darbą. Buvo įsteigtas 
“Čikagos lietuvių foto klubas”. 
Vadovaujamas Kazio Norvilo ir 
Romo Bartuškos, jisai sėkmin
gai dirbo 1975-1978 m. parodo
se. 1979-1985 m. naujai persior
ganizavusiam parodų komitetui 
pirmininkavo Stasys Žilevičius.

1985 m. Lietuvių foto ar
chyvui parama atėjo iš dr. Sta
sio Budrio fondo, įsteigto dr. 
Mildos Budrienės jos a.a. vyrui 
dr. Stasiui Budriui atminti. Lie
tuvių foto archyvas tapo Budrio 
lietuvių foto archyvu. Dr. Bud
rienės dosnumas, jos skatinanti 
globa bei naujų idėjų puoselėji
mas prisidėjo prie tolimesnių 

25-osios metinės lietuvių fotografijos parodos, įvykusios Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, 1996 m. spalio 25- 
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parodų sėkmės. 1989 m. grįžo 
Algimantas Kezys ir veiklon įsi
jungė Juozas Daunoras.

Pirmosios parodos buvo 
laisvo turinio ir pažymėtos tik 
rengiamų metų numeriu, pvz., 
“Paroda '72”, “Paroda '73” ir 
t.t. 1985 m. įjungiamos paskirti- 
nės temos, pradedant su “Lietu
vio portretu” ('85”), “Humo
ras” ('86), “Metų laikai” ('87), 
“Miestas” ('88), “Eksperimenti
nė - siurrealistinė fotografija” 
('89), “Lietuvių šventės” ('90), 
“Sportas” ('91), “Upės, ežerai, 
jūra ir laivai” ('92), “Draugystė” 
('93), “Skausmas ir liūdesys” 
('94), “Dangaus skliautai” ('95). 
25-jai lietuvių fotografijos paro
dai parinkta iema “Istoriniai 
pastatai ir paminklai”.

Apžvelgę parodų eigą, ma
tome užfiksuotas istorinius mo
mentus, įamžintus tautos kultū
rines pasiekas, individualinę kū
rybą, emocinius atspalvius, įvai
rių niuansų pasirinkimą, foto 
meno brendimą ir daug daug 
daugiau. Tai galima pastebėti 
kritikų recenzijose, kurių tono 
keitimas, apipavidalinant paro
das, parodo pažangos eigą. Pra
džioje “... paroda vienoda savo 
turiniu... fotografai - sekmadie
nio laisvalaikio mėgėjai, arba 
foto studentai, pristatę parodai 
savo namų darbus” (A. Kezys). 
Vėliau pasirodo didesnis dėme
sys fotografijos darbams, pvz. 
“fotografinių metodų naudoji
mo platumas apima labai plačią 
skalę”, “virtuozišką išbaigimo 
techniką”, “reklaminės išdai
gos” (A. Grigaitis), “psichologi
jos gelmes užgriebiantis portre
tas”, ...’’architektūrinių linijų 
grožis ir širdį draskanti išvargu
sio veido kančia” (K. Bradūnas).

Minėdamas 25-rių metų su
kaktį, Budrio lietuvių foto ar
chyvas suruošė dviejų pavienių 
foto menininkų parodas Čiur
lionio galerijoje: Vytauto Šeš- 
tausko / Gulbino “Egzistencija” 
(gegužės 17 - birželio 30) ir 
Vaclovo Straukos “Kopos” (lie
pos 10 - rugpjūčio 31).

Budrio lietuvių foto archy-

Angelų aplinka
Arminų namas Šv. Morkaus 

gatvėje kaimynų buvo vadina
mas geruoju namu. Tasai “The 
Good House”, pažiūrėjus į jį, 
niekuo nesiskyrė nuo kitų, ir čia 
jokių įdomesnių įvykių niekada 
nėra buvę. Jame gyveno du ra
mūs ir, atrodė, laimingi pensi
ninkai, jau senokai į gyvenimą 
išleidę tris savo vaikus. Ne na
mas, bet to namo šeimininkai 
gal ir buvo kiek skirtingi nuo ki
tų žmonių - kaimynų, nes nuo 
šio namo nė vienas ko nors pra
šęs nenueidavo tuščiomis. O visi 
aukų rinkėjai žinodavo kur 
stabtelti. Atšliumpuodavo ir pa
vargėliai, ypač prieš didžiąsias 
šventes, kad, pavalgę vargšų 
valgykloje, galėtų dar kuo kitu 
užsiskaninti. O ką jau bekalbėti, 
kai sulaukdavo Kalėdų. Tiems 
nuolatiniams lankytojams (jų vi
sada būdavo kokie šeši ar as
tuoni) ponia Aldona Arminienė 
paruošdavo krepšelius su ska
nėstais ir vaisiais - pridėdavo 
tokių produktų, kuriais jokios 
institucijos vargšų nelepina. Į 
kiekvieną pasibeldimą visada 
būdavo atsakyta krepšeliu, ir 
kiekvieną kartą pro praviras du
ris girdėjosi duslus “Thank you” 
... Merry Christmas”... God 
bless you”...

Šį kartą Kūčių vakarienę 
ruošti padėjo ponios Aldonos 
sesuo Jolanta, kurią pasikvietė 
šventėm. Mat turėjo būti kaip 
nors užpildyta atsiradusi tuštu
ma, kai paaiškėjo, kad vaikai 
nebeatvažiuos. Jie metėsi jaunų 
šeimų būrin ir visi linksmi iš
skrido į kalnus slidinėti, ten 
praleisti Kalėdų, sutikti Naujųjų 
metų. Taip Arminai - pirmą 
kartą be vaikų ir vaikaičių. To
dėl kartu su jais - nors Jolanta, 
pagyvenusi našlė, sesers džiaugs
mui atsisakiusi Kūčių vakarie
nės parapijos salėje. Ir tai dar 
ne viskas. Šeimininkas Zigmas 
Arminas pasikvietė savo seną 
mokslo draugą Romą Rupeiką, 
“šimtą metų” nematytą, kažka
da nesėkmingai bandžiusį laimę 
teatre, dirbusį įvairiausius dar
bus, kokių tik pasaulyje yra. Bu
vo vedęs, persiskyrus, vedęs an
trą kartą, vėl pasimetęs, gyvenęs 
kažkurioje šeimoje, pagaliau, 
išėjęs į pensiją, nusitrenkė kaž
kur į šiaurę, atsiskyrė nuo žmo
nių ir didmiesčio triukšmo. Bet 
jo ryšiai su Zigmu niekada ne
buvo nutrūkę. Nesunku tai bu
vo, nes Arminai toje pačioje 
vietoje gyveno kone keturiasde
šimt metų. Kada tik nori, žinai, 
kur juos rasti. Taip ir šį kartą 
Romas, gavęs draugo laiškelį, 
atsakė, kad pasirodysiąs, norįs 
labai vėl pamatyti kaip bičiulis 
murkdosi miesto taršoje. O jis 
šiaip jau ir mėgdavo savo ramų
jį Zigmutį: ką jam pasakysi, vis
kas gerai, šypteli, o blogiausiu 
atveju, nė žodžio netardamas, 
numoja ranka.

Vakaras buvo ramus. Gatvė 
kaip pasakų šalis; plieskė įvai
riaspalvės lemputės, tartum už
sakytos leidosi kelios snaigės 
aiškion savižudybėn - palietu- 
sios grindinį išnykdavo. Ten 
kažkur toliau kaukšėjo moteriš
ki batukai, šūktelėjo jaunuolis 
“Let’s go!” - kažkas kažkur 

vo rengiamos parodos, lyg tas 
lietuviškas ąžuoliukas, giliai įlei
dęs šaknis į lietuviškos veiklos 
dirvą, įgalina sukaupti grožio, 
informacijos, laiko kaitos, pa
vienių asmenų bei grupių di
džiulį įnašą į mūsų lietuviškos 
sielos ir veiklos branginamą 
kraičių skrynią. 

skubėjo. Tylą sudrebino burgz- 
telėjęs automobilis. Pro langus 
sklido kambarių šviesa, maišėsi 
su gatvės lempom, kalėdiniais 
margumynais. Taip būna tik 
vieną kartą metams baigiantis. 
Gal ne vienam ima noras j visa 
gerai įsižiūrėti, kad malonus 
vaizdas įstrigtų širdin ir ilgiau 
laikytųsi.

Pamainomis tai Aldona, tai 
Zigmas pro pravertas duris iš
kišdavo ranką su krepšeliu. Gal 
dėl to, kad nešalta, šį vakarą į 
duris beldėsi daugiau lankytojų. 
Paruoštus krepšelius išdalinę, 
griebėsi bet ko. Kaip gi neduosi, 
kaip atsakysi, kai Kūčių naktis 
artėja, tokia pati naktis, kai pro
seneliai ir gyvuliams pakreikda
vo daugiau pašaro.

- Nebesulauksim, - tarė 
Zigmas žvilgtelėjęs į laikrodį.

- Gal kas atsitiko, neduok, 
Dieve, - susirūpino Aldona, - 
žinai kelias tolimas, o gal jau ir 
labai blogas...

Ilgiau laukti nebegalėjo. 
Buvo jau atėjęs laikas sėstis prie 
Kūčių stalo. Seserys baigė pas
kutiniąją ruošą. Zigmas uždegė 
žvakutes, padėjo plotkeles. Stai
ga - beldimas į duris. Na, paga
liau.

- Jolanta, pažiūrėk, mano 
rankos šlapios...

Si nubėgo prie durų.
- Aldut, dar vienas senukas, 

ką duoti?
- Duok porą riestainių, štai 

ten paimk...
- Nė galo nėra, — tarė Jo

lanta uždariusi duris, - greitai 
nebeatsiginsit.

Aldona nieko neatsakė.
Laiptais leidosi persirengęs 

Zigmas. Kol jis į židinį užmetė 
porą pliauskų, kol pažarstė 
nuodėgulius, pasirodė jr pasi
puošusios seserys. Ūžtelėjo 
šventiška nuotaika - kažkas 
džiaugsmingo ir kartu rimto. 
Tokį vakarą atgyja ir neišspręsti 
klausimai: koks mažas pasidali
nimas, tie menki nuolatiniai 
krepšeliai - tai trupinėliai, tai 
simboliai, kurie vargšų gyveni
mo nepagerina.

Niekas už durų nebestovė
jo, niekas nesibeldė. Švento va
karo ramybė priklausė šio namo 
šeimininkams ir viešniai. Ir ji, ta 
ramybė, ar tik nebus geriausia 
dovana iš visų - pažįstamų ir

Filme “Dear God” - Laiškai Dievui pagrindinis artistas Greg Kinnear 
(Tom Turner), gavęs darbą pašte, pradeda susipažinti su Dievui 
rašytais laiškais.

FILMU PASAULYJE

“Dear God” -
ALGIRDAS GUSTAITIS
Aktoriui Greg Kinnear 

(Tom Turner) nesiseka gyveni
me. Jį ir drauge Laurie Metcalf 
(Rebecca Frazen) apgaudinėja, 
svaistydamasi meilingais žo
džiais. Šypsena apgauna vienuo
lę. Kalėdų seneliui aukotus pi
nigus pasiima. Sukasi apie auto
mobilius ir pakliūna policijai. 
Teismas nubaudžia savaitę pa
dirbėti pašte. Tarnautojai nesi
rūpina laiškų pristatymu, kores
pondenciją skirsto grupuotėmis, 
kurių gausiausia - laiškai Die
vui. Jie visi įdomūs.

Aktorius Greg Kinnear pra
dėjo karjerą televizijoje. “Dear 
God” - antras jo filmas. Į filmo 
rankraštį žiūrėjo kaip į Bibliją, 
iki pradėjo siūlyti pakeitimus. 
Direktorius Garry Marshall iš
klausydavo, pats balsu pakarto
davo, kartais leisdavo pakeisti. 
Jis - tarsi šeimininkas, priiman
tis garbingą svečią, skaitosi su 
kito nuomone. Jis labai patva
rus. Befilmuojant dulkėtoje ap
linkoje 'buvo praradęs balsą, 
žiobčiojo kaip į krantą išmesta 
žuvis. Parašė ant kartono: “fil
muoti”, “sustoti”. Po to visi dė
vėjome dulkes sulaikančias ap
saugas nusiimdavome jas vei-

Č. SENKEVIČIUS

draugų, turtingų kaimynų ir 
vargšų praeivių. Ramybė ir tai
ka - tai didžioji brangenybė, ne
perkama jokiose parduotuvėse. 
Sėdėjo trise prie balto stalo, 
meldėsi, laužė plotkeles, dėjo jų 
gabalėlius į vokus - nusiųs vai
kams, padėkos už gautas dova
nėles ir labai lauks atvažiuojan
čių.

Prisiragavę įvairių tradici
nių patiekalų, išėjo į gatvę 
įkvėpti vėsaus oro, pavaikštinė
ti, pasidairyti. O gal jau ims ir 
Romo automobilis prie namo 
sustos, išlips tas draugužis, ir 
prasidės pasakojimai be galo, 
be krašto. Bet niekas gatve ne
važiavo, niekas prie namų ne
sustojo. Ir po Bernelių Mišių 
sugrįžę nieko nerado. Tuščio
mis gatvėmis slinko drėgna vė
suma. Kažkur garsiai juokėsi, 
kvatojo. Ne visiems rimtis, ne 
visiems vienoda Kūčių naktis 
šioje šalyje. Nostalgija kažko 
nebegrįžtančio vis pasikartoja 
dairantis aplinkui.

Kalėdų rytą auštant Zigmo 
miegamojo tamsoje pradėjo ryš
kėti sienų paveiksliukai. Prabu
dęs vyras dėkojo Visagaliui už 
ramią naktį, gerą poilsį, už svei
katą ir suteiktą malonę sulaukti 
dar vienos Kristaus gimimo 
šventės. Ir tada kažkas apačioje 
beldėsi. Zigmas šoko iš lovos. 
Nusmelkė nemaloni mintis: jau 
tikrai kas nors negero. Nusilei
do laiptais, pravėrė duris. Prieš 
jį stovėjo pilka striuke apsivil
kęs, margą megztą kepurę užsi
maukšlinęs žmogelis, lyg kažkur 
matytas.

- Linksmų švenčių, - tarė 
jis ir keistai šyptelėjo.

- Romai!.. - tik dabar atpa
žinęs, kad tai jo kviestasis drau
gas, - po galais, - apkabino 
draugą, - eime, nebesitikėjau, 
tikrai ne... laukėm vakar.

Draugai suėjo kambarin.
- Pasikeitėm, pasenom, ma

tai, ką daro laikas, bet jo nesu- 
laikysim, Zigmuti.

- Na, dar gerai atrodai, - 
atsiliepė Zigmas, nors iš tikrųjų 
pats žinojo, kad tie žodžiai toli 
nuo tiesos, ir dėl to sau ilgą lai
ką priekaištavo.

Išgirdusios seserys vyrus 
Šnekant nusileido žemyn, pasis
veikino su svečiu, pasikeitė for-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Laiškai Dievui
kiant filmavimo aparatui.

Amerikos pašte yra skyriai 
Kalėdų seneliui, Velykų margu
čiui, stirniukams, kurie veža 
žaisliukus ir kt., net Dievui. Ka
lėdų senelis atsakydavo vaikams 
į laiškus, o Dievui adresuoti lik
davo tylūs.

Greg Kinnear tėvas tarnavo 
Amerikos ambasadoje Beirute. 
Tada Beirutas buvo gražus 
miestas. Šaudymai prasidėjo 
1975 metais. Visi amerikiečiai 
buvo išsiųsti į Atėnus. Tenai gy
veno apie septynerius metus, 
pramoko graikiškai.

Kalbamės su filmo direkto
rium Garry Marshall. Nuo jo 
veido nedingsta šypsena. Jis vis
kuo džiaugiasi. Gavęs “Dear 
God” rankraštį, tarėsi su dauge
liu žmonių. Tada pradėjo dairy
tis juokingai atrodančių žmo
nių, kurių vaidyba sukeltų links
mą nuotaiką. Toks žmogus 
Hector Elizindo. Jis pareiškė: 
prastai kalbėjau angliškai. Ma
ne rado Tokijo mieste ir išvežė. 
Kalbu rusiškai su japonišku ak
centu, gal ir amerikietiškai su 
japonišku akcentu, atleiskite. 
Garry visad man buvo labai ge
ras. Stebiuosi, kad pakliuvau į 
filmą.



Tautinė ir masinė muzika
Trankioji dabarties muzika, plūstanti iš Vakarų ir Lietuvon, neigiamai veikia 

tautinę sąmonę, išstumia lietuviškąją muzikinę kūrybą
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m KULTU RIHIEJE VEIKLOJE
Kretinga

Šio straipsnio autorė yra Kre
tingos Šv. Antano religijos studijų 
instituto IV kurso studentė. 
Straipsnį ji parašė reaguodama į 
Lietuvos švietimo ministerijos keti
nimą muzikos pamokas vidurinėse 
mokyklose bei gimnazijose perkelti 
iš privalomų dalykų į pasirenka
muosius. Čia spausdinamas straips
nis yra sutrumpintas. RED.

Muzika yra pajėgi iškristali- 
zuoti ir suderinti žmogaus gyve
nimo nuostatas - menines, dva
sines, estetines. Taipogi į muzi
ką reikėtų žvelgti kaip į vieną 
paveikiausių priemonių pakelti 
asmenybės bei visos visuomenės 
dorovei. Dorovė gi tiesiogiai ri- 
šasi su tikėjimu (religija) ir yra 
būtina pastarojo sąlyga. Kur nė
ra tikėjimo, nėra ir iš tikėjimo 
išplaukiančios doros. Tiesa, lie
ka prigimtinė dora, kurios be ti
kėjimo sunku laikytis ir nedaug 
kas jos laikosi.

Praktiniame gyvenime mu
zikos ir religijos santykį labiau
siai lemia kūrėjo ar suvokėjo 
įsitikinimai. Ne vienas kuriantis 
ar klausantis muzikinį kūrinį 
žmogus patį kūrybos ar muzikos 
pergyvenimo aktą suvokia ir 
priima kaip ypatingą santykiavi
mo su Dievu formą. Ir ko gero 
nereikėtų ieškoti ribos tarp reli
ginės ir pasaulietinės muzikos, 
nes tiek viena, tiek kita (turiu 
mintyje tik tikrąją, didžiąją mu
ziką) pajėgia įgalinti žmogų pa
žinti dvasios gyvenimo paslap
tis, priartėti prie antgamtinės 
Būties.

Pasaulinės lietuviškos muzi
kos, turinčios tokią galią, pavyz
džiu gali būti M. K. Čiurlionio 
kūriniai, ypač jo simfoninės po
emos “Jūra” ir “Miške”. Kartais 
net vien estetinis grožėjimasis 
skambančiais kūriniais ir šven
tovės aplinka jau savaime kelia 
dvasingumą, taurina, ramina, 
grynina, sukuria grožio ir medi
tacijos nuotaiką, padeda atsi
verti ir jauno, ir pagyvenusio 
žmogaus dvasinėms vertybėms.

Tačiau muzikos, kaip ir kitų 
meno šakų, kūriniai bus tiek gi
liai suvokti ir duos vaisių, kiek 
pasiruošęs ir išprusęs bus klau
sytojas. Jeigu žmogaus porei
kiai, interesai, apskritai io vi
daus pasaulis bus siauras ir už
sisklendęs, jokia aplinka ne
įstengs suteikti muzikai dides
nio dvasingumo svorio. Čia rei
kia pabrėžti didžią pareigą mo
kytojo, kuris visomis išgalėmis 
stengtųsi padėti mokiniui atsi
verti, savo darbe panaudoda
mas sudominimo ir pratinimo 
principus, kurie auklėjimo 
praktikoje yra esminiai. Susido
mėjusio ir nuolat pratinamo 
vaiko akiratis, pasaulėžiūra, vi
sas dvasinis pasaulis plėsis, tur - 
tės, vaikas taps atviras, lankstus, 
sugebantis atsirinkti ir suvokti 
vis sudėtingesnius reiškinius, 
t.y. augs brandi, tobula asmeny
bė. Toks ir yra kiekvieno meno, 
taigi ir muzikos, tikslas. To sie
kiam, tačiau aplinkui rėkte rė
kia agresyvi masinė muzika, tei
kianti jaunam žmogui laikiną 
pramogą, bet negalinti įnešti 
nieko pozityvaus j jo, kaip 
asmenybės, ugdymą.

Žalinga įtaka

Pramoninės visuomenės są
lygomis iš Vakarų ir Amerikos 
plūstanti muzika Lietuvoje, 
kaip ir kitose, ypač mažesnėse, 
šalyse, be viso kito pilnaverčio 
žmogaus subredimui daromo 
blogio, smarkiai stelbia dar ir 
tautinius meninės sąmonės ypa
tumus. Įvairiatautės dvasinės 
vertybės asmenybės tapsmui ir 
skleidimuisi daro didžiulę įtaką, 
stabdydamos tautinės savimo
nės plėtotę, jos gyvavimo porei
kį bei griaudamos pačios tautos 
orumą.

Būtų neteisinga sakyti, kad 
turėtume būtinai atmesti viską, 
ką mums siūlo svetimos kultū
ros. Galime ir turime imti tai, 
kas mums yra reikalinga, kas 
mus praturtina, tačiau neturime 
leistis jų užvaldomi, privalome 
išlikti savimi, kad net ir toms ki
toms kultūroms būtume įdomūs 
ar net naudingi. Perdėtai orien
tuotis į pasaulio patirtį ir dabar
ties madą, netgi vertingą, aplei
džiant tautinės kultūros plėtotę, 
ypač mažesnėms tautoms, ku
rios nori išlaikyti savo autentiš
kumą ir originalumą, yra pavo
jinga.

Tautinė muzika
Visais laikais kitataučių 

(germanų, lenkų, rusų) ir jų 
kultūrų invazijai buvo priešina
masi. Pagrindinė muzikinės tau
tinės savimonės atsvara kitų 
muzikinių kultūrų įtakai buvo 
muzikinis folkloras - senosios 
lietuvių liaudies dainos ir melo
dijos. Ir šiomis dienomis galime 
džiaugtis tuo, kad mūsų tautai 
pavyko išsaugoti ir netgi išpuo
selėti etnines muzikines tradici
jas, išlaikyti mūsų etninės muzi
kinės kultūros poreiškius - 
bendrą dainavimą, giedojimą, 
sukuriantį dvasingas būsenas ir 
nuotaikas.

Poetas Justinas Marcinkevi
čius sako: “Tauta, sukūrusi to
kias dainas, vien tik už jas verta 
nemirtingumo” (Dienoraštis be 
datų, 96 psl.). Vakarai, deja, pa
sigirti tuo dažniausiai negali - 
ten etninių tradicijų jau nebėra 
arba jos niekad nepasižymėjo 
stiprumu.

Muzika, kaip ir kiekvienas 
menas, yra kartu tautos ir sa
viraiškos, ir saviauklos priemo
nė. Nuostabu yra tai, kad etninė 
muzika, būdama pačios tautos 
atstovų kūryba, jau savaime iš
reiškia būdingus tautos psicho
logijos bruožus (pavyzdžiui, lie
tuviams būdingą nekalbumą, ly
riškumą) bei žmogaus indivi
dualius psichikos ypatumus, jo 
dvasinio pasaulio subtilybes. 
Todėl šios muzikos kūrinių 
emocijos, turėdamos vienokių 
ar kitokių tautinės psichologijos 
atspalvių, ypatingai smelkiasi į 
klausytojų sąmonę.

Lietuvių muzikinę sąmonę 
šiuo metu yra labai užvaldžiu- 
sios kitų tautų kalbos ir muziki
nės intonacijos, todėl tautinės 
muzikos uždavinys yra, jei ne 
nusverti svarstykles savo nau
dai, tai bent išlaikyti pusiausvy
rą. Tautiečių sąmonę ugdyti rei
kia įvairių žanrų tautine muzi
ka, ypač muzikiniu folkloru, 
nes, kaip sako muzikologas Vai
das Matonis, “juo didesnis este
tinis prielankumas nacionalinei 
muzikai, juo palankiau žiūrima 
ir į valstybinę kalbą, ir į visą 
senbuvių tautinę kultūrą” (Mu
zika. Asmenybė. Kultūra 171 
psl.). Todėl beveik visos ideolo
gijos vertina muzikos galią są
monėje formuoti vienokį ar ki
tokį estetinį skonį bei 
nuostatas.

Atsiųsta paminėti
PRASMĖ IR PROGA, Myko

las Naujokaitis 1940-1941 m. rezis
tencijoje, 48 psl. ir viršeliai; Akade
minio skautų sąjūdžio leidinys, re
dagavo Eug. Vilkas, Los Angeles, 
CA, 1996 m. Tiražas ir kaina nepa
žymėta.

Antanas Rubšys, RAKTAS Į 
SENĄJĮ TESTAMENTĄ. Trečioji 
dalis - Tiltai ir sienos. Fotografuo- 
tinis leidimas. Leidykla “Katalikų 
pasaulis”. Vilnius, 1996 m., 522 psl. 
Viršelio dailininkas J. Zovė. Tira
žas - 5000 egz. Spausdino Adomo 
Jakšto spaustuvė Kaišiadoryse.

Valentinas Vytautas Navickas 
- dvi eilėraščių knygos: “VYTURIO 
IŠPAŽINTIS”, 116 psl. ir viršeliai, 
red. V. Šoblinskienė ir Br. Jauniš
kis, spausdino VPU leidykla Vil
niuje, tiražas 1000 egz., kaina sutar
tinė, 1994 m. leidinys ir “PRABILO 
TĖVIŠKĖS BERŽAI”, 100 psl. ir 
viršeliai, spausdino VPU leidykla 
Vilniuje, tiražas 1000 egz. , 1995 m. 
leidinys.

Vilniaus Bernardinų vienuolyno meno kūrinys - šventovės vargonai Nuotr. K. Baliūnaitės

Taigi akivaizdu, kad be et
ninio pagrindo tautinė kultūra 
negali laisvai plėtotis ir augti. 
Tautinė muzika, folkloras - tai 
dalis visuotinės Lietuvos kultū
ros. Tik saugodami ir gindami 
atskiras kultūros sritis galime 
išlaikyti tvirtą ir nepažeidžiamą 
kultūrinę tautos visumą.

Poveikis jaunimui
Trumpai apžvelgę muzikos 

įtakingumą asmenybės ir visos 
tautos ugdymui, tautinės savi
monės plėtotei ir raiškai, galime 
matyti aiškią klaidą tų, kurie 
skubotai nori priimti potvarkį, 
išstumiantį muzikinį ugdymą iš 
paauglių ir jaunuolių gyvenimo. 
Galiu tvirtai pasakyti - viena 
žaizda brandžios asmenybės 
formavime bus daugiau. Taipo
gi visuomenė, galbūt ne iš kar
to, tačiau ilgainiui patirs prarają 
etninės savimonės ir etninės 
muzikinės savimonės plėtroje, 
papročių ir tradicijų tęstinume. 
Juk kur kitur, jei ne mokykloje 
per muzikos pamokas ir moky
tojų laisvalaikiu organizuoja
muose muzikos būreliuose - 
choruose, folkloriniuose rate
liuose ir panašiai, galima dau
giau sužinoti apie muziką, 
įprasti jos klausytis, išmokti ją 
suvokti. Su kuo kitu, jei ne su 
bendraamžiais ir bendramin
čiais galima pirmą kartą uždai
nuoti šventą, džiaugsmingą ar 
graudžią senolių dainuotą ir 
mums paliktą dainą, pažadinan
čią ilgesį ir meilę viskam, kas 
lietuviška, o po to jau nebenu- 
stoti dainavus...

Rašytojo žodis
Norėčiau baigti kai kurių 

žmonių tautos sąžinę vadinamo 
Justino Marcinkevičiaus mintiji
mu, kuris atspindi šiandienos 
Lietuvos jaunuolio bei mūsų tė
vų ir senelių nuostatą muzikos, 
dainavimo bei tautinio sąmo
ningumo atžvilgiu. Poetas rašo: 
“Jaunas žmogus nesiskiria su 
tranzistorium. Ir gatvėj, ir par
ke, ir miške, ir kelionėje. Ir val
gydamas, ir pamokas ruošda
mas, ir prie mopedo krapštyda
masis. Ir bučiuodamasis jis vie
ną ranką užmeta merginai ant 
kaklo, o kitą ant rėkiančio tran
zistoriaus. Nereikia galvoti, ne
reikia kalbėti. Galima sėdėti 
pusiau gulom, atkišus akcelera
cijos prailgintas kojas, ir sukioti 
tranzistoriaus rankenėlę.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Leonas Sabaliūnas “COMPA
RATIVE PERSPECTIVES ON JU
DICIAL REVIEW IN LITHUA
NIA”, Europe - Asia Studies, vol. 
48, Nr.5, 1996, 783-795, studija 
anglų kalba Lietuvos teisėtvarkos 
klausimu, 14 psl., University of 
Glasgow.

LIETUVOS KOVŲ IR KAN
ČIŲ ISTORIJA. Eugenijus Gruns- 
kis “Lietuvos gyventojų trėmimai 
1940-1941, 1945-1953 metais”, PLB 
ir Lietuvos istorijos instituto seriji
nis leidinys, 1996 m., 304 psl. ir kie
ti viršeliai. Redaktorė D. Kuodytė, 
dail. A. Žvilius; spausdino A. Jakš
to spaustuvė Kaišiadoryse, tiražas 
2000 egz. Šių serijinių knygų spaus
dinimą, finansus ir platinimą admi
nistruoja Pasaulio lietuvių bend
ruomenės fondas. Knygą galima 
gauti pas platintojus arba PLB fon
de, 1059 Maplegrove Drive NW, 
Grand Rapids, MI 49504 už $12 
(JAV), plius persiuntimas $3, iš 
viso $15 (JAV).

ŠV. LUKAS — skulptūra išorinėje Vilniaus katedros sienoje
Nuotr. K. Baliūnaitės

Vidurdienių vidurnaktis
Pasitinkant trečiąjį V. Vaitiekūno raštų tomą 

“Vidurnakčio dokumentai”
ANTANAS MUSTEIKIS
Nusikaltėliai mėgsta savo 

bjaurius darbus atlikti tamsoje, 
o komunistiški nusikaltėliai, ne
įstengdami žaloti vien nakties 
metu, grobuonių darbą atlieka 
ir dienos metu. Tik tada jie pa
čią šviesiausią dieną apraizgo 
tamsiausiais voratinkliais, ne
mokšiškai tikėdamiesi, kad pa
vergti žmonės neatskirs vidur
dienio nuo vidurnakčio. Kitais 
žodžiais tariant, marksistai, 
kaip ir visi magikai, vartoja 
“moksliškus” burtažodžius, ku
riais nekalčiausi žmonės bando
mi paversti “liaudies priešais”, 
“buožėmis”, “išnaudotojais” ir 
1.1, pagal tikrosios liaudies po
sakį: “Kas kuo smirdi, kitą tepa”.

Visa tai gražiausiai atsklei
džia teisininkas Vytautas Vai
tiekūnas, vienas ryškiųjų lietu
vių išeivių pasaulietinių misinin
kų, mokėjęs kovoti už Lietuvą 
bei jos laisvę ir palikęs vertingų 
raštų. 1996 m. išspausdintas tre
čiasis jo raštų tomas “Vidurnak
čio dokumentai”, kai anksčiau 
jau buvo išleisti du pirmieji to
mai, pavadinti “Vidurnakčio 
sargyboje”.

Knyga suskirstyta į keturias 
dalis: (1) “Liaudies vyriausy
bės” periodas, (2) Prasideda 
kompartijos periodas, (3) “Liau
dies seimo” rinkimai ir (4) “Liau
dies seimo” veikla.

Akylas skaitytojas (skaityto
ja) iš karto pastebės, kad veika
le vartojami minėti burtažodžiai 
“liaudies vyriausybė”, “liaudies 
seimas”, “liaudies priešai” ir ki
ti cituojami kabutėse. Bet jų 
prasmės abejonė bus trumpalai
kė, nes autorius remdamasis pa
čių okupantų bei jų kolaborantų 
duomenimis, dažnai kaip yla iš
lendančiais iš naivių propagan
dinių iškamšų, prasklaido dirb
tinai sukurta tamsą bei miglas ir 
atveria nemeluotą tikrovę. Pa
žymėtina, kad jis pats išlieka 
nuošalyje, rašo neįkyriai ir tik 
trumpomis pastabomis sudeda 
taškus, kur jie reikalingi.

Štai keletas maskvinio vilko 
žaidynių su avele pavyzdžių. 
Okupacijos pradžioje “ministrui 
pirmininkui, einančiam respub
likos prezidento pareigas Justui 
Paleckiui, prisistato šaulių va
dovybė ir pasižada “sąžiningai 
vykdyti... mums uždedamas pa
reigas bendram mūsų laisvos 
tautos ir nepriklausomos valsty
bės labui ir saugumui” (28 psl.).

Po poros dienų “vidaus rei
kalų ministras” Mečys Gedvilas 
aiškina: “Raudonoji armija atė
jo į mūsų kraštą ne mūsų gyve
nimo santvarkos pakeisti ar 
vykdyti okupaciją, o tik apsau
goti mus nuo karo pavojaus ir 
padėti išlaikyti mums savo ne
priklausomybę” (31 psl.).

Ir “Darbo sąjungos” atsi
šaukime vartojamas šūkis “Te
gyvuoja laisvoji Lietuva” (321 
psl.) ir patarimas: “Neklausyki
te mūsų liaudies priešų, sklei
džiančių nepagrįstų gąsdinimų, 
esą Liaudies vyriausybė versian
ti juos kurti kolchozus ir perse
kioti tikinčiuosius” (325 psl.).

Tos pat rūšies yra ir žemės 
ūkio ministerio M. Mickaus žo
džiai: “Niekas nesiryžta ir ne
mano jūsų žemės atimti” (415 
psl.), finansų ministerio J. Vaiš
noros aiškinimai: “Paskutiniu 
metu piktos valios provokato
riai ėmė skleisti gandus, kad ne
trukus Lietuvoje vietoje lito 
būsiąs įvestas rublis” (425 psl.).

Autorius šią Maskvos reži
sūrą suveda akistaton su tikrove 
ir parodo, jog okupantai bei jų 
kolaborantai akiplėšiškai me
luoja, apgaudinėja, terorizuoja, 
ir Raudonoji armija užgniauš 
nepriklausomybę, vykdys oku
paciją, atims žemę iš žemdirbių, 
steigs kolchozus, kris valiuta, 
persekios tikinčiuosius.

Ir iš tikrųjų nepraėjo nė 
mėnuo nuo krašto okupacijos 
pradžios, kai režisuojamų “liau
dies seimo” “rinkimų” įkaršty 
trenkė pirmasis genocido per
kūnas 1940 m. liepos 11 d.: 
“operatyvinės grupės”, vykdy
damos Maskvos patikėtinio An
tano Sniečkaus, naujojo saugu
mo viršininko, įsakus, suėmė 
apie 2000 iškilesnių lietuvių vi
suomenės atstovų ir juos “izo
liavo” nuo Lietuvos. Kaip žino
me, tai buvo tik preliudija. Atei
tyje rusiškai sovietinio genocido 
aukų skaičiai krašte padidės ne 
tik dešimt, bet ir šimtą kartų. 
Beje, tai jau išeina iš autoriaus 
apsibrėžtos temos ribų.

Pažymėtinas paradoksas: 
pirmoji tariamai išrinkto “liau
dies seimo” sesija vyko ne nuo
latinėje Lietuvos seimo posė
džių salėje, bet valstybės teatro 
auditorijoje. Tai rodo, jog visa 
tai buvo teatrinė išdaiga... Iš 
tikrųjų ne Lietuvos liaudis, ne 
jos seimas, o mažutė komunistų 
partija, saugoma svetimos armi
jos bei policijos, suvaidino taria
mą Lietuvos “įsijungimą” į so
vietinę Rusiją.

Šiuo veikalu Vytautas Vai
tiekūnas paliko didžiulį įnašą 
Lietuvos istorijos moksle, ir 
kiekvienas istorikas (ir ne istori
kas) galės juo remtis, kai reikės 
išskirti propagandinius paista
lus nuo tikrų faktų ir vidurdie
nius nuo vidurnakčio.

Knyga išleista gražiai, be
veik nėra korektūros riktu, tik 
krinta į akis du taisytini dalykai: 
(1) nuorodos ir išnašos čia ra
šomos drauge, o turėtų būti iš
skirtos ir (2) trūksta vardų bei 
vietovių rodyklės, kuri būtina 
šio pobūdžio raštuose Knygą reda
gavo Antanas Sabalis, pridėjęs 
trumpą pratarmę.

Vytautas Vaitiekūnas, VIDUR
NAKČIO DOKUMENTAI, III 
tomas, 648 psl. “Į laisvę fondo” 
leidinys. Spausdino “Katalikų 
pasaulis” (Domininkonų g. 6, 
2001 Vilnius). 1996m.

Poetas Faustas Kirša, gimęs 
1891 m. vasario 25 d., mirė Bos
tone 1964 m. sausio 5 d. Sovie- 
tinamoje Lietuvoje jis buvo igno
ruojamas. Ten jis sugrįžo lik 1996 
m. pavasarį, sulaukęs jau šimtas 
penktųjų gimimo metinių. Kazio 
Pečiulio pranešimu “Dienoje”, 
ten buvo susidomėta Lietuvoje 
dar neišleista publicistine F. Kir
šūs poema “Pabėgėliai”. Kazys 
Pečiulis, apibūdindamas pirmąjį 
susitikimą su F. Kiršos “Pabėgė
liais”, dienraščio “Diena” skaity
tojams pasakoja: “Kauno apskri
ties bibliotekos salė. Scenoje - 
šeši juodaiš kostiumais apsirengę 
Kauno dramos teatro aktoriai: 
Gintaras Adomaitis, Arūnas Sta- 
nionis, Saulius Bagaliūnas, Arū
nas Sabonaitis, Egidijus Stanci
kas, Ridas Žirgulis. Jie lapas po 
lapo skaito Fausto Kiršos poemą. 
Nuo pirmos iki paskutinės eilu
tės. Įsijausdami, jaudindamiesi, 
susikaupę, gal kiek įsitempę. Sa
lėje - mirtina tyla. Kartais pasi
girsta atodūsis, kartais nedrąsus 
juokas. Busimieji poemos skaity
tojai jautriai reaguoja į kiekvieną 
žodį, aktorių gestą, mimiką. Faus
tas Kirša grįžo į gimtinę. Savo 
105-ąjį gimtadienį...”

Dar vieną Bronio Railos, žur
nalistikos veterano, radijo ko
mentarų ir rašinių knygą “Nuo 
vakarykštės iki rytdienos” išleido 
“Žurnalistikos” leidykla Vilniuje. 
Šį leidinį ten redagavo objektyvu
mu pasižymintis žurnalistas Do
mas Šniukas. Pagrindines Bronio 
Railos mintis atskleidžia antrinė 
šio leidinio antraštė “Tautos lais
vėjimo vaivorykštė”. Su jomis 
Lietuvos skaitytojus supažindina 
“Vorutos” 1996 m. lapkričio 16 d. 
laidoje paskelbta vilniečio Pau
liaus Kaributo recenzija. Ji turi 
įdomių minčių ir mums, lietuviš
kosios išeivijos atstovams. “Tau
tos laisvėjimo vaivorykštė” yra su
sieta su vis dar tebevykstančiu 
Lietuvos prisikėlimu. Pasak re
cenzento P. Kaributo, išeivijos re
zistentui Broniui Railai 1988-89 
m. “Tautos laisvėjimo vaivorykš
tėje” labiausiai rūpėjo lietuvių 
tautos istorinės skriaudos ir lais
vės, praradimai ir šviesūs akira
čiai. P. Kaributas rašo: “Užjūrio 
lietuviai jautrūs tėvynės reika
lams: mūsų oficialioji valdžia už
simerkusi žiūri į Europos centre 
pastatytą parako statinę (TSRS, o 
dabar Rusijos valdomą Kalining
radą, t.y. Mažąją Lietuvą), o Rai
la, tikras patriotas, rašo apie di
džiulį nerimą, kuris persmelkia 
visus lietuvius atsigręžus į šią kai
myninę karo technikos bazę. 
Kompromisiniai, nuolaidžiavimo 
politikos pažaboti dabartinės Lie
tuvos valdžios sprendimai, susita
rimai - tai pritarimas, kad Mažoji 
Lietuva tebebūtų Rusijos koloni
ja. O juk pats laikas šią bylą kelti į 
tarptautinio aktualumo lygmenį, 
nes karo technikos tranzitas, net 
atominių bombų gabenimas per 
Lietuvą labai pavojingas dalykas. 
Šitaip anot Railos, ‘...mūsų valsty
bės suverenumas anksčiau ar vė
liau pavirs tik karikatūra ir 
fikcija’ (430 psl.).”

Svarstydamas kitas Bronio 
Railos mintis, recenzentas Pau
lius Kaributas pasakoja: “Nemaža 
vietos Railos kūryboje skirta dva
sinei lietuvių rezistencijai. Vieni 
tai vadina ‘prisitaikymo rezisten
cija’, net kolaboravimu su okupa
cine valdžia. Tai, žinoma, itin pla
ti ir anaiptol ne recenzijos rėmuo
se keltina problema. Bet kai kas, 
matyt, aišku ir dabar: juk vienaip 
tuos 50 okupacijos metų vertina 
mūsų partizanai ir jų užnugaris 
(rėmėjai, buvę politiniai kaliniai, 
tremtinių šeimos), o kitaip - bu
vęs komunistinės nomenklatūros 
elitas, iki šiol lyg kirminas įsigrau- 
žęs dalies rinkėjų kūne ir sieloje. 
Laimei, ir pastarieji, atrodo, so
cialiai ‘buvusiųjų’ apvilti, pamažu 
praregi ir norom nenorom šliejasi 
prie sveiko tautos kūno: atsikrato 
anų kirminų. Taigi šviesiausios 
lietuvių tautos, taip pat mūsų tė
vynainių užsienyje aspiracijos, 
kaip ir pranašavo Raila, ima pil
dytis, nes realizuojasi švenčiau
sios jos viltys. Ilgainiui tapsime 
vieningesni, o tada ir tauta bus 
stipresnė: gal nesibaidysime už
sienio lietuvių patarimų, ramiau, 
pragmatiškiau juos atsijosime. 
‘Dėl to valstybei nebus blogiau’, - 
sako Raila. Manome, kad atsako
masis Railos knygos red. Domas 
Šniukas, jo bendradarbiai bei 
‘Žurnalistikos’ leidykla, ją išleis
dami, tikrai verti skaitytojų pa
dėkos”.

Lietuvos muzikų draugijos 
Kaune įsteigtam skyriui vadovaus 
kaunietis kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius. Skyriui priklauso 
daugiau kaip 30 muzikos kūrinių 
atlikėjų, muzikos pedagogų, kom
pozitorių ir muzikologų. Skyrius 
rūpinsis ne tik muzikinės kūiybos 
skatinimu, bet ir jos garsinimu.

Dr. Jono Basanavičiaus šim
tas keturiasdešimt penktosioms 
gimimo metinėms skirtą konfe
renciją “Sūduvos priešistorija ir 
istorija” surengė Žanavykų mu
ziejus Šakiuose. Konferencijon su 
pranešimais buvo pakviesti Mari
jampolės krašto muziejaus dar
buotojai.

Sol. Virgilijaus Noreikos pir
mąją dabar kompaktiniu disku 
vadinamą plokštelę ir garsajuos- 
tės kasetę “Kur bakūžė samano
ta” išleido firma “Bomba Re
cords”. Šiame albuminio pobū
džio leidinyje yra net dvidešimt jo 
įdainuotų lietuvių liaudies ir est
radinių dainų. Albumui “Kur ba
kūžė samanota” buvo surinktos 
V. Noreikos atliekamos gerai ži
nomos lietuvių kompozitorių J. 
Gruodžio, T. Tallat-Kelpšos, K. 
Kavecko, S. Šimkaus dainos bei 
populiarieji B. Gorbulskio ir E. 
Balsio estradiniai kūriniai. Albu- 
man įtraukta ir pirmoji V. Norei
kos lietuviška estradinė daina 
“Tavo mielos akys”. Netrukus bus 
išleista V. Noreikos solinio kon
certo su jam Australijoje akom
panavusia Gražina Ručyte-Lands
bergiene garsajuostės kasetė.

Žymioji Rusijos balerina 
Maja Pliseckąja, sulaukusi jau 
septyniasdešimt vienerių metų, 
1996 m. lapkričio 22 d. turėjo gas- 
trolinį spektaklį Lietuvos operos 
ir baleto teatre Vilniuje. Ji atvyko 
iš Maskvos su ją lydinčią “Rusų 
baleto imperijos” trupe, vadovau
jama lietuvių kilmės rusų šokėjo 
Gedimino Tarandos. Benefisinio 
koncerto programą sudarė minia
tiūriniai baletai. Geriausia Lietu
vos jaunųjų baleto šokėjų pora 
Eglė Špokaitė ir Edvardas Smala
kys atliko baletmeisterio Jurijaus 
Smalakio kūrinį “Iš baleto apie 
Carmen”. Senutės balerinos Ma
jos Pliseckajos vardas dar vilioja 
žiūrovus. Į jos gastrolinj koncertą 
Vilniuje buvo išparduoti visi bilie
tai, tą vakarą kainavę nuo 40 iki 
200 litų. Vis dėlto turbūt teisingas 
yra “Lietuvos ryto” atstovas Au
dronis Imbrasas šią legendinę 
septyniasdešimt vienerių metų 
amžiaus baleriną pavadinęs “mirš
tančia gulbe”. Lietuviams gal di
džiausia staigmena buvo faktas, 
kad Maja Pliseckaja turi savo vilą 
Trakų rajone ir Lietuvos pilie
tybę. Paklausta, kodėl ji pasirinko 
Lietuvos pilietybę, Maja Plisecka
ja žurnalistui A. Imbrasui atsakė: 
“Mano šaknys čia. Vilniuje gimė 
mano motina. Man ir mano vyrui 
Rodionui Ščedrinui labai patinka 
ši šalis ir jos žmonės. Be to, mes 
jau keturiolika metų turime savo 
būstą. Todėl ir nusprendėme su
sieti savo likimą su Lietuva”.

Lietuvos teatro sąjungai va
dovavęs scenos ir filmų aktorius 
Juozas Budraitis iš pirmininko 
pareigų pasitraukė neužbaigęs sa
vo kadencijos 1995 m. Dėl netvar
kos šioje organizacijoje jis atsista
tydino ir 1995 m. rudenį pradėjo 
dirbti kultūrinių reikalų patarėju 
Lietuvos ambasadoje Rusijos sos
tinėje Maskvoje. Lietuvos teatro 
sąjungos pirmininko pareigas ta
da perėmė ir šiai organizacijai ne
oficialiai vadovavo aktorius Algis 
Matulionis. Septintasis Lietuvos 
teatro sąjungos 74 atstovų suva
žiavimas įvyko 1996 m. lapkričio 
25 d. Jame abu pirmininkai pada
rė ataskaitinius pranešimus šiai 
685 narius turinčiai organizacijai. 
J. Budraitis skundėsi, kad vadova
vimas sąjungai apnuodijo visą jo 
sąmoningą teatrinį gyvenimą. Esą 
dėl politinių bei socialinių pasi
keitimų viskas griuvo. Tad ne
nuostabu, kad ir teatralų organi
zacijoje buvo prasidėjęs žlugimo 
tarpsnis. A. Matulionis kalbėjo 
optimistiškiau. Mat jam per ne
pilnus metus talkos būdu pavyko 
sutvarkyti Lietuvos teatro sąjun
gos pastato balkoną, nudažyti Ak
torių namų salę. Naujuoju Lietu
vos teatro sąjungos pirmininku 
net 64 dalyvių balsais buvo išrink
tas šiose pareigose jau išbandytas 
išradingasis Algis Matulionis. Pa
grindinis suvažiavusių teatralų 
dėmesys teko jų sąjungos turtui - 
buvusio gamybinio kombinato pa
talpų Vilniuje bei “Žaldokynės” 
poilsio namų Šventojoje proble
moms. y. Kst.
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LIETUVOS KANKINIŲ 
pavyzdys ir nuopelnai tesutei
kia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis 
^JIMUSIO KRISTAUS

pilnutiniam įsikūnijimui 
mūsų tautoje!

ANAPILIO
parapijos kunigai:

pre! dr. Pranas Gaida, 
kun. Jonas Staškus

kun. Vytautas Volertas

% PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
V Juozas Karasiejus, Jonas Andrulis, Slava Žiemelytė, 
g: Vidmantas Valiulis, Viktoras Narušis, Sigita Aušrotienė, 
f Rimas Paulionis, Cecilija Pakštienė, Regina Celejewska, -S.

Feliksas Mockus, Adolfas Sagevičius ®

$
ristaus gimimo švenčių ir Buvęs Sibiro tremtinys katorgininkas KAZIMIERAS SKEBĖRA - au

torius atsiminimų knygos ‘‘Reikėjo mūsų kančių”, dabar gyvenantis 
Vilniuje

Angelų aplinka

Naujų metų proga sveikinu Aušros 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 

Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 

žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 

karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

Pas katorgininkų veteraną
Pokalbis Vilniuje su KAZIMIERA SKEBĖRA, atsiminimų 

knygos “Reikėjo mūsų kančių” autoriumi

Šventų
Kalėdų
proga 

sveikinam

visus
londoniečius ,'J^ t

ir visus

pažįstamus, 

linkėdami

linksmų

švenčių ir

Dievo palaimos Naujaisiais metais -

Londono Šiluvos Marijos parapijos

kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

linkime mūsų choro 
rėmėjams, draugams 
ir visiems lietuviams 
išblaškytiems 
plačiame pasaulyje.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS

ŠVENČIŲ ir
NAUJŲ

1997 metų
proga sveikinu 

visus savo 
bičiulius —

Antanas 
Tamošaitis

BIRUTĖ LUKŠĖNAITĖ, 
Torontas

Aš - Vilniuje, brangiajam 
savo mieste. Ši vasara nepapras
ta. Į mano pasaulį atėjo daug 
naujų žmonių, o jų tarpe - Lie
tuvos šviesuolis Kazimieras 
Skebėra. Tai žmogus, paaukojęs 
save Tėvynei ir jos žmonėms.

Stiklių 16 - 4. Paskambinu 
durų skambučiu. Truputį reikia 
palaukti, nes Kazimierui šimtas 
ir dveji metai, silpnos akys.

- A! Birutėlė! Labai malo
nu, labai malonu, - Kazimieras 
mane priima. Aš įeinu, atsisėdu 
prie stalo, apkrauto spauda, ir 
atsiduriu kitame pasaulyje.

- Tai apie ką šnekėsim? - 
klausia Kazimieras sėsdamas 
priešais mane.

- Gal apie lagerį? Man vis
kas nepaprastai įdomu. - Kazi
mieras pagalvoja, nusišypso ir 
sako:

- Matai, Birutėle, jei aš bū
čiau jaunesnis, tai tave “HA- 
PENGEBĖZUN”, ir mes atsi
durtume ten. “HAPENGEBĖ- 
ZUN” tai žydiškai - pavogti, - 
juokiasi. Ir aš juokiuosi. - Vie
nintelis malonesnis atsiminimas 
iš tos skausmingos šiaurės - tai 
pašvaistės. Jos nepaprastos. Aš 
ir dabar jaučiu kaip mane šaltis 
stingdo, o aš stoviu lediniame 
lauke ir žiūriu, žiūriu. Lageryje 
man, kaip ir visiems, buvo 
sunku. Dažniau alkanas, negu 
pavalgęs, dažniau sušalęs, negu 
apsirengęs. Aš vilkau savo naš
tą. Dirbau fizinį darbą, kentė
jau, vildamasis, kad kaip viskam 
yra pradžia, taip ateis ir galas. 
O išlepintas aš nebuvau. Nuo 
pat mažens piemenėliui geidavo 
šalna kojas. Bet tai mane užgrū
dino, o svarbiausia - įdiegė no
rą tapti inteligentu. Man, vals
tiečio vaikui, sąlygas mokytis 
sudarė grafas Grinevičius. Su 
grafo sūnum mane mokė pa
samdyti mokytojai. Išlaikiau eg
zaminus geriausiais pažymiais, 
išmokau prancūzų, rusų, lenkų 
kalbas. Vėliau grafo biblioteko
je mokiausi savarankiškai. Moks
las niekais nenuėjo. Kai 1916 m. 
vokiečiai išvežė į belaisvių sto
vyklą (netoli Friedrichhafeno), 
skurdas ir badas buvo mūsų ne
atskiriami persekiotojai. Mane 
pasamdė dirbti vertėju, ir pini
gėlius pasidalindavau su likimo 
draugais. Vokietijoj dar ir vo
kiečių kalbą išmokau. Paskiau 
mokiausi Vytauto Didžiojo, Pra
hos, Sorbonos, net Kairo uni-

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

versitetuose. Po visų mokslų 
Lietuvon grįžau mokėdamas ke
turiolika kalbų.

Aš klausausi Kazimiero 
kaip gyvos pasakos ir tyliu susi
gėdusi, jog šiam žmogui nieka
da negalėsiu prilygti...

Dirbau laikraščių redakcijo
se ir pirmojoje Lietuviškoje en
ciklopedijoje. O paskiau - trem
tis, nežmoniškas pažeminimas, 
patyčios. Birutėle, per visus 
tuos metus aš nė su vienu žmo
gumi nesusipykau, nei vieno 
neįžeidžiau. Juk kiekvienas už 
savo darbus atsakys prieš Visa
galį-

- Tai esate didelis Žmogus. - 
Kazimieras trumpam nutyla.

- Aš ir savanoris buvau, ir 
Klaipėdos sukilime dalyvavau... 
Kada tik galėdamas kovojau už 
Lietuvą ir niekad nelaukiau, ne
ėmiau apdovanojimų. O ar ži
nai, Birutėle, kad Anglijos kara
lienė man norėjo suteikti lordo 
titulą?

- Nežinau!
- Kai buvau Sibire, viename 

muziejuje radau tokį dokumen
tą. Tai buvo 1898 m. tremtinių 
rašytas laiškas carui - prašymas 
žemės šiaurėje. O caras kampu
tyje įrašęs: “Tokiame šaltyje ne
gali gyventi net žvėrys, juo la
biau žmonės. Neleidžiu.” Tai 
įrodymas, kad paskutinysis ca
ras buvo nepaprastai rūpestin
gas ir geras žmogus. Už šį atra
dimą Anglijos karalienė norėjo 
mane pagerbti, bet atsisakiau...

Aš linksiu galva.
- Žinai vieną sykį atidaręs 

duris radau du vaikelius besto
vinčius. Įleidau juos. Pasirodė, 
jog tai pamestinukai. Jų motina 
pabėgo, palikusi vienus gatvėje. 
Aš juos pamaitinau, nuprau- 
siau, priglaudžiau. “Mes pas ta
ve dabar gyvensim,” - sakė jie. 
Bet kadangi aš senas ir beveik 
aklas, tai juos įsivaikino kiti geri 
žmonės - gydytojai. Tie vaikai irgi 
mane dideliu žmogum vadino...

- Ar žinai, kad Vilniaus Ka
tedros aikštėje statys Gediminui 
paminklą?

- Žinau - sakau. - Bet man 
nepatinka, kad jį statys ten.

- Ir man nepatinka. Ten ne 
vieta skulptūrai! Ten ir pilis, ir 
katedra - jos užgoš paminklą. 
Tu ateik rytoj rytą. Rytoj nuei
sim į savivaldybę pas Vidžiūną 
ir protcstuosim.

- Gerai. Ateisiu.
- Aš tau įsikibsiu į parankę, 

ir visi pavydūs kaimynai sakys: 
“Va, žiūrėk, tas nenaudėlis Ka- 
zimierėlis eina į metrikacijos 
biurą. - Kazimieras juokiasi. 
Paskui pabučiuoja man abi ran
kas ir liepia saugotis gatvėje.

Manau, skaitytojai irgi brau
kia ašarą, kartu su manim. (No
rėdami glaudžiau su Kazimieru 
Skebėra susipažinti, skaitytojai 
gali pasidomėti jo knyga “Rei
kėjo mūsų kančių”, 1990, “Min
tis”).

(Atkelta iš 6-to psl.) 
maliais švenčių linkėjimais, ir 
Aldona tuoj pridėjo:

- Prašau jaustis kaip namie. 
Ką galiu tau po kelionės pasiū
lyti?

- Kokia čia kelionė? Porą 
gerų kvartalų nuo čia.

- Tai ne iš šiaurės?
- Iš šiaurės, bet vakar stab

telėjau čia pas tokį Fredą, tai 
taip ir prabėgo vakaras... jūsų 
jau nebenorėjau trukdyti, bū
čiau nesiderinęs prie švento va
karo; ir ką čia bekalbėti, vis tiek 
norėjau jus aplankyti, pasvei
kinti, sakiau, kad atvažiuosiu, 
tai ir atvažiavau...

- Nepakeitė tavęs nė vie
natvė, Romai, - pastebėjo tarsi 
draugą užjausdamas Zigmas.

- Žinai, pagadino... Be kitų 
dalykų, įdomiausia ir tai, kad 
kai susitinku lietuvį, tai sprogs
iu kaip bomba; taip noriu kal
bėti, kad jūs nežinote...

- Tai grįžk atgal, ko ten už
sidarei?

- Turiu kitų planų, jei išlik
siu nesusimaišęs.

Sujudo “gerasis” namas. 
Buvo linksmas Kalėdų rytas. 
Juodos mintys, kad su Romu 
kažkas ne taip, išsisklaidė. Sese
rys šoko ruošti pusryčius. Kaž
koks entuziazmas užvaldė šei
mininkus. Juk lauktas svečias 
jau čia. Bus daroma viskas, kad 
jam čia būtų patogu, malonu ir 
gera. O išėjo visai kitaip.

Po pusryčių - kas į sofą, kas 
į fotelius. Visi artimi, seniai pa
žįstami, tos pačios kartos ben
dro likimo išeiviai. O tas Romas 
šeimininkui kaip brolis. Tik jau 
kai pradės ką šnekėti, niekas 
nespės kokį žodelį kur įkišti. 
Kalbėjo ir šį kartą daug, gal tru
putį keistai, bet kaip kitaip, kai 
jis ir pats keistuolis.

- Buvau vėl Lietuvoje, - pa
sakojo svečias, - išsikasiau duo
bę, grįšiu, atsisėsiu ant duobės 
krašto su buteliuku ir lauksiu. 
Praradęs pusiausvyrą, ne kur ki
tur, o žemyn, ir viskas aišku. 
“Nejuokingas juokas”, - pagal
vojo Zigmas. Gal ir seserys tą 
patį, nes jokio atsiliepimo, tik 
toks nelauktas sumišimas. O 
svečias toliau:

- Tai matote, gerbiamieji, - 
kreipėsi tarsi kokią prakalbą 
pradėdamas, - kokie ryšiai su 
kraštu, dėl kurių penkiasdešimt 
metų draskėmės. Dabar visai 
paprasta: senukai arba pelenai į 
Lietuvą, o jaunimas iš Lietuvos. 
Nieko sau mainai, bet visiems 
turbūt taip gerai.

- Gal jau ne taip blogai, po
ne Romai, - neiškentė Jolanta.

- Sutinku, ponia: - šūktelė
jo pašnekovas, - sakykim čia ne 
blogybė, gal čia toks dabartinis 
patriotizmas. Žiūrėk, profeso
riai, slavistikos žinovai, polito
logai kaip gervės traukia į Va
karus ir mano, kad Amerika be 
jų sugriūtų. Ir kad bent tylėtų, 
nesvarstytų išeivių grįžimo j tė
vynę. Patys įsisukę kapitalizmo 
verpetuose tik patarinėja visam 
pasauliui, teisingais ir nešališ
kais dedasi...

Nebuvo sunku pastebėti, 
kad svečias karščiuojasi. Zig
mas tarė:

- Romai, pertrauksiu tave, 
gal ką išgertume švenčių proga?

Svečias nutilo. Šyptelėjo. 
Konjako taurelę į visų sveikatą 
išlenkęs, antrą išgėrė už Lietu
vą, trečią - už pirmąją meilę. 
Tolimų dienų atminimai užval
dė pašildytus jausmus.

- Zigmas neleis meluoti, - 
pradėjo Romas, - tos mergytės 
akys mane pritrenkė. Į mane 
paskui niekas taip nežiūrėjo. 
Tas žvilgsnis buvo viskas ir pasi
liko iki šių dienų. Tai neišaiški
nama. Ir gerai, nes jei paaiškė
tų, viskas dingtų... O paskui, 
Zigmai, tu jau nebežinai nieko, 
nes buvai iš Kauno dingęs, pas
kui komunistai išbadė tos mer
gaitės akis; atėjo vokiečiai iš
laisvino ją ir pasakė man: pasi
imk ją ir vcdžiokis. Baisus šiur
pas mane nukratė: negi visą gy
venimą teks man vedžioti aklą 
moterį... Tuo viskas ir pasibai
gė, bet tasai žvilgsnis liko ir vi
sur į mane įsmeigtas... Kaip nuo 
jo pabėgti? Ar jūs žinotumėte? 
Nelengva buvo suprasti: kalba 
jis taurelių poveikio pagautas, 
ar yra kažkas dar daugiau. Šei
mininkai susižvalgė. Jolanta sė
dėjo akis nuleidusi.

- Nebeprisiminkim baisių 
dalykų, Romai, - tarė Zigmas, - 
Kalėdos, džiaukimės, Dievui 
dėkokime. O jei tau reikia ko
kios pagalbos, mes bandysime 
padėti.

- Reikia, įpilk dar vieną, - 
atkišo taurelę. Priešais sėdėjusi 
Aldona mirktelėjo vyrui.

- Romai, užuodi iš virtuvės 
sklindantį kvapą? Juk kalakutas 
kepa. Pavalgysim... ir paskui... 
mat per daug pats žinai, kad ne
gerai.

Svečias pastatė taurelę, kaž
kaip dirbtinai sujudėjo, palin
gavo galvą. Įsiterpė nejauki tyla. 
Jolanta ją suardė:

- Kaip kelionė? Ar daug 
sniego šiaurėj?

- Visi suvirto j griovius, o aš 
sau vienas traukiu, - ir pradėjo

aiškinti apie laimę, likimą ir ste
buklus. Šnekėjo skubiai, kirto 
žodžius pusiau, kitus kartojo ir 
kartojo. Buvo aiškiai matyti, 
kad jis kažko nervinasi. O kai 
Zigmas pasiūlė jam kambarį, 
kad po kelionės pailsėtų, kad 
pabūtų vienas - jis staiga šokte
lėjo nuo sofos ir pasakė:

- Jau laikas, važiuoju pas 
Fredą...

Nė vienas nebežinojo nei ką 
jam sakyti, nei ką daryti. Romas 
tik griebė savo striukę - ir pro 
duris. Seserys ir Zigmas iš nuos
tabos pastiro, ir kol jie susi
orientavo, kas čia darosi, gatvė
je automobilis jau burzgė. Visi 
trys išlėkė laukan. Romas, juos 
pamatęs, pravėrė langą ir šūkte
lėjo:

- Ačiū už riestainius, gerieji 
žmonės!..

Išplėstomis akimis jie nuly
dėjo tolstantį automobilį. Da
bar jau jiems buvo aišku, kas 
vakar vakare paskutinis stovėjo 
prie durų. Tas juokdarys nė se
natvėje be išdaigų negali gyven
ti.

* * *
Romas Rupeika dingo. Zig

mas rašė laiškus - jokio atsaky
mo. Skambino - telefonas iš
jungtas. Teiravosi policijoje - 
jokių žinių apie tokį asmenį. 
Ieškojo kažkokio Fredo - viskas 
niekai. Palengva teko susigy
venti su mintimi, kad jis grįžo į 
Lietuvą kaip buvo tada juokau
damas prasitaręs.

Prabėgo metai - ir vėl Kalė
dos. Staiga - Romas. Jo sveiki
nimas, jo ranka rašytas kuklus 
atvirukas ir laiškelis: “Mielas 
Zigmai, pirmiausia atsiprašau 
už viską, ką esu Jums nemalo
naus padaręs. Štai tau dabar tas 
pats draugas, bet kitas žmogus. 
Pasveikau. Sustiprėjau. Vieni 
kitiems padėjom. Organizaciją 
jau pirmame susirinkime pava
dinau Angelų aplinka (AA). 
Toks pavadinimas man geriau 
patiko. O įtaka? Prisipažinsiu - 
prisidėjo ir Tavo gerieji namai. 
Ilgiau nebegalėjau nešiotis min
ties, kad Tu darai gerus darbus, 
o aš tik sliekas. Todėl dabar 
grįžtu į Lietuvą ne sėsti ant 
duobės krašto, bet pagelbėti 
tiems, kurie sėdi. Manau, kad 
mano patirtis bus jiems naudin
ga. Linksmų švenčių Tau ir šei
mai. Parašysiu vėliau kaip man 
sekasi. Tavo Zigmas”.

• Sv. Bernardas iš Clairvaux rašė 
apie popiežiaus rinkinius: “šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jį popiežiumi”.

švenčių
proga

ristaus
linkiums

Lietuvos kankinių parapijos
vaikučių choras “Angeliukai" ir vadovė Nijolė Benotienė

Tyra širdies giesme 
Garbinkim Dievą aukštybėse, 
Skelbkime Viešpaties vardą, 
Neškime meilę žmonėms!
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visus gimines, 
draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ proga
ir linkime laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
M. Miceikienė ir šeima$

&

2v. T^alėdų ir 'Naujųjų metų

proga sveikinu 
savo draugus ir 
pažįstamus, 
linkėdama sveikatos, 
laimės ir džiaugsmo!

Elžbieta Strodomskienė "*#♦
s 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 įį
Aldona ir Andrius Oliai, FL jį

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

Bronė Maziliauskienė 

Ina ir I an Kavanagh

S

Karagandos lietuvių šventovės klebonas a.a. kun. ALBINAS DUMBLIAUSKAS, SJ (miręs 1991 m. sausio 14 
d.) 1990 metų rudenį, pirmos ekspedicijos metu šventina lietuvių tremtinių ir politkalinių kapus Kara
gandos stepėse Nuotr. H. Paulausko

Dvylika brolių žvaigždėmis tapusių
Baltuos žiemužės pataluos 
Štai dvylika brolelių miega... 
Ramybės kūnams tik neduos. 
Jų sielos žvaigždėmis per sniegą, 
Apšviestos saulės spindulių, 
Nuplaukia miško takeliu.
Jas pasitikę angelai
Į dangų iškelia aukštai.
Ak, žvaigždės!
Žvaigždės jūs auksinės!
Jūs amžinai širdy Tėvynės!
(Iš poemos “Atminties minorai”, l.V.)

Šėlstančios pūgos greičiu pralė
kė 50 metų nuo tos šiurpios tragedi
jos, kai 1946 m. šaltą gruodžio 12- 
osios rytą Notigalos pelkės žeminė
je (Rokiškio raj.), provokatoriaus 
išduoti, nuo rusų kareivių ir stribų 
automatų šūvių žuvo Panemunėlio, 
Skapiškio ir Pandėlio partizanų 
būrio dvylika kovotojų už Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. Tądien 
Lietuvos žvaigždyne įsižiebė dar 
dvylika žvaigždžių, kurių vardai 
aukso raidėmis įrašyti į Tėvynės 
kančių istorijos knygą: Bronius 
Adomonis, Ignas ir Feliksas Blažiai, 
Jonas Kaunietis, Juozas Mikėnas, 
Bronius Naujikas, Julius Puluikis, 
Jonas Šiupinys, Jonas Viduolis, 
Juozas Zoluba, Vladas Žalkauskas 
ir austrų lakūnas Stefanas Hofma
nas. Kiti trys šio būrio partizanai - 
Petras Čižiūnas, Antanas Šiupinys 
ir Balys Jasiūnas, tąsyk atsišaudyda
mi išvengė mirties. Tačiau 1947 m. 
sausio 7 d. jie taip pat buvo išduoti 
ir nužudyti.

Kareiviai ir stribai, veždami žu
vusiųjų kūnus per Salagalio kaimą, 
sustojo prie Adelės ir Ignoto Stum
brių namo, kuriame žūties išvakarė
se Mamutės ir Tėveliuko (taip šiltai 
partizanai vadindavo A. ir I. Stum
brius) su meile priimti ir pirtyje išsi
maudę, valgė “paskutinę vakarie
nę”... Užgniaužę širdies skausmą, 
su kančios ir siaubo sklidinomis aki
mis kaimo dorieji žmonės žvelgė į 
krauju sumirkusių atėjūnų pakirs-. 
tus Tėvynės ąžuolėlius. Todėl ne
nuostabu, jog pjesėje “Sėlių krašto 
legenda” iš vienos herojės lūpų išsi
veržia kupini širdgėlos ir neapy
kantos atėjūnams - sadistams žo
džiai:

Notigalos, Rokiškio rajono, pel
kėse žuvusioms partizanam pas
tatytas paminklas - kryžius

Nuotr. D. Zibolienės

Mr' 1 ? ZZ
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I SVKALEDU
irNaujų 1997 metų

M proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus ir

M linkime Dievo palaimos bei
J* tyro džiaugsmo -

*MH
&

Kai vežė negyvus per mišką, 
Sunku ir apsakyti viską. 
Kai ties Stumbrių senole gryčia 
Šėtonai dar sustojo tyčia.
Suėję gryčion, dienai brėkštant, 
Stikles kraujuotus plovės rėčkoj.

Žudikams išvažiavus iš kiemo, 
Mamutė sūnelių krauju pravirkusį

šulinio vandenį išpylė pirkios palan
gėje. Dabar čia Ąžuolėlių atmi
nimui žydi gėlės, kurias pasodino 
Stumbrių dukra Vandutė.

Palikę žado netekusius Salaga
lio žmones, nužmogėję kareiviai ir 
stribai atvežė žuvusiuosius į Pane
munėlį ir suguldė miestelio aikštėje, 
kurioje su nupjautu dešinės rankos 
pirštu (ant jo buvo užmautas vestu
vinis žiedas) dar gyvas sušalo Vla
das Žalkauskas...

Kurį laiką išgulėję Panemunė
lyje, žuvusiųjų kūnai buvo atvežti į 
Pandėlį ir numesti prie šventovės. 
Tik prieš šv. Kalėdas:

Kai nusibodo niekint kūnus, 
Į šulinius gilius sugrūdo 
Prie pat malūno ir ant tako, 
Širdim apkurtę ir apakę 
Tie mūsų “nuostabūs gynėjai” 
Iš pragaro gal atgarmėję.

(“Atminties minorai”)

Dabar šioje vietoje, kur į šuli
nius buvo sugrūsti sukapoti partiza
nų kūnai, jų atminimui žemiečių 
patriotų rūpesčiu pastatytas geleži
nis kryžius, kurį pašventino Pandė
lio parapijos klebonas kun. B. Ba- 
laiša. 1989 m. vasarą partizanų pa
laikai perlaidoti Pandėlio kapinėse. 
Ant šio mums brangaus kapo pasta
tytas paminklas, kurį suprojektavo 
garbės kraštotyrininkas ir tautodai
lininkas Leonas Ernestas Juozonis.

1995 m. rugsėjo 16 d. Salagalio 
k. prie ąžuolo buvo atidengta pa
minklinė lenta su išdrožtu Rūpinto
jėliu dvylikai žuvusių Notigalos par
tizanų, taip pat šio kaimo bei apy
linkės aukoms: Alfonsui Stumbriui 
(tai pati pirmoji auka, žuv. 
1944.XI.29), Jonui Stumbriui, Va-

lerijonui Pivoriūnui, Jonui Narbu
tui, Vytautui Obolevičiui ir kt. Šios 
paminklinės lentos autorius taip pat 
Leonas Ernestas Juozonis.

Buvusio skapiškėno miškinin
ko Vidmanto Markevičiaus bei ge
rų žmonių ir Rokiškio kareivių kuo
pos rūpesčiu vienoje iš Notigalos 
pelkės salelių, kur slėpėsi partiza
nai, nors ir nevisai atstatytas bunke
ris. Tikrąją šio bunkerio vietą nus
tatė buvęs ryšininkas Antanas Mati- 
josas iš Šepetos. Šioje vietoje jis su
rado supuvusius rąstus, šaukštelius, 
rinkes ir kitas relikvijas, kurias laiki
nai perdavė saugoti savo seseriai. 
Prie šalia bunkerio augusio berželio 
(dabar jau didelio beržo) pritvirtin
tas ąžuolinis kryželis.

Tegu šios atmintinos šventos 
vietos mums, o ypač augančiai nau
jajai kartai, sielos kalba seka amži
nai gyvą legendą apie Dvylika bro
lių žvaigždėmis tapusių, kurių:

...Sielos spindinčio baltumo 
Žvaigždelėm iš aukštybių žiūri\ 
Ir ragina visus į būrį 
Kovot už Laisvę visada 
Tik Meile, Gėriu ir Tiesa!

(“Sėlių krašto legenda,” l.V.)
Irena Vaieikauskaitė

Mount Brydges, Ont.

g VEIKIMU 
visus savo gimines, 

draugus bei 
pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir
Naujais 1997 metais

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

Juzė Valaitienė

I Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų 
į Naujųjų metų visiems Kanados lietuviams linki - h

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo įc 
vedėja ir valdyba įfe

‘“Kalėdų rytą saulė pražydo

Toronto lietuvių choras “Volungė” bei jo vadovai - Dalia 1 
Skrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas sveikina savo gimines ir a 
draugus su šv. Kalėdom ir linki visiems džiaugsmo, vilties bei ramybės p 
Naujaisiais 1997 metais! |

TORONTO LIETUVIU NAMAI
Tautinė ir masinė muzika nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius

(Atkelta iš 7-to psl.)
Mada? Tikriausiai. Bet ar 

kartais tranzistorius nėra jauno 
žmogaus siela, jo lūpos? Nes 
estrada atėmė iš jo dainą. To, 
ką dainuoja naminės ir užsieni
nės žvaigždės - nei vienas, nei 
būryje nepadainuosi. To, ką 
dainavo tėvai - ir nemoka, ir 
gėda. Gražiai skamba liaudies 
dainos, įvairių ansamblių atlie
kamos. Bet šiuolaikiniam jau
nuoliui pasirodyti su ja bendra
amžių būryje, kur aptariamos 
estrados naujienos, ginčijamasi 
dėl pačių madingiausių atlikėjų 
- tai tas pats, kaip ateiti į tokį 
sambūrį Vilkaviškio gamybos 
džinsais. Tad ir nešasi tranzisto
rių. Jeigu kadaise kaimo vyrus 
galima buvo nustebinti nauja, 
plačiai, galingai sudainuota dai
na, tai dabar — naujais džiazo 
įrašais. Jeigu kadaise kaimo 
merginos skolindavosi viena iš 
kitos sąsiuvinėlį su dainomis, tai 
dabar - magnetofono juostas. 
Paspaudei klavišą - ir rėkia. Nei 
tau melodijos, nei žodžių mo
kytis.

‘O, liaudies žodi, sandoros 
lobyne!’ - šaukėsi prie dainos 
kadaise Adomas Mickevičius. 
Tautų balsus tautose girdėjo 
Herderis, jų švelniu lyrizmu ir 
dvasiniu tyrumu žavėjosi Goe
the. Liaudies daina išsupo pag
rindines nacionalines vertybes - 
ir kalbą, ir charakterį, ir etinį, ir 
estetinį idealą. Ak, vaikai, vai
kai! Tai, kas rėkia toje dėžėje - 
neturi jokio nacionalinio pavi
dalo. Tai greičiau dvasiniai 
džinsai. Tegul tai būna mada, 
tegul tai būna epidemija, tiktai 
tegul tai netampa jūsų siela. Iš- 
liksim, išlaikysim. Tikiu, kad po 
kiek laiko, suskambus liaudies 
dainai, sudrėks ir jūsų akys” 
(Dienoraštis be datų, 95-96 psl.).

Ar išsipildys poeto žodžiais 
išsakyta visos tautos viltis, ar 
šios ir būsimų kartų vaikai ir 
jaunuoliai pamils tikrąją muzi
ką, iš širdies trauks liaudies dai
ną, priklauso nuo mūsų nuovo
kos, nuo mūsų teisingų sprendi
mų, geros valios ir dvasios 
pastangų.

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

Aštuoniasdešimtmečiu! ar
chitektui Jonui Stelmokui gresia 
JAV pilietybės netekimas ir ištrė
mimas. Tokį žemesnio teismo nu
tarimą dabar patvirtino apeliaci
nis teismas. Pensilvanijos valstijo
je gyvenantis pensininkas J. Stel
mokas yra kaltinamas žydų žudy
mu Lietuvoje II D. karo metais. 
Esą jis tarnavo vokiečių suburtoje 
grupėje, kuri Lietuvoje sunaikino 
beveik 10.000 žydų. Senukas J. 
Stelmokas kaltinamas tokios tar
nybos nuslėpimu įvažiavimo į 
JAV dokumentuose. Pensijon iš
ėjęs architektas J. Stelmokas pa
neigia lokį kaltinimą. Į JAV jis 
yra atvykęs 1949 m. ir JAV pilie
tybę gavęs po šešerių metų. Lie
tuvos prokuratūra praneša, kad 
apie J. Stelmoko veiklą žydų žu
dyme esama šiokios tokios me
džiagos. Jos betgi nepakanka J. 
Stelmoko nusikaltimui įrodyti. 
Lietuvon dabar jau yra grįžęs 
Aleksandras Lileikis, aštuonias
dešimt devynerių metų, tarnavęs 
vokiečių prižiūrimoje pagalbinėje 
policijoje. Jo dalyvavimas žydų 
žudyme taipgi nesąs įrodytas. By
la yra nutraukta ir prieš porą me
tų iš JAV Lietuvon ištremtas A. 
Mineikiui.

Algis Biliūnas, Sibiro tremti
nys, sulaukęs pensininko am
žiaus, 1996 m. spalio 30 d. staiga 
mirė savo namuose Klivlande. Jis 
yra 1945 m. savo tėviškės laukuo
se žuvusio Anykščių apylinkės 
partizanų vado sūnus, su motina, 
seserimis Sibiran ištremtas jau 
1948 m. Ten jis vedė iš Vilniaus 
krašto kilusią Kristiną. Jiedu iš 
Sibiro buvo išleisti Lenkijon. Gi
minių pagalbos dėka, velionis 
prieš 1965 m. Kalėdas su žmona 
ir dukromis atvyko į JAV. Pra
džioje jie gyveno Niujorko valsti
joje, o vėliau persikėlė Klivlan- 
dan. Ten jam teko dirbti “Dirvo
je”, kompiuterinėje skaitytojų ap
skaitos įrangoje.

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

savo mirusius narius prisiminė 
1996 m. spalio 6, sekmadienį, pa
maldomis Aušros Vartų švento
vėje. Jiems skirtas Mišias atnaša
vo ir pamokslą sakė klebonas 
kun. Augustinas Steigvilas. Gie
dojo jaunimo choras.

Argentinos lietuvių centras 
1996 m. spalio 19 d. paminėjo 
savo veiklos septyniasdešimtmetį. 
Programai vadovavo Aleksandra 
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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

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

Spazk ir Nelė Zavickaitė-Mahne. 
Sugiedojus Argentinos ir Lietu
vos himnus ir prisiminus mirusius 
lietuvius, AL centrą sveikino Lie
tuvos garbės konsulas inž. Algi
mantas Rastauskas ir Estijos gar
bės konsulas Peet Pulisar. Trau
kinėlį suvaidino ir kelis tautinius 
šokius pašoko “Spindulio” an
samblio vaikų grupė su savo va
dove Nele Zavickaite-Mahne. 
Antrąją sveikintojų grupę sudarė 
ALOS tarybos ir SLA pirm. Ar- 
naldas Vezbickas, sekr. Alicija 
Mikučionytė, Mindaugo draugijos 
Berisse pirm. Valentina Bukaus- 
kaitė-Persico ir “Nemuno” drau
gijos pirm. Alfredas Dulkė. Orga
nizacijų vardu Argentinos lietuvių 
centrui buvo įteiktos bronzinės 
lentelės su septyniasdešimtmečio 
sukakties įrašu. Aldona Jablons- 
kytė perskaitė iš Lietuvos parei
gūnų raštu gautus sveikinimus. 
Programą dainomis užbaigė nau
jas “Atminties” choras, šokiais - 
“Inkaro” ansamblis, vadovauja
mas Juozo Puliko.
Vokietija

VLB atstovų suvažiavimas 
1996 m. lapkričio 22-24 d.d. įvyko 
Hiutenfelde, Vasario šešiolikto
sios gimnazijai priklausančioje 
Romuvoje. Pasak valdybos pirm. 
Armino Lipšio, VLB dabar turi 
tik pusdevinto šimto narių. Tad 
pasigirsta vis daugiau balsų, kad 
tokia VLB organizacija ir jos su
menkėjusi veikla jau yra nereika
lingos. Tačiau A. Lipšys su tokia 
išvada nesutinka. Jam atrodo, kad 
bendruomeninę VLB veiklą būtų 
galima sustiprinti, arčiau sutelkus 
dabar po visą Vokietiją išblašky
tus lietuvius. Pertvarkant VLB 
organizaciją, dabar palikta tik 
penkiolika apylinkių, o jų dar bu
vo dvidešimt devynios su labai su
mažėjusiu narių skaičiumi. Buvo 
gyvenama viltimi kad tą narių 
skaičių vėl padidins ateiviai iš 
Lietuvos. Tačiau pastaruoju metu 
sumažėjo ir iš ten atvykstantys 
svečiai. Veiklesnė yra VLB Ham
burgo apylinkė, suorganizuojanti 
daugiau renginių, tačiau ir ten 
Užgavėnių karnavalas susilaukia 
daugiau dėmesio už Vasario še
šioliktosios šventę. Tačiau 1996 
m. ten buvo atsisakyta ir Vasario 
šešioliktosios minėjimo. Mat juo 
nepavyko sudominti lietuvių jau
nimo.

VLB ryšius su Lietuvos am
basada Bonoje sustiprino pasida
lijimas darbais. Mat ambasada 
dabar leidžia VLB vadovams iš
duoti pažymas lietuviams, netu
rintiems Lietuvos pasų. Su tomis 
VLB pažymomis jie gauna nemo
kamas įvažiavimo Lietuvon vizas. 
VLB organizacija dabar gali išra
šyti rekomendacijas ir norintiems 
gauti Lietuvos pasus. Vasario še
šioliktosios gimnazijoje dar tebe
veikia buvusio “Pienocentro” 
bendrovės direktoriaus Jono 
Glemžos 1968 m. įsteigta “Labda
ros” organizacija, finansinę para
mą teikianti ne tik Vasario šešio
liktosios gimnazistams, bet pade
danti ir Sibiro tremtinių vaikams 
atvykti atostogų Lietuvon. 1995 
m. “Labdara” vaikų stovyklai Gi
ruliuose paskyrė 400 DM. VLB 
darbuotojų suvažiavime Hiuten
felde koncertinę programą atliko 
klarnetistas Algirdas Budrys su iš 
Lietuvos atsivežtomis talkininkė
mis - Irena Budriene ir Halina 
Zubel.

ristaus gimimo ir

Salomėja ir Liudas Olekos

Lina Einlkienė
Aldona ir Mečys Empakeriai
Teresė Enskaitienė, 

Hamilton, Ont.
Marija Elijošienė

Irena ir Vincas Ignaičiai 
Birutė, Stepas, Ignatavičiai 

Wasaga Beach, Ont.
Jadvyga Ignatavičienė

Levute ir Aleksas Andruliai 
Marija ir Jurgis Astrauskai 
V. V. Augėnai
Zosė ir Petras Augaičiai, 
Albina Augaitienė ir šeima 
Birutė Abromaitienė

ir duktė Angelė 
Aniceta Aperavičienė 
Birutė, Jonas Aukštaičiai 
Juozas Astas, Hamilton Ont.
A. J. Asmenavičiai, 

Hamilton, Ont.
Marta Adomavičienė-

Trečiokienė
Romualda ir Vytautas Akelaičiai 
Vytautas ir Sigita Aušrotai 
Irena ir Antanas Ambraškos,

Phoenix, AZ

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

Linas, Gailutė ir jų šeimos
Stasė ir Mečys Bučinskai
Regina Beržinienė,

Vienna, Ont.
Marytė, Bronius Bagdonai, ir 

šeima, Oakville, Ont.
Jadvyga Barzdaitienė
Marija Borusienė ir vaikai

Danutė, Algimantas ir 
Roma su šeima, 
Hamilton, Ont.

Irena, Jeronimas Birštonai 
ir šeima, Stayner, Ont.

Vytautas Birštonas
Nelė ir Jonas Budriai 
Gražina Balčiūnienė
Irena Baltakienė ir sūnūs -

Vitas ir Algis
Adomas ir Kristina Biretos
E. Bersėnienė ir šeima
Izabelė ir Petras Baronai, f

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

Hamilton, Ont.
Rasa ir Otonas Berentai
Marta Bernotienė, 

Phelpston, Ont.
K. Beržanskis, 

Collingwood, Ont.
Bakšų šeima
Vida ir Algis Baltrušaičiai, 

Collingwood, Ont.

G. T. Cipariai,
Rodney, Ont.

Vladas Čėsna, Ancaster, Ont.
Petras Čiurlys
Benas ir Vera Cvirkos,

Simcoe, Ont.
Elena Činčikienė ir sūnus Jonas

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

Jonas, Kunigunda Dervaičiai 
St. Catharines, Ont.

Aldona ir Petras Dranginiai 
Birutė ir Petras Daržinskai 
Jonas ir Zita Didžbaliai 
E. Dubininkas ir dukros 
Elena ir Jonas Dalmotai,

Ottawa, Ont.
Onutė ir Jonas Deveikiai, 

Hamilton, Ont.
M. Daukšienė su sūnum Linu 
Dirmantų šeima
Irena ir Edvardas Daniliūnai, 

London, Ont.

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.

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

aujųjų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

sviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 
ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais

' B. V. Gataveckai
Valerija ir Stasys Gudaičiai, 

Niagara Falls, Ont.
Mykolas Gegužis
Valerija Gustainienė

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

Hamilton, Ont.
Jonas, Bronė Greičiūnai 

ir šeima
A. K. Gudžiūnai, Ottawa, Ont.

Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Vanda Jasinevičienė ir

Algimantas Jasinevičius 
Viktorija Jasiūnienė 
Milana ir Albertas Joneliai, 

Verdun, Que.
Petras, Zuzana Jonikai 

ir mama Monika, 
Hamilton, Ont.

Bronė Jonynienė
Pranas ir Danutė Jankai 

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

Hornby, Ont.
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

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

Janavičiai
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
lJA| J. Juozaitienė, dukros Dana ir 

Aida su šeimomis, 
Hamilton, Ont.

Alfonsas Jonušas 
Alicija ir Inocentas Jurcevičiai 
Elena Juodvalkienė,

Oshawa, Ont.

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
Jonas Karaliūnas, 

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.
V. Kryžanauskas su vaikais ir 

vaikaičiais, 
Collingwood, Ont.

Teofilė Kobelskienė
Elena ir Vytas Krikščiūnai
Janina Kaunaitė
Valė Kecorienė
Danutė Kekienė ir sūnus Tomas, 

West Lome, Ont.
A. J. Kairiai
Valerija ir Donatas Karosai
Birutė Kazlauskaitė, Altanta, GA

Birutė, Jonas Lukšiai ir šeima, 
Tillsonburg, Ont.

Julija Liutkienė
Lydia ir Juozas Lukšos

London, Ont.
E. Lorencienė
Elena ir Povilas Lukavičiai 

su šeima, Hamilton, Ont.

Sofija Martinaitienė
Alfonsas Marcis ir dukra Milda 
Vida, Feliksas Mockai ir šeima 
Liuda ir Zigmantas,

Zigmantas jn. Mockai, 
Rodney, Ont.

Vytautas Montvilas
Z. J. Mažonai

Juozas ir Stella Miškiniai, 
Niagara Falls, Ont.

Albertina, Julius Mačiukai, 
Hamilton, Ont.

Elena Mažulaitienė, 
Hamilton, Ont.

Stasys Matulionis, 
Brantford, Ont.

Liuda Morkūnienė
Z. S. Matukaitienė, 

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, 

Candiac, Que.
Viktoras ir Rita Navickai su 

Šeima, Tillsonburg, Ont.
Elena ir Raimondas Namikai

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
Vincas ir Silvija Piečaičiai
Juozas, Aldona, sūnus

Antanas Petrauskai 
Aldona ir Mečys Pranevičiai 
Jonas Pužas
Bronė ir Aleksas Parėščiai, 

Hamilton Ont.

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

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, Vilnius, Lietuva 
Albina Rimkienė, Hamilton, Ont. 
Rita Rudaitytė, Shawinigan, Que. 
B. E. Rakauskai

Danutė ir Bronius Staškevičiai 
ir Petronėlė Jucevičienė 
Verdun, Que.

Bronė Stankaitienė
Gražina ir Antanas Stankai
Liuda Stulginskienė
Teklė ir Adolfas Sekoniai, 

St. Petersburg, FL.
Jonas Šeperys
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
Genovaitė Sprainaitienė
Albina Štuopienė
Viktoras Skukauskas
Nijolė, Jonas Šimkai
Janina, Juozas Šarūnai, 

St. Petersburg, FL
Marija ir Pranas Šiūliai, 

Hamilton, Ont
Juozas Staškevičius
Liuda ir Jurgis Stungevičiai, 

Hamilton, Ont.
Eleonora ir Antanas Šiškai, 

Fort Erie, Ont.
Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont.

Jadze 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.
Erika ir Vincas Sakai, 

Hamilton, Ont.
Liuda Šileikienė
Sofija Styrienė
Bronė Sapijonięnė
Vanda, Petras Šidlauskai, 

Hamilton, Ont.
Jonas Stankus, dukros Loreta 

ir Vida, Hamilton, Ont.
P. Stočkus
Klara ir Kostas Stankai,

St. Catharines, Ont.
A. G. Skaisčiai, Grimsby, Ont. 
Laima ir Algis Šeškai

G. B. Trinkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai
Gerda ir Albinas Tarvydai
Sofija Tumosienė
Valerija ir Albinas Tautkevičiai, 

Windsor, Ont.

S. A. Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

Bronius Urbonavičius

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 
Petrė Vitienė, Burlington, Ont.
J. Vaškela
Gintautas ir Genė Venskaičiai 
Stasys ir Vanda Vaitkai 
Birutė ir Vladas Vitai,

Tillsonburg, Ont.
Elena ir Bronius Vyšniauskai, 

Dutton, Ont.
Adelė Vapsvienė, 

Montreal, Que.
Vytautas Vaidotas
Regina ir Stasys Valickiai, 

Collingwood, Ont.
Ona ir Antanas Vašiai,

Parma, OH
Zita Vainauskienė,

Hamilton, Ont.
Leokadija ir Juozas Vitai,

Tillsonburg, Ont.
Irena ir Steponas Varankos

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žade!kis
K. B. Žutautai
Delfiną Zulonienė, 

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

ir sūnus Aleksas
Antanas Žilėnas
Marija ir Pranas Žymantai, 

Wasaga Beach, Ont.
E. P. Žuliai
Irena ir Petras Zubai, 

Hamilton, Ont.
Onutė Zdanavičienė, 

St. Catharines, Ont.
Stasė ir Bronius Žutautai
Irena ir Algis Žemaičiai, 

St. Petersburg Beach, FL



BRONIUS NAINYS, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pir
mininkas, sveikina KLB XVI-tosios tarybos antrosios sesijos dalyvius 
1996 m. lapkričio 30 d. Anapilio sodybos muziejaus parodų salėje.

Nuotr. T. Stanulio

Lietuviškojo gyvenimo jungtyje
Kanados lietuvių bendruomenės veikėjai tarėsi aktualiaisiais klausimais
Susirinkusius sveikino Lietuvos respublikos atstovai • Peržiūrėtos pajamos 

išlaidos • Komisijų pranešimai ir planai ateičiai • PLB IX-tojo seimo rūpesčiai
Bendravimo su Lietuva klausimai

X X X X 14911 127-th Street, Lemont, IL 60439 USA 
Tel. 630 257-8714 Fax 630 257-9010

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ t

$XXDžiaugdamiesi vėl pas mus sugrįžusią Taikos ir Ramybės 
švente ir viltingai pasitikdami Naujuosius metus, sveikiname po 
pasaulį pasklidusius bei tėvynėje naują nepriklausomą gyvenimą df. 

įjtž kuriančius lietuvius ir lietuves, linkėdami visiems gražesnio, 'įff 
turtingesnio, laimingesnio gyvenimo.

"ĄĮ, Kalėdų žvakučių šviesomis tesužiba tarp mūsų Vienybė ir
5^ telydi ji mūsų žingsnius per ateinančius metus. Valstybės gerovės ir 

užsienio lietuvių tautinio išlikimo siekiai teglaudina mūsų gretas ir Jfz 
■Jtį. tebūna visų mūsų darbų kelrodis.
XXXTIM*
mF

LINKIMU ŠV. KALŠDU IR LAIMINGU NHUJUJU MGTU 
PLB valdyba:

Bronius Nainys - pirm., Milda Lenkauskienė, Rimas Česonis, 
dr.Vitalija Vasaitienė,Vacys Garbonkus, Aleksas Vitkus, 
dr. Petras Kisielius, Paulius Mickus, Baniutė Kronienė,

Juozas Gaila, Vytautas Kamantas - PLB fondo pirmininkas

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

-gjj inksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų tPVaujų metų 
linkime visiems draugams, 
bičiuliams bei pažįstamiems 
St. Catharines, Toronte ir 
Lietuvoje.

Petronėlė ir Jonas Kalainiai 
Vilnius, Lietuva

Ik A Sveikiname jįį 
su

7 šv. Kalėdomis | 
visus gimines, draugus įį 
ir pacientus, linkėdami

į linksmų bei sėkmingų fe

Dr. Eimutis ir Rita Birgiolai 
su šeima

SKPAžž'Dfž 
ir laimingų bei sėkmingų 

MAŽA/
į j, linkime visiems

įL- savo giminėms,
* draugams ir 

pažįstamiems —
Antanas ir Ona Baltrūnai

I Sveikinam
su šv. Kalėdomis

$ visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
sveikų bei sėkmingų

Naujų metų -
& Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

KLB XVI-osios krašto tary
bos antrosios sesijos suvažiavi
mas įvyko 1996 m. lapkričio 30 
d. Anapilio parodų salėje, Mi- 
ssissaugoje. Užsiregistravus 55 
tarybos nariams, apylinkių pir
mininkams, KLB institucijų ats
tovams bei svečiams, KLB kraš
to valdybos pirmininkas Alg. 
Vaičiūnas atidarė sesiją pa
kviesdamas valdybos narį kun. 
E. Putrimą sukalbėti invokaciją. 
Dviem gitara lydimom giesmėm 
susikaupimo momentą gražiai 
papildė Lietuvos jaunuoliai, at
vykę į Kanadą iš Ohio, kur jie 
studijuoja Steubenville, OH uni
versitete.

Prezidiumą sudarė sesijos 
pirmininkai E. Petrauskas (iš 
Londono apylinkės), K. Du
bauskas (Calgary), sekretorės 
G. Bijūnienė ir M. Vasiliauskie
nė (abi iš Toronto). Rezoliucijų 
komisijon įėjo Gr. Petrauskienė 
(Londonas), V. Stanevičienė 
(Hamiltonas) ir Alg. Eimantas 
(Otava).

Suvažiavimo dalyvius svei
kino Lietuvos ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas, Klaipėdos 
meras dr. S. Šukys, Lietuvos 
ambasados Otavoje reikalų pa
tikėtinis J. Paslauskas, JAV lie
tuvių bendruomenės vicepirmi
ninkas Algis Rugienius ir Kana
dos lietuvių fondo tarybos pir
mininkas Paulius Kuras. Raštu 
sveikino garbės generalinis kon
sulas Haris Lapas.

Po praėjusios sesijos proto
kolo priėmimo, KLB pirminin
kas A. Vaičiūnas apibūdino val
dybos narių pasikeitimus, praė
jusių metų veiklą ir rūpesčius, 
padėkojo Kanados lietuvių fon
dui, lietuvių kredito kooperaty
vams ir visiems aukotojams už 
finansinę paramą bei visiems, 
prisidėjusiems prie bendruome
nės darbų.

KLB valdybos iždininkė Ju
lija Adamonytė savo pranešime 
paaiškino paruoštą metinę apy
skaitą, pristatė buvusį revizorių 
Bernard Nayman, kuris perdavė 
savo pareigas ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms žinomam 
Robert Chaplin. Jis patvirtino, 
kad KLB balansas iki rugpjūčio 
31 d. buvo $169,142. Iždininkės 
apyskaitoje pažymėta, kad arti 
$5,000 surinkta solidarumo mo- 
kesčio.Vasario 16-tosios proga 
asmeninių aukų buvo surinkta 
apie $20,000. Humanitarinei 
pagalbai Lietuvoje skirta arti 
$70,000, Vaikų šventei $20,000, 
Muziejui-archyvui maždaug $36,- 
000, kitoms organizacijoms be
ne $67,000. Iždininkei atsistaty
dinant iš pareigų, jos vietą suti
ko perimti kun. Vytautas Voler- 
tas.

Revizijos komisiją sudarė J. 
Krištolaitis (Hamiltonas), Č. 
Kuras (Windsoras) ir V. Stane
vičienė. Pastaroji pranešė, kad 
KLB valdybos knygos vedamos 
tvarkingai, pateikė keletą siūly
mų dėl ateities. Garbės teismo 
pirmininkas Br. Staškevičius 
teigė, kad praėjusiais metais 
skundų nebūta.

Humanitarinės pagalbos 
veikla rūpinosi kun. Edis Putri
mas ir Marytė Balaišytė, kuri 
pranešė, kad buvo pasirūpinta 
vaistų ir medicininių priemonių 
siuntomis į Lietuvą, paremtas 
dvasinės pagalbos jaunimui cen
tras Klaipėdoje bei Lietuvos 
psichologų ir socialinės rūpybos 
darbuotojų kelionė į II-ąją 
tarptautinę baltiečių psichologi
jos konferenciją Taline.

Visuomeninių reikalų srity
je darbavosi komisija, kuriai 
pirmininkavo Leonas Ehlers. Jo 
vardu pranešimą padarė Natali
ja Liačienė, apibūdindama įvai
rias organizacijas, su kuriomis 
palaikomi ryšiai, bei rūpimas 
bendradarbiavimo galimybes, 
pvz. su Suvalkų trikampio lietu
viais, Sibiro bendruomene, ir 1.1.

Kanados lietuvių sporto 
apygardos pirmininkas Rimas 
Kuliavas sklandžiai pristatė šios 
srities veiklos vaizdą ir mintis 
apie jos svarbą bendruomenės 
plotmėje. Dabartinę valdybą su
daro Toronto ir Hamiltono 
sporto klubų pirmininkai, iždi
ninkas - Arūnas Morkūnas, sek
retorius - Vytas Staškevičius.

Švietimo komisijos pirmi
ninkė Irena Ross pranešė, kad 
komisijoje dalyvauja Aušra Kar- 
kienė ir Rūta Žilinskienė. Ko
misijai skirtais pinigais buvo fi
nansuojami lituanistinių mo
kyklų metraštis ir vaidinimų vai-

kams rinkinys. Kanados lietuvių 
dienų proga buvo sušauktas 
mokytojų suvažiavimas. Hamil
tono, Toronto, Montrealio ir 
Otavos mokytojams buvo pas
kirtos mažos stipendijos ryšių 
palaikymo išlaidoms.

Rasa Kurienė, praėjusių 
metų spalio mėnesį surengtos 
Vaikų šventės pirmininkė, pra
nešė, kad jau pradedama galvo
ti apie sekančią šventę, bus ban
doma sudominti ir vyresnio am
žiaus vaikus. Iždininkės žinio
mis, iš $25,000 šventės sąmatos, 
1996 m. sausio mėn. apskaičiuo
tas likutis buvo $1,566.

Kultūros komisijos pirmi
ninkas Kazimieras Deksnys tei
gė, kad nėra sudaryta pastovi 
komisija, telkiami talkininkai 
pagal reikalą. Jis pristatė duo
menis apie X-sios Tautinių šo
kių šventės pasisekimą bei apie 
Kanados lietuvių dienas, kurias 
surengė Toronto apylinkės val
dyba. Suvažiavimas plojimu pa
dėkojo pirmininkei Danutei Gar- 
baliauskienei, koncerto progra
mos vadovams Lilijai Turūtaitei 
bei Juozui ir Ritai Karasiejams. 
K. Deksnys priminė, kad sekan
čių Lietuvių dienų rengėjams 
reikia atsižvelgti į meninių vie
netų pageidavimą rengti šį įvykį 
pavasarį, o ne rudenį.

KLJS pirmininko praneši
mą perskaitė Lilė Liaukutė. 
Metinis sąjungos suvažiavimas 
įvyko lapkričio pradžioje To
ronte. Bus rengiamos Lietuvių 
jaunimo dienos tarp Kalėdų ir 
Naujųjų metų, stengiamasi vei
klą aprašyti “Tėviškės žibu
riuose”, pradėta ruoštis devin
tajam Jaunimo kongresui, kuris 
įvyks JAV rytiniame pakraštyje 
liepos 17-27 d.d.

Dr. Rasa Mažeikaitė prane
šė, kad Kanados lietuvių veiklos 
žinyną numatoma išleisti 1999 
metais, kai bus švenčiama KLB 
veiklos 50 metų sukaktis. Lau
kiama nuotraukų bei veiklos 
aprašymų. Atskirame praneši
me dėl Muziejaus-archyvo ji pa
pasakojo, kad muziejų aplanko 
nemažai vaikų su tėvais. Biblio
teka naudojasi mokytojai ir vi
suomenė. Bendradarbiaujama 
su Balzeko muziejumi Čikagoje, 
elektroniniu paštu keičiamasi 
informacija su įvairiais moksli
ninkais bei institucijomis.

Baltiečių verslo tarybos 
(“Baltic Business Council”) pir
mininkė Regina Pearce apibū
dino šios organizacijos tikslus 
bei veiklą. “Baltic Connection” 
konferencijoje, įvykstančioje To
ronte gruodžio 9-11 d.d. jau bu
vo užsiregistravę 150 atstovų. 
Tikimasi didelio pasisekimo su
darant ryšius tarp Kanados 
verslininkų bei institucijų ir Bal
tijos kraštų. Ji pabrėžė, jog svarbu 
ir naudinga informuoti visuo
menę apie savos grupės veiklą.

Apylinkių pirmininkai, ne- 
pristatę savo pranešimų iš ank
sto raštu, tai padarė žodžiu: 
Londono - P. Kuras, Rodney - 
J. Statkevičius, Kalgario - K. 
Dubauskas. Tolimesnėse apy
linkėse vis stengiamasi paminėti 
pagrindines šventes, susiburti, 
nors daug kur silpnėja narių 
skaičius ir pajėgos. Veikia 18 
apylinkių.

Diskusijose dėl pranešimų 
buvo pareikštos įvairios nuomo
nės tolimesnės kultūrinių rengi
nių veiklos reikalu. Išryškėjo 
mintis, vėliau įtraukta į suvažia
vimo nutarimus, kad reikia su
daryti konkretų kultūrinės veik
los planą bei nustatyti gaires dėl 
dalyvavimo įvairiuose sekančių 

-5 metų renginiuose.
Prieš pietus Anapilio klebo

nui kun. Jonui Staškui buvo pa
dėkota už nuolatinę paramą, o 
jo 60-tojo gimtadienio proga su
giedota “Ilgiausių metų” ir 
įteikta dovana. Taipgi savo pra
nešimą padarė Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Bro
nius Nainys, kuris išsamiai api
būdino valdybos veiklą, ypač 
“Lietuvos kančių ir kovų istori
jos” leidyboje. Papasakojo apie 
“Pasaulio lietuvio” spausdinimo 
sunkumus bei 1996 m. liepos 
mėn. įvyksiančio IX PLB seimo 
ruošos darbus. Seimo progra
mos komisijos pirmininkė Irena 
Lukoševičienė perskaitė prane
šimą, nurodantį svarstytinas vei
klos sritis ir su jomis susijusius 
klausimus, numatytus jų nagri
nėjimo metodus, ieškant būdų 
apibrėžti lietuviškumo išlaiky-

Tėviškės žiburiai*1996.XII.17*Nr.51-52(2442-2443)* psl.ll

su ŠV. Kalėdomis irKĘSTUTIS DUBAUSKAS, KLB 
Kalgario apylinkės veikėjas, pir
mininkavęs KLB XVl-tosios tary
bos antrosios sesijos popieti
niams posėdžiams 1996 m. lap
kričio 30 d. Anapilio sodybos mu
ziejaus parodų salėje.

Nuotr. T. Stanulio

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

Naujaisiais metais sveikina |
TĖVAI PRANCIŠKONAI I

$
Augustinas Simanavičius, OFM a

Eugenijus Jurgutis, OFM Liudas Januška, OFM įl

Pijus Šarpnickas, OFM kun. Edis Putrimas S
Julius Sasnauskas, OFM 11

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE
mo pagrindus. Ji kreipėsi į kraš
to bendruomenę, prašydama 
pasiūlymų ir prisidėjimo prie 
seimo programos parengimo.

Po pietų išsamų pranešimą 
apie savo darbą Lietuvos seimo 
priešrinkiminiame vajuje pada
rė Vytautas Bireta. Ten nuvykę 
Alg. Eimantas iš Otavos ir prof. 
Valdas Samonis taip pat prisidė
ję prie Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) pastangų 
prieš rinkimus nuteikti rinkėjus, 
kad balsuotų už dešiniąsias jė
gas. Jis pristatė įvairią statistiką 
apie balsavimo rezultatus ir at
sakė į sesijos dalyvių klausimus.

Siek tiek nesutarimo įnešė 
pirmininko Alg. Vaičiūno iškel
tas klausimas dėl KLB bendra
vimo su Lietuvos seimu. Praei
tais metais taryba buvo nutarusi 
nesijungti su JAV bendruome
ne ir nedalyvauti specialiai išei
vijos reikalams sudarytoje ko
misijoje su Lietuvos seimo na
riais. Šios sesijos dalyviai vėl 
aiškiai pasisakė, kad Kanados 
bendruomenei nėra reikalo ieš
koti kitų bendravimo būdų, kai 
PLB valdyba pati atlieka ryši
ninkės vaidmenį per tam reika
lui įsteigtą atstovybę Lietuvoje.

Rezoliucijų komisijai prista
čius sveikinimus, padėkas ir nu
tarimų siūlymus, tarybos nariai 
juos apsvarstė ir priėmė įprasta 
tvarka. Jie bus spaudoje pa
skelbti atskirai.

Suvažiavimas užbaigtas Tau
tos himnu. Dalyviai po to dar 
tęsė diskusijas prie vyno ir sūrio 
vaišių. RSJ

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei ramybės

Naujaisiais metais 
linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai 
ir šeima

Česė, Antanas Pažerunai ir šeima

v v. Kalėdų 
bei laimingų 
Naujų metų 

linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems —„ 

w (

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų | 
a

Naujųjų metų 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

Sofija ir Vytautas Balsevičiai, 
Nepean, Ont.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos Įfe 
centro valdyba

3

T

FONDO vardu sveikiname visus rėmėjus 

su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
sėkmingų 1997 metų.

Jūs atjautėte savo brolius ir seseris, 
kada jie kentėjo kalėjimuose ir tremtyje, 
jūs neužmirštate jų skurstančių ir dabar.

Dėkojame jums už aukas -

TREMTINIŲ GRĮŽIMO

ziugių

šv. Kalėdų
ir laimingų bei 

pilnų geros 
nuotaikos

3Į
X
X
XX

metų
linki visiems 
lietuviams bei 
parapijiečiams -

Lietuvos kankinių 
parapijos choras

X X X
X X 
X 
X
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vasarotojai. Ten - skirtingas kraštas, skirtingi žmonės, skirtingas gyvenimas

I

GIMIMO 
ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

proga 
sveikiname visus 
Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius, linkėdami 
sėkmingų bei darbingų 1997-tųjų 
metų —

w
Kanados Lietuvių Bendruomenės ?

Hamiltono apylinkės valdyba $

proga sveikiname 
a brolius bei seses šaulius ir 
j? visus mielus lietuvius tėvynėje 
r bei laisvame pasaulyje, 
S linkėdami daug šventiško 
S džiaugsmo ir laimės 
į 1997 metais, gražaus ir 
| sėkmingo šauliško darbo.
| HAMIL TONO DLK ALGIRDO
į ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Linksmų Kalėdų
švenčių ir laimingų

Naujųjų 1997 metų 
linkime giminėms, draugams ir 
klientams —

Vytas ir Genė Kairiai,
* Stoney Creek, Ont. “ ~ ff-

M

Šv. Kalėdų
ir Naujų metų 

proga sveikiname 
gimines, draugus ir

>♦%. .-<&

KAZYS BARONAS, Vokietija
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Be bilietų
Mažoje mūsų miestelio ge

ležinkelio stotelėje bilietų kasa 
visuomet uždaryta, bet prikli
juotame prie langelio raštelyje 
itališkai, angliškai ir vokiškai 
užrašyta, kad bilietus galima įsi
gyti traukinyje pas traukinio pa
lydovą. Kiek kartų važiavome, 
konduktorius nepasirodė. Bet 
vieną popietę moterys sugalvojo 
važiuoti į Genują “dideliam” 
apsipirkimui. Sėdame į atėjusį 
traukinį ir tik jam pajudėjus 
staiga pasirodo konduktorius. 
Ne tik turėjome nusipirkti bilie
tus, bet ir reikėjo sumokėti bau
dą. Aiškinau italui, kąd “bilieto 
čiudo - bilietai uždaryti” (suita- 
lines ispaniškus žodžius), tačiau 
italas į jokias kalbas nesileido. 
Grįždami iš Genujos, nusipirko
me bilietus! Vienam asmeniui 
už 80 km kelionę 5000 lirų, apie 
4.80 dol.

Rapallo vietovė
Traukinys sustodavo kiek

vienoje stotelėje. Pro langą ste
bėjau gražius gamtovaizdžius, 
sekdamas stotelių pavadinimus. 
Išgirstu “Rapallo” vardą. “Ra
pallo, Rapallo”... skubiai reikia 
grįžti j gimnazijos laikus! Juk 
tame miestelyje 1922 m. buvo 
pasirašyta sovietinės Rusijos ir 
Vokietijos sutartis, labai svar
bios abiem valstybėm, nes viena 
kitą pripažino “de jure”; vokie
čiai gavo teisę sovietinėje Rusi
joje vykdyti karinius pratimus, 
Rusija iš vokiečių gavo techni
kinę pagalbą ir t.t. Nuo tų metų 
abiejose valstybėse vėl pradėjo 
augti militarizmas. Nemanau, 
kad 1922 m. šis miestelis siekė 
pačią geležinkelio stotelę, nes 
dabar prie jos yra išaugę dau
giabučiai namai, didelės pal
mės, gražios vilos.

Genujos mieste
Keistai pasijutau patekęs iš 

ramios aplinkos į milijoninio 
dydžio Genujos miesto gyveni
mą: automobiliai, maži itališki 
motociklai, pilni šaligatviai pra
eivių, o senamiesčio siaurose 
gatvelėse, gal tik kelių metrų 
pločio, pigių prekių krautuvės, 
pilnos jaunimo.

Genują įsteigė graikai kolo
nistai IV š. pr. Kristų. Ją sugrio
vė kartaginiečiai, stipriai ji buvo 
bombarduota Antrojo pasauli
nio karo metu. Į patį uostamies
čio pakraštį turistų įstaiga nepa
tarė eiti. Puiki Šv. Lauryno go

tiško stiliaus katedra, plačios 
pagrindinės gatvės su papuoš
tais statulom namais. Prie tur
tingų krautuvių “paganiau” akis. 
Batai - 400-500 dol., vyriška ei
lutė 1,500 dol., kaklaraiščiai - 
100 dol. ir t.t. Mano Jūratė nu
sprendė, kad moteriškos prekės 
yra brangesnės nei Miunchene.

Pamaldos
Rugsėjo 15, sekmadienis, 

buvo skirtas Marijos garbei. Iš
kilmingos Mišios su kai kuriais 
lotyniškais tekstais. Kunigui pa
sakius “Ramybė su jumis”, ita
lai paduoda vienas kitam ranką, 
sakydami “pače”. Šv. Mišių pa
baigoje tikintieji giedojo Mari
jos giesmę. Kaip ir Vokietijoje, 
Deiva Marina šventovėje 90% 
tikinčiųjų sudarė vyresnioji kar
ta. Renkant aukas į pintelę bu
vo dedami 1000-2000 lirų bank
notai.

Padanios valstybė
Skaitytojai iš spaudos žino, 

kad šiaurinė Italija nori atsiskir
ti nuo pietinės, įsteigti Padanios 
valstybę. Jai priklauso taip pat 
Deiva Marina vietovė, o inicia
torium yra “Lega Nord” pirm. 
Umberto Bossi. Kodėl? Mat 
pramoninga ir ekonominiai 
stipri šiaurinė dalis išlaiko visą 
pietinę Italiją. Jos vadas nori vi
sas pajamas sulaikyti šiaurinėje 
dalyje, gerinti gyventojų gerovę, 
investuoti pinigus užsienyje, su
daryti atskirą vyriausybę, atski
rą valiutą ir t.t.

Italai visa tai laiko vasaros 
operete. Tačiau U. Bossi kelia
ma idėja gali būti mažu kabliu
ku kitiems kraštams, jau dabar 
kovojantiems baskams, Korsi
kos salai ir kt. Mačiau televizi
joje demonstracijas, kuriose Mi
lane 150,000 minia pasisakė 
prieš tokias U. Bossi svajones, 
bet kitose demonstracijose (To- 
rine) minia pasisakė už atsisky
rimą. Pastarojoje dalyvavo tik 
15,000.

Šiaip taip, “sudalindamas” 
ispaniškus žodžius, susikalbėda
vau su italais tuo klausimu. 
Tuoj pat, ištarus tik U. Bossi 
pavardę, kiekvienas italas dėda
vo pirštą prie smilkinio: taigi 
suprask, jam trūksta vieno 
sraigtelio smegenyse.

Keistuoliai
Keistoki yra kai kurie italai. 

Prisimenu 1967 m., kai aplan
kęs su a.a. Stasės vyru velionės 
kapą, jis rodė savo šeimos nuo
traukų albumą, tačiau pirmame 
psl. priklijuotą Italijos kompar
tijos sekretoriaus Togliatti nuo-

mielus draugus ir pažįstamus bei linkiu;
jaukių Kalėdų švenčių 

bei laimingų, sveikų 
Naujų metų — 

Alina Kšivickienė, 
'> Dundas, Ont.

Linksmų šv. Kalėdų, daug Dievo palaimos

Naujuosiuose metuose linkime nariams, 
rėmėjams, visiems tautiečiams 

Tėvynėje ir svetur.
"Tėvynės sąjungos" (L.K.) Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio grupės valdyba

trauką. Bet kapinėse jis meldėsi 
ir žegnojosi. Ir dabar, prie kelių 
žvejų laivų mačiau vienoje pusė
je nupieštą kūjį ir pjautuvą, ki
toje - Jėzaus paveikslą.

Televizijoje stebėjau futbo
lo rungtynes. Išbėgęs į aikštę 
žaidėjas pirštais paliečia žolę ir 
persižegnoja. Vėl labai gražioje 
Vernazza vietovėje prie įėjimo 
durų pastebėjau stovinčių vyrų 
būrį. Virš durų iškaba: “Partito 
Democratico Della Sinistra”, 
apačioje - kūjis ir pjautuvas. 
Vaidinu “kvailiuką” ir klausiu, 
ar tai komunistų partija? Keli 
vyrai vienu metu atsako “ex”. 
Vienas jų, dirbęs Vokietijoje, iš
girdęs mane kalbant su žmona 
vokiškai, neblogai vokiškai aiš
kino, kad komunistų partijos 
nebėra, kad tai demokratinė 
partija, kad Italijos komunistai 
skyrėsi nuo “sovietico”; jeigu 
katalikai ką nors gero nutaria, 
tam pritaria ir “ex” komunistai 
ir t.t.

Žino apie Lietuvą
Paplūdimio valgykloje atos

togų metu dirbo kelios gimna
zistės. Jos neblogai kalbėjo ang
liškai, tad daug ką iš jų sužino
jau. Vieną kartą šalimai stovin
tis italas klausia mane, ar esu iš 
Amerikos. Sakau ne, esu Kana
dos “lituano”. “O, Lietuva, Lie
tuva”, puikiai ištaria italas mūsų 
valstybės vardą. “Ji yra prie 
‘White Russia’, tad jūs kalbate 
rusiškai”. Pasirodo, italas yra fi
latelistas. Jam sakau: jeigu ren
kate pašto ženklus, tai kiekvie
no filatelisto pareiga yra kartu 
paimti enciklopediją į rankas ir 
susipažinti su gautu pašto ženk
lu. { tai negavau jokio atsa
kymo.

Paslaugūs žmonės
Italai yra paslaugūs. Pa

klaustas. kur yra “chiesa” - 
šventovė, jis tave atves iki pat 
durų. Išeini po pietų, viešbučio 
tarnautojai sako “bona sierra”, 
po penkių min. ateini - vėl “bo
na sierra”. Krautuvėse pardavė
jai labai mandagūs, dažnai var
toja “prego” žodį. Išeinant ati
daro duris, palinki daug laimės. 
Suprantama, juk turistai atveža 
valstybėms dideles pajamas. Ir 
prie Viduržemio jūros prisiglau
dę miesteliai, vien tik iš žvejų 
uždarbio nebūtų gražiai įsikūrę. 
Tai žino visos pietų Europos 
valstybės. Neseniai teko spau
doje skaityti, kad pvz. Portugali
jos biudžeto trečdalį užpildo tu
ristai.

Greitai prabėgo dvi malo
nios savaitės. Laikas grįžti į na
mus, palydint lietučiui ir kal
nuose ūkanoms. Pravažiavome į 
Austriją vedantį kelią, tad suki
nėjomės apie Milaną, Veneciją. 
Neapdairumą reikėjo apmokėti 
bereikalingai nuvažiuotais 150 
km keliais.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tei 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3ĮĮjį/ ristaus gimimo jįįį 

r ' švenčių ir Naujų metų
proga sveikinu mielus savo tN 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdama šventinio džiaugsmo tįįį 
ir geriausios sėkmės

naujaisiais metais — K?
Lionė Kybartienė

Hamilton, Ont.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT VA” LIETUVIŲ KREDITO
1 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 DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki 1.75% Asmenines nuo..........9.75%
santaupas............................... 2.25% nekiln. turto 1 m......... 5.200%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................2.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................. 2.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................. 3.50% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius...................4.25% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius.................. 4.50% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius.................4.75% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)................................ 2.50% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind....................................2.75% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind......................................3.50% valdžios iki $60,000
3 m. ind......................................4.25% sumos draudimu
4 m. ind.................................... 4.50%
5 m. ind.................................... 4.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Viduržemio jūros pakrantė prie Deiva Marina vietovės, kurioje 
vasaroja daug europiečių

Kristaus gimimo proga
sveikiname mielus bičiulius
Hamiltone, Toronte, Čikagoje, 
Floridoje, kartu linkėdami

1997 m. sveikatos, sėkmės 
ir visų vilčių išsipildymo.

Helga, Jūratė, Kazys Baronai,
Vokietija

, linkėdama visiems 
džiaugsmo, sveikatos bei 
geriausios kloties.

8 
s K

gI
|| Naujųjų 1997
ŠjS šventėmis, linkėdai

| s s
g i

sveikina savo narius su
šv. Kalėdų ir

Valdyba

Kalėdom.
Linki sveikatos, tyro džiaugsmo ir
Dievo palaimos
INJciiaj ui j ų metų proga.



SVBALEIX!

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

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

naujaisiais metais —

ir pažįstamus sveikina— * .p

Regina Bražukienė 
/tyTEĮjŽr Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

Taip atrodo dabar atstatyta bei atnaujinta Kauno pilis, senovėje buvusi gynybos tvirtovė Nuotr. K. Baliūnaitės

“Ne tokios Lietuvos tikėjomės...
Ar po 50 metų izoliuoto gyvenimo kalėjime galime spindėti jaunatve ir gerove?

Ar po 50 metų gyvenimo laisvėje tautiečiai to nemato? Gera pradžia jau padaryta
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sveikina a
lietuviško Ž
žodžio ir dvasios ?

hiAh.lii.c linki gbičiulius, Imki * g
ir viltingų NAUJŲ MĘMjZ |

jį
Anapilio moterų

§ būrelio valdyba o

velkiname
su šv. ‘KaCėdomis, 
tinfįįme laimingų 

SVaujųjų metų 
giminėms, draugams 
ir pažįstamiems —

Kathy, Ričardas, Natasha Dauginiai, Loreta, Vladas, 
Alicia Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai

LINKSMŲ i

t ir laimingų bei sėkmingų
i Naujų, metų

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algis Vaičiūnai

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

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

$ Angelė ir Jonas Šulcai

Linksmų Kalėdų švenčiu

Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 
Vilnius

Visi atsimename savo vai
kystę, o ypač - jaunystę. Viskas 
geriausio, šviesiausio yra įvykę 
tada dar tėvų namuose. Ypatin
gai gražūs šie atsiminimai tiems, 
kurie buvo prievarta priversti 
palikti savo gimtuosius namus, 
tėviškę, Tėvynę. Netekties 
skausmas išgrynino meilės jaus
mą Tėvynei iki idealo, o ilgesys 
- iškėlė paliktus namus iki “ro
jaus kampelio” lygmens. Tik 
šios šventos vizijos dėka dau
gelis ir išgyveno toli nuo Tė
vynės tuos 50 metų. Ir pirmai 
progai švystelėjus, bėgo-skrido- 
lėkė Lietuvon, namolio, širdžiai 
brangaus kampelio aplankyti. O 
atskubėję dažnas nieko nebera
do: nei namų, nei sodų, o kai 
kas - net brangaus kauburėlio 
kapuose...

Nerado, nes užmiršo, kad 
per Lietuvą praėjo II Pasaulinio 
karo frontas, nušlavęs trečdalį 
statinių. Nerado, nes net negir
dėjo, kad pokario rezistencijos 
metu “stribai” degino sodybas ir 
ištisus kaimus, įtariamus pagal
ba partizanams. Nerado, nes ko 
nespėjo “stribai”, užbaigė sovie
tinė melioracija, prievarta nukė
lusi kaimus, ištiesinusi upelius, 
išlyginusi laukus, suformuoda
ma stepinį žemėvaizdį, kad 
technikai būtų patogiau, o ne 
žmogui. Nerado, nes nežinojo, 
kad sovietinės kultūros nešėjai 
ne tik degino kryžius, griovė 
šventoves, bei dvarus, bet ir ki
tus kultūros paminklus. Kapinė
se lupo paminklinius akmenis ir 
klojo jais laiptus. Laidojo savo 
žmones svetimose šeimyninėse 
kapavietėse, kapinių vietose 
rengė aikštes, skulptūrų parkus, 
statė santuokų rūmus.? Tai, kas 
visame pasaulyje yra “siaubo fil
mų” tematika, mūsuose vyko 
tikrovėje, kasdien, vieša. Ištisus 
50 metų. O mes buvome pri
versti tai regėti, kentėti ir tylėti. 
Prabilę buvo tremiami Sibiran, 
pūdomi kalėjimuose, uždaromi 
psichiatrinėse ligoninėse.

Todėl ištisa pokarinė karta 
užaugo nieko nežinodama apie 
savo tautos ar šeimos istoriją, 
kultūros vertybes, dvasingumą. 
Tėvai buvo priversti tylėti. O 
tuo tarpu marksistinės propa
gandos mašina urzgė-burzgė - 
traškėjo nevaržomai, ir tai vie

nintelė tylos jūroje. Be to - vi
siems privaloma.

Nuo nepakeliamai sunkaus 
gyvenimo be laiko išmirė mūsų 
senoliai ir tėvai - likome be jo
kių žinių apie praeitį, pokarinu- 
kai, sovietinės kultūros prikimš
ti, jokios nuovokos ir apie pa
saulį neturėdami. Geležinės už
dangos atskirti nuo praeities, 
nuo dabarties turėjome tapti 
paklusniais vergais raudonie
siems ponams.

Tačiau širdimi jautėme di
džiulę neteisybę, prarają tarp 
komunistinių žodžių ir darbų. Ir 
tik šio jausmo vedami, pirmai 
progai pasitaikius, jos nepralei
dome: atkūrėme Lietuvą, išpra
šėme okupanto kariuomenę ir 
bandome atstatyti sugriautą ūkį. 
Ar tai ne stebuklas? Moraliai 
žlugdyti ir neprapuolę, fiziškai 
naikinti, bet išlikę. Nors ir luoši 
(kiekvienas 9-tas Lietuvos gy
ventojas yra su negalia), bet gy
vi. Patys klupdami kėlėmės ir 
kaimynams padėjome.

Ta mūsų kilimą buvęs oku
pantas visaip trukdė: blokado
mis, moratoriumais, kainomis 
kurui ir tankais, desantininkais 
ir omonininkais. Visomis 
dvesiančio slibino ataugančio
mis galvomis (persikrikštijusiais 
komunistais), visais kagėbistinio 
aštunkojo čiuptuvais iki šiolei 
smaugia Lietuvą. Bet mes nenu- 
leidžiame rankų ir milimetrą po 
milimetro atsikovojame savo 
Tėvynę ir žmones iš slibino įta
kos. Be ginklo, be prievartos, 
netgi be žinių apie demokratinį 
valdymą - tik širdies gerumu! Ir 
mums sekasi! Ar tai ne ste
buklas?

Gaila, kad sugrįžę Lietuvon 
tėvynainiai šito nesupranta ir, 
širdies skausmo apimti, lyg ir 
priekaištauja mums, paaima
nuoja: “Ne tokios Lietuvos tikė
jomės, ne tokie ir joje gyvenan
tys lietuviai”. Argi ne keistas 
noras, kad po 50 metų kalėjimo 
mes spindėtume jaunatve ir 
klestėtume gerovėje? Dažnas 
sugrįžėlis, gal ir gerų norų ve
damas, nutaria ir apsigarsina 
“atvesiąs tautą į protą”! Tik gai
la, kad savo ketinimų iki galo 
neįvykdo. Pvz. V. Adamkus 
puolėsi prezidento ir seimo rin
kimų vajus demokratiškai ri
kiuoti. Apsidžiaugė visa Lietu
va, nes tikrai nemokėjo to, ko

50 metų nebuvo. O S. Lozo
raičio prezidentu išrinkti troško 
daugelis. Deja, deja: likus 
dviem savaitėm iki rinkimų agi
tacijos baigmės, V. Adamkus 
paliko S. Lozoraitį vieną mūšio 
lauke.

Lygiai taip pat V. Adamkus 
padarė ir šiemet rinkimų j sei
mą metu: rėmė-rėmė vidurio 
politines jėgas ir pačiame rinki
minės agitacijos įkarštyje, svar
biausiu momentu paliko remia
muosius vienišus. Abiem V. 
Adamkaus rinkimų rėmimo 
atvejais pasitikėję juo rinkimus 
pralaimėjo.

Todėl ypatingai maloniai 
nudžiugino jau kelintas “Tėviš
kės žiburiuose” išspausdintas 
straipsnis, kuriuose precizišku 
tikslumu autoriai ne tik aprašo 
Lietuvos tikrovę, bet ir ją ‘paly
gina su prieškarine Lietuva ar 
kitomis Europos valstybėmis. 
Išvados būna Lietuvos naudai. 
Šių straipsnių autoriams, ger
biamiesiems A. Kairiui ir J. Žy- 
gui iš visos širdies dėkoju už ob
jektyvų požiūrį ir tikiuosi, kad 
atsiras ir sociologų, ir politologų 
ir ekonomistų, kurie objekty
viai išnagrinės iš okupacijos iš
trūkusios Lietuvos žaizdas ir pa
dės jas gydyti. Darbų pradžia 
jau yra: per sausio 13-ją buvo 
kas tylomis mus pamokė ir pa
dėjo daryti “Molotovo koktei
lius” prieš rusų tankus. Buvo ir 
dabar yra žmonių, kurie grįžo 
Lietuvon ir dirba pedagoginį 
darbą, t.y. ugdo mūsų jaunimą 
demokratine dvasia, augina Lie
tuvos ateitį. Yra diegiamos 
įvairios programos ir projektai 
beveik visose ūkio srityse. Pas
toviai vedami seminarai demo
kratinio valdymo įgyvendinimo 
srityje. Ir šie darbai vyksta kas
dien, kruopščiai ir tyliai. Be 
skambių-garsių žodžių.

Per šiuos 7 atstatytos nepri
klausomybės metus ir mes įgijo
me politinės patirties bei žinių, 
kurios leidžia daryti išvadą, kad 
tik tarptautiniu mastu paskelbus 
socializmą tolygų fašizmui, o 
komunistus - naciams, mes ga
lėtume tikėtis šio raudonojo sli
bino baigties.

Dėkoju visiems, širdgėlą pa
slėpusiems ir Lietuvai pakilti 
padedantiems. Dėkoju visiems, 
nuoskaudas užmiršusiems ir Tė
vynei paramą teikiantiesms. Dė
koju visiems asmeninius intere
sus paaukojusiems Tiesai.
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Naujųjų metų —

Irena, Vytas Biskiai ir šeima

Linksni u
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su šeima

Švenčių proga 
sveikinu gimines, 
artimuosius ir visus lietuvius 
Tėvynėje ir plačiajame pasaulyje, 
linkėdamas džiaugsmingų 

šventų Kalėdų, 
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Naujųjų 1997 metų!
M. Lazdutis, Hamilton, Kanada

Sukaktuvininką JUOZĄ KOJELĮ Los Angeles mieste apjuosia specialia juosta buvęs jo mokinys ALGIS AN- 
DR1J AUKAS. Tarp jų matyti ELENA KOJELIENĖ ir LINAS KOJELIS Nuotr. A. Čepulio

Turininga astuonių dešimtmečių kelionė
Visuomenės veikėjo, mokytojo ir žurnalisto JUOZO KOJELIO amžiaus sukaktis 
iškilmingai paminėta Los Angeles mieste, kartu pasitinkant ir Lietuvoje išleistą jo knygą - 

straipsnių rinkinį, skirtą Lietuvai

IGNAS MEDŽIUKAS, 
Los Angeles

1996 m. lapkričio 17 d. šv, 
Kazimiero parapijos salėje, Los 
Angeles, buvo pagerbtas iškilus 
šios bendruomenės veikėjas 
Juozas Kojelis 80 metų sukak
ties proga. (Gimė 1918 m. gruo
džio 2 d. Viekšneliuose, Telšių 
apskrityje). Pradėdama progra
mą, JAV LB tarybos vicepirmi
ninkė Angelė Nelsienė pasvei
kino sukaktuvininką, jo šeimą ir 
gausiai susirinkusius jo bičiulius 
bei gerbėjus.

Prel. J. Kučingis savo kal
boje prisiminė, kad jis 1952 m. 
kovo 19 d. (šv. Juozapo šventė
je) surišo amžinais santuokos 
ryšiais Juozą Kojelį ir Eleną 
Trumpaitę. Dievulis jiems “pa
bėrė” tris vaikučius, kuriems 
buvo parinkti vardai, surišti su 
Lietuvos laukais: Daina, Rasa, 
Linas. Šiandien, jis kalbėjo, tie 
vaikai užaugę: Daina yra stam
bios draudos bendrovės advo
katė; Rasa darbuojasi medici
nos srityje Arizonoje, ištekėjusi 
už Bartinelli, augina dvi dukre
les - Aleksą ir Liną; Linas Ko
jelis, dirbęs įvairiose JAV val
džios įstaigose - krašto apsau
gos, Valstybės departamente, 
Baltuosiuose rūmuose prezi
dento R. Reagano patarėju da
bar rūpinasi Baltijos valstybių 
gerove, būdamas Amerikos- 
Baltijos fondo pirmininku.

“Šiandien susirinkome pasi
džiaugti ir J. Kojelio rašytu žo
džiu, kalbėjo prel. J. Kučingis. 
Jo išleista knyga ‘Iš nakties į ry
tą’ - tai išeivijos biblija ir Lietu
vos kovų dėl laisvės istorija. Pa
rašydamas šią knygą, jis atliko 
neįkainojamą darbą”.

Apie J. Kojelį kaip visuo- 
meninką kalbėjo Lietuvos am
basadorius Pietų Amerikai dr. 
Vytautas Dambrava. Juozas 
Kojelis - rezistentas, filologas, 
lituanistikos skleidėjas, kultūros 
puoselėtojas, žurnalistas. Vo
kiečių okupacijos metais, būda
mas Kretingos gimnazijoje mo
kytoju, buvo slaptos ateitininkų 
kuopos globėju. Čia jis buvo ir 
direktoriaus pavaduotoju. Įsi
jungė į Lietuvos laisvės armiją. 
Už antinacinės rezistencijos or
ganizavimą suimtas Gestapo bu
vo kalinamas Klaipėdos, Kau
no, Ragainės kalėjimuose. Lai
mingu būdu pavyko išsigelbėti.

Pasitraukęs į Vokietiją, J. 
K. buvo mokytojas ir lietuvių 
gimnazijos Miunchene direkto
rius. JAV jis mokytojas lituanis
tinėse mokyklose Čikagoje ir 
Los Angeles. Monterey mieste 
dirbo lietuvių kalbos instrukto
rium kariuomenės kalbų mo
kykloje. 1966 m. .1. K. iniciatyva 
Los Angeles Fronto bičiuliai su
organizavo pirmąjį lietuvių lite

ratūros vakarą tautinei kultūrai 
stiprinti. Tokių vakarų tradicija 
tęsiama ligšiol. Septynerius me
tus jis redagavo žurnalą “Į lais
vę”. Visą septintą dešimtmetį, 
pradedant 1961 m., jis talkino 
L. Valiuko Rezoliucijoms remti 
komitetui.

1981 m. J. K. pastangomis 
įsteigta Baltiečių laisvės lyga. 
Tais pačiais metais JAV kong
resas priėmė rezoliuciją, įparei
gojančią valstybės prezidentą 
skelbti Baltiečių laisvės dieną. 
Dar 1986 m. J. K. slaptai perve
žė finansinę paramą Lietuvos 
rezistentams ir popieriaus po
grindžio spaudai. Jis su Bernar
du Brazdžioniu keletą metų re
dagavo “Lietuvių dienų” žurna
lą; su J. Vitėnu sudarė Ameri
kos lietuvių vardyną. Bendra
darbiavo “Drauge”, “Darbi
ninke”, “Tėviškės žiburiuose” ir 
kituose laikraščiuose.

Ir Lietuvai Nepriklausomy
bę atgavus, J. K. rūpinosi Lietu
vos reikalais. 1994 m. birželio 
20 jis sukvietė Vilniuje būrį po
litikų ir keletą bendraminčių iš 
Amerikos ir pasiūlė kelti Kara
liaučiaus klausimą JAV kongre
se. Keletą kartų J. K. buvo nu
vykęs į Venezuelą dalyvauti Pie
tų Amerikos lietuvių kongre
suose.

Kalbėdamas apie J. Kojelio 
neseniai išleistą knygą “Iš nak
ties į rytą”, Bernardas Brazdžio
nis (VD universiteto garbės 
daktaras) padarė išvadą, kad ji 
yra išeivijos veiklos surinktas 
turtas. Knygos išėjimas į visuo
menę - tartum kūdikio gimi
mas. Ši knyga - žurnalistikos ir 
publicistikos rinkinys. Knygos 
sutiktuvės Kaune buvo labai 
gražiai aprašytos Kauno miesto 
rašytojų sąjungos pirmininko 
Petro Palilionio dienraštyje 
“Kauno diena”. Iš straipsnio 
matyti, kaip Kaunas pagerbė 
užsienio lietuvių žurnalistą, ku
ris savo knygoje pateikė turinin
gą išeivijos gyvenimo vaizdą. 
Ten rašoma, kad knyga yra įdo
mi, stora, prabangi. Ją sudarė, 
redagavo ir įžangos žodžiu paly
dėjo V. Valiušaitis.

J. K. knyga, B. Brazdžionio 
žodžiais, tai lietuvių išeivijos en
ciklopedija. J. Kojelį tektų {ri
kiuoti šalia didžiųjų mūsų kul
tūrininkų - M. Biržiškos, K. 
Pakšto ir kitų. Knygoje sugrįžta
ma, kad ir į netolimą praeitį, 
parodant, kas čia buvo atlieka
ma, kai Lietuva buvo už geleži
nės uždangos. Tai vertingas tau
tos darbų liudijimas.

Vaišių metų Juozas Pupius 
perskaitė sveikinimus, kurių bu
vo daugybė. Čia paminėtini tik 
kai kurie. Šv. Tėvas atsiuntė pa
laiminimą iš Vatikano. Raštu 
sveikino - vyskupai Paulius Bal-
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takis ir Antanas Vaičius; amba
sadoriai - Alfonsas Eidintas 
(Vašingtonas), Halina Kobec- 
kaitė (Talinas), Česlovas Stan
kevičius (Vilnius); seimo nariai 
- A. Saudargas (LKDP pirm.), 
R. Hofertienė, V. Aleknaitė, P. 
Katilius; rašytojai - S. Sventic- 
kas (LRS pirm.), B. Pukelevi- 
čiūtė, V. Volertas; žurnalistai - 
“Dienovidžio”, “Garso”, “Tė
viškės žiburių”, “Į laisvę” re
daktoriai; įvairios organizacijos, 
buvę mokiniai iš Lietuvos, 
Australijos ir Amerikos, M. ir 
A. Rudžiai iš Čikagos. Estijos 
konsulas Jaak Treiman įteikė 
Amerikos-Baltįjos fondo žymenį.

Adv. Z. Brinkienės-Alex iš
kviesti sukaktuvininką sveikino 
vaikai - Linas ir Daina, dukrai
tės Aleksa ir Lina. Atvykęs iš 
Palangos J. Kojelio buvęs moki
nys Algis Andrijauskas jautriais 
žodžiais savo buvusį mokytoją 
pasveikino ir apjuosė tautine 
juosta su atitinkamu įrašu. Rim
tautui Dabšiui vadovaujant, visi 
susirinkusieji sugiedojo “Valio, 
valio!”.

Pagaliau buvo paties J. K. 
žodis. “Priešas užėmė Lietuvos 
teritoriją, prievartavo tos terito
rijos žmones. Mes, išeiviai Va
karuose, turėjome priešo ne
užimtą teisinę, diplomatinę, po
litinę ir kultūrinę-religinę teri
toriją. Patriotinė išeivija tas te
ritorijas gynė. Šioje kovoje galė
jo dalyvauti visi: demonstruoti, 
nešti plakatus, pasirašinėti pe
ticijas, rašyti laiškus, siųsti tele
gramas, skambinti į Vašingtoną. 
Ne visi galėjo rašyti knygas, bet 
visi galėjo jas pirkti, galėjo leisti 
vaikus į lituanistines mokyklas. 
Oportunistai-pragmatikai rin
kosi kitą kelią padėti Lietuvai, 
nes jie nesuprato tikros rezis
tencijos.

Kai 1992 m. Lietuvos seimo 
rinkimus laimėjo LDDP, buvę 
komunistai, vienas iš jų vadų 
Česlovas Juršėnas pralaimėju
sioms partijoms pasiūlė eiti į 
neaptarta koaliciją. Jie turėjo 
žmonių ir patirties komandinėje 
Maskvos sistemoje. Mano kny
goje yra straipsnis, kuriame aš 
oponavau. Galbūt mano reakci
ja tada buvo labiau intuityvi ne
gu racionali. Važinėjant rinki
minėje kampanijoje Lietuvoje, 
po rajonus, ta intuicija išniro iš 
miglų, ir aš sutiktiems žmonėms 
jau argumentavau. Sakiau ir tuo 
tikiu, kad tie žmonės, kurie da
bar yra valdžioje, nėra dvasiškai 
susiformavę atkurti laisvų 
žmonių visuomenę demokratiš
koje santvarkoje”.

“1990 m. Lietuvoje įvykęs 
politinis žemės drebėjimas pa
darė pradžią ir Sovietų Sąjun
gos griuvimui. 1992 m. rinkimai 
nebuvo politinis laikrodžio švy
tuoklės grįžimas į sovietmetį, 
bet seismografo plunksnelė už
registravo “aftershock”. Šių me
tų rinkimai - kiek silpnesnis 
“aftershock”. Ateityje stiprių 
“aftershock” neturėtų būti. 
Seismografo plunksnelė regist
ruos normalius politinio gyveni
mo posūkius”.

J. K. dėkojo savo šeimai, bi
čiuliams ir visiems jį sveikinu
siems. Scena buvo papuošta 
dail. A. R. Matulaitytės žurna- 
lizmo ženklais. Iškilmės baigtos 
A. Nelsienės padėkos žodžiu.

proga
Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Išganytojo
parapijos taryba, 
moterų draugija ir 
organizacijos

nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

va Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia
jūsų gyvenimo kelyje!

g Linksmų
šv. Kalėdų 

g, ir laimingų bei 
Š*. sėkmingų 
S Naujų metų

linkime giminėms, 
dra ugams ir pažįstamiemsO Jonas ir Elena Bukšaičiai, 

Rasa ir Neil Wilkinson

Teresė, Juozas Andrukaičiai, Juozas Kalmatavičius

ŠV. KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ 

METŲ 
švenčių proga sveikiname

gimines, draugus ir pažįstamus -

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

1997 metų - Gabrielė Chvedukienė 
ir sūnus Andrius su šeima

SVEIKINAME
gimines, draugus, 
pažįstamus ir visus 
lietuvius

šv. Kalėdų proga
ir linkime laimingų Naujųjų metų -

, Eugenija, Adolfas Sagevičiai, sūnus Jonas, 
dukra Kristina ir Stewart Webb su šeima



Šv. Kalėdų ir

M Naujųjų metų proga
... . . , M sveikinu gimines, draugus

.bei pažįstamus Lietuvoje,
3-j Kanadoje bei Floridoje

ir linkiu jiems Viešpaties
malonių-

Janina Birgelienė

KRYŽIŲ KALNAS, tapęs tikinčiosios Lietuvos simboliu, garsėjančiu ir kituose pasaulio kraštuose
Nuotr. K. Baliūnaitės
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inksmų šv.
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S

ir laimingų
SII
IAleksas, Danutė ir Linda Keršiai 
i®

linkiu visiems draugams ir pažįstamiems -

INKSMŲ

ŠV. Kalėdų ir laimingų
i
i

aujųjų metų &

Džiugių

JURGIS JUODIKIS

ir laimingų

linkiu visai giminei 
artimiesiems —

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

fnksmų

Lietuvą po 52 metų aplankius xiv
JUOZAS ŽYGAS

Baigdamas savo kelionės 
įspūdžius ir stebėjimus, noriu 
susumuoti savo įspūdžius bei 
pastabas. Trumpai apžvelgsiu 
Lietuvoje puoselėjamas viltis 
tapti turistine valstybe. Taip pat 
- ar yra pavojus apsilankant bū
ti apiplėštam. Be to, ką turėtų 
žinoti tie, kurie ketina persikelti 
į Lietuvą gyventi. Norėčiau ke
liais žodžiais paaiškinti tiems, 
kurie sako: “Mes Lietuvoje bu
vome, bet viso to nematėme”, O 
todėl, kad aš Lietuvoje giminių 
labai mažai teturiu ir dar ma
žiau laiko su jais praleidau.

Kai kurie iš Lietuvos su
grįžę spaudoje parašo: “Kokia

rai, kad operos salė man lan
kantis buvo daugiau nei tuščia, 
tai ir viduryje sėdinčiam per 
pertrauką buvo galima išeiti. 
Taip pat nepastebėjau, kad bū
tų šoniniai išėjimai, nes visi tiek 
įeidami, tiek išeidami naudojosi 
užpakalyje esančiomis durimis. 
Reikėtų įsivaizduoti, kas atsitik
tų, jeigu gaisras kiltų?!

Apiplėšimų visur pasitaiko. 
Buvau prisiskaitęs ir prisiklau
sęs visokių pasakojimų. Prieš 
man išvykstant “žinovai” patari
mus davė. “Tik vienas neik į 
banką pinigų keisti”. Kitas vėl: 
“Saugokis ir taksiu nevažiuok”. 
Pirmąsias kelias šimtines keis
damas jų paklausiau ir vienas

kaip mes suprantame, dar nėra. 
Ir dar nėra garantijų, kad nuo
savybė nėra įskolinta ar įkeista. 
Valstybėje, kuri dar nėra tei
siškai sutvarkyta, visokiems suk
čiams tikra Amerika!

Vyresnio amžiaus žmonėms 
medicininė pagalba yra neišven
giamai reikalinga. Amerikoje 
turime “Medicare”, o Kanadoje 
yra valstybinė drauda. Į draudos 
fondus dirbdami ir mūsų darbo
vietės pastoviai mokėjome. Tad 
mes ir turime teisę bent į dalinį 
nemokamą gydymą. Lietuvoje 
yra “Sodra”, į kurią taip pat dir
bantieji moka. Bet pensinin
kams, nuvykusiems ten gyventi, 
“Medicare” ir Kanados drauda

I u s
U

IŲ

ŝssbbbbA
šv, GŽČ žiedų

bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, 
visiems lietuviams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki ir toliau pasiruošęs sąžiningai
patarnauti — AnįA

savininkas ;<Aį£'
Jurgis Kuliešius su šeima

M

&i s
linkime sesėms bei broliams 

šauliams Tėvynėje ir išeivijoje.

"Vilniaus" šaulių rinktinės valdyba ir 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

Ąį Malonių
| Kalėdų švenčių
® ir sveikatos pilnų naujų

visiems klubo nariams ir
v) “Vilnius Manor” gyventojams

nuoširdžiai linki
N Toronto lietuvių pensininkų
•jp klubo valdyba

'W

linkime
KALĖDŲ

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

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

David Culgin — Manager

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

Robert Amm — Manager

Linkiu jums 
palaimos pilnų 

laimingų bei sėkmingų naujų metų

Telefonas 741-1470

graži ta mūsų Lietuvėlė, vaizdai 
net kvapą sulaiko”. Tai turizmui 
nepasitarnauja. Turistinis kraš
tas turi turėti ką nors parodyti, 
ko turistas kitur negalėtų pa
matyti. Turi būti organizacinis 
tinklas: informacija, patogi 
transportacija, viešbučiai, už
kandinės ir ne paskutinėje vie
toje dėmesys higienai, sanitari
jos reikalams. Kurie apie turistų 
antplūdį svajoja, turėtų žinoti, 
kad gamtinių stebuklų Lietu
voje nėra. Atvykusių iš Ilino
jaus, Indianos ar Mičigano Ni
dos didžioji kopa nenustebins. 
Apie 80 mylių nuo Čikagos, 
Warren parke, yra kopa, kuri 
galbūt net aukštesnė, ir paplū
dimiai, kurie tęsiasi porą šimtų 
mylių. Ar būtų galima Nemuną 
lyginti su Šv. Lauryno upe? Lie
tuva tegalėtų turistus patraukti, 
jeigu būtų tvarka, švara ir piges
nės kainos.

Pagal vakarietiškus reikala
vimus nėra nė vieno keturių 
žvaigždžių viešbučio (nors patys 
reklamuojasi). Pritaikius higie
nos reikalavimus, kurie yra 
Amerikoje ar Kanadoje, resto
ranams, kavinėms ir užkandi
nėms - tai Lietuvoje 90% iš jų 
būtų sanitarinių komisijų užda
ryti.

Vilniaus opera - didelis, 
modernus ir imponuojantis pa
statas su didžiule scena ir jos 
įrengimais. Tačiau priešgaisrinė 
apsauga tučtuojau ją uždarytų. 
Skersai salės yra turbūt 48 kė
dės ir nėra vidurinio tako. Ge

nėjau. O paskui visą laiką vie
nas keisdavau. Niekas manęs 
nesekė, ir įtartinų tipų prie ban
kų nemačiau. Taksiais teko die
nos ir vakaro metu važiuoti. Iš 
Nidos į Palangą važiavome tak
siu. Kai Čikagoje apie tai iš
girdo, klausė: “Ar nebijojei tak
siu važiuoti?” O man nė į galvą 
mintis neatėjo, nors, ^prisipa- 
žinsiu, nesu iš drąsiųjų. Žinoma, 
kur nors provincijoje, kur vienas 
kitą pažįsta, pašalietį tuojau pa
stebi. O bendra taisyklė: nerei
kia reklamuotis ir dolerių de
monstruoti. Reikia pasistengti, 
kad mažiau būtum pastebimas, 
nors mus vis tiek kažkaip at
skiria.

Persikėlimas į tėvynę pasto
viai gyventi - tai klausimas, kurį 
kiekvienas asmeniškai turėtų 
spręsti. Pirmiausia, apie tai gal- 
vojantieji turėtų nuvykti ir su 
viskuo gerai susipažinti. Ne
reikia pasikliauti pažadais, kad 
jūsų giminės rūpinsis ir jus iki 
mirties prižiūrės (gali ir tokių 
atvejų pasitaikyti). Dažniausiai 
jie planuoja, kad visa jų šeima iš 
jūsų pensijos galės pragyventi. 
Didesnes pensijas gaunantieji 
neturėtų apie tai reklamuotis. 
Mafija gauna žinias iš bankų. 
Pensijų negalima niekam įga
lioti - jos turi būti tiesiai į jūsų 
banko sąskaitą siunčiamos. Čia 
ir kyla pavojus, kai reikia su 
bankais reikalų turėti. Perkant 
nuosavybę yra kitas pavojus - ji 
gali būti jau keliem bankam 
įkeista. Lietuvoje tokių “title”,

ir pilnų džiaugsmo bei laimės
1997 metų linkime -

Angelė ir Bronius Stankaičiai
Peterson, JAV J

nustoja mokėti. O j “Sodrą” 
nieko nejmokėję neturime tei
sės į jų draudos sistemą. Su šiais 
klausimais reikia iš anksto gerai 
susipažinti. Aš žinau vieną tau
tietę, kuri Vilniuje nusipirko 
butą ir persikėlė ten gyventi. 
Bet jai pastoviai reikėjo brangių 
vaistų, ir vien dėl to turėjo 
grįžti.

Lietuvoje dabar yra dau
giausia daugiabučiai pastatai. O 
buvę prieškariniai pastatai jau 
yra 60-90 m. amžiaus - jų vidaus 
sutvarkymas neatitinka šių die
nų poreikių. Dabar, nusipirkus 
butą daugiabučiame pastate, 
reikėtų žinoti, kad tie pastatai 
nėra apdrausti. Žmonės gyvena 
gana susikimšę ir beveik dau
giausia rūkantieji. Nesant pa
kankamai šilumos, daugelis var
toja elektrinius šildytuvus, kurie 
gaisro pavojų padidina. O be
veik visi butai turi tik vieną iš
ėjimą. Tad jeigu gaisras kiltų 
pirmame aukšte, tai dūmai per 
laiptinę pakiltų į V ar IX aukš
tą. Jeigu jūsų butas būtų viršu
tiniame aukšte ir prakiurtų sto
gas, tai būtų jūsų, viršuje gyve
nančių, reikalas. Žemiau gyve
nantieji sakytų - per mūsų lubas 
vanduo nebėga. Nėra įstatymų, 
kurie daugiabučių pastatų ad
ministravimą tvarkytų. Aš pats 
gyvenu daugiabutiniame pastate 
(condominium). Pagal Ilinojaus 
įstatymus, kiekvienas pastatas 
yra korporacija. Jeigu susirinki
mas yra iš anksto paskelbtas, tai 
dalyvavusių daugumos nutari
mas yra visiems privalomas.

(Pabaiga)

M _ ia

| SKKALČZMĮ ir 

b laimingų Naujųjų metų 
M linki visiems savo klientams,

draugams bei pažįstamiems —
b Valteris, Riek ir Rima Drešeriai— VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 

b DRESHER INSURANCE BROKERS LTD.

M W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR 
b DRESHER APPRAISAL SERVICES LTD.
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NAUJU

Jjžiugių

Lietuvių dienos koncerto klausosi Klivlando visuomenė. Priekyje - prei. A. Goldikovskis, sol. A. Stenipužienė, 
kun. G. Kijauskas, SJ, D. Nasvytis, H. Stasas ir kiti. Nuotr. V. Bacevičiaus

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, 
klientus ir pažįstamus —

Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

šv. Kalėdų 
ir laimingų 

Naujųjų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
linki - Julija, Jonas, 

Rūta ir Linas Kamaičiai, 
Ona, Algimantas, Algis, Gedas, 

Kristina Dziemionai

ŠV KALĖDŲ švenčių 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių bei laimingų 
Naujų metų -

Danutė, Petras ir 
Raminta Petrauskai,

Anastazija Petkevičienė

Nuoširdžiai sveikiname
gimines, draugus ir pažįstamus

§ su šv. Kalėdomis ir
linkime laimingų bei
sėkmingų Naujų metų —

Alma, Jonas, Danis ir
,-^t Kęstutis Jurėnai

-------

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

(Bernardas Brazdžionis) 

^Džiugių šv. Kalėdų 
ir laimės pilnų 

Naujųjų metų 
“AITVARAS”

laimingų,

256A Durie St. (Bloor West Village), Toronto, Ont. M6S 3G3 

Tel. 416 762-7447, FAX 416 769-6753

V
X 9
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t^yVuOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
draugus ir bičiulius su

šv. Kalėdų ir

1997-jų Naujųjų metų
šventėmis, linkėdamas 

geros sveikatos.

Aleksas Žulys.
Druskininkai

AUDRA TRAVEL 
CORPORATION & 
CRUISE WORLD

darbuotojai 
linki linksmų

ąlėdų,
sveikų bei kelionėse sėkmingų

X X 
X

savo 
klientams, 
giminėms, 
draugams 
bei 
pažįstamiems.

X 
X

Hamilton, Ont.
PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS, užjaučiant šeimą ir arti
muosius, a.a. Algio Meškausko atmi
nimui aukojo: $20 - E. A. Blekai- 
čiai, K. J. Blekaičiai, E. K. Gudins- 
kai, O. B. Steponavičiai, A. K. 
Žilvyčiai; $15 - O. S. Žvirbliai; $10 
- A. Didžbalienė; $5 - F. M. Gu- 
dinskai. Nuoširdžiai dėkojame A. J. 
Asmenavičiams už $100 auką mūsų 
veiklai paremti. Ačiū visiems -

PLV komitetas
Mylimo sūnaus ir brolio a.a. 

Algio atminimui jo tėveliai Liucija 
ir Kostas Meškauskai aukojo Kana
dos lietuvių fondui $50, sesuo Aldo
na ir Zenonas Stanaičiai - $100 ir 
krikšto mama Regina Geidukytė - 
$50.

Prisimindami a.a. Algį Meš
kauską ir reikšdami užuojautą duk
roms Andrijai, Dianai, tėveliams 
Liucijai ir Kostui Meškauskams, se
seriai Aldonai ir visiems giminėms 
bei artimiesiems aukojo Kanados 
lietuvių fondui: $100 - Natalie Bo
nas; $50 - Sofija Rakštienė, Laima 
ir Justinas Kriaučiūnai, Alfa ir Vida 
Stanevičiai, Ona Adomauskienė, 
Jonas ir Marija Gimžauskai; $40 -
L. E. Klevai; $30 - Aid. Erštikaitie- 
nė, Violeta Dowe; $25 - Z. N. 
Stonkai, J. E. Kažemėkai, L. D. 
Mačikūnai, J. A. Giedriai, J. Pyra
gius, P. M. Masiai; $20 - Aid. J. 
Norkai, P. G. Breichmanai, P., Žu
lys, St. Dalius, V. M. Leparskai, J. 
T. Andrukaičiai, E. Apanavičius, I. 
Zubai, Z. Čečkauskas, J. Stankus, 
P. E. Armonai, J. R. Pleiniai, L. D. 
Gutauskai, P. E. Cipariai, P. Vo- 
lumgės, J. J. Stanaičiai, D. Žemai
tienė, R. G. Giedraičiai, S. Pana
vienė, J. V. Stankevičiai, G. Kola- 
kauškienė, J. G. Krištolaičiai, E. 
Šopienė; $10 - V. R. Bartininkai, 
A. Mačiulaitienė, Aid. Mikalaus
kienė, A. S. Aušrotai.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais Kanados lietuvių fondui 
po $100 aukojo Pranas ir Zita Sa
kalai, Motiejus ir Danutė Jonikai.

Kazimiero Mikšio mirties su
kaktį prisimindamas, G. Melnykas 
aukojo Kanados lietuvių fondui $100.

Prisimindami a.a. Aleksandrą 
Mikalauską ir reikšdami užuojautą 
mirusiojo šeimai bei visiems arti
miesiems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $50 - D. Žemaitienė ir 
dukra Audronė; $30 - Z. A. Stanai
čiai; $25 - P. M. Masiai, J. E. Bajo
raičiai, K. L. Meškauskai, L. E. 
Klevai; $20 - St. Dalius, J. G. Kriš
tolaičiai, J. Stankus, I Repečkienė, 
A. Petraitienė, P. Žulys, S. N. Alek
sai, P. S. Kanopai, P. I. Zubai, B. 
Antanaitienė, K. A. Žilvyčiai, L. J. 
Stungevičiai, V. Kairiai, J. R. Plei
niai, V. J. Pilkauskai, A. Prunskus, 
P. Z. Sakalai; $10 - P. M. Šiuliai, P. 
V. Lukošiai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas.

West Lome, Ontario
STASYS PAKETU RAS iš West 

Lome, Ont. atsiuntė $500 Lietuvos 
našlaičių fondui “VAIKO TĖVIŠ
KĖS NAMAI.” Benamių vaikų 
problema Lietuvoje labai didelė ir 
skaudi. Daugėja elgetaujančių ir į 
nusikaltimus slystančių vaikų skai
čius. “Vaiko tėviškės namai” - kai
mas - yra pavyzdys visai Lietuvai, 
kaip galima ir reikia rūpintis šiais 
visų atstumtais ir apleistais vaikais.

Gerajam aukotojui nuoširdžiai 
dėkoja šio fondo globėja KLK mo
terų draugija, bet dar daugiau bus 
dėkingi vaikai, kurie turės galimy
bės džiaugtis šia dovana.

KLK moterų dr-os 
centro valdyba

Parapijos 
ir Vladas

Šitnans-

Winnipeg, Manitoba
Vasario 16 gimnazijai aukojo: 

$20 - prel. J. Bertašius, E. Bugailiš- 
kis, J. Bezys, V. Januška, E. Kala- 
sauskas, E. Fedaras, E. Šarauskie- 
nė, J. Grabys, V. Zavedskienė, T. 
Timmerman; $9 - V. Marozas. Iš 
viso - $209. Aukotojams nuoširdus 
ačiū. T. Timmerman

Ottawa, Ont.
KLB Otavos apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko 1996 m. lapkri
čio 24 d. po lietuviškų pamaldų St. 
Elisabeth šventovės salėje. Susirin
kimą sklandžiai pravedė apylinkės 
pirmininkė Rūta Danaitytė. Atei
nantiems bendruomenės veiklos 
metams sudarytas naujas apylinkės 
komitetas: pirm. - Rūta Danaitytė, 
ižd. - Juozas Radžius, nariai - Ka
zys Barteška, Janina Giriūnienė ir 
Ladas Giriūnas. Revizijos komisija: 
Liuda Plečkaitienė, Juozas Verbyla 
ir Birutė Vilčinskienė. 
komitetas: Romas Barisa 
Plečkaitis.

Edmundui ir Erin 
kiams, belaukiantiems šeimos padi
dėjimo, Marilyn Mansfield pastan
gomis dr. A. Šidlauskaitės reziden
cijoje lapkričio 16 d. buvo suruošta 
“vaiko kraitelio” popietė, kurioje 
dalyvavo daug moterų ir merginų. 
Busimoji motina apdovanota gra
žiomis ir reikalingomis dovanomis. 
Sveikiname būsimus tėvus ir linki
me sėkmės bei kantrybės. (Erin 
McKelvie-Šimanskienė Otavoje yra 
dažnai matoma televizijos ekrane; 
ji dirba korespondente CTV-CJOH 
televizijos stotyje).

Mirus a.a. Onai Mitalienei, 
užjausdami jos dukras Laimą Bi- 
gauskienę ir Danutę Manglicienę 
bei sūnų Gintautą Mitalą, Otavos 
lietuviai mirusios atminimui “Alka
niems Lietuvoje” programai (per 
Prisikėlimo parapiją Toronte) pa
aukojo 500 dolerių. Aukotojai: R. 
O. Barisos, J. A. Buivydai, B. R. 
Čeponkos, J. E. Dalmotai, S. Da- 
naitienė, J. D. Daniai, I. Gabalis, L. 
J. Giriūnai, K. A. Gudžiūnai, P. E. 
Jurgučiai, J. Jurkūnienė, dr. A. Jur
kus, J. O. Leveriai, V. L. Plečkai
čiai, V. 1. Priščepionkos, V. V. 
Radžiai, J. Radžius, L. Radiūtė, dr.
M. Ramūnienė, K. Satkevičius, dr. 
A. Šidlauskaitė, E. E. Šimanskiai, 
A. Šimanskienė, J. E. Valiuliai, B. 
Vilčinskienė. vip

St. Catharines, Ont.
PIRMADIENĮ, LAPKRIČIO 

25 D„ 5.15 v.v., St. Catharines 
katedroje iškilmingomis Mišiomis 
paminėjome mūsų vyskupijos glo
bėjos šv. Kotrynos šventę bei kun. 
Philippe LaBelle ir kun. Juozo Kęs
tučio Butkaus, OFM, auksinį kuni
gystės jubiliejų. Dalyvavo du vysku
pai - J. E. John A. O’Mara ir Tho
mas Fulton - ir daugiau kaip šimtas 
kunigų bei dvasiškių. Mišiose labai 
gražiai giedojo katedros choras. Po 
Mišių susirinkome Folk Arts Cent
re iškilmingai vakarienei. Buvo pa
sakytos kalbos, įteiktos dovanos 
pagerbti į pensiją išeinančius prel. 
Charles Gagne ir jubiliatą kun. J.
K. Butkų. Kun. Philippe LaBelle 
šiose iškilmėse nedalyvavo: savo 
kunigystės 50 metų sukaktį iškil
mingai atšventęs su Šv. Tėvu Ro
moje. dar nebuvo sugrįžęs. Kun. J. 
K. Butkus per mūsų vyskupą John 
A. O’Mara taipgi buvo popiežiaus 
pakviestas kartu atšvęsti kunigystės 
auksinį jubiliejų Romoje. Su apgai
lestavimu, dėl rimtų priežasčių jis 
turėjo pasilikti namie, tik dvasioje 
galėdamas su Šv. Tėvu vienytis 
maldoje.

MUSŲ NEDIDELĖ BEND
RUOMENĖ palengva mažėja, 
brangūs žmonės iškeliauja amžiny
bėn, bet veikloje nepasiduoda. Ne
praleidžiama nei vieną tautinė 
šventė. Neseniai buvo atšvęsta ka
riuomenės šventė. Buvo laikomos 
pamaldos už žuvusius Lietuvos lais
vės kovotojus, su klebono reikšmin
gu žodžiu. Gėlės buvo padėtos ant 
Laisvės paminklo visiems dalyviams 
palydint darniu giedojimu bei Ra- 
movėnų garbės sargyba prie vėlia
vų. Buvo nemažai minėjimo dalyvių 
esant ir svečių iš Lietuvos.

VASARĄ MUS APLANKĖ 
SVEČIAI IŠ LIETUVOS. Dr. Ri
mantas Putelis, Kauno medicinos 
akademijos profesorius, žinomas 
chirurgas net už Lietuvos ribų, at
vyko iš Detroito. Ten amerikiečiai 
jam perdavė Lietuvai skirtą labora
torijos aparatūrą. Detroite gavo 
specialų leidimą aplankyti savo mo
tinos brolį S. Šetkų St. Catharine’s, 
kur jis praleido kelias dienas. Vė
liau atvyko ir jo žmona, dr. Brigita 
Putelienė-Tallat Kelpšaitė, sovietų 
ištremto Sibiran pulkininko duktė. 
Pabuvusi kelias dienas Niagara-On- 
The-Lake apylinkėje viešnia dar 
aplankė Hamiltoną, kur vietiniai 
draugai ir bičiuliai ją pagerbė spe
cialiu priėmimu. Dr. Putelienė pa
darė išsamų pranešimą apie medi
cinos bei gydytojų būklę dabartinė
je Lietuvoje.

MŪSŲ MIESTAS PASISTA
TĖ NAUJĄ KANADOS TRANS
PORTO MINISTERIJĄ su moder
nia autobusų stotimi. Šalia stoties 
yra ir erdvi automobilių aikštė.

AMŽINON KELIONĖN iške
liavo brangi lietuvė Stasė Galdi
kienė, visą savo amžių paskyrusi 
pagalbiniam lietuvybės darbui. Pa
laidota vietinėse kapinėse dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių. Į ka
pines palydėjo klebonas kun. Kęs
tutis Butkus, OFM. Jos vyrui Kazi
mierui Galdikui bei giminėms visi 
parapijiečiai reiškia giliausia užuo
jautą. Kor.

Rochester, N.Y.
LAIŠKAS IŠ KLAIPĖDOS. 

Didžiai gerbiamas p. Draugeli, 
mieli broliai ir sesės, tolimame Ro- 
česteryje gyvenančių lietuvių ben
druomenės nariai!

Išdalinome beveik paskutinius 
litus iš jūsų mums atsiųstos aukos. 
Dar pasilikome atsargoje 200 litų, 
kuriuos atiduosime labiausiai jų 
reikalingiems. Jūsų mums paauko
tus 442 JAV dol. iškeitėme į lietu
viškus pinigus ir gavome 1752 litus. 
Tų pinigų išdalinti mes neskubėjo- 

me, kad turėtume, reikalui esant, iš 
ko padėti mūsų broliams ir sesėms, 
buvusiems politiniams kaliniams ir 
tremtiniams bei jų šeimoms ištikus 
nelaimei, ligai ar mirčiai. O tokių 
mūsų tarpe yra daug. Gyvenimas 
pas mus yra sunkus. Mūsų organi
zacija Klaipėdoje turi 3060 narių.

Brangieji, mes suprantame, 
kad aukojate savo sunkiu darbu už
dirbtus pinigus, todėl mūsų nuošir
džiausias lietuviškas ačiū. Aukojo: 
G. Kavoiiūnas, G. Janušonis, S. 
Dzikas, E. Paulionis-Keras, V. Re
gina, R. Kirstein, V. Cypas, E. Vid
mantas, R. Bliudninkas, J. Surila, 
A. Druseikis, Valerija Sodys, O. 
Geminis, E. Blavieščiūnas, R. Ta
mošiūnas, S. Kaunas, K. Lapinas, 
R. Monoenko, S. Bliudnikas, G. 
Vidmantas, A. Naujokas, Spacia 
Patterson.

Norėdami atsidėkoti jums už 
■ auką, mes meldžiamės už jus. Gruo

džio 5 d., 18 v., Klaipėdos Kristaus 
Karaliaus šventovėje buvo aukoja
mos iškilmingos šv. Mišios už jus ir 
visą Ročesterio lietuvių bendruo
menę. Per Mišias giedojo mūsų 
tremtinių choras (50 giesmininkų), 
kuris paruošė naują programą. Pa
maldose dalyvavo visos šeimos, ga
vusios jūsų pašalpą, ir kiti mūsų s-gos 
nariai. TELAIMINA JUS AUK
ŠČIAUSIAS!

J. Martišius, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių s-gos 

Klaipėdos skyriaus pirmininkas

Brazilija
SAO PAULO PRIEMIESTIS 

Vila Zelina nuo šv. Juozapo parapi
jos įsteigimo 1936 m. vasario 16 d. 
tapo kultūriniu lietuvių centru. Čia 
jau 60 metų skamba lietuviškos dai
nos ir giesmės. Atvažiavus a. a. 
kun. Pijui Ragažinskui 1936 m. spa
lio mėn., buvo suorganizuotas cho
ras, ir jau per Kalėdas 20 choristų 
giedojo religines bei kalėdines gies
mes. 1937 m. sausio mėn. prasidėjo 
choro repeticijos su chorvedžiu muz. 
Feliksu Girdausku. Viešas choro pa
sirodymas įvyko Vasario 16-tąją 
švenčiant. Po to iki 1949 m. chorui 
vadovavo muz. Juozas Stankūnas, 
vėliau persikėlęs į JAV-bes. Išvyku- 
sio vieton atėjo muz. Aleksas Ambra
zaitis, 1954 m. išvažiavęs į Kanadą.

Ketvirtuoju choro dirigentu 
buvo muz. kompozitorius Juozas 
Strolia, po vienerių metų iškviestas 
į JAV-bes. Vėl paprašytas muz. F. 
Girdauskas vadovauti chorui. Suti
ko, kol bus surastas kitas vadovas. 
Ir atsitiko maloni staigmena - mu
zikos mėgėjas choristas a. a. Vikto
ras Tatarūnas ryžosi perimti vado
vavimą, ir tą darbą dirbo 34 metus 
iki 1992 m. Tai didelės pagarbos 

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

vertas veikėjas. Iki 1995 m. Kalėdų 
chorui vadovavo velionies sūnus 
Audrys P. Tatarūnas. Dabar šiam 
chorui vadovauja mokytoja muz. 
Elvira Kilčiauskaitė-Bellucci. Lap
kričio 24 d. choras plataus reper
tuaro koncertu paminėjo savo veik
los 60-metį. A. Rudys

San Jose, CA
“Mercury News” 1996 m. gruo

džio 7 d. pranešimu, Milpitas mies
telyje gruodžio 4 d. mirė Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas kun. 
Viktoras Pavalkis, 87 m. amžiaus, 
šioje vietovėje gyvenas nuo 1968 
metų. Palaidotas iš Sv. Jono Kr. 
šventovės gruodžio 10 d. miestelio 
kapinėse.

Velionis gimė 1909 m. gegužės 
3 d. Akėčių kaime, Šakių apskr. 
Baigęs Vilkaviškio kunigų semina
riją, įšventintas kunigu. Vikaravo 
Lazdijuose, buvo Seinų rajono pa
vasarininkų pirmininku. Nuo 1937 
m. studijavo Romoje, gavo Kat. 
Bendrijos istorijos daktaro laipsnį. 
1945-46 m. Vatikano misijos Vo
kietijoje ir Austrijoje narys, įgalioti
nis baltiečių reikalams, Centrinio 
lietuvių globos k-to Italijoje įsteigė
jas. 1950 m. atvyko į JAV, dirbo 
San Francisco mieste pastoracinį ir 
lietuvių bendruomenės darbą. Per
keltas į Milpitas, pastatydino naują 
šventovę, planavo steigti katalikiš
ką parapijos mokyklą, pradėjo salės 
statybą. Po automobilio nelaimės 
1979 m. sunegalavęs ir nebegalėjęs 
įvykdyti užsibrėžtų planų. Buvęs la
bai mylimas visų parapijiečių. Pra
nešimą “TŽ” prisiuntė buvusi to- 
rontietė O. Vindašienė.

Calgary, Alberta
Rūta Astravaitė, 1996 m. pava

sarį atstovavusi Vakarų Kanadai 
“Youth Forum” suvažiavime Ota
voje, Kalgario St. Mary’s gimnazi
jos biuletenio “Nova Mariana” pra
nešimu, yra išrinkta dalyvauti tarp
tautiniame suvažiavime Vašingtone 
1997 m. kovo mėn. Suvažiavimo 
tikslas - suburti viso pasaulio val
stybių iškilių studentų atstovus stu
dijuoti tarptautiniams santykiams. 
Rūta, be anglų kalbos, kalba dar 
prancūziškai, vokiškai, lietuviškai; 
studijuoja ispanų ir lenkų kalbas, 
gilina žinias istorijos, filosofijos, 
gamtos mokslų srityse. Kor.

Nori susirašinėti
Vidurinio amžiaus lietuvė, 

mokanti anglų kalbą, norėtų 
susirašinėti ir susipažinti su 
kanadiečiu ar amerikiečiu. 
Adr.: Renetą Puluikienė, Bu- 
dclkiemio 16-31, Klaipėda 5814, 
Lithuania.
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Pagalba aklam muzikos
mokiniui

Siunčiu šį laišką Jums su 
viltimi, kad mano požiūris į čia 
dėstomą reikalą sutaps su Jūsų 
nuomone. Geros ir negeros 
naujienos apie Vytuko Bučionio 
reikalus šiek tiek peržengia te
mos privatumą. Jeigu šis dešim
ties metų amžiaus aklas berniu
kas, nuo 1993 metų gyvenantis 
Montrealyje, iki šiol buvo la
biau mielaširdystės ir globos 
objektu Lietuvių bendruome
nei; tai Kanados Lietuvių fon
dui, McGill universiteto konser
vatorijai bei Montrealio aklųjų 
bendruomenei jo vardas pasida
rė išskirtinis. Mat Vytukas “per
šoko” dvejus pradinės mokyklos 
metus, puikiai pasirodė Kana- 
dietiškos muzikos savaitės gala 
koncerte, o McGill konservato
rijos egzaminuose gavo patį 
aukščiausią įvertinimą. Tais pa
čiais metais jis sukūrė daugiau 
kaip 60 kūrinių bei variacijų 
Beethoveno, Bacho, Šopeno, 
Geršvino, Paganinio ir lietuviš
kos muzikos temomis pianinui, 
vargonams, orkestrui ir sinteza
toriui.

Kadangi Vytukas nėra ka
nadietis, negalėjo turėti net ar
timų elementarioms mokslo są
lygų. Su organizacijų ir paskirų 
asmenų pagalba mums pavyko 
aprūpinti jį elementariomis ak
lajam priemonėmis (aklųjų raš
tu, specialiu magnetofonu, por
tatyviniu pianinu-sintezatoriumi 
- jis iki šiol neturi galimybės 
skambinti tikru pianinu) bei da
linai mokėti už mokslą konser
vatorijoje.

VYTUKAS BUČIONIS - aklas 
muzikos mokinys, reikalingas fi
nansinės paramos

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).

AtA
ALGIRDUI MEŠKAUSKUI

baigus žemiškąją kelionę,
dukras ANDRIĄ ir DIANĄ, jo seserį ALDONĄ, 
tėvus - Liuciją ir Kostą, visus gimines bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

E. R. Konteniai A. F. Pietrantonio
J. H. Otto V. S. Verbickai

I. J. Jokubynai

PADĖKA
AtA

ALGIS MEŠKAUSKAS
mylimas Andrijos ir Dianos tėvas, brangus Liucijos ir 
Kosto sūnus, mylimas Aldonos brolis netikėtai 1996 m.

gruodžio 2 d. iškeliavo amžinybėn.

Nuoširdi padėka Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už maldas laido
tuvių namuose, atnašautas Mišias ir palydėjimą j amžino 
poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame visiems už gausų da
lyvavimą laidotuvių namuose ir laidotuvėse, pareikštas 
užuojautas, užprašytas Mišias, gėles, aukas Kanados lie
tuvių fondui ir “Heart and Stroke Foundation.”

Giliame liūdesyje lieka -
dukros, tėvai, sesuo su šeima

To pilnai būtų užtekę vidu
tiniam atvejui. Bet muzikoje 
Vytukas jau prieš dvejus metus 
grojo VI klasės kūrinius, tad 
konservatorija ir “Montreal 
Association for the Blind” 
(MAB) nusprendė pasistengti, 
kad jis gautų galimybes mokytis 
ne pagal fizinį amžių, bet pagal 
mokymo poreikius. Tuo tikslu 
šį pavasarį susirinkę apie 12 
konservatorijos, MAB specialis
tų bei valdininkų parengė spe
cialią programą, kreipėsi į Kve
beko provincijos vyriausybę, 
miesto valdžią (School Board) 
su prašymu ir pasiūlymu suda
ryti bendrą mokymosi ir 
muzikos programą, parūpinti 
jam kompiuterinę įrangą ne tik 
įprastam, bet ir “muzikiniam” 
aklųjų raštu paversti matomo
mis gaidomis ir atvirkščiai.

Nuo to laiko pasikeitusi (vis 
blogėjanti) ekonominė padėtis 
neleido tos programos įgyventi. 
Dar blogiau, Vytukas neteko ir 
turėtų galimybių. Net Biblijos 
draugija Kanadoje negalėjo pa
rūpinti jam galimybės skaityti 
visą Šv. Raštą aklųjų rašmeni
mis. Mes numatėme įgyvendinti 
paskutinę galimybę - nupirkti 
jam kopiuterį su specialia įran
ga, kuri nesunkiai įgalintų jį ir 
jo mokytojus komunikuoti tar
pusavyje: - atlikti vertimus brai- 
lio-įprastinio rašto ir įprastinio- 
brailio rašto; - skaityti “pap
rastas” knygas ir kitą raštą, 
įskaitant muzikos gaidas; - at
likti muzikos-gaidų bei gaidų- 
muzikos vertimus; - teikti daugy
bę papildomų galimybių (kom
piuterinės mokymo programos, 
žinynai ir žodynai, Internet’o 
teikiamos galimybės ir kt.).

Jeigu to projekto pamatui - 
asmeniniam kompiuteriui mes 
ir galėtume sutelkti lėšų (apie 
$1500-2000), papildoma įranga 
kainuoja keletą kartų daugiau: 
balso sintezatorius apie $1500, 
programinė įranga apie $1500- 
2500, spausdintuvas apie $500, 
o jei pasisektų - ir skaneris apie 
$1000. Taigi iš viso reikėtų ma
žiausiai apie $5000-6000.

MAB, McGill ir “N.L.” ry
žosi mums padėti. Mes supran
tame, kad jiems tai nebus leng
va, turint mintyje jų ribotas gali
mybes, negausią Montrealio 
Lietuvių bendruomenę, sunkią 
Kvebeko provincijos ekonomi
nę padėtį, aklųjų įrangos didelę 
kainą.

Dėl to drįstame kreiptis į 
plačiąją visuomenę. Net ir ma
žiausia parama mums būtų la
bai brangi.

Vytautas Bučionis, 
Alfreda Bučionienė, 
120 Lyette, Apt. 30 

La Salle, Que H8R 3T4

Šv. Mykolo Archangelo (Įgulos) šventovė Kaune, kurioje buvo su
telkta daug vertingų meno kūrinių. Dauguma jų lapkričio 10 d. 
naktį nežinomų piktadarių sunaikinti

Savaitė Lietuvoje
ESBO konferencija

Gruodžio 3 d. pasibaigė Li
sabonoje įvykusi Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos (ESBO) konferenci
ja, kurioje dalyvavo 54 valsty
bių atstovai, jų tarpe ir Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Užtruko dvi dienas susitarti 
dėl politinio pareiškimo, iš ku
rio buvo išbraukti Azerbaidža
nas ir Armęnija dėl jų konflikto 
Kalnų Karabacho reikalu. Taip 
pat buvo priimti du nusiginkla
vimo kontrolės dokumentai bei 
ketinimų pareiškimas dėl įpras
tinės ginkluotės Europoje su
tarties, numatančios 30 valsty
bių didžiausias pajėgų ir gin
kluotės normas bei pritaikymo 
naujoms saugumo politikos re
alybėms.

Savo kalboje šiame viršūnių 
susitikime A. Brazauskas pra
nešė, kad Lietuvoje padėtis yra 
stabili, pabrėžė, kad Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės nemato 
pasirinkimo savo narystės Euro

MYLIMAI MAMYTEI

AtA
ONAI MITALIENEI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrom - 
LAIMAI ir DANUTEI, sūnui GINTUI su šeimomis, 
vaikaičiams, provaikaičiams bei visiems giminėms ir 
artimiesiems -
Onutė Senkuvienė Vida ir Vytas Paškai

Danutė ir Leonas Garbaliauskai

PADĖKA
AtA

ALEKSANDRAS MIKALAUSKAS
mirė 1996 m. lapkričio 21 d.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už at
našautas Mišias, Rožinį laidotuvių namuose, velionies pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą.

“Gintarinių aidų” vedėjai L. Stungevičienei nuo
širdžiai dėkojame už paskirtą pusvalandį a.a. Aleksandro 
atminimui. Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos chorui, vedėjai Darijai Dcksnytei už giedojimą 

Iper gedulines Mišias, L. Marcinkutei už vargonavimą ir 
giesmes Mišių metu.

Nuoširdi padėka atsisveikinusiems prie karsto 
AV parapijos tarybos pirm. J. Krištolaičiui, šeštadieninės 
mokyklos mokinių vardu Antanui Gudinskui. Nuoširdi 
padėka Hamiltono pensininkų klubo vicepirm. P. Šid
lauskui už paskutinį atsisveikinimą kapinėse, “Dainos” I vieneto vedėjai A. Matuliez už tartą žodį pusryčių metu, 
karsto nešėjams, pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raš
tu, už gėles ir užprašytas Mišias, visiems, taip gausiai au
kojusiems įvairiems lietuvių fondams bei “Tėviškės žibu
riams”.

Nuoširdi padėka Jums visiems už tokį gausų daly
vavimą laidotuvėse, D. B. Mačiams už puikiai paruoštus 
pusryčius, ypatinga padėka ponioms už skanius pyragus.

Giliame liūdesyje likę -
žmona Aldona, sūnus Andrius, duktė Angelė su šeimomis 

L—---- --------------------------------------------

pos ir transatlantinėse saugumo 
bei ekonominėse struktūrose. 
Jo teigimu, naujųjų demokratijų 
priėmimas į ŠAS (NATO) ir 
Europos sąjungą paspartintų 
tuose kraštuose vykdomas re
formas bei “išplėstų bendrą 
saugumo ir stabilumo erdvę.” 
Jis pasiūlė, kad ESBO turėtų 
plėsti savo veiklą spaudos lais
vės bei kitų žmogaus teisių ga
rantavimo srityje, rašo “Res
publika”.

Didžiosios Britanijos minis- 
teris pirmininkas John Major 
susitikime su Baltijos kraštų va
dovais pažadėjo įvairialypę pa
ramą Baltijos valstybėms, tačiau 
konkrečiai nepasisakė dėl jų 
įstojimo į ŠAS.

Pagalba iš Lenkijos
Kaip skelbia BNS, gruodžio 

2 d. buvęs laikinasis Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris Li
nas Linkevičius lankėsi Lenkijo
je susitikti su to krašto gynybos 
ministeriu Stanislawu Dobr- 

zanskiu, seimo Krašto gynybos 
komisija, Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnais, vice
premjeru bei iždo ministeriu. 
Buvo pasirašyta sutartis, pagal 
kurią Lietuvai bus perduotos 
devynios Lenkijos radarų kon
trolės stotys. Derybose taip pat 
buvo aptartas Vidurio Europos 
saugumas, įvykiai Gudijoje ir 
“Bendradarbiavimo taikos la
bui” programa.

Lankėsi Latvijos ministeris
OMRI praneša, kad gruo

džio 3 d. Lietuvoje lankėsi Lat
vijos užsienio ministerijos val
stybės sekretorius Maris Riek- 
stins, vadovaujantis Latvijos de
legacijai derybose su Lietuva 
dėl valstybinės sienos. Neoficia
lūs pokalbiai vyko su seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu 
ir užsienio reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu. Jo vizito 
tikslas liko neaiškus, nes tuo 
metu Lietuvos delegacijos vado
vas buvo išvykęs su Rusijos de
rybų delegacija apžiūrėti nesu
derintą valstybės sienos ruožą 
per Vištyčio ežerą bei Nemuno 
upės žiotis.
Dalyvaus naujoje ŠAS misijoje

Lapkričio 28 d. Šiaurės At
lanto tarybos vardu generalinis 
sekretorius Xavier Solana ofi
cialiai pakvietė Lietuvą apsvars
tyti savo kariuomenės dalinių 
dalyvavimą busimojoje SFOR 
misijoje Bosnijoje ir Hercegovi
noje. Gruodžio 20 d. baigiasi 
ŠAS vadovaujamos IFOR (tai
kos įgyvendinimo) misijos man
datas, tačiau ji bus pratęsta ir 
vadinsis stabilizavimo pajėgo
mis (SFOR), skelbia ELTA.

Lietuvos ambasadorius prie 
ŠAS Darius Čekuolis atsakė tei
giamai, pareikšdamas Lietuvos 
norą ir toliau prisidėti prie tai
kos palaikymo. Kaip susitarta 
su Danija, Lietuvos įnašas j 
SFOR veiksmus būtų viena 
kuopa Danijos batalione. Da
bartinė joje esanti kuopa 
LITCOY-1 liktų Balkanuose iki 
1997 m. balandžio pradžios, vė
liau ją pakeistų BALTBAT pri
klausantis Lietuvos karių būrys.

Vizos į Vokietija dar 
reikalingos

ELTOS žiniomis, gruodžio 
pirmąją savaitę Lietuvoje lankė
si Vokietijos vidaus reikalų mi
nisterijos delegacija susitikti su 
Užsienio reikalų, Vidaus reika
lų ir Teisingumo ministerijų, 
Migracijos bei Muitinės depar
tamentų specialistais. Svečiai 
aplankė Medininkų ir Nidos pa
sienio postus, Lietuvos ir Gudi
jos pasienį bei tarptautinę jūrų 
perkėlą Klaipėdoje. Jie teigia
mai vertino Lietuvos kriminali
nės policijos darbą, vizų išdavi
mo tvarką.

Vokietijos pareigūnams bu
vo perduoti atsakymai į jų žiny
bos pateiktą klausimą apie pi
lietybės suteikimą, migraciją, 
pasienio kontrolę, kovą su nar
kotikų prekyba ir pan. Jų nuo
mone, norint sudaryti bevizio 
režimo sutartį su Vokietija, Lie
tuvai reikia patobulinti pasų iš
davimo tvarką, sukurti veiks
mingesnę pasienio kontrolės ry
šių sistemą, nužymėti sieną su 
Gudija ir prisijungti prie Žene
vos sutarties dėl pabėgėlių. Jie 
nerado esminių kliūčių pradėti 
oficialias derybas dėl bevizio re
žimo vasario mėnesį. Sutartis 
šiais klausimais būtų galima pa
sirašyti po vienerių ar dvejų me
tų. Tai pagrindinė sąlyga Lietu
vai norint prisijungti prie Šen
geno sutarties.

Siūloma steigti tyrimų biurą
Lapkričio 25 d. Lietuvos 

prezidentui Algirdui Brazaus
kui buvo pateiktas Valstybinio 
tyrimų biuro įstatymo projek
tas. Šį projektą parengė darbo 
grupė, vadovaujama Romualdo 
Ozolo, kuris tikisi, kad įstaty
mas gali būti priimtas iki 1997 
metų kovo mėnesio. Jame nu
matyta, kad biuras yra “prezi
dentui atsakinga ir seimui at
skaitinga” valstybės institucija, 
kontroliuojanti valstybės parei
gūnų, valstybės tarnautojų ir 
turto administratorių veiklą, ga
linčią kenkti tautiniams intere
sams. Taip pat šis biuras tirtų 
faktus apie visų lygių valstybės 
pareigūnų ir tarnautojų bei tur
to administratorių piktnaudžia
vimą ir korupciją. Šio biuro di
rektorius būtų skiriamas Lietu
vos prezidento, seimo pritari
mu, penkeriems metams. RSJ

• Jei taika negali būti išlaikyta 
garbingai, nėra taika (J. Russel)

MUSŲ MIELAI DRAUGEI

a.a. MILDAI PLAUŠINAITYTEI-LASIENEI
mirus, vyrą JONĄ, dukterį LAIMUTĘ, jos vyrą 
CLIFF ir sūnų JONĄ su žmona JOANA nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Lietuvių tautodailės instituto
Toronto skyrius

AtA
HILDAI LASIENEI 

mirus,
klubo narį jos vyrą JONĄ ir visus šeimos narius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų iržūklautojų klubas “Tauras"

A+A
HILDAI LASIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui JONUI, sūnui 
JONUI, dukrai LAIMAI ir jų šeimoms -

Vladas, Albina ir Alex Kazlauskai 
Algis, Dana ir Remy Vanagai 
Nijolė ir Eugene Maksym

AtA
HILDAI LASIENEI

mirus,

klubo “Tauras” narį jos vyrą JONĄ ir visus
šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame -

K. Asevičius A. Langas
K. Budrevičius S. Mackevičius
W. ir L Drešeriai H. Šiaurys
S. Eimutis A. ir J. V. Šimkai
O. ir K. Kudirkos S. ir V. Švilpai
A. Kuzmarskis J. ir J. Zenkevičiai

AtA
BROLIUI JONUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame seserį Christina Sirianni ir jos 
artimuosius -

Audronė ir Jurgis Kairiai

AtA
HENRIKUI KAČINSKUI 

mirus Čikagoje,
nuoširdžiai užjaučiame seserį EMILIJĄ su šeima 

ir brolį STASĮ -
D. M. Jonikai Z. J. Rickai
A. G. Skaisčiai A. A. Pilipavičai

AtA
HENRIKUI KAČINSKUI

Čikagoje mirus,
seserį EMILIJĄ KYBARTIENĘ su šeima, brolį 

STASĮ KAČINSKĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Regina Butkevičienė Lionė Kybartienė
Jadzė ir Jonas Stanaičiai Erika ir Vincas Sakai

MIELAI MAMYTEI

AtA
JULIJONAI PEČIULIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
sūnų VYTAUTĄ ir dukrą ALDONĄ 
STUNGURIENĘ su šeimomis bei gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

B. V. Bancevičiai su šeima
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SKAITYTOJAI PASISAKO
Aukojo “Tėviškės žiburiams”

RAŠO BUVĘS PARTIZANAS
Esu buvęs partizanas, dabar 

I grupės invalidas, diabetikas. 
Norėčiau susirašinėti su tautie
čiais, gyvenančiais kituose kraš
tuose. O jeigu būsite kada Lie
tuvoje, tai aplankykite mane. 
Jeigu kas domisi, turiu senų 
pašto ženklų ir retesnių knygų.

Stasys Sudnikas 
Tulpių g. 17, 4240 Žiežmariai, 
Kaišiadorių rajonas Lithuania 

KANADIEČIAI NEAUKOJO?
Draugo” 1996 m. spalio 31 

d. laidoje rašoma, kad viską 
apmokėjus liko 11.591 dol. Grą
žinti avansai: 1. Lithuanian Folk 
Dance Festival, Inc. - 25.000 
dol. su 1.500 dol priedu už mo
ralinę paramą. 2. Kanados LB 
kr. valdybai - 3827.13 dol. už 
5,000 kanadiškų dolerių ir prie
do - palūkanos. Toliau seka li
kučio paskirstymas.

Nuostabu, kad Kanados lie
tuviai pinigine auka neprisidėjo. 
Jei ir prisidėjo, jų nematyti nei 
X “TS” leidinyje, kur sužymėti
tautiečiai aukoję nuo 1 dol. iki 
3,000 dol. Taip pat neteko pas
tebėti nė spaudoje. Tai blogas 
ženklas ateičiai. K. Gudinskas, 

Hamilton, Ont.
PO SIBIRO - LIETUVOJE
Vakar laikiau antrą kartą gyve

nime jūsų leidžiamą laikraštį. 
Džiaugiausi, braukiau džiaugsmo 
ašaras, kad mano didelė gerbėja 
Antanina Garmutė, jos kūryba taip 
artima ir jums. Deja, kol komunis
tai valdo pagal sovietinius mokslus 
Lietuvą, ne visi taip mielai atsilie
pia. Nors yra ir daug gerbėjų.

Pirmą kartą man labai sergan
čiai, bet per gerus žmones su Dievo 
pagalba sveikstančiai, vyras parvežė 
iš Antaninos Jūsų laikraštį “Tėviš
kės Žiburiai”. O dabar po 7-8 metų 
vienas žmogus, įsigijęs knygą “Tėvo 
vasara” ir gaunantis Jūsų laikraštį, 
liepė vyrui parnešti man paskaityti. 
Ačiū, brangieji, Jums už tokius 
artimus laikraščius, už tokią tiesą, 
kurios nepamatysi mūsų Lietuvėlės 
laikraščiuose, net pačiame lyg tei- 
singiausiame “Tremtinyje”. Taip, ir 
aš žinau, kad .visi tremtinių sąjun
gos pirmininkai buvo nuteikti prieš 
knygos “Tėvo vasara” platinimą. 
Apie tai sužinojau iš mūsų rajono 
tremtinių sąjungos pirmininkės.

Labai lengvai skaitomos Gar
mutės knygos, kiekvienas žodis 
paliečia širdį, suprantamas. Žino
ma, komunistams ir išverstaskū- 
riams nepatinka. Deja, ir tremtinių 
tarpe yra tokių. O Garmutė surado 
mane, kai išėjo mano straipsnis 
“Kauburėliai ant Pečioros kranto”. 
Ji savo laišku pasveikino mane. Vė
liau abiejų prisiminimai buvo išlei
sti knygoje “Amžino įšalo žemėje”. 
Mes - likimo sesės. Tik aš, būdama 
9 metų, jau 1945 m. liepos 24 d. 
dundėjau su mokytoja Mamyte, 
broliuku ir sesute į Sibirą užkalta
me gyvuliniame vagone. Mamytė, 
mūsų geroji Mamytė, badu mirė, 
atiduodama paskutinį kąsnį savo 
mažamečiams vaikams. Tokia tai 
tremtinė Motina, buvusio ir žuvusio 
už Tėvynės Laisvę sūnaus jau 1945 
m. lapkričio 13 d. nuo bolševikų, 
komunistų.

15 pavasarių, 15 rudeniu ir va
sarų pragyventa per prievartą toje 
ašarų pakalnėje. Vis laukėme, tikė
jomės sugrįžti. Sugrįžome po 15 
metų. Ir čia nebuvome laukiami. 
Ačiū žmonėms, priglaudė. Tuoj pat 
ieškojau darbo. Dirbti bet kur ir tik 
Lietuvoje. Tėvynę radome su jos 
kolchozais, su partkomais, bet vis 
viską iškentėme, visus pažeminimus 
ten ir Tėvynėje. Pagaliau stebuklas. 
- Lietuva vėl nepriklausoma! Tėvy
nės Laisvė! Ją išvydome, ją išgyve
nome. To troško mūsų tėvai ir pro
tėviai.

Aukojau savo kančias Lietuvai. 
Buvau pasmerkta, bet, ačiū Dievui, 
iki šiol gyvenu. Ir labai esu dėkinga 
Aldonai Smulkštienei už tokį nuo
stabų aprašymą “Tėvo vasara” kny
gos Jūsų laikraštyje. Duok Dieve 
Antaninai jėgų! O ji dar daug nau- 
(iinon rlnrKu nsdorvc T iotuvni Ir 
ačiū visiems, padėjusioms jai.

Pragulėjusi 8 mėnesius ligoni
nėje, grįžusi į namus radau laišką, 
kad galės gauti Mamytės mirties 
liudijimą. Daug metų aš jo ieško
jau, važiavau 1969 m. net j Sibirą, 
kur mirė ir kur pragyvenau 15 me
tų. Ten sakė: “Nėra archyvų”. O 
dabar atsirado. Ačiū Tau, Viešpa
tie! Ir kaip nesidžiaugti. Stebuklas 
po stebuklo! Ir sveikata atlaikė. Tai 
didelė Dievo malonė man. Negaliu 
niekur išvažiuoti, o ir nėra galimy
bių. Išbraidžiojau Sibiro platybes, 
pabuvojau didžiuose Sibiro “kuror
tuose” komunistų partijos ir vyriau
sybės dėka. O dabar glaudžiuosi 
prie Lietuvos, kaip rašo Garmutė.

Atsiprašau už klaidas. Mat mo
kiausi Sibire rusų kalba, o lietuvių - 
savamokslė. p Motiečienėj

Maironio lla-35, Radviliškis

LAIŠKAS IŠ FILIPINŲ
Mielieji,

Sis nuolankus laiškas jus te
randa sveikus ir Dievo palai
mintus. Aš esu Paula Adora, 
viena iš nelaimingųjų, sergančių 
raupsais ir ištremtų j tolimą 
raupsuotojų salą. Mes esame 
sukurti kentėti, nes ši liga lėtai 
suėda kūną, negailestingai de
formuoja, lieki visišku invalidu, 
nepajėgiančiu atsikelti iš lovos, 
tik laukiančiu mirties. Tai liūd
nas ir vargingas toks benaudis 
gyvenimas negalintiems užau
ginti net savo vaikų.

Dėl savo negalios aš nebe
galiu užsidirbti net savo vaikų 
išlaikymui. Mano vyras seniai mi
rė ta pačia baisia liga. Verkiu 
skaudančia širdimi, kai mano 
vaikai prašo maisto ar papras
čiausių reikmenų. Neturiu lėšų 
nusipirkti nė man reikalingiau
sių vaistų. Esu likusi visiškai be 
jėgų ir be vilties. Einu per šį be
galinį mirties slėnį, neturėdama 
kur kreiptis paguodos bei para
mos.

Radau jūsų adresą sename 
laikraštyje. Švystelėjo mintis, 
kad esate atjaučiantys ir geri 
Dievo žmonės, kad galiu per jū
sų laikraštį kreiptis j jūsų tautie
čių geraširdiškumą bei dosnu
mą. Mano rankos jau defor
muotos, tad mano vyriausia 

duktė rašo mano vardu, prašy
dama gailestingos jūsų paramos 
palengvinti mūsų liūdnam ir 
vargingam gyvenimui. Neseniai 
įvykusios nelaimės dar labiau ap
sunkino mūsų gyvenimo sąlygas.

Tad mes nuolankiai mal
daujame pasigailėti mūsų ir at
siųsti mums, jei turite atliekamo 
maisto ar senų drabužių, ypač 
finansinės paramos, kad galė
čiau gauti sau reikalingiausių 
vaistų ir apmokėti savo vargšų 
vaikų mokslą. Jūs esate paskuti
nė mano viltis. Mes tikimės, kad 
Jūs iš krikščioniškos meilės ne
atsisakysite pasidalinti su men
kiausiais savo broliais.

Meldžiame Viešpatį, kad 
Jis paliestų jūsų širdis. Tikimės 
atsiliepsite į mūsų prašymą. Bū
sime giliai dėkingi. Dievo taika 
ir palaima tebūnie su jumis ir jūsų 
artimaisiais. Laimingų švenčių!

Paula Adora su vaikais 
Culion Leper Island, 

5315 Culion, 
Palawan Philippines

TAISYTINA KLAIDA
Įdomiame Laimos Kurpienės 

straipsnyje apie solistės Lilijos Šu
kytės pasiekimus (“Iškili lietuvaitė 
Kanados spaudoje”, “TŽ”, 1996 
spalio 29) įsivėlė klaida. Autorė, at
pasakodama Paula Citron straipsnį 
apie mūsų garsią solistę, tarp ilgos 
eilės L. Šukytės pasiekimų sumini, 
kad ji dainavusi ir Dariaus Lapins
ko operoje “Lokys”. Nežinau iš kur 
Paula Citron gavo šią klaidingą in
formaciją. Lilija Šukytė “Lokyje” 
nedainavo. Lokio žmonos (Dalios) 
vaidmenį dainavo D. Mongirdaitė, 
o deivės Medeinės - A. Stempužie- 
nė (žiūr. “Aidai”, 1996, nr. 7, psl. 326).

Tiesa, Lilija Šukytė buvo kvies
ta “Lokyje” dainuoti Dalios vaid
menį. (Man kaip tik teko šiuo rei
kalu vesti su ja derybas). Atsiliep
dama į kvietimą, savo 1966 gegužės 
2 d. laiške L. Šukytė rašė: “Džiau
giuosi, kad jaunimas nori pastatyti 
kompoz. Lapinsko operą. Tačiau iš 
mano pusės atsiranda sunkumų, 
kuriuos norėčiau jums pasakyti: 1) 
Negaliu šiuo momentu sutikti dai
nuoti operoje, kurios partitūros ne
su mačiusi. 2) Jeigu negausiu ope
ros partitūros iki gegužės 14 d. - at
sisakau dainuoti. Reikia žinoti, kad 
kiekvienas menininkas nori pasi
ruošti gerai ir save puikiai pristatyti 
publikai. Be Lokio operos turiu iš
mokti 30 partijų ateinančiam Me
tropolitan Opera sezonui, turiu eilę 
koncertų ir CBC rečitalių per radi-

PADĖKA
MYLIMA MAMA

a. a. ONA DOBILIENĖ
mirė Lietuvoje, sulaukusi 93 metų amžiaus.

Paliko dukras su šeimomis Lietuvoje ir Toronte 
bei būrį vaikaičių. Esame dėkingi visiems už pareikštas 
užuojautas bei užprašytas Mišias. Mamos vardu 
dėkojame visiems už pareikštą nuoširdumą liūdesio 
valandoje -

duktė Elena Bukšaitienė ir šeima

Klivlando Dievo Motinos parapijos choras “Exultate”, atlikęs metinį koncertą 1996 m. lapkričio 9 d. 
parapijos salėje. Viduryje - choro vadovė RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ

Du jauni dailininkai iš Lietuvos
BRONIAUS RUTKAUSKO ir VIRGIO RUSECKO kūrinių parodos Čiurlionio galerijoje Čikagoje.

Tai kylančios žvaigždės Lietuvos dailėje

H. PAULAUSKAS, Čikaga
Čikagoje, Jaunimo centro 

Čiurlionio galerijoje 1996 m. 
rudenį buvo surengta dviejų 
dailininkų - Broniaus Rutkaus
ko ir Virgio Rusecko tapybos 
darbų paroda, sužadinusi didelį 
lietuvių dėmesį. Nemažai iš 40- 
ties rodomų drobių buvo par
duota. Tai jaunesnės kartos me
nininkai, mėgstą sudėtingus siu
žetus, modernų, novatorišką 
potepį, drąsius spalvų derinius.

Bronius Rutkauskas gimė 
1955 m. Vilkaviškyje, 1980 m. 
baigė Vilniaus dailės institutą, 
įgydamas restauratoriaus spe
cialybę. Potraukį menui gal pa
veldėjo iš senelio Matuzevi- 
čiaus, gyvenusio Vokietijos pa
sienyje, gabaus meistro, auksa
kalio. Daug įtakos Broniui turė
jo freskų meistras, draugas ir 
mokytojas Večeslavas Jevdoki- 
movas, su kuriuo padarė pirmas 
freskas Pasvalio rajone.

1991 m. Kėdainių rajono 
Lančiūnavos šventovėje B. Rut
kauskas dvejus metus kūrė alto- 
rinę freską. Laučiūnavos akme
ninė šventovė sovietų okupaci
jos metais buvo išniekinta ir nu-

jo. Todėl negaliu laukti ilgai Lokio 
partitūros.”

Be šių sąlygų, solistė dar pa
prašė honoraro, kuris, anų laikų są
lygom, nebuvo toks jau mažas. 
Rengėjai pasiūlė solistei pusę pra
šytos sumos. Dėl finansų gal būtų ir 
susitarta, tačiau pilnos partitūros 
iki nustatyto termino solistė negavo 
(gavo tik mažą ištrauką), nes tuo 
metu opera dar nebuvo parašyta. 
Taigi dideliam rengėjų nusivylimui 
pirmoji lietuviška opera Amerikoje 
turėjo būti statoma be Lilijos Šuky
tės.

Kęstutis Keblys, Montrealis

“OPERA CANADA” IR “LOKYS”
“TŽ” 1996.X.29 nr. Laima B. 

Kurpienė atpasakoja “Opera Cana
da” straipsnio turinį apie solistę Li
liją Šukytę. Vienoje vietoje yra pa
sakyta, kad ji dainavo operoje “Lo
kys” Čikagoje. Lietuvių muzikolo
gijos archyve Čikagoje susiradau 
kompoz. Dariaus Lapinsko operos 
“Lokys” programą. Opera buvo at
likta du kartus 1966 m. liepos 1 d. 
Ten yra nurodyta, kad moteriškus 
solo vaidmenis atliko Daiva Mon
girdaitė ir Aldona Stempužienė. 
Archyve patikrinau šimtus spaudos 
iškarpų apie Liliją Šukytę ir niekur 
neradau, kad ji būtų dainavusi ope
roje “Lokys”. Yra tikras dalykas, 
kad Lilija Šukytė dainavo Čikagos 
Lietuvių operos statytoje “Travia
toje” Violetą 1966 m. ir “Gražino
je” Gražiną 1967 m. Esu gyvas liu
dininkas, nes statant šias operas 
dainavau chore.

Kazys Skaisgirys,
Beverly Shores, IN 

siaubta, paversta kino teatru. 
Dailininkas sukūrė įspūdingą 
trijų dalių freską didžiajam 
šventovės altoriui.

Sekantis momentalus B. 
Rutkausko darbas buvo aliejinė 
drobė Kauno jėzuitų šventovėje 
barokiniam altoriui. Okupacijos 
metais čia buvęs paveikslas din
go, neliko net jo fotografijos. O 
tai buvo vienas meniškiausių ro
koko altorių Lietuvoje, kaip ra
šo B. Kviklys “Lietuvos bažny
čios” III tome. Atkuriant šį al
torių, B. Rutkauskui ypač buvo 
svarbu surasti paveikslui bendrą 
šventovei stilių ir koloritą, vie
nybę. Čia jam ypač padėjo res
tauratoriaus profesija ir patirtis. 
Dirbo dailininkas ištisus metus, 
gan sunkiomis sąlygomis, nešil
domose patalpose. Didžiulis 6,4 
x 2,2 metro paveikslas užsakovų 
buvo labai gerai įvertintas.

Čikagoje, Čiurlionio galeri
joje, B. Rutkauskas rodė 18 sa
vo kūrinių. Tai antra jo paroda 
užsienyje - pirma buvo Švedijo
je. Dailininkas gyvena Kėdai
niuose.

Antras Čikagoje debiutavęs 
lietuvių dailininkas Virgis Ru- 
seckas yra gimęs 1963 m. Jona
voje. Tremtinių vaikas. Jo tėvai 
buvo sovietų persekiojami, bet 
sugebėjo abu Irkutske baigti 
aukštuosius mokslus. Lietuvoje 
jiems neleido gyventi didžiuo
siuose miestuose. Virgis 1981 
m. baigė vidurinę mokyklą Jo
navoje, dirbo laborantu, o po 
metų įstojo į pramoninės dailės 
mokyklą Kaune, kuri ruošė dar
bininkus keramikos ir kitoms 
įmonėms. Virgiui tokia progra
ma nepatiko - jis daugiau laiko 
praleisdavo pažįstamų dailinin
kų dirbtuvėse, daug skaitė pa
saulinės literatūros klasikų, kū
rybinių minčių ieškojo pats. 
Ypač jam buvo reikšminga 
draugystė su mokslo draugu 
Valdu Anieliausku, kuris paska
tino domesį literatūrai. Jaunam 
menininkui bendravimas su dai
lininkais buvo tikroji jo pašauki
mo mokykla. Teko pergyventi 
pavojingus bohemos laikotar
pius - vos jo gyvenimo nesu
griovė alkoholis.

Bet Virgis Ruseckas - va

Lietuvos laivyne - 146 kapitonai rusai
Išleistas vadovėlis - žodynas “Jūriniai įvardai”. Gal jis 

padės Lietuvos jūreiviams išmokti lietuvių kalbą

Į Lietuvos laivyną lietuvių 
kalbai sunku įeiti, nes iš 183 ka
pitonų tik 37 yra lietuviai, kurių 
dalis yra rusiškos - sovietinės 
orientacijos. Rusakalbiai dažnai 
kratosi lietuvių kalbos, nes lai
ve, kur įgulą sudaro 15-20 jūrei
vių, gal tik 2 ar 3 yra lietuviai.

Kolei kas ir susisiekimo mi
nisterijos pareigūnai į lietuvių 
kalbos vartojimą nekreipia dė
mesio. Neseniai ministeris pri

g NORDLAND EXPRESS | 
darbuotojai sveikina visus lietuvius

SU ŠV. Kalėdomis ir linki laimingų, K 
sveikų bei sėkmingų Naujųjų metų. B
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lingas žmogus. Stipri valia nu
galėjo visas vilkduobes. Padėjo 
žmona Loreta, su kuria mokėsi 
kartu mokykloje. Augina jiedu 
dvejų metų dukrelę Jorę.

Darboviečių Virgis turėjo 
visokių - tai ir kultūros namai 
Jonavoje, darbas geležinkelie
čių tarnyboje. Savo darbus Vir
gis brangino, dirbo novatoriškai 
ir kruopščiai. Bet okupantų nu
skurdintame krašte iš meno so
tus nebūsi, nors Virgio darbai 
vis labiau traukė žinovų dėmesį. 
Pripažinimas atėjo staiga ir ne
tikėtai.

- Galiu net tiksliai datą pa
sakyti - tai buvo 1994 m. rugsė
jo 13 d., kai pas mane atvažia
vusi labai žinomo verslininko 
Čepo žmona iš karto už 5000 
dolerių nupirko 12 mano darbų, 
- sako Virgis. Ir dar pastebi:

- Verslininkas Čepas buvo 
įdomi asmenybė, daug apie jį 
sklandė legendų. Pasiūlė jis 
man pasirašyti 25-jiems metams 
sutartį - jis pirks mano darbus, 
padės, aš taip pat būsiu įsiparei
gojęs. Toks terminas baugino. 
Sutarėm penkeriems metams. 
Čepas norėjo sau pajungti ir 
daugiau jaunų dailininkų. Me
nas jį tikrai traukė, bet kartu jis 
ir įsitikino, kad pralobti iš mūsų 
greitai negalės. O likimas jam 
buvo tragiškas - 1996 m. vasarą 
jis buvo nušautas nežinomų 
žmogžudžių prie savo namų. 
Bet gandas apie tai, kad iš ma
nęs nupirkta tiek daug darbų už 
gerą kainą, Kauną apskriejo 
kosminiu greičiu. Atsivėrė gale
rijų durys. Ypač mane mėgsta 
“Lango” galerija. Ten daugiau
sia savo kūrybą ir parodau.

Virgis Ruseckas užsienyje 
lankėsi pirmą kartą. Čikagoje jo 
paroda už Lietuvos sienų - taip 
pat pirmoji. Susidomėjimas di
delis.

Abu dailininkai yra kylan
čios jaunojo Lietuvos meno 
žvaigždės. Jiegu labai dėkingi 
už pagalbą ir viešnagę Čikagos 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui, jo vadovui prof. dr. Jo
nui Račkauskui, kuris taip su
maniai ir vaisingai plečia ben
dradarbiavimą ir kultūrinius 
saitus su Lietuva.

tarė rusų kapitono vardu pava
dintą laivą pavadinti kitu rusiš
ku kapitono vardu “Ševčenko.”

Gal B. Stundžios paruoštas 
žodynas “Jūriniai įvardai” pa
dės lietuvių kalbai įsiskverbti į 
rusakalbių gretas. Tie rusakal
biai bus įvertinti, kai ateityje lai
vams vadovaus lietuviškai kal
bantys kapitonai. Be to, pažy
mėtina, kad laivynas buvo aršių 
Lietuvos nepriklausomybės prie
šų lizdas. Kor.

$160 - J. V. Margis; $85 - V. Slot- 
kus; $58 - A. Žulys; $55 - M. Laz- 
dutis; $50 - M. Jonušaitis, Išgany
tojo parapijos lietuvių evangelikių 
moterų draugija, J. Šalna; $30 - M. 
Trečiokas; $23 - J. Šulcas; $20 -
G. Zarkis, A. Petrauskas; $15 - 
Aušros Vartų parapijos choras, 
Montrealis; $13 - J. Bukšaitis; $10 
- J. Vaitkus, K. Griauzde, M. Lorr,
E. A. Trečiokas, V. I. Pečiuliai, P. 
Stočkus; $5 - J. Užupis, A. Sinkevi
čius, V. Gražulis, S. Vaštokas, Č. 
Žilionis, A. Žulys. P. Stauskas; $3 -
J. Valiulis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$50 - S. Štuikys. L. Ulbinas. R. 
Vaitkevičius, S. Žilevičius, V. Rad
zevičius, A. Žemaitis, Embassy of 
Lithuania, Ottawa, J. Ivanauskas,
K. Ivanauskas, D. Rocca, K. Bart- 
nikas, Fr. Kairys, A. Marcis, V. 
Verbickas, J. Vėlyvis, D. Radzevi
čius, J. Riauba, V. Vaitiekūnas, V. 
Valaitis, L.V. Petrušaitis, A. Šeti- 
kas, J. Ščiučkas, V. Paulionis, V. 
Kleiza, V. Banelis, R. A. Mureika, 
J. Petrūnas, J. Palys, P. Pleinys, V. 
Vaidotas, P. Ažubalis, K. Žolpis, 
dr. E. Zubrys, B. Kišonas, E. Činči- 
kas, L. Rudaitis, R. Rudaitis, L. 
Urbonas, A. Langas, J. Staškevi
čius, P. A. Kazilis, M. Elijošius, S. 
Kuzmickas, S. Valickis, E. Žulys, J. 
Valiukas, O. Šeduikis, S. Kilikaus- 
kas, A. Kvietinskas, K. Linka, A. 
Razma, J. Stankūnas, J. Telyčėnas,
F. Urbaitis, J. Zdanys, M. Šakali
nis, P. Baronas, S. Styra, L. Baltu
tis, V. Melnykas, M. Obelienius, J. 
Virpša, J. Vitas, G. Agurkienė, S. 
M. Barčaitis, K. Gudinskas, V. S. 
Verbickas, J. Arštikaitis, A. Grubis, 
E. Dubininkas, M. Mogenis, O. 
Skrebūnienė, G. Gicius, M. Juod
viršis, Lithuanian Foundation Ine., 
B. Petrylienė, P. Radvila, L. Vyš
niauskas, I. Punkris, E. Kuchalskis, 
A. Zakarevičius, E. Žolpis, V. La- 
niauskas, K. Stirbys, S. Kiršinąs, M. 
Pranaitis, J. Žadeikis, J. Bukšaitis, 
A. Zalagėnas, M. Trečiokas, J. Va
ranavičius, R. Haggo, B. Liškaus- 
kas, V. Otto, J. Rugys, A. Baltru
šaitis, A. Grajauskas, J. Petrauskas, 
E. Abromaitis, A. Druseikis, B. 
Bagdonas, B. Sadauskas, Z. J. 
Didžbaliai, P. Jonikas, J. Jonikas, M. 
Juozaitis, K Pajaujis, V. Marcinkevi
čius, V. Zawadskas, P. Yonelinas.

Rėmėjo už dvejus metus at
siuntė: B. Barisas, A. Rimkus, R. 
Pakalnis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - D. Zulonas, S. Paketuras, 
M. Gečas, P. Petrėnas; $75 - P. Ve- 
žauskas; $70 - J. Kaunaitė; $60 -
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ris, V. Januška, M. Laurinavičienė, 
A. Bumbulis, R. Dornfeld, E. Indri- 
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liūnas, K. A. Žilvytis, E. Mačiulai- 
tis, J. Krasauskas, L. Steponavičius, 
J. Astrauskas, A. Čiužas, S. Jakai
tis, V. Ignaitis, J. Pleinys, M. A. 
Empakeris, A. Bungardienė, J. Ar
dys, S. Vaštokas, L. Griškonis, V. 
Kėžinaitis, O. Juodišius, P. Malis, J. 
Stankus, A. Jagėla, B. Jonaitis, K. 
Stankus, K. Gaputis, P. Diliautienė, 
A. Gaidauskas-Scott.

“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$100 - A. Laurinaitis, S. Dalius; 
$50 - J. Vaškela, V. Šipelis; $40 - 
J. Sodaitis, E. Strodomskis, A. Kai
rys; $30 - V. Balsevičius; $20 - B. 
Stankaitis; $10 - I. Petrauskas, J. 
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teris, L. Monstvilas, M. Macevičie- 
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Karosas, T. Trakymas, P. Kripas, 
V. Anskis, B. Bunys, T. Blinstrubas,
A. .Lukas, P. Skilandžiūnas, W. 
Mastis, dr. P. Vytė, K. Majauskas,
B. Saplys, G. Kaulius, D. Gutaus
kas, A. Bentnorius, A. Z. Stančikas,
G. Chvedukas, J. Krivaitis, A. Lat- 
vaitis, A. Stanėnas, A. Kužmarskis, 
A. Mažiulis, A. Nūtautas, V. Ge
čas, E. Žiaušys, S. Virkutis.

Rėmėjo už dvejus metus at
siuntė: V. Kuprys.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - S. Liuima; $75 - dr. J. Yčas; 
$60 - V. Čiuprinskas, A. Liškaus- 
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White, J. Sendžikas, S. M. Šetkus, 
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Kairys, S. Dalius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

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



Išduoti kazokų vadai
sovietų rankose

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

LEONAS BALTUŠIS
1945 m. gegužės 29 d. visi 

kazokų karininkai, Austrijoje, 
prie Judenburg miestelio, buvo 
perduoti sovietams. Iš miestelio 
pavadinimo skaitytojas gali su
prasti, kad kadaise čia gyveno 
nemažas skaičius žydų, bet jie 
nacių buvo likviduoti ir 1945 m. 
čia gyveno vien tik austrai ir 
svetimšaliai darbininkai.

Tik pervažiavus tiltą per 
Mur upę, kairėje pusėje, stovėjo 
didžiuliai pastatai buvusios plie
no liejyklos. Jau dabar, gegužės 
29 d., čia nieko nebuvo likę: vi
sos mašinos buvo išmontuotos 
ir viskas išvežta į Sov. Sąjungą. 
Šie gelžbetoniniai pastatai buvo 
apytikriai 250 metrų ilgumo, 50- 
60 m. platumo ir 15 m. aukštu
mo. Čia dabar turėjo būti apgy
vendinti visi kazokų karininkai.

Eiliniai kazokai buvo veža
mi į Klagenfurt’e esančią buv. 
sovietų belaisvių stovyklą. Čia 
jie buvo registruojami ir išveža
mi į Judenburg’ą. Raud. armijai 
užėmus Klagenfurt’ą, keli tūk
stančiai išbadėjusių rusų belais
vių po kelių dienų buvo pakrau
ti j gyvulinius vagonus, automa
tiškai nuteisti po 10 metų ir iš
vežti į Stalino įsakymu jiems 
specialiai įruoštas stovyklas, ku
riose tilpo po 10,000 vyrų. Prie
šais minėtą liejyklą anksčiau bu
vo įrengta darbininkų stovykla, 
kurioje dabar gyveno keliolika 
buvusių austrų komunistų. Visi

Civilinio Rusijos karo herojus 
gen.it. A. G. Škuro bolševikų pa
kartas 1946 m.

jie nešiojo raudonus raiščius ant 
rankovės ir turėjo teisę vaik
ščioti po visą liejyklą. Iš jų vė
liau daug kas buvo sužinota.

* * *
Pirmutinis autobusas atga

beno į liejyklos kiemą atamaną 
gen.lt. P. N. Krasnov’ą ir daug 
aukšto laipsnio karininkų. Vai
kaitis lt. N. N. Krasnov’as grei
tai šoko padėti savo seneliui iš
lipti, bet išlipęs jis ranką ištrau
kė, vis nepasiduodamas savo 
amžiui. Iš abiejų pusių stovėjo 
sovietų kareiviai ir tuo taku te
ko visiems judėti į priekį. Tuo 
pačiu metu pasirodė du sovieti
niai štabo karininkai ir vienas 
jų, gana linksmu balsu paklau
sė: “Kuris toje grupėje yra 
generolas P. Krasnov?” Gen.lt. 
P. N. Krasnov’as gana stipriu 
balsu atsakė: “Aš esu generolas 
Piotr Krasnov.” “Prašau Jus ir 
visus šeimos narius sekti mane, 
pone generole.” Kiek vėliau 
prie tos grupės dar buvo pri
jungti gen.lt. Škuro, gen.lt. Va- 
siliev, buvęs gvardijos karinin
kas, generolai Solamachin, Go
lovko, Domanov ir adjutantas 
pik. Morgunov. Nuvesti prie 
stalų buvo klausiami tik pavar
džių, laipsnių ir gimimo datų.

Sovietų karininkų elgesys, 
kaip savo atsiminimuose rašė lt. 
N. N. Krasnov’as, buvo labai 
mandagus. Sovietinis majoras 
nuvedė juos visus į vieną kam
barį, kuriame buvo sumesta ant 
grindų šimtai vokiškų milinių. 
Kreipdamasis į lt. Krasnov’ą ir 
pik. Morgunov’ą kaip jauniau
sius, liepė pasiimti kaip galint 
daugiau jų, nes ant jų teks mie
goti.

Dar tą patį vakarą gen. lt. 
Krasnov’as sutiko ir gen.lt. Hel
mut von Panwitz. Susitikimas 
buvo gana jaudinantis. Gen.lt. 
Krasnov’as gerbė ir mylėjo šį 
vokiečių kariškį. Gegužės 24 d. 
dar stovykloje kazokai pirmą 
kartą savo istorijoje išsirinko 
vyr. atamanu vokietį gen.lt. 
Helmut von Panwitz. Anglai 
paskutinėmis dienomis siūlėsi 
jam padėti “pabėgti”, bet jis ka
tegoriškai atsisakė: “Kas atsitiks 
jiems, atsitiks ir man. Aš su jais 
būsiu iki galo.”

Labiausiai pasižymėję šių metų Čikagos LF klubo “Lituanica” futboli
ninkai per metinį klubo pobūvį Lemonte su klubo valdybos nariais. Iš 
kairės: R. Urbonavičius, J. Žukauskas, R. Siniakovas ir G. Bielskus

Nuotr. E. Šulaičio

Visi Krasnov’ai, gen.lt. Šku
ro, gen.mjr. Domanov’as buvo 
apgyvendinti viename didelia
me kambaryje. Pavakary užbė
go vienas sovietinis kapitonas ir 
pranešė, kad vyriausias šio so
vietinio dalinio vadas norėtų 
pamatyti generolus Krasnovą ir 
Škuro. Nors abu gen. Krasnov’o 
sūnūs buvo nuomonės neiti, se
nukas generolas, kaip ir gen. 
Škuro, ryžosi nueiti. Senukas 
net savo lazdos nepaėmė.

Išeidamas gen. Škuro pasa
kė kad su “jais” bus lengviau 
kalbėti, kaip su “anais” - atseit, 
anglais. Grįžus paaiškėjo, kad 
tas neoficialus vizitas buvo su 
sovietiniu generolu ir keliolika 
jau pražilusių sovietinių pulki
ninkų. Tai vis buvę pilietinio 
karo veteranai. Pasikalbėjimas 
buvo apie įvykius 1918-20 me
tais. Sovietų generolas bei visi 
pulkininkai jautė didelę pagar
bą šiems kazokų vadams ir at
sisveikindami linkėjo jiems ge
ros sėkmės.

Tą vakarą ir beveik naktį vis 
užsukdavo sovietiniai karininkai 
ir net kareiviai. Buvo labai pa
tenkinti, kad gali pamatyti did
žiuosius civilinio karo vadus. Ne 
vienas jų žinojo, kad gen. Kras
nov’as yra, be to, ir rašytojas, o 
gen. Škuro mėgo šnekėtis su 
paprastais kariais. Retkarčiais 
duris pradarydavo SMERŠ ir 
NKVD karininkai. Apžiūrėda
mi visus ir, lyg skaičiuodami 
galvas, apsisukdavo ir labai ty
liai uždarydavo duris.

* * *
Antra naktis be miego ir dvi 

paros be maisto. Gegužės 30 d., 

rytą atvykęs dežuruojantis so
vietų karininkas išjudino visus 
gulinčius. “Kiek jums reikės lai
ko pasiruošti kelionei?” - buvo 
jo klausimas. Buvo atsakyta - 
kai gaus vandens apsiplauti, bus 
pasiruošę ir kelionei. Atnešė du 
kibirus vandens.

Apsitvarkę visi karininkai 
buvo išvesti laukan, kur jau pa
ruošti stovėjo du sunkvežimiai. 
Viename jų buvo ir minkšta kė
dė vyr. amžiumi gen.lt. P. N. 
Krasnov’ui. Prie sunkvežimių 
stovėjo keturi automatais gink
luoti sargybiniai. Prie pirmo 
sunkvežimio nuvedė gen. Kras
nov’ą, jo abu sūnus (gen.mjr. ir 
pulkininką) ir vaikaitį lt. N. N. 
Krasnov’ą, bei gen. Golovko ir 
gen.lt. H. von Panwitz. Prie ant
ro sunkvežimio išsirikiavo pik. 
Morgunov ir generolai: Sultan- 
Girei, Vasiliev, Solamachin, 
Domanov ir Škuro. Sovietų vyr. 
lt. paprašė dar nelipti į sunkve
žimius, nes jie dabar bus liudi
ninkai vienos egzekucijos. Davė 
suprasti, kad visi, kurie bandys 
pabėgti, susilauks tokio pat liki
mo. Garsiai sukomandavus, iš 
cecho išėjo juodą uniformą dė
vįs vokiečių vyr. lt. tankistas. Jis 
buvęs gen.lt. H. von Panwitz ad
jutantas ir bandęs vakar vakare 
pabėgti.

Vokietis ėjo tvirtu žingsniu, 
nerodydamas jokios baimės. Du 
sovietų kariai su automatais lie
pė jam sustoti arti generolų. Ta
da jie atsitraukė kelis metrus, 
nukreipdami automatus į nelai
mingą auką. Sovietinam leite
nantui sušukus: “Ugnis į fašisti-

(Nukelta į 21-mą psl.)

EDVARDAS ŠULAI US
Jau rašiau apie Čikagoje vie

šėjusį žurnalistą iš Vilniaus - 
Henriką Paulauską. Jis buvo atvy
kęs į LTSC. įsikūrusį Jaunimo 
Centro rūmuose, rinkti medžia
gos apie išeivijos lietuvius ryšium 
su pokarinių pabėgėlių iš Lietu
vos 50 metų sukaktimi. Šis ilga
metis radijo ir televizijos Lietuvo
je darbuotojas (šioje srityje jam 
sukanka 40 metų), čia rado nema
ža įdomių dalykų, nuotraukų ir 
kt. Jis yra numatęs suruošti Lietu
voje parodą apie žymesniuosius 
išeivijos veikėjus, parašyti spaudai 
eilę rašinių šia tematika.

Būdamas Čikagoje, vietinei 
lietuvių radijo valandėlei jis pa
rengė apie dešimtį paskaitėlių 
kraštotyros (jis yra Lietuvos kraš
totyros draugijos valdybos narys) 
bei kitomis temomis. Atgal į Lie
tuvą svečias iš Vilniaus išvyko 
lapkričio 29 d., išsiveždamas ne 
tik nemaža medžiagos, bet ir ge
rus įspūdžius apie Čikagos lietu
vius, jų nuoširdumą. Jis ypatingai 
dėkoja LTSC direktoriui dr. J. 
Račkauskui už visokeriopą paramą.

Šioje įstaigoje Čikagoje taip 
pat medžiagą savo disertacijai 
renka Vytauto Didžiojo universi
teto dėstytoja ir doktorantė Dalia 
Kuizinienė. Ji dabar ruošia diser
taciją gana įdomia tema: “Litera
tūrinis gyvenimas Vokietijos DP 
stovyklose 1945-1950 m.”. Ji Či
kagoje gali susipažinti su dauge
lio išeivių rašytojų archyvais, ku
rie nepasiekiami Lietuvoje. Ši 
jauna mokslininkė yra Maironio 
literatūros muziejaus išeivijos 

skyriaus vedėja. { tą muziejų kau
nietė parsiveš išeivijos rašytojus 
liečiančios medžiagos kopijų, ku
rias panaudodama žada surengti 
išeivijos literatūros parodą.

Čikagoje ir kitur viešėjo VD 
universiteto krepšininkai, kurie 
žaidė su 9 amerikiečių universite
tų ir kolegijų komandomis, o taip 
pat klausė paskaitų iš fizinio lavi
nimo ir sporto srities. Nors šie 
jauni sportininkai čia nelaimėjo 
nė vienų rungtynių, tačiau ne per
galės buvo jų pirmojo vizito Ame
rikoje tikslas.

Kaip pasakojo šios kauniečių 
studentų grupės vadovė ir VDU 
“Vytis” klubo pirmininkė Liucija 
Kalvaitienė, jie čia atvyko Purdue 
Calumet kolegijos kviečiami. Su 

šia mokslo įstaiga kauniečiai jau 
buvo užmezgę ryšius anksčiau ir 
pernai amerikiečius sportininkus 
buvo pasikvietę pas save. Iš ame
rikiečių universiteto krepšininkai 
yra gavę kelis komplektus unifor
mų, kuriomis ir šį kartą vilkėjo.

L. Kalvaitienė, kuri taip pat 
yra ir Lietuvos moterų sporto są
jungos pirmininkė, papasakojo 
apie sunkią VDU sportininkų pa
dėtį ir jų pastangas lavintis bei to
bulėti sporto šakose. Ji nusiskun
dė, jog nebeturint savos sporto 
salės, reikia ją nuomuoti iš kitų. 
Tai sudaro nemaža sunkumų. 
Viešnia iš Vilniaus buvo nuste
binta JAV mokslo įstaigų sporto 
salėmis bei įrengimais, ir todėl 
nereikia stebėtis, kad jų lygis yra 
kitoks negu Lietuvos studentų ko
mandų. Tačiau viešnia buvo nusi
teikusi optimistiškai ir per daug 
nenusiminė, nes ateityje tikimasi 
ir Kaune bei kituose Lietuvos 
miestuose studentų sporto atgi
mimo. Šioje kelionėje kartu su 
VDU krepšininkai, buvo atvykę ir 
gana žymių palydovų. Jų tarpe 
buvo VDU vicerektorius dr. Vy
tautas Kaminskas (jis pats yra di
delis sporto entuziastas ir neblo
gai žaidžia tenisą), Kauno vice
merė Vincė Vaidevutė Margevi- 
čienė. Jiedu čia kartu su krepši
ninkais išgyveno nepasisekimus 
aikštelėje, tačiau to jie beveik ir 
tikėjosi. "Mes atvažiavome pasimo
kyti iš amerikiečių”, - kalbėjo jie.

Čikagoje svečius globojo jau 
45 metai čia aktyviame sporte pa
sirodantis ar organizacinėje spor
to veikloje besireiškiantis vienas 
iš didžiausių sporto entuziastų 
Amerikoje Rimantas Dirvonis. Jis 
yra vienas iš nedaugelio mūsų 
tautiečių, kurie sporto reikalams 
skiria visą savo laisvalaikį.

Pasaulio lietuvių centre Lc- 
monte buvo paminėta Čikagos 
lietuvių futbolo klubo “Lituani- 
ca” 46-ji metinė sukaktis. Į šio 
centro didžiąją salę susirinkę apie 
200 žmonių matė oficialiąją dalį, 
pasižymėjusių asmenų pagerbi
mą, pavakarieniavo ir pasilinks
mino.

Programos metu plaketėmis 
buvo apdovanoti du futbolininkai: 
Rolandas Urbonavičius (koman
dos kapitonas) ir Rolandas Sinia
kovas. Šie kauniečiai, kurie vra 

baigę Kūno kultūros institutą ir 
žaidę įvairiose Kauno futbolo ko
mandose, jau nuo 1990-jų atsto
vauja “Lituanica”. Jie daug prisi
dėjo prie “Lituanicos” pergalių, 
ypač laimint “Metropolitan” ly
gos aukščiausios grupės nugalėto
jų titulą.

Taip pat šį kartą buvo pa
gerbta ir ilgametė “Draugo” 
dienraščio sporto skyrius redakto
rė Irena Regienė, kuri yra pirmoji 
klubo apdovanotoji iš nenarių 
tarpo. Ji, priimdama šį pažymėji
mą, kalbėjo: “Spauda yra įtakinga 
bet kokios, o tuo pačiu ir sporti
nės veiklos skleidėja. Galima tu
rėti talentingiausius žaidėjus, ge
nialiausius trenerius, pasišventu
sias valdybas, bet jei apie jų lai
mėjimus nerašoma spaudoje, jie 
lieka vienkartiniu žybtelėjimu, 
apie kurį nedaug kas žino, o ži
nantieji laiko tėkmėje užmiršta”. 
Ji, sveikindama klubą 46 metų 
veiklos proga, linkėjo dar “daug 
sukakčių švęsti vis atnaujinant ko
vingą ryžtą laimėjimais futbolo 
aikštėse garsinti lietuvių vardą 
amerikiečių ir kitataučių visuo
menėse”...

Gražų sveikinimo žodį tarė ir 
PLB valdybos pirmininkas Bro
nius Nainys. Jis linkėjo klubui ir 
sportininkams geros sėkmės atei
tyje. Programą pradėjo vakaro ve
dėja Irena Žukauskienė ir klubo 
pirmininkas Albertas Glavinskas. 
Čia buvo prisimintos ir darbščio
sios klubo moterys, o taip pat ir 
vyrų futbolo komandos žaidėjai, 
kuriems Kalėdų proga buvo įteik
tos piniginės dovanos.

OFFORD
REALTY LTD.

Broker, 38 Hurontarlo St, 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Gollingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę
Šalvaitytę, B.A., 

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
J> mielai jums patarnaus.

Darbo tai. 705 429-2121 ar 
705 445-5640

namų tel. 705 £29-6428

WINTER PRICE FREEZE

VILNIUS FROM $87500
Jei žadate šią žiemą keliauti į Europą, dabar yra pats laikas užsisakyti kelionę. Tuo labiau, kad 
Norvista užšaldė bilietų kainas. Skriskite Finnair linija, pasižymėjusia geriausiomis paslaugomis, 
patikimumu ir saugumu. Sužinosite, kodėl Norvista savo įgyta patirtimi kelionių surengimo srityje 
yra pirmaujanti bendrovė kelionėms Šiaurės Europoje. Nelaukite pavasario - skambinkite dabar, 
pasinaudokite užšaldytomis žiemos kainomis.

Narvista Finnair is a partner in 
AEROPLAN.

GATEWAY TO THE WORLD
Contact your travel agent or call Norvista Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8651.

Finnair flights from New York, with Air Canada connection from/to Toronto, Montreal and Ottawa.



Parapijos kredito kooperatyvas
. • 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
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Toronto skautų draugovės stovyklautojai Romuvos stovyklavietėje 
pirmajam sniegui iškritus. Nuotr. N. Marijošienės90-179 d. term, ind.................. 2.50%

180-364 d. term.Ind................. 2.50%
1 metų term, indėlius.............. 2.50%
2 metų term, indėlius.............. 3.25%
3 metų term, indėlius...............3.75%
4 metų term, indėlius.............. 4.25%
5 metų term, indėlius.............. 4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.............2.50%
1 metų GlC-met. palūk.............2.75%
2 metų GlC-met. palūk.............3.50%
3 metų GlC-met. palūk.............4.00%
4 metų GlC-met. palūk.............4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP............ 2.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....2.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.75%
Taupomąją sąskaitą................ 2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... 5.20%
2 metų.................... 5.70%
3 metų.................... 6.20%
4 metų.................... 6.50%
5 metų.................... 6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų...........5.10%

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

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.

Kiti patarnavimai INTERAC kOftGlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

o\/| ELECTRICAL D V L ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

EIHIaYS REFRIGERATION 1
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106, 

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

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

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 FAX 416 769-1524

Išduoti kazokų vadai...
(Atkelta iš 19-to psl.)

nį mėšlą”, vokietis, žiūrėdamas į 
generolus, dar spėjo sušukti: 
“Lcbcn Šie wohl,’ Kameraden!” 
Jauni kareiviai buvo labai susi
jaudinę. Nors buvo šauta iš 
dviejų automatų, vokietis vis 
tiek dar stovėjo, bet pagaliau... 
suklupo. “Sovietinis leitenantas 
keikdamasis pribėgo prie dar 
judančios aukos, spyrė ir palei
do du šūvius iš savo revolverio 
tiesiai į pakaušį. Gen. Golovko, 
praeidamas pro lt. N. Kras- 
nov’ą, padarė tik vieną pastabą: 
‘Jie nepasikeitė nuo 1918 metų’ ”.

Staiga pasigirdo sovietinio 
leitenanto žodžiai ir komanda: 
Šuniui šuniška ir mirtis, o da
bar, ponai generolai, lipkite į

sunkvežimius.” Gen.lt. P. N. 
Krasnov’ą pasodino į kėdę, o 
kojas apklojo sena vokiška mili
ne. Sunkvežimis pajudėjo, ir visi 
jame persižegnojo. Senelis 
Krasnov’as garsiai pasakė: “Na 
ką gi! Su Dievu!”

Judenburgo miestelis buvo 
kaip išmiręs. Šoferiai paleido 
sunkvežimius pilnu greičiu. Pa
galiau matoma iškaba skelbia - 
Graz. Priartėjo prie seno kalėji
mo vartų. Dirbo būrys vokiečių 
belaisvių, saugomų sovietinių 
karių. Šie, pamatę kazokų kari
ninkus, pribėjo arčiau ir pradė
jo šaukti: “Fašistus atvežė!” 
Taip buvo sutikti garbinti kariai 
Graz’e birželio 1 d.

Sportas Kėdainiuose
Ne vien tik agurkais garsėjo 

Kėdainių miestas. Tarp 1960 ir 
1970 m. Kėdainiuose buvo stipriau
sia futbolo komanda Lietuvoje. 
Tuo laikotarpiu Kėdainių “Nevė
žis” buvo kelerius metus iš eilės 
Lietuvos futbolo čempionas. Nese
niai šie laimėjimai buvo prisiminti 
ir pagerbti laimėjimų veteranai.

Pirmoji žolės riedulio koman
da Lietuvoje buvo įsteigta Kėdai
niuose. Kėdainių “Chemikas” - 
daugkartinis Lietuvos žolės riedulio 
čempionas ir daugelio tarptautinių 
varžybų nugalėtojas. Dabar šis vie
netas veikia nauju vardu - Kėdai
nių žolės riedulio klubas “Fostra”. 
Šis žaidimas ypač populiarus tarp 
kėdainiečių vaikų, paauglių ir jau
nimo.

rebusą
COLDLUQU. □ani;qr U

DAIVA 
DALINDA

BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
tebesi- 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

Rugsėjo mėn. pabaigoje šalia 
buvusio karinio aerodromo esan
čiame parkelyje atidarytas naujas 
lauko teniso aikštynas. Šiuo metu 
jis turi 4 teniso aikšteles. Toks aikš
tynas yra antrasis visame krašte.

Lapkričio viduryje buvusiame 
kariniame aerodrome pirmą kartą 
Kėdainiuose vyko automobilių lenk
tynės. Joms buvo gerai įruošti takai 
naudojant buvusius lėktuvų nusilei
dimų takus. Į lenktynes buvo suva
žiavę 36 stipriausi automobilinin
kai, tarp kurių ir Lietuvos čempio
nai.

Kėdainiečių tarpe yra keli 
daug žadantys jaunieji lengvaatle
čiai. 13-14 metų vaikų šuolio į 
aukštį Lietuvos čempionas Aureli
jus Einašius Karskronoje, Švedijo
je, vykusiose Baltijos jūros valstybių 
tarptautinėse varžybose įveikė 171 
cmt. aukštį ir tapo varžybų nuga
lėtoju. 16 metų lengvaatletei Živilei 
Žebrauskaitei jau priklauso 2 kraš
to rekordai. Baltijos kraštų jaunių 
pirmenybėse trišuoliu ji nušoko 
12,20 m. ir tapo nugalėtoja. Pasku
tinėse sezono varžybose su Suomi
jos lengvaatlečiais ji nušoko dar to
liau - 12,49 m. ir pagerino jai pri
klausantį 16 m. mergaičiiĮ Lietuvos 
rekordą. A.S.

i Homelife
HomeLIfe/Realty 

One Ltd.
Realtor-Member

_ FAX 416 763-5097

Skautų veikla
• Linksmų šv. Kalėdų ir lai

mingų, darbingų, sveikų Naujų 
metų visiems broliams, sesėms, 
rėmėjams, tėveliams, tėvų ko
mitetui ir “Romuvos” valdybai 
linki “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntų vadovai-ės.

• Lietuvoje einančio “Skau
tų aido” redaktoriaus sk. v. R. 
Tupčiausko pranešimu, 1996 m. 
lapkričio 23 d. Kaune, VD un- 
te salėje, įvyko skautų vadovų 
suvažiavimas “Vienybės keliu”. 
Dalyvavo 149 atstovai ir svečių 
iš tarptautinės skautų organiza
cijos (WOSM), skaučių dr-jos 
(WAGGGS). Suvažiavimą svei
kino seimo pirm. Vyt. Lands-
bergis, Kat. Bendrijos vadovy
bės vardu kun. V. Pabrinkis. Su
sivienijusi Lietuvos skautų orga
nizacija pavadinta “Lietuvos 
skautija” vardu su ženklu - leli
ja rūtos fone. Tarybos posėdyje 
pasiskirstyta pareigomis: pirm. 
M. Raštikis, pav. J. Vitkauskie
nė, vyr. skautininkas G. Gaide
lis, pav. J. Buzaitytė. Ryšiams su 
visuomenė vadovaus G. Žido
nis. Susivienijusi organizacija 
Lietuvos teisingumo ministeri
joje įregistruota lapkričio 18 d. 
Iš Kanados rajono stebėtojo tei
sėmis suvažiavime dalyvavo s. 
St. Kuzmas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų bei tėvų komiteto rengtos 
Kūčios gruodžio 15 d. sutraukė 
didžiojon Prisikėlimo salėn gau
sią Toronto skautiškąją šeimą 
pradedant pačiais mažaisiais ir 
baigiant skautininkais-kėmis. Pra-
dėta draugovių pasirodymais,

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.50% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.50% už 1 m. term, indėlius 
3.25% už 2 m. term, indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.50% už 5 m. term, indėlius
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.25% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.25% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................5.20%
2 metų...................5.70%
3 metų.................. 6.20%
4 metų...................6.50%
5 metų...................6.95%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų.......5.10%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

B ^nus

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8 

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus 
NIJOLĖ B. BATES 

tei. 416 763-5161 
( 24 vai, pager)

visų dalyvių giedotos kalėdinės 
giesmės. Prieš vakarienę maldą 
sukalbėjo s. kun. A. Simanavi
čius, OFM. Laužydami plotke- 
les vieni kitiems linkėjo linksmų 
švenčių. Pasisotinus tradiciniais 
valgiais, mažuosius itin sujudino 
Kalėdų senelio atvykimas. Tuo 
buvo baigta vakaro programa. 
Tuntininkai padėkojo sesėms ir 
broliams už darbą ruošiant šią 
vakarienę, klebonui už salę ir 
visiems už atsilankymą. Dl.

• Gruodžio 21 d. sk. vyčiai, 
vyr. skautės, jų kandidatės-tai, 
jūrų budžiai ir gintarės atliks 
tradicinį kalėdojimą. Pradžia 7 
v. v. prie “Vilnius Manor”. F.M.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai at-kai, susirin

kę Barakauskaičių bute, pradė
jo savo kalėdinį susirinkimą sa
vo pačių sukurta malda: “Vieš
patie Dieve, dėkojame Tau, kad 
davei mums progą čia susirinkti 
ir pabendrauti tęsiant lietuvių 
moksleivių ateitininkų kalėdoji
mo tradiciją. Prašome Tavo glo
bos ir malonės, kad suprastume 
savo atsakomybę kaip katalikai, 
lietuviai ir ateitininkai; padėk 
mums suprasti ir apginti savo ti
kėjimą ir kultūrą. Apšviesk mus 
dvasine šviesa, kad įsidėmėję, 
kokie tavo žmonijos sunkumai, 
Tavo vardu aktyviau kartu dirb
tume, kad palengvintume ki
tiems gyvenimą. Taip pat prisi
menam savo draugus, kurie ne
galėjo su mumis dalyvauti ir vi
sus, kurie anksčiau dirbo ir sie
kė tų pačių tikslų. Amen.” Prieš 
kalėdines vaišes ir žaidimus bei 
šventišką pabendravimą vyko 
sės. Ignės paskaitėlė apie Po
piežiaus paskelbtą trimetį ruo
šiantis 2000-tiesiems metams ir 
apie ateinančiuosius 1997 me
tus skirtus, įsimąstyti į Jėzų 
Kristų. Dl.

MEDELIS CONSULTING 
ir QUEEN TRAVEL vardu 

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus

S šv. Kalėdų ir Naujųjų 1997 metų 
proga. Linkim daug laimės, sveikatos

Si ir Dievo palaimos.
B; Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE: 
kš ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
SS HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
6č Mimico Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

lOEDKiaaULSt f 'SAMOGmA' Knygų rišykla 
feįHy “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

ANTANAS 
GENYS

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

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

Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

(f (K!/I (atstovaujama ALGIO MEDELIO)
OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 

AGENTŪRA KANADOJE!
Specialia sutartimi, kartu su AIR CANADA, BRITISH AIR, FINNAIR, 

LUFTHANSA ir KLM geriausiomis kainomis parduodam keliones j Europą ir 
Vilnių. - NAUJOS ŽIEMOS SEZONO KAINOS! -

Ypatingai geromis kainomis parduodam LAL bilietus trasose tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo, Berlyno, Frankfurto, Kopenhagos, Londono (Heathrow), 
Maskvos, Paryžiaus (Charles DeGaule), Romos, Stokholmo ir Varšuvos.

ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ:
Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug 
pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim 
pagal Jūsų pageidavimą -

FLORIDA, ARIZONA, MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, 
GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO 
VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS 
ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?) - viskas JŪSŲ!

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 vai (11 
AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano asmenišką 
dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit savo telefono 
numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu laiku, atskambinsiu.



Poetės Marijos Aukštaitės 
centro leidiniai

m. psl. kaina 
$

1. Rožių vasara (poezija)...................................... 1966 762 15.00
2. Išeivės keliu (biografija).................................... 1978 208 10.00
3. Išeivė (biografija)................................................ 1980 266 11.00
4. Ant marių krašto (romanas)............................. 1981 420 14.00
5. Nubangavę kūdikystės dienos (biografija).... 1981 236 10.00
6. Lyrika (poezija)..................................................  1983 204 11.00
7. Išeivės memuarai (biografija)........................... 1988 178 12.00
8. Audringais vieškeliais (14 apysakų)...............  1989 396 30.00
9. ir 10: Poetės Marijos Aukštaitės sutaupytų

kūrinių katalogas I ir II (išbaigta).......... 1987 833
11. Meilė sutemose (18 apysakų)........................  1989 296 25.00
12. Klaudijus Kalėdų verpetuose (19 kalėdinių

ir velykinių apysakų)...........................................  1990 242 25.00
13. Sielos simfonijos (poezija)..............................  1990 346 30.00
14. Sopulingoji lietuvė Motina (poezija).............  1990 100 25.00
15. Išeivės memuarai II (istorija, biografija).......... 1990 422 40.00
16. Mano meditacijos (filosofija)............................. 1990 384 35.00
17. Pergyventų dienų žiedai (23 apysakos)........ 1990 248 25.00
18. Meilės sonetai (poezija).................................... 1990 194 30.00
19. Ifigenija, Kleopatra ir Dolorosa (trys novelės) 1990 236 25.00
20. Sodų mistikoj (poezija).....................................  1991 180 25.00
21. Mano dienos Romoje (istorija, biografija)...... 1991 336 45.00
22. Širdies fantazijos (beletristika,

Marija Aukštaitė ir V. J. Budrikas).........................  1991 272 25.00
23. “Išeivė (originali)”, (biografija)...........................1991 320 30.00
24. Mistiniai sodai (poezija).................................... 1992 363 30.00
25. Tėvynės išdavikas (šešių veiksmų tragedija).. 1992 173 25.00
26. Išeivės memuarai III (istorija, biografija)..........  1993 291 30.00
27. Amžinos meilės audinys (poezija), 4 tomai,

autorės 100 m. gimtadienio proga, liepos 18 d. ... 1996 1295 120.00
28. Išeivės memuarai IV (istorija, biografija);... - ruošiama išleisti 1997 m.

46 Arthur Mark Drive, Port Hope, Ontario, Canada L1A 3X1

■

Dr. DAIVA NORKIENĖ 
šeimos gydytoja 

416 767-7725

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
RE/MAX West Realty Inc. 

416 769-16.16

Nuoširdžiai sveikiname visus su 
šv. Kalėdom ir linkim laimingų Naujųjų metų ?;*<>

TORONTO^

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, D.D.S.

3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

Stasys Jakaitis paaukojo 
$500 “Tremtinių grįžimo fon
dui’’. Kilimu vilnietis, jis savo 
dosniom aukom nuolatos pare
mia Sibire ir kalėjimuose kentė
jusius brolius ir seseris lietuvius.

Vytautas Birštonas šv. Ka
lėdų proga paaukojo $200 naš
laičių vaikų fondui “Vaiko tėviš
kės namai” ir $100 “Tremtinių 
grįžimo fondui”.

A. a. Vlado Kobelskio vie- 
nerių metų mirties sukakčiai 
paminėti Viktoras Skukauskas 
paaukojo $20 “Tremtinių grįži
mo fondui”.

’J® TAe The Twelve Sounds of Christmas.
Twelve Countries. Twelve Cultures. Twelve magnificent hours of Christmas music. 

Live. From Europe. Sunday, December 22, 6am-6pm. Rejoice!

MOSCOW
A Russian Christmas 
Through the Centuries.

PRAGUE
Christmas at St. Vitas Cathedral 
in the Age of Charles IV.

PARIS
Piano Music of Messiaen.

TALLIN
Christmas works performed by 

the Tallin Boys' Choir, Handbell 
Ensemble and Linnamuusikid.

RIGA
Christmas Songs and Folk Music.

HELSINKI
Christmas Hymns and Choral Works.

COPENHAGEN
Danish Christmas Hymns and Britten's 
A Ceremony of Carols

DUBLIN
Seasonal works for choir, brass, organ, 
harp and timpani by Poulenc and others.

CBC Stereo

ILBENSTADT
The Frankfurt Figūrai Choir pertoms can
tatas and sacred songs by Mendelssohn, 

Reger and others.

WARSAW
Charpentier's Messe de minuit and the first 

performance of Lechleitneris Magnificat 
from Vespers, composed in 1726.

VIENNA
The Flight into Egypt by Emperor Leopold I.

LONDON
From St. Giles Church, Cripplegate, London. 

Bach's Christmas Oratorio, Parts 1-3, with 
Emma Kirkby and other fine soloists.

NEWFOUNDLAND:
St. John's 106.9 FM
NOVA SCOTIA:
Cape Breton 105.1 FM 
Halifax 102.7 FM 
Middleton 93.3 FM
Sydney 105.1 FM

PRINCE EDWARD ISLAND: 
Charlottetown 104.7 FM 
NEW BRUNSWICK: 
Fredericton 101.5 FM 
Moncton 95.5 FM 
Saint John 101.5 FM 
QUEBEC:
Montreal 93.5 FM

ONTARIO:
Kingston 92.9 FM
London 100.5 FM
Ottawa 103.3 FM
Peterborough 103.9 FM
Thunder Bay 101.7 FM
Toronto 94.1 FM
Windsor 89.9 FM

MANITOBA:
Brandon 92.7 FM
Winnipeg 98.3 FM
SASKATCHEWAN:
Regina 96.9 FM
Saskatoon 105.5 FM
ALBERTA:
Calgary 102.1 FM

Edmonton 90.9 FM ==:
Lethbridge 91.7 FM ==|
BRITISH COLUMBIA:
Metchosin/Sooke 105.1 FM ||||||-
Vancouver 105.7 FM ||||||;
Victoria 92.1 FM
NORTHWEST TERRITORIES:
Yellowknife 95.3 FM

V. K. Da i lydės, gyvenę 
Kingston, ON, dabar persikėlę į 
Victoria, BC, dažni ir dosnūs 
aukotojai, šv. Kalėdų proga 
atsiuntė auką $100 “Tremtinių 
grįžimo fondui“.

Už aukas Lietuvos našlaičių 
bei tremtinių vardu nuoširdžiai 
dėkoja šių fondų globėja -

KLK moterų dr-jos valdyba 
Tremtinių vaikaičių mo

kyklai “Lietuvių Namai” Vilniu
je dr. J. E. Birgiolas padovanojo 
185 dantų valymo šepetukus. 
Mokyklai aukojo: $200 - A. 
Bražys; $50 - dr. S. Čepas, S. J. 
Poškai; $20 - M. H.; $10 - K. 
Budrevičius. Nuoširdi padėka 
visiems geradariams.

Mokyklos rėmėjai
Inž. Rimas A. Slavickas, 

Welland’o, Ont. elektros jėgai
nės vedėjas, 1996 m. lapkričio 
17-19 d. d. dalyvavo mokslinėje 
konferencijoje Key West, Flori
doje ir skaitė pranešimą apie 
kainas, susijusias su elektros 
tiekimo nutraukimu, savo aiški
nimus paremdamas konkrečiais 
pavyzdžiais. Į konferenciją buvo 
suvažiavę, be JAV-bių atstovų, 
šios srities žinovų iš Japonijos, 
Kinijos, Saudi Arabijos, Euro
pos. Inž. R. A. Slavickas atsto
vavo Kanadai. Inf.
Kanadietis apie Lietuvą

Cory Paige, 37 m. amžiaus, 
gyvenantis Langley, B. C., pri
klausantis net keliems karinės 
literatūros klubams, prieš pus
trečių metų vedęs lietuvaitę, 
lankydamasis su žmona Violeta 
Lietuvoje (jau net 4 kartus), do
mėjosi muziejais ir žmonių 
pasakojimais apie Sibiro tremtį 
bei kitus sunkiuosius pergyveni
mus, laisvės kovas. Jam kilusi 
mintis ta istorine tematika pa
rašyti anglų kalba knygą. Pasi
ruošęs medžiagą telkti, jei rei
kės, net ir 10 metų. Kreipiasi į 
Kanadoje gyvenančius lietuvius 
ir prašo rašyti jam prisiminimus 
anglų arba lietuvių kalba. Adre
sas; Cory and Violeta Paige, 
4871, 208A St., Langley, B. C, 
V3A 8A2, Canada. Inf.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$35 - Irena ir Edvardas Dani- 
liūnai, London, Ont.; $30 - Birutė 
ir Jonas Aukštaičiai, Elena ir Povi
las Lukavičiai su šeima, Hamilton, 
Ont.; $25 - A. ir K. Gudžiūnai, Ot
tawa, Ont., V. Birštonas, Jadvyga Ig
natavičienė, Irena ir Antanas Am- 
braškos, Phoenix, Az, Viktoras ir 
Rita Navickai su šeima, Tillson- 
burg, Ont., V. L. Pevcevičiai; $20 - 
Julė ir Leonas Jakaičiai, Hornby, 
Ont., Valerija ir Donatas Karosai, 
Marija Borusienė ir vaikai Danutė, 
Algimantas ir Roma su šeima, Ha
milton, Ont., Elena. Vytas Krikš
čiūnai. Birutė Kazlauskaitė, Atlan
ta, GA, Milana ir Albertas Jone
liai, Verdun, Que, Bronė ir Aleksas 
Parėščiai, Hamilton, Ont., Pranas 
ir Danutė Jankai su šeima, Hamil
ton, Ont.; $10 - Elena ir Raimondas 
Namikai, Petras, Teklė ir sūnūs Ka- 
reckai, Hamilton, Ont., Vytautas 
Montvilas, Elena Juodvalkienė, Oslia- 
wa, Ont., Jonas Šeperys, Elena ir 
Bronius Vyšniauskai, Dutton, Ont.

“TZ” redakcijoje gautas 
pranešimas iš “Angelus Media” 
leidyklos apie naujai išleistą 
Rožinio maldų garsajuostę an
glų kalba. Joje yra jrekorduotos 
visos trys Rožinio dalys su ati
tinkamais mąstymais ir giesmė
mis bei muzika. Kaina - $14.95 
JAV dol. Adresas: “Healing 
Rosary”, c/o MMN, P.O. Box 
8863, Red Bank, NJ 07701, 
USA. Galima užsakyti ir nemo
kamu telefonu: 1-888-222-2634.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymo vajui au
kojo: $100 - P. Basys, dr. M. 
Arštikaitytė-Uleckienė, P. Bra- 
žiūnas, P. Sakalas; $50 - B. Ba- 
laišis, A. Lajukas, A. Steimikis, 
A. Stygienė, A. Stanėnas, I. 
Mciklejohn, dr. S. Čepas; $20 - 
S. Dalmotas, S. Kuzmicką. Dė
kojame visiems, kurie padeda 
išsaugoti mūsų istoriją.

Paieškojimas
Ieškau savo giminaičio Antano 

Alksninio gyvenančio Kanadoje. 
Rašyti: Onai Jalaveckienei, Staigū- 
nų kaimas, Šventežerio paštas, Laz
dijų rajonas, Lietuva.

¥ ¥ ¥
Filmo apie ambasadorių 

Stasį Lozoraitį premjera įvyko 
gruodžio 6 d. Lietuvos respubli
kos ambasadoje Vašingtone. 
Dokumentinį filmą “Vilties pre
zidentas” apie Lietuvos amba
sadorių JAV Stasį Lozoraitį su
kūrė Vytautas V. Landsbergis. 
Pusantros valandos filme rodo
mi vaizdai iš Stasio Lozoraičio 
jaunystės Romoje ir tarnybos 
ambasadoje, Vašingtone, tačiau 
didžiausias dėmesys skiriamas 
1993 m. Lietuvos prezidento 
rinkimų vajui, kuriame dalyvavo 
S. Lozoraitis. Pokalbiuose su S. 
Lozoraičio artimaisiais ir ben
dradarbiais prisimenami įvairūs 
jo gyvenimo momentai, jo ank
styva mirtis.

Premjeroje dalyvavęs filmo 
kūrėjas V. V. Landsbergis pa
pasakojo kai kurias filmo kūri
mo detales, prie vaišių paben
dravo su gausiai susirinkusiais 
Vašingtono lietuviais, ambasa
dos darbuotojais. Filmas “Vil
ties prezidentas” bus demons
truojamas ir kituose JAV lietu
vių telkiniuose.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b Sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")

Priima pasienius pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuviu Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.S. M.S. Dip. Orth.
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

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., P. Eng.

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett 
Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

27 John St., Second Floor 

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

I Lietuvą su Nordland Expresshttp://www.iidiocbc.C4

THE

J. B.Marjatt
Fuiifial 

S^^ytrWGILtMITCD riŽį<|SjĮ.

HAMILTON 
615 Main St. E. 
(East of Sanford) 

Tel. 528-6303
David C. Culgin, 

Manager

Robert G. Amm, 
Manager

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai
Noidlond Express 1650 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8

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

lUIUillU 1 O JOJ-JUUU

Skyrius: North York

Hamilton

London

DUNDAS
195 King St. West
Tel. 627-7452 Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021
Alfredas Zorkus 
905 522-9966
Jonas ir Marytė Naruševičiui 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu rūsiu draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; j Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerj tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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 *
01*71 - INSl/KANCE 

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

http://www.iidiocbc.C4
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TORONTO H MONTREAL
Anapilio žinios

- Adventinis susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus gruo
džio 21-22 dienomis. Susikaupimą 
praves kun. Edmundas Putrimas. 
Susikaupimo tvarka: gruodžio 21, 
šeštadienį, 11 v.r. Mišios su pa
mokslu (Anapilio autobusėlis tą 
dieną maldininkus paims nuo Is
lington požeminių traukinių stoties
10.30 v.r. ir parveš atgal po pamal
dų); gruodžio 22, sekmadienį - pa
mokslai Mišių metu. Išpažinčių bus 
klausoma abidvi dienas prieš ir po 
pamaldų.

- Adventinis susikaupimas Wa- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus gruodžio 22, sekmadienį, 2 v. p. 
p. Susikaupimą praves kun. Ed
mundas Putrimas. Kalėdų dieną 
Mišios Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus įprasta sekmadienio tvarka - 2 
vai. po pietų.

- Kalėdų metu Bernelių Mišios 
mūsų šventovėje bus 12 vai. naktį. 
Prieš Bernelių Mišias bus kalėdinių 
giesmių koncertas. Programoje: sol. 
Slava Žiemelytė, sol. Rimas Paulio- 
nis, smuikininkė Rūta Melkienė ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jono Govėdo. Kalėdų dieną 
Mišios bus įprasta sekmadienio 
tvarka. Anapilio autobusėlis tą die
ną irgi važiuos įprasta sekmadienio 
tvarka.

- Vaikučių Kalėdų eglutė Ana
pilyje bus gruodžio 22, sekmadienį 
tuoj po 9.30 Mišių. Programą atliks 
“Angeliukai”. Iš pašaliečių suaugu
siųjų prie įėjimo bus imamas $3 
mokestis.

-Naujų metų sutikimui Anapi
lyje bilietai platinami parapijos 
salėje.

- Pirmajai komunijai pasiruo
šimo pamokos vyks sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. Pir
moji pamoka bus sausio 5, sekma
dienį. Pamokas praves Vytautas 
Staškevičius.

- Mišios gruodžio 22, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Pijų Brokaitį, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p. už a.a. Anelę Gelažienę. 
Mišios Kalėdų dieną: Anapilyje
9.30 v.r. už a.a. Justiną ir Aloyzą 
Ramonus; 11 v.r. už parapiją; Wa
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Aldoną Kry- 
žanauskienę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, gruodžio 15 d. 

popietėje dalyvavo 146 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Jūratė Kat
kuvienė iš Vilniaus. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz.

- LN valdybos posėdis - 
gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 7 v. v.

- LN raštinė ir “Lokio” svetai
nė bus uždarytos 6 v. v. Kūčių dieną 
gruodžio 24 ir Naujų metų išvaka
rėse - gruodžio 31. LN raštinė ne
dirbs Kalėdų dienomis, gruodžio 25 
ir gruodžio 26 bei Naujų metų die
ną - sausio L Svetainė “Lokys” bus 
uždaryta Kalėdų ir Naujų metų 
dienomis.

- Naujųjų metų sutikimas - 
Vyt. Didžiojo menėje. Dėl išsames
nės informacijos bei stalų rezerva
cijos kreiptis į LN administraciją 
tel. 416 532-3311 arba skambinti V. 
Drešeriui tel. 905 624-4866.

- Lietuvių namuose dar yra li
kusių medinių kėdžių. Prieš šių me
tų pabaigą norima jas likviduoti. 
Kreiptis į administraciją 532-3311.

- Lietuvių namų kultūros ko
misija yra įsigijusi apie 140 įvairaus 
žanro lietuviškų vaizdajuosčių: fil
mukai vaikams, koncertai, teatrai, 
televizijos filmai iš dabartinio Lie
tuvos gyvenimo ir 1.1. Tai gera kalė
dinė dovana savo draugams bei ar
timiesiems. Dėl platesnės informa
cijos skambinti tel. 416 769-1266 ir 
416 762-5419.

Autoaikštės vajui aukojo: 
$400 - B. Bagdonas.

Anapilio sodybai aukojo: 
$2,000 - I. Gabalis; $200 - S. Če
pas.

Keltuvo vajui aukojo: $100 
- F. Juzėnas; $50 - A. I. Rak
ščiai, J. M. Zubrickai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $400 - B. Bagdonas; 
$100 - B. Stankaitienė; $50 - J. 
M. Zubrickai, J. R. Kuliešiai, K. 
Dambaraitė-Janovvicz; $20 - E. 
Kasiulienė.

Anapilio muziejaus staty
bos vajui aukojo: $2000 - I. Ga
balis.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje auko
jo: $100 - A. Z. Vaičeliūnai 
(a.a. Felicijos Juzeliūnienės ir 
Juozo Vaičeliūno atminimui).

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$50 - A. Z. Vaičeliūnai (a.a. 
Felicijos Juzeliūnienės ir Juozo 
Vaičeliūno atminimui).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kalėdų pasiruošimas vyks šį 

penktadienį, gruodžio 20 d., 7v.v. 
Prieš Mišias bus klausoma išpažin
čių, o po Mišių bus trumpas pokal
bis apie Kalėdų reikšmę. Šeštadie
nį, gruodžio 21 d. bus klausoma iš
pažinčių nuo 3 iki 4 v.p.p.

- Bernelių Mišios gruodžio 24 
d. mūsų šventovėje prasidės 11 v. 
vak. Prieš Mišias, 10 v.v., bus religi
nės muzikos koncertas.

- Toronto arkivyskupas A. 
Ambrozic parašė laišką visiems kle
bonams, prašydamas padėkoti žmo
nėms už jų dosnų prisidėjimą prie 
rinkliavos, kuri buvo daroma kuni
gų pensijų fondui pagerinti.

- Parapijos raštinėje ir zakristi
joje galima įsigyti kalėdaičių (plot- 
kelių).

- Gruodžio 14-15 d. d. reko
lekcijas Klivlando lietuviams prave
dė kun. Julius Sasnauskas, OFM, o 
gruodžio 21-22 d. d. jis tai atliks 
Detroito Dievo Apvaizdos parapi
joj. Kun. E. Putrimas gruodžio 21- 
22 d. d. rekolekcijas praves Anapi
lyje ir Wasagoje.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija iki Kalėdų renka negendan
tį maistą, kuris bus perduotas To
ronto vargšams. Tam tikslui šven
tovės prieangyje yra padėta dėžė.

- Pakrikštytas Mykolas Batūra, 
Audronės (Butrimaitės) ir Scott 
Halpin sūnus.

- Parapijos tarybos religinė 
sekcija kiekvieną Advento sekma
dienį tuoj po 10.15 v. Mišių kviečia 
į T. Bernardino kambarį dalyvauti 
dvasinio atsinaujinimo seminare.

- Šį sekmadienį, gruodžio 22 
d., bus pardavinėjami vaisių pyragai 
(fruit cakes), pagaminti cistersų 
vienuolių. Už pyragus padarytas 
pelnas eina organizacijai, kuri rūpi
nasi negimusios gyvybės išsaugoji
mu. Dviejų svarų pyragas - 12 dol., 
trijų svarų - 20.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimo pamokoms registruojami 
berniukai ir mergaitės, sulaukę 13 
m. amžiaus. Pamokos prasidės po 
N. metų. Registruotis parapijos raš
tinėje 416 533-0621.

- Kanados lietuvių jaunimo są
junga rengia Lietuvių jaunimo die
nas gruodžio 28-29 d. d. Toronte. 
Ta proga, sekmadienį, gruodžio 
29d., 10.15 v. bus laikomos Mišios 
jaunimui.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
22d.: 8.15 v. už a.a. Mariją ir Tadą 
Normantus; 9.15 v. už a.a. Kath
erine McClean; 10.15v. už a.a. Algį 
Olį - 2 met., už a.a. Kastę Černaus- 
kienę - 1 metų., už a.a. Eugeniją 
Smalenskienę; 11.30 v. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

- Atitaisymas. “TŽ” nr 50 Pri
sikėlimo parapijos žiniose paskelb
ta, kad mirė a.a. Milda Lasienė. 
Turi būti Hilda; ten pat išspausdin
ta, kad laidotuvių Mišios gruodžio 
4 d., Turi būti gruodžio 11 d. Už 
klaidas atsiprašome.

Mažeikių gimnazijos mirę 
mokytojai ir mokiniai bus prisi
minti jų intencija aukojamose 
Mišiose 1997 m. sausio 5 d., 
10.15 v. ryto Prisikėlimo parapi
jos šventovėje. Pamaldose kvie
čia visus dalyvauti tos gimnazi
jos buvę mokiniai, gyvenantys 
Kanadoje.

A. a. Al. Meškausko atmini
mui Z. Saunorienė “Tėviškės ži
buriams" aukojo $25.

A. a. Hildos Lasienės atmi
nimui pagerbti giminės ir drau
gai aukojo $714 -Kovai su vėžio 
liga Lietuvoje; $520 - Mažosios 
Lietuvos fondui; $40 - Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservato
riams); $40 - “Tėviškės žibu
riams". Aukas rinko L. Nakro- 
šienė ir M. Povilaitienė.

A. a. Onos Mitalienės atmi
nimui pagerbti giminės ir drau
gai šalpai Lietuvoje aukojo: 
$675 - alkaniems Lietuvoje; 
$255 - “Kovai su vėžio liga Lie
tuvoje”; $10 - Tėvynės sąjungai 
(Liet, konservatoriams). Visų 
aukotojų sąrašai perduoti velio
nės šeimai. Aukas rinko D. 
Dargienė ir M. Povilaitienė

A. a. Vlado Kobelskio vie- 
nerių metų mirties prisiminimui 
aukojo: Tėvynės sąjungai $20 - 
Alfredas Bražys; Tremtinių grįži
mo fondui $20 - Viktoras Sku- 
kauskas; “Tėviškės žiburiams”: 
$20 - V. K. Gapučiai, $15 - E. 
Simonavičienė. Aukas surinko 
Monika Povilaitienė.

Lietuvių menininkų paroda 
Skylight galerijoje, 40 Orchard 
View Blvd., Toronto (Eglinton- 
Yonge), prasidėjusi gruodžio 7 
d., tęsis iki gruodžio 28 d. Lan
kymo laikas: nuo pirmadienio 
iki penktadienio 10 v.r. - 8.30 v. 
v.; šeštadieniais 9 v.r. - 5 v.v. 
Informacija teikia dail. J. Rač- 
kus tel. 905-822-8477.

Lietuvos kariuomenės karininkai, viešėję Kanadoje, tarp Toronto Maironio mokyklos VII ir VIII skyriaus 
mokinių Kariuomenės-šventės proga 1996 m. lapkričio 23 d. Nuotr. G. Paulionienės oris

Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
AN/XPIIP&JE su geru orkestru 

gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsygyti iš anksto- 
sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas 
Reginą Celejewskątel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos
a

ts
%

y

• Šilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas
• Naujųjų metų sutikimas su šampanu
• Šokiams gros geras orkestras • Veiks baras
• Stalai numeruoti • Vietos rezervuojamos iš anksto. Bilietai parduodami LN raštinėje, 
skambinant tel. 416 532-3311, sekmadienio popietėse arba pas V. Drešerį tel. 905 624-4866. 
ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1997-tuosius Naujuosius metus Lietuvių 
Namuose. Toronto Lietuvių Namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

Šis “Tėviškės žiburių” kalė
dinis numeris yra paskutinis 
šių metų numeris. Sekantis nr.
- pirmasis 1997-tųjų metų - iš
eis sausio 2 d. data.

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga, tęsdama tradiciją, ren
gia Lietuvių jaunimo dienas šia 
tvarka; gruodžio 28, šeštadienį 
slidinėjimas Loretto, pamoka 
tik $25, vakare šokiai Toronte; 
gruodžio 29, sekmadienį, 10.15 
v. r. jaunimo Mišios Prisikėlimo 
šventovėje, 5 v. p. p. pokalbis - 
suvažiavimas Lietuvių Namuo
se, 9 v. v. susitikimas “Madison”
- vyno ir alaus ragavimas; gruo
džio 30, pirmadienį čiuožimas 
Toronto miesto rotušės aikštė
je, vakare - pobūvis “Lokyje”; 
gruodžio 31, antradienį, Naujų
jų metų sutikimas Anapilyje $60 
asmeniui (vakarienė, nemokami 
gėrimai, šaltas bufętas), bilietus 
iš anksto užsisakyti pas Dainą 
Batraks 905-271-1640. Svečiai 
gali apsistoti “Days Inn” viešbu
tyje Carlton St. Toronte. Nuo
laida Lietuvių dienų dalyviams. 
Iš šio viešbučio parūpinti auto
busai dalyvius veš į Naujųjų me
tų sutikimą. Laukiama jaunimo 
iš Čikagos, Niujorko, Los Ange
les, Detroito, Montrealio ir kitų 
vietovių. Inf.

Toronto apylinkėje pasta
ruoju metu įsikūrė nemažas 
skaičius lietuvių iš Lietuvos ir 
kitų miestų. Neretai gyvenimo 
sąlygos, šeimos padėtis ar įvai
rūs asmeniški reikalai trukdo ar 
neleidžia pažinti katalikų tikėji
mo ar pasiruošti kuriam nors 
sakramentui. Suaugusiems, no
rintiems ruoštis krikštui, kuriam 
kitam sakramentui ar papras
čiausiai gilinti tikėjimo pažini
mą 1997 m. sausio mėnesį ren
giamos dvi programos: 1) Jėzus 
yra Viešpats ir 2) PST-Pažink 
savo tikėjimą. Vietą ir laiką nu
statys susidomėjusiųjų skaičius. 
Papildomai informacijai prašo
me kreiptis į ses.Ignę (905)-897- 
5604).

GAMINU koldūnus su mėsa, gry
bais ir varške. Skambinti Natalijai 
tel. 905-270-6492.

gruodžio 31, 
antradienį,
7 vai. vakaro, 
Vytauto Didžiojo 

menėje.

ATEITININKU KOČIOS
įvyks 1996 m. gruodžio 21, šeštadienį, 4 v.p.p. -j

Prisikėlimo parapijos parodų salėje. Ž

Jaunimą, tėvelius, sendraugius ir svečius 
maloniai kviečiame Kūčių vakarienėje dalyvauti.

Rengėjai

sv

inksmų

alėdų
ir laimingų

aujųjų metų
visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems linki -

Elena ir Pranas
Ališauskai

Salomėja ir Jonas
Andruliai

Genovaitė
Balčiūnienė

Valė, Vincas
Balionai ir šeima

Ona ir Petras
Derliūnai

Genovaitė Gaižutienė 
ir dukros

Ramūnė, Algis 
Jonaičiai ir šeima

Laima ir Gediminas
Kurpiai

Vanda Petrauskienė
Bronė ir Stasys

Prakapai
Alesė ir Kostas

Rašymai
Laima ir Česlovas

Senkevičiai
Aušra ir Henrikas

Trussow
Vida, Gintautas

Tumosai ir dukros
Jane Vingelienė

SVEIKINU savo koldūnų pir
kėjus, dėkoju ir džiaugiuosi 
gausiais užsakymais, nes šie 
surinkti pinigai skiriami varg
dieniams Lietuvoje. Aldona tel. 
416-233-5996

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.

KLK Moterų draugijos Mont
realio skyrius gruodžio 8 d. Aušros 
Vartų parapijoje gražiai paminėjo 
savo organizacijos metinę šventę. 
Šventovėje 11 vai. Mišias aukojo 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, ir 
kun. J. Lipski už gyvas ir mirusias 
nares. Kun. K. Ambrasas pasakė 
pamokslą. Giedojo parapijos cho
ras. Draugijos narės, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, pamaldose dalyva
vo su savo vėliava. Jos atliko ir Šv. 
Rašto skaitymus.

Minėjimas buvo tęsiamas salė
je. Susirinkus minėjimo dalyviams 
ir susėdus prie gražiai papuoštų sta
lų, skyriaus pirmininkė Genovaitė 
Kudžmienė visus pasveikino ir 
trumpai apžvelgė draugijos veiklą

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Įvairios žinios
Mykolas Naujokaitis, lais

vės kovotojas, pogrindžio veikė
jas 1940-1941 metų laikotarpiu, 
šiuo metu gyvenantis Kaliforni
joje, pagrindiniais asmens ir vei
klos bruožais apibūdinamas 
Akademinio skautų sąjūdžio 
1996 m. išleistoje, Eug. Vilko 
redaguotoje, iliustruotoje 48 
psl. knygelėje “Prasmė ir pro
ga”. M. Naujokaitis gimė 1915 
m. Bartininkuose, Vilkaviškio 
apskr. baigė Alytaus gimnaziją, 
karo mokyklą ir VDU teisių fa
kultetą. Pogrindžio judėjime - 
Vilniaus centro politinio - vi
suomeninio skyriaus vadovas. 
Jis pagarsėjo savo rizikingu žy
giu į Berlyną, iš kur į rusų oku
puotą Lietuvą pogrindžiui turė
jo parnešti svarbių žinių. Grįž
damas prie sienos susikovė su 
sovietų sargybiniais, buvo su
žeistas, žiauriai tardytas, bet at
neštas žinias slaptai perdavęs 
laisvės kovotojų centrui. Išlais
vintas iš Kauno kalėjimo 1941 
m. birželio 23 d., M. Naujokai
tis buvo vienas tų, kuris labai 
reikšmingai prisidėjo prie sėk
mingai įvykdyto tautos sukilimo 
1941 metais.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su baldais nerūkantiems netoli 
Keele požeminio traukinio stoties 
pietų pusėje Bloor gatvės, 75 In
dian Grove, Toronto, Ont.; galima 
naudotis virtuve ir prausykla. 
Skambinti tel. 416-769-3099.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidu nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambinti 
bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

REIKALINGA namų šeimininkė, 
kuri gyventų mūsų namuose 
Thornhill rajone. Turi kalbėti ru
siškai ir angliškai. Skambinti tel. 
905-889-5373.

IEŠKOME moters prižiūrėti ser- 
gančius tėvus vieną ar dvi dienas 
savaitgaliais. Parūpinsime susisie
kimą, jeigu reikia. Skambinkite tel. 
905-844-7000 po 9 v.v.

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
moters, kuri gyventų kartu ir pri
žiūrėtų sergančią moterį bei atliktų 
namų ruošos darbus. Skambinti vi
somis savaitės dienomis tel. 905- 
738-5530, išskyrus šeštadienius.

PUNIA Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti

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

bei pakvietė dr. Iloną Maziliauskie- 
nę paskaitai. Paskaitininke išsamiai 
aptarė moters padėtį laiko eigoje. 
Kun. K. Ambrasui sukalbėjus mal
dą, buvo vaišintas! pačių draugijos 
narių paruoštais pietumis. Kavos 
metu buvo pravesta loterija. Daly
vių atsilankė mažokai, bet buvusieji 
liko patenkinti šiuo renginiu. Gir
dėti, kad per ateinantį Atvelykį 
montrealietės žada švęsti savo 
draugijos 45 metų veiklos sukaktį 
specialia programa

“Rūtos” klubas nepaprastame 
susirinkime gruodžio 4 d. išrinko 
revizijos komisiją šios sudėties: Al
bertas Jonelis, Jonas Lšganaitis ir 
Jonas Zabieliauskas. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

Lietuvos aviacijos pradinin
ku yra laikomas Aleksandras 
Griškevičius, gimęs 1809 m. 
sausio 6 d. Krakių apylinkėje 
bajorų šeimoje. Mokėsi Kėdai
niuose 1818 - 1824 m. Be lietu
vių, lenkų ir rusų, mokėjo ir 
Vakarų Europos kalbų. Dirbo 
raštininku, sekretoriumi, vertė
ju teismuose. Domėjosi skraidy
mo teorija, filosofija. Vieną 
skraidymo aparato projektą 
1851 m. aprašė išleistoje knyge
lėje “Žemaičio garlėkys” (“Pa- 
rolot Žmudzina”). > Yra žinių, 
kad pats savo sukonstruotus 
aparatus statė ir nesėkmingai 
bandė. Netekęs tarnybos, gyve
no Šiauliuose, paskui Viekš
niuose, kur ir mirė 1863 m. 
vasario 11 d. Dar prieš mirtį 
parašė filosofinius samprotavi
mus “Gamtos tikrovė, arba ma
tematinės išvados apie dievybę, 
sielą ir tikėjimo paslaptis trum
pais populiariais pašnekesiais”. 
Rusų valdžia dėl šių įžvalgų 
autoriui buvo iškėlusi bylą Šiau
liuose. Atremontuotame pasta
te, kur jis glaudėsi gyvenimo 
pabaigoje, 1981 m. buvo atida
rytas muziejus, skirtas aviacijos 
raidai parodyti. Inf.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresą su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

CANDLELIGHT CATERING 
gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui. tel. 416 760-718L

MOTELIS LITHUANUS. Florido
je, Singer Island saloje, ramioje, 
saugioje vietoje, prie Atlanto, vei
kia lietuviškas motelis “LITHUA
NUS” (iškaba Lietuvos vėliavos fo
ne). Jaukūs vieno ir dviejų miega
mųjų butai su svetaine, virtuve 
(yra elektrinė viryklė, šaldytuvas, 
mikrobanginė, visi būtini indai). 
Čia nereikia mašinos. Iki pliažo ke
lios dešimtys metrų, krautuvės ir 
restoranai greta. Turėsite visas są
lygas geram poilsiui. Paslaugūs šei
mininkai visada laukia Jūsų. Gali
me pasitikti West Palm Beach oro 
uoste. Tel.: 561-863-6508.


