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Kelrodžiai be kelio
PREL. ANTANAS RUBŠYS, 

Manhattan College
Kalėdos - šventė Dievo at

ėjimo į žmonijos istoriją. Švęs
dami Kalėdas, atsimename ir 
perpasakojame lemtingą Dievo 
tapimą Žmogumi, apreiškiantį 
žmonijai kelią ir kelrodį į gyve
nimo laimę ir prasmę. Švęsdami 
Kalėdas, vėl išgirstame ir pati
riame reikšmę Dievo atėjimo į 
istoriją. Atsimintas ir perpasa
kotas lemtingas įvykis tampa 
jėga ir žmogaus gyvenime, ir 
tautų istorijoje, nes sudabartina 
Kristų, Dievo kelią ir kelrodį 
žmonijai.

Suvokti kelrodžius ir žinoti 
kelią - svarbu. Jų svarbą liudija 
gyvenimiška patirtis. Gyveni
mas - nuotykinga kelionė. Ke
liaujant vieškeliais, svarbu sekti 
žemėlapį ir kelrodžius; keliau
jant oro keliu, rinktis patikimą 
lėktuvų liniją. Ir gyvenimo ke
lionė į laimę ir prasmę, - pa
žadėtą, bet nežinomą ateitį, - 
nesiriboja vien žinojimu, ji re
miasi ir tikėjimu.

Žmogaus būklę nūdien są
lygoja neįprasti lūžiai ir pervar
tos. Nenuostabu, kad patiriame 
nerimą ir ieškome kuo pasitikė
ti, nes mums reikia kelrodžių 
“... (einant) iš savo krašto, iš sa
vo tėvo namų, į (kitą) kraštą” 
(Žr. Pr 12,1-3).

Nerimas aitrina ne tik buiti
nius, bet ir butinius žmogaus 
klausimus, nes dabartis perne
lyg trapi ir atvira iš abiejų šonų. 
Juk praeitis jau subiro, o atei
ties gijos dar neapmestos! Ne
rimo skatinamas, žmogus ne 
sykį imasi ieškoti saugumo gru
pėse, kurios siūlo kelrodžius be 
kelio. Munitai ir mormonai vi
lioja jaunus ir suaugusius paža
dais, o Krišnos sekėjai patrau
kia jaunimą prie kelrodžių be 
kelio spalvingomis eitynėmis 
Vilniaus Gedimino prospektu ir 
Kauno Laisvės alėja.

KRISTUS -APREIKŠTA 
TIKROVĖ

Apreikšta tikrovė yra Kūrė
jo darbai žmonijos labui. Šven
tasis Raštas - abu Testamentai 
- aprašo Dievo įėjimą žmonijos 
istorijon ir žmogaus gyvenimam 
Dievo darbai švyti svetingu Kū
rėjo rūpesčiu dėl žmogaus - kū- 
rėjėlio: sukurto, nupuolusio, at
kurto. Istorijos vingiuose Die
vas nesiliauja kalbinęs žmogų - 
laisve apdovanotą kūrinį, kvies
damas jį nelikti laiko auka, at
pažinti savyje orumą - “(Dievo) 
paveikslą ir panašumą”, - (my
lint) Viešpatį, savo Dievą, visa 
širdimi, visa siela ir visu protu, 
(...) (mylint) artimą kaip save 
patį” (Mt 22,37-39).

Dievas ir žmogus susitinka 
pokalbiui apie kelrodžius ir ke
lią į Tikrovę gyvenimo žaizdre - 
per džiaugsmą, nerimą, kančią, 
nenumaldomą buvimą mirties 
paunksmėje - ir istorijos ver
pete. Gyvenimo žaizdras ir įvy
kių verpetai yra staklės, kuriose 
audžia Dievas.

Senasis Testamentas atspin
di Dievo, istorijos ir kūrinijos 
Viešpaties žmogaus kalbinimą 
apreiškimu. Žmogus, Dievo 
prakalbintas, ryžtasi gyventi ir 
kurti ateitį. Išganymo istorijos 
apmatai pamažėle, žingsnis po 
žingsnio, ryškėja ir rutuliojasi į 
nuostabą keliančias gijas. Ryž
tingas žmogaus atsiliepimas 
Dievui - tikėjimas - duoda iš
ganymo istorijos gijoms atau
dus. Apreiškimo ir tikėjimo są
veika bei turinys liudija mylintį 
Dievą, kuris žmogų nuolat kal
bina, ir trapų žmogų, kuris Die
vui atsiliepia.

Naujasis Testamentas yra 
Dievo pokalbio su žmogumi, - 
apreiškimo ir tikėjimo, - viršū
nė. Jėzus Kristus yra ir Dievas, 
kuris prakalbina žmogų, Jis yra 
ir žmogus, kuris visapusiškai at

siliepia Dievui. “Žodis tapo 
Žmogumi ir gyveno tarp mūsų... 
Tikrai iš jo pilnatvės visi mes 
esame gavę malonę po ma
lonės” (Jn 1, 14.16).

Per pokalbį istorijoje Die
vas ne tik apreiškia žmogui gy
venimo kelrodžius ir kelią, bet 
ir duoda žmogui patį save. 
Žmogus patiria, jog Dievas jį 
myli, kad Jį mylėtų už viską 
labiau, o artimą kaip save patį; 
kad Dievas grįžtančiam pas jį iš 
klystkelių žmogui atleidžia to
dėl, kad šis atleistų sau ir arti
mui; kad ne blogis, o Kūrėjas 
yra visagalis. Nėra to blogio, 
kuris neišeitų į gera tiems, kurie 
Dievą myli. Taigi per istorinį 
pokalbį žmogus ne tik suvokia 
gyvenime Dievo kelrodžius ir 
randa kelią, bet ir priima patį 
Dievą per Kristų - didįjį Kel
rodį ir Kelią. Mūsų tauta Kristų 
taikliai sulietuvino Rūpintojėlio 
įvaizdžiu.

KRISTUS - APREIKŠTA 
MORALĖ

Krikščionybėn mus įveda 
trys sakramentai: Krikštas, ku
ris yra naujo gyvenimo pradžia; 
Sutvirtinimas, kuris tą gyvenimą 
stiprina; Eucharistija, kuri mai
tina krikščionį Kristaus Kūnu ir 
Krauju, kad jis-ji taptų kaip 
Kristus.

Kūrėjas pašaukia kiekvieną 
mūsų į buvimą per tėvo ir mo
tinos meilę, padaro mus savo 
vaikais - sūnumis ir dukromis - 
per Krikštą. Daugumas mūsų 
buvome pakrikštyti - sukristinti 
- būdami mažyliai. O Sutvirtini
mo sakramentas atbaigia Krikš
to malonę ir yra priimamas su
laukus sąmoningo amžiaus. Tai 
sakramentas, kuris suteikia 
Šventąją Dvasią, kad mus dar 
giliau įskiepytų dieviškoje įvai
kystėje, tvirčiau suvienytų su 
Kristumi, tobuliau sujungtų su 
tikinčiųjų Bendrija, aktyviau 
įtrauktų į jos pasiuntinybę ir pa
dėtų mums liudyti tikėjimą - 
apreikštą Tikrovę - lydinčiais 
darbais.

Kristaus apreikštoji moralė 
yra Dievo Karalystė. Tai ne 
geografinė vieta, bet veikiau di
namiška, santykinė Tikrovė, ap
reiškianti Dievo rūpinimąsi 
žmogumi ir kurianti Bendriją, 
kurioje patiriamas Kūrėjo sve
tingumas, kurį liudija Jėzaus iš
mokytos “Tėve mūsų” maldos 
prašymas “Teateinie Tavo kara
lystė...” Jis tartum sako: “apsi
reikšk, ateidamas viešpatauti 
kaip karalius...”; reikliai rikiuo
jasi su Jėzaus skelbiama Dievo 
karalyste, jau prasidėjusia jo 
žodžiu ir darbu, bet dar visapu
siškai neįvykdyta. Neprašome, 
kad būtume perkelti į dausas, 
bet prašome, kad pasaulis, ku
riame gyvename, suvoktų, jog 
Dievas yra visų “mūsų Tėvas” ir 
mes patys nuoširdžiau atsiver- 
tume jo rūpesčiui dėl žmogaus.

KRISTUS IR DIEVO 
KARALYSTĖS PASLAPTIS

Jėzaus palyginimai įtaigiai 
išreiškia kas yra Dievo karalys
tė. Palyginimuose apreikštoji 
Tikrovė ir apreikštoji moralė iš 
esmės jautriai susilieja į viena. 
Jėzus buvo nuostabus Moky
tojas. Jis mokė palyginimais ir 
atlaidų Tėvo kvietimą grįžti at
gaila išreiškė patraukliu vaizdi
niu pasakojimu iš gyvenimo. 
Tokiu būdu jis šnekinte prašne
kino žmones gyvenimo raizgy
ne, nejučiomis kviesdamas juos 
apsigalvoti ir apsispręsti, kur 
yra prasmė ir laimė. Kartą iš
girdę palyginimą apie sūnų pa
laidūną, gailestingąjį svetimtau
tį samarietį, moterį su lempa ir 
šluota ieškančią pamesto pini
gėlio, - negalime jų užmiršti. 
Nejučiomis jie skatina mūsų 
mintį ir širdį klausti: koks yra 
Dievas? Kas yra žmogus, kad

“Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti”
(Mt 2,2) Iliustracija dail. K. Keparučio

Dievas jo ieško? Iš tikrųjų Die
vas ieško žmogaus, ieško pakly
dusio, juo rūpinasi ir kviečia bū
ti Dievo rankomis, kojomis, šir
dimi...

Palyginimai nėra pasakoji
mai apie moralinius milžinus, 
atliekančius didvyriškus žygius, 
bet paprasto žmogaus pasaulė
lio sugretinimas su nepaprastu 
Dievo karalystės pasauliu. Paly
ginimai, būdami pasakojimais 
apie paprastus žmones ir įvy
kius, šaukia žmogų gręžtis į 
Dievą ir, įdiegdami viltį, atveria 
jam Dievo karalystės akiračius. 
Jėzaus palyginimai be vargo įve
da mus į savo pasaulį ir skatina 
dalytis jo problemomis ir gali
mybėmis.

Kartą įvesti į palyginimo 
pasaulį, nustembame dėl nepa
prastų pokyčių, kurie viršija 
kasdienos galimybes. O sugrįžę 
iš palyginimo pasaulio į kasdie
nos aplinką, lyg naujomis aki
mis regime naują ir skirtingą 
pasaulio veidą bei naujus kelro
džius į Dievo karalystę. Pavyz
džiui, kas galėtų tikėti, kad vy
nuogyno šeimininkas mokės to
kį pat atlygį darbininkams, dir
busiems visą dieną, ir darbinin
kams, dirbusiems tik keletą va

landų? Toks šeimininko elgesys 
lyg užgauna mūsų teisingumo 
nuostatą. Tačiau Dievo karalys
tė, moko Jėzus, pranoksta žmo
nių teisingumą. Sis palyginimas 
yra ir staigmena, ir iššūkis 
mums iš naujo pergalvoti gyve
nimą malonės pasaulyje, - tą 
nelauktą ir nesitikėtą rūpestį 
dėl žmogaus Dievo karalystėje.

Palyginimas apie paslėptą 
lobį ir brangų perlą yra raktas į 
visus Jėzaus palyginimus. “Su 
Dangaus karalyste yra kaip su 
dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs 
jį, žmogus niekam nesako; iš 
džiaugsmo eina, parduoda visa, 
ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl 

AKINANČIA JĖGA dvelkianti
Kristaus gimimo šventė tegahrina 

mus, tepašalina visas užtvaras ir teįungia 
visą tautą, pasklidusią plačiame pasaulyje, 

| bendram žygiui j šviesesnę ateitj.
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su Dangaus karalyste yra kaip 
su pirkliu, ieškančiu gražių per
lų. Atradęs vieną brangų perlą, 
jis eina, parduoda visa, ką turi, 
ir nusiperka jį” (Mt 13, 44-46). 
Gyvenimiškas žmogaus poreikis 
“rasti, parduoti, pirkti” apima 
pamatinę gyvenimo sandarą 
Dievo karalystėje.

KRISTUS - DIEVO 
KELRODIS IR KELIAS 
Švęsdami Kalėdas - lemtin

gąjį Dievo įėjimą istorijon, su
dabartiname Betliejaus įvykį - 
Dievo tapimą Žmogumi. Per
pasakodami Dievo tapimą Žmo-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Nebijokite Dievo 
paslapties...

Išblokštųjų lietuvių vyskupo PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
žodis tautiečiams, švenčiantiems Kristaus Gimimo diena

MIELI BROLIAI, SESĖS,

Turtingos Kalėdų liturgijos 
ir tamsios nakties mistikoje ap
mąstykime Dievo Sūnaus Įsikū
nijimo paslaptį.

Enciklikoje “Pasitinkant tre
tįjį tūkstantmetį” Šv. Tėvas Jo
nas Paulius II mus kviečia blai
viomis akimis ir mylinčiomis šir
dimis pažvelgti Betliejaus Kūdi
kėliui į akis ir Jį paklausti: “Ko
dėl Tu, palikęs dangaus garbę, 
atėjai į pasaulį, gimei šaltame 
gyvulių tvarte?” Popiežius tęsia: 
“Nebijokite Dievo, Dievo, kuris 
tapo žmogumi. Nebijokite Die
vo paslapties, nebijokite Jo mei
lės, nebijokite nei savo žmogiš
ko silpnumo” (TMA).

Kiekvienas kūdikis gimsta, 
kad gyventų. Kiekvieno kūdikio 
tėvai viltingai tikisi, kad jis turės 
gražų ir laimingą gyvenimą.

Betliejaus gi Kūdikis, žmo
gišką prigimtį prisiėmęs Dievo 
Sūnus, gimė, kad mirtų. Jis pats 
ir Mergelė Motina iš anksto ži
nojo, jog Jo laukia prieš šimt
mečius išpranašauta mirtis. Jė
zus gimė, kad pačiame amžiaus 
gražume savo mirtimi nugalėtų 
mūsų mirtį, paruoštų žmonijai 
amžinos laimės gyvenimą.

Apaštalas šv. Paulius, aiš
kindamas krikščionims besąly
ginę Dievo lueMįd.lfegti, laiške 
romėnams rašo: “Vargu ar kas 
sutiktų mirti už teisųjį; nebent 
kas ryžtųsi numirti už geradarį. 
O Dievas mums parodė savo 
meilę tuo, kad Kristus numirė 
už mus, kai tebebuvom nusidė
jėliai (...), kai dar buvome Jo 
priešai” (Rom 5,6-10). O pats 
Jėzus, nustebusiam žydų sena
toriui Nikodemui kalbėjo: “Die
vas gi neatsiuntė savo Sūnaus į 
pasaulį, kad jis pasaulį pa
smerktų (...), bet kad kiekvie
nas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet 
turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 
3,16-17).

Šv. Tėvas taip pat kviečia 
mus turėti drąsos atviru protu 
žvelgti ir į save pačius.

Kūčių vakaras tėvynėje
ALĖ RŪTA

Pasaulis visur gražus, kur 
gyena geri, tvarkingi žmonės. 
Bet kam reikia viso pasaulio? 
Žmogaus širdis nurimsta viena
me kampely, kur artimi ir bran
gūs žmonės. Tai - tėvynė. Tai 
šalis, kur gimė, augo ir gyveno 
mūsų tėvai, protėviai - ištisos 
kartos vieno gymio, vieno tikėji
mo ir papročių. Tėvynė - nebū
tinai ten kur turtai, o ten kur 
liejasi meilės bangos, kur nu
rimsta širdis. Tėvynė laiko mus 
prie savęs nepakeičiamai, ne
paisant kur gyventume ar kur 
keliautume.

Tik prisiminkim Kūčių nak
tį. Kad ir būdavo šalta, šerkš
nota, bet tai gražiausia naktis. Ir 
gražiausia buvo šalis - Lietuva.

Kai sužiba danguje pirmos 
žvaigždės, tą vakarą iš visur sku
ba jaunimas į tėvelių namus. 
Kokie bebūtų namai - puošnūs 
ar vargani, ten jaukus židinys. 
Vaikų sugrįžtant laukia motina, 
ir tėvas ir broliai-seserys. Moti
na, kuri pirmoji išmokė gimtojo 
žodžio ir visada su meile lydėjo 
kiekvieną vaiko žingsnį.

Iš pirties grįžta šeima snie
guotu taku; ar kitaip išsiprausę 
ir apsitvarkę namus, skuba prie 
baltai padengto stalo. Jei tais 
metais kas mirė šeimoj, palieka
ma jam lėkštė ir tuščia kėdė 
prie stalo... Sudėti skaniausi 
valgiai, bet su pasninku: rūgštus

“Kas yra žmogus?” - klau
sia II Vatikano susirinkimas. 
Pastoracinėje konstitucijoje skai
tome: “Tikintieji ir netikintieji 
beveik vieningai sutaria, kad 
viskas žemėje turi būti siejama 
su žmogumi, kaip savo centru ir 
viršūne. Tačiau žmogus apie sa
ve yra pareiškęs ir tebereiškia 
net viena kitai priešingų nuo
monių. Dažnai jis iškelia save 
kaip absoliučią normą arba nu- 
smukdo iki beviltiškumo. Todėl 
abejoja ir nuogąstauja”.

Tik Dievo duotoje Apreiš
kimo šviesoje, tik Įsikūnijimo 
paslaptyje mes galime suvokti 
tikrąją savo vertę, savo misiją 
pasaulyje bei savo silpnybes.

Būdami Adomo ir Ievos 
vaikai, mes dalyvaujame pirmų
jų tėvų gyvenimo tragedijoje. 
Parafrazuojant Apaštalo Pau
liaus teigimą, kad trokštame 
daryti viena, o darome kita, mes 
bėgame nuo Dievo ir tuo pačiu 
metu, savo sielos gilumoje, Jo 
ilgimės, trokštame asmeniškai 
išgyventi jo artumą, pajusti jo 
meilę.

“Kaip ištroškusi elnė ilgisi 
upelio vandens, taip mano siela 
ilgisi tavęs”, gieda psalmistas, 
nes, pagal šv. Augustiną, Dievas 
sutvėrė mus dėl savęs, ir nerami 
bus mūsų siela, kol neatsilsės ja
me” (cfr. “Išpažinimai”).

Švęsdami 1997-tąjį Kristaus 
Gimtadienį, šios šventos nakties 
nuotaikoje tylioje maldoje pa
klauskime Kūdikėlį Jėzų: Kodėl 
Tu, palikęs dangaus garbę, įsi
kūnijai Nekaltos Mergelės įs
čiose, tapai mano broliu ir, nu
galėjęs mirtį bei grįžęs pas Tė
vą, sykiu pasilikai ir su mumis 
žemėje iki pasaulio pabaigos? 
(Mt. 28,20).

Prasmingo pasiruošimo tre
čiajam tūkstantmečiui, džiugaus 
1997-tojo Kristaus Gimtadienio 
ir Dievo palaimintų Naujųjų 
1998 metų linkiu Jums visiems, 
mieli broliai, sesės!

Vysk. Paulius A. Baltakis, ofm 
1997 metų Kalėdos

ir saldus kisieliai, silkė, žuvis, 
grybai, virti kviečiai, maži prės- 
kučiai ir purus, gerai išminkytas 
pyragas... Ir duona ruginė...

Bet valgių viršūnė - šventas 
paplotėlis, balta plonutė Dievo 
duona, kurią tėvai laužys ir da
lins po gabalėlį, su meilės, do
rumo, gerovės ir sėkmės linkėji
mais. Tai, žinoma, tik po bend
ros maldos pradžioje, nes jokia 
sėkmė nebūtų be susikaupimo, 
be maldos ir darbo... O Kūčios
- lyg visų metų užbaiga ir viltis
- Kristui gimus - visiems at
gimti, nuskaidrėti, gyvenimą 
pradėt iš naujo - darnesnį, 
šviesesnį.

Po ilgesnio nuo sunkių val
gių susilaikymo-pasninkavimo 
šeima noriai sotinasi...

Jaunieji jau traukia šieno 
šiaudelius iš po staltiesės: kurio 
bus ilgesnis gyvenimas? Mergai
tės semia saują prėskučių (sli- 
žikų), skaičiuoja - pora, ne po
ra. Jei pora, tikėkis greit vestu
vių. Pravėrusios duris klausosi, 
iš kurios pusės šunys loja. Gal 
bernelis iš tos pusės pasirodys...

Tai labai labai seni papro
čiai. O šeimos tėvas užtraukia 
giesmę “Išeik, Adomai, iš ro
jaus”, “Gul šiandieną jau ant 
šieno”, “Bėkit, bėkit piemenė
liai”. Pavargusios balsu pritaria 
motulė, atitaria jaunieji.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Karalių ir valdovų pagarbintas Betliejaus Kūdikėlis suspindėjo nauja ir amžina Šviesa, rodančia gėrio, 
taikos ir meilės kelius
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pasirodžiusi Betliejaus žvaigždės pavidalų 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
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siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliam kunigam, seselėm, visiem 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų 
mūsų ateities kelius ir testiprina mūsų 
tikėjimą bei viltį,!

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, kun. V. Volerta 1 Vasiliauskienė, K. Deksnys,
I. Ross, M. Balaišytė, N. Liačienė, kun. E. Putrimas, R. Kurienė, 

R. Žilinskienė, S. Piečaitienė, R. Kuliavas, M. Stanevičius
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VINCAS KRĖVĖ

Buvo vėlyvas tamsus vaka
ras, kurio ramybės nedrumstė 
mėnulio šviesos spinduliai. 
Žvaigždės, gausiai nusėjusios 
padangių bedugnes, tyliai mir
gėdamos žverbliai spinduliavo, 
lyg paslaptingai kalbėjosi viena 
su kitomis. Iš dangaus gelmių 
plūdo pasaulin tyla, teikdama 
žemei ir žmonėms ramybę ir at
ilsį.

... Kai nuvedė ir paguldė 
Mirjamą į paruoštą jai patalą, 
senasis piemuo, apklostęs šiltais 
avių kailiais jos kojas ir liemenį, 
paliepė visiems išeiti.

... Tuo metu tie, kurie buvo 
pasilikę pas laužą, ir tie, kurie 
sugrįžo, nulydėję susirgusią gim
dymo skausmais moterį, susėdo 
aplinkui ugnį ir tyliai kalbėjosi 
tarp savęs.

Piemenys besidomėdami 
klausinėjo Juozapą apie neti
kinčiųjų kraštą, kuriame jis yra 
išbuvęs ilgus metus, apie dide
lius jų miestus, apie žmones, 
kurie ten gyvena ir jų papročius.

Nors Juozapo siela buvo su
sirūpinimo pagauta, bet jis ra
miais žodžiais pasakojo tai, ką 
buvo matęs ir patyręs, svetimam 
krašte begyvendamas, ir visi jo 
žodžių klausė atidžiai...

...Kai visi taip smalsiai klau
sė tų seno dailidės pasakojimų, 
užmiršę visus šio vakaro įvykius, 
staiga išgirdo gimusioje kūdikio 
verksmą...

Senasis tėvas liovėsi pasa
kojęs, atsikėlė iš savo vietos, lyg 
norėdamas skubėti pas nauja
gimį, bet vėl atsisėdo neramus.

Įsiviešpatavo tyla, lyg ramy
bės angelas būtų praskirdęs virš 
jų galvoj...

- Štai gimė pasauliui naujas 
žmogus, - prabilo vienas iš pie
menų, nutraukdamas tylą.

- Seni žmonės, kurie daugel 
žino, kalba, kad Amžinasis įžie
bia danguje naują žvaigždę, kai 
žemėje gimsta žmogus, - pra
bilo kitas.

- Kad ją pamatytume, iš jos 
spindėjimo sužinotume, kokią 
laimę Amžinasis lėmė naujai gi- 
musiajam, - tarė Simonas, žvejo 
Jonos sūnus.

Visi pakėlė savo galvas ir 
pažvelgė j dangų, o pažvelgę 
baisiai nustebo, ir jų širdys tapo 
neramios: išvydo danguje žvaigž
dę, kurios anksčiau nebuvo pa
stebėję.

Ji buvo baisi ir atrodė, kaip 
kalavijas su rankena, ir jo lieps
na žėrintieji ašmenys buvo į že
mę nukreipti.

Visų šviesiausia buvo toji 
žvaigždė, ir daugel kitų, didelių 
ir mažesnių, kurios anksčiau da
bino Dievo padanges, dabar už
temo ir pranyko jos spindulių 
šviesoje.

Ir dangus aplinkui buvo 
kaip krauju pasruvęs...

Nusigandę ir baimės apimti 
vėl nutilo visi ir tik žvalgėsi vie
nas į kitą...

- Ką žada žmonėms šis kū
dikis, kurio gimimo valandoje 
įžiebė Amžinasis šią baisią žvaigž
dę? - pagaliau prabilo antrasis 
piemuo, nes jis iš tėvų ir kitų se
nų žmonių buvo girdėjęs, kad 
panaši žvaigždė, kai ji pasirody
davo danguje, atnešdavo žemei 
badą, ugnį ir kitas nelaimes, ku
rios sunkiai užguldavo žmones.

- Tikrai, ją pastebėjome ir 
išvydome tuo akimirksniu, kai 
išgirdome pravirkusį kūdikį, -

atsiliepė į jo žodžius kiti.
- O gal šis, dabar užgimęs, 

yra tasai Žadėtasis, kurio visi 
laukiame, ir šioji žvaigždė yra 
Jokūbo namų žvaigždė, kuri tu
ri įspėti, kad atėjo išganymo va
landa, - tarė Simonas, Jonos sū
nus.

... Kai jie taip kalbėjosi, visi 
neramumo ir baimės pagauti, 
pasigirdo žemės erdvėje tolimi, 
vos ausies nugirdimi, švelnūs ir 
darningi balsai.

Lyg šimtai sidabrinių var
pelių skambėjo įvairiais balsais 
ir vis garsiau ir garsiau aidėjo 
darnus jų žvangėjimas.

Atrodė, lyg dangus prabilo 
paslaptingais balsais, ir nuste
binta žemė jų klausė.

- Tikrai, gimė mums Ža
dėtasis, sakau jums, - tarė Si
monas jaudindamasis. - Ar ne 
Dievo angelų štai girdime bal
sus?

... - Dievas padovanojo tau 
sūnų, senasis keleivi, - pranešė 
Juozapui pirmasis piemuo, pri
ėjęs prie laužo. - Tebusi palai
mintas Amžinojęųpalaima tu ir 
tavo sėklos vaisius ir tesikloja 
jums laimingai gyvenimo ke
lias!...

- Ne laimę ir ramiąsias die
nas lemia Amžinasis šiam kū
dikiui ir jo tėvams, senasis ban
dų ganytojau, - tarė į jo žodžius 
atsiliepdamas Joną, žvejys iš 
Kapernaumo.

- Kodėl taip manai, keleivi?
- nusistebėjo senasis piemuo, jo 
žodžius girdėdamas.

-Pažvelk į dangų ir pama
tysi žvaigždę, kurią Amžinasis 
įžiebė šio kūdikio gimimo va
landoje, - atsakė jam Joną.

Senasis piemuo pakėlė gal
vą ir ilgai žiūrėjo į žvaigždę, ku
rią tik dabar pamatė. Žiūrėda
mas stebėjosi, ilgai ilgai žodžio 
nepratardamas.

- Amžinojo keliai, kuriais 
Jo ranka veda pasaulį ir kas ja
me gyvena, žmogaus proto ne
įspėjami - tarė jis, galva linguo
damas. - Nejaugi manai, kad 
dėl prasto dailidės vaiko gimi
mo Visagalis sužadino dangų ir 
žemę, įžiebdamas savo grėsmės 
ženklą... Ne kūdikiui, bet mums 
pranašauja šioji žvaigždė sun
kias dienas.

- O kodėl pamatėme ją, tik 
kūdikio balsą išgirdę? - tarė 
jam atsakydamas Joną.

- Amžinasis pareiškia valią, 
kada nori, - neigiamai galvą 
kraipydamas, atsiliepė į jo žo
džius senasis piemuo. - Netikiu, 
kad mažas kūdikis taptų nelai
mių priežastimi...

Kai jie taip kalbėjosi, dar 
garsiau ėmė aidėti paslaptingie
ji garsai, bet senas piemuo ne
buvo į juos atkreipęs dėmesio ir 
lyg jų negirdėjo...

- Tėve, paklausyk, ar ne 
Dievo angelai skambina dangu
je? - prabilo į jį kupinu baimės 
balsu vienas iš piemenų.

- Matyti, didelis ir turtingas 
karavanas eina pro šalį, - ra
miai tarė daug gyvenimo paty
ręs senasis piemuo, į tuos balsus 
įsiklausęs. - Nerami šiandien 
šioje vietoje naktis. Ji sutrukdys 
mūsų atilsį... Eisime, Dievo ke
leivi, pas tavo žmoną ir kūdikį,
- kreipėsi jis į Juozapą: - Ne
dera vos pagimdžiusią moterį 
palikti vieną.

Pasikėlė Juozapas iš savo 
vietos, ir jiedu nuėjo ten, kur 
gulėjo šiltai apklostyta motina

tapusi moteris su mažu kūdikiu.
Ir nebuvo vandens nuplauti 

motinos kraujui nuo naujagimio 
kūno. Senasis piemuo pasiėmė 
laibakaklį ąsotį, išėjo su juo ir 
pasiuntė savo draugus į netoli
mą šaltinį.

O kitiems liepė parinkti 
daugiau malkų ir sukurti dides
nį laužą, kurio liepsnoje galėtų 
greitai sušilti vanduo.

Atsikėlė tie, kurie turėjo 
šaltinyje vandens pasemti, su 
jais ir Simonas, Jonos sūnus, ir 
tie, kurie turėjo malkų parinkti, 
ir nuėjo visi kiekvienas savo 
darbo atlikti.

Darnūs karavano varpeliai 
vis garsiau skambėjo žemės erd
ve ir jaudino piemenis.

Tokie buvo darnūs ir švel
nūs tie garsai, jog stebėjosi ei
nantieji į šaltinį pasisemti van
dens ir nenorėjo tikėti, kad ne 
iš dangaus jie plaukia...

- Argi iš žemės erdvės, o ne 
iš dangaus gali plaukti šie gar
sai? - tarė vienas iš jų. - Jie to
kie malonūs, lyg tai būtų angelo 
daina.

•
Man vaidenasi, kad girdžiu 

iš dangaus žodžius, kurie šiems 
garsams pritaria.

- Garbė Visagaliui aukšty
bėse, ir geros širdies žmonėms 
ramybė žemėje, - pritarė kitas.

- Tiesą pasakei, ir aš dabar 
girdžiu angelų giesmę, - prabilo 
ir Simonas. - Ji jau anksčiau bu
vo pasiekusi mano ausį.

- Žiūrėkite! Žiūrėkite ir 
stebėkitės! - sušuko pirmasis. - 
Štai žvaigždė pakilo aukštyn ir 
apsistojo ties kalnu, kurio pa
pėdės dauboje guli dabar gimęs 
kūdikis...

- Tikrai sakau jums, kad į 
pasaulį atėjo Žadėtasis, kurio 
laukia žmonių sielos, - tarė 
jiems vėl Simonas. - Mane įspė
ja mano širdis, kad ne prastas 
tai gimė kūdikis...

Kai grįšim vandens pasisė
mę, eisime ir pagarbinsime Jį, - 
tarė kitas...

- Eisime ir pagarbinsime, 
sveikindami Jį, kaipo seniai lau
kiamą, - pritarė visi...

Visa tai matydamas ir gir
dėdamas, nesusivaldė Simonas, 
bet parpuolė ant kelių ir sušuko 
žodžius, kuriuos jam seniai šir
dis kalbėjo:

- Garbė Tau, Žadėtasis, 
kad atėjai išgelbėti mūsų nuo 
nelaimių ir įkurti žemėje Dievo 
viešpatystę! Garbė Tau, Žadė
tasis!

Jį pasekė esą ten piemenys, 
jo žodžių sujaudinti, ir atsiklau
pę, liesdami žemę savo kakto
mis, džiaugėsi, kalbėdami ir 
Visagalį garbindami:

- Garbė Tau, Amžinasis, 
kad leidai mums išvysti savo 
akimis žadėtąjį Išganytoją!...

- Garbė Dievui aukštybėse, 
kad malonai suteiktų žemei ra
mybę...

- Ir laimė visiems geros šir
dies žmonėms...

- Garbė Viešpačiui teesie 
per amžių amžius!...

Redakcijos pastaba. Šios iš
traukos parinktos iš lietuvių rašy
tojo Vinco Krėvės veikalo “Dan
gaus ir Žemės Sūnus”, atskirais 
epizodais spausdinto Salzburge 
leistame neperiodiniame kultūros, 
meno ir literatūros žurnale “Tėvy
nėn” (1946-1947 metais) ir 1961 
metais išleisto Vinco Maciūno re
daguotame Vinco Krėvės “Raštų” 
šeštame tome.
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^/Lalėdinių švenčių bei Naujųjų - 1998-ųjų 
metų proga savo, savo šeimos ir Lietuvos Ambasados 
Otavoje darbuotojų vardu linkiu visiems Jums geros 
sveikatos, laimės, pilnatvės šeimyniniame gyvenime. 
Savo esimu ir darbais geriausiai artinate Kanadą ir 
Lietuvą, tos veiklos dėka mūsų Valstybė yra neblogai 
čia žinoma, vertinama, įgyja vis daugiau naujų 
bičiulių, talkininkų, susilaukia didesnio Kanados 
valdžios ir žmonių dėmesio.

Neabejotina, kad įvairialypė tautinė lietuviška 
veikla 80-aisiais Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo metais ženkliai pastūmės mūsų Tėvynę trokš
tamos gerovės link.

Dr. Alfonsas Eidintas, 
Ambasadorius
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Garbės generalinis
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Gražina ir aš 
nuoširdžiai sveikiname 
Kanados lietuvius ir 
linkime laimingų

1998 metų.
Jūsų parama tėvynei ir 
lietuvybės išlaikymas 
Kanadoje yra 
neįkainuojamai 
reikalingi Lietuvai.
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PASAULIO LIETUVIŲ 1
BENDRUOMENĖ "

1107 Pinewood Drive NW Grand Rapids Ml 49544-7969
Tel. 616 791-7333 Fax 616 791-7888
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MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠEIMOS NARIAI, BRANGŪS TĖVYNĖS LIETUVOS 

SESĖS IR BROLIAI!

Kai žemėje ir širdyje skamba šventiškos giesmės, 
kai Kalėdų šviesi žvaigždė mus veda vilties ir ramybės 
takais, mums proga akimirkai susikaupti prie Kūčių stalo, 
apžvelgti nueitą kelią, įvertinti nugalėtus sunkumus ir 
pasiruošus naujiems lietuvybės išlaikymo uždaviniams, 

A tiesti gaires į ateitį. 
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA
Jums linki naujo ryžto, sėkmės ir ištvermės, užtikrinant 

Lietuvai ir lietuviui išeivijoje šviesesnį rytojų.

Vytautas Kamantus, Rimas Baltulis,
Tomas Bartusevičius, Danutė Čomij, Regina Kučienė, 

Rasa Kurienė, Milda Lenkauskienė, kun. Edis Putrimas, 
Algis Rugienius, Audrius Šileika, prof. dr. Vytis Viliūnas,

Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs
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Kelrodžiai be kelio
(Atkelta iš 1-mo psi.) 

gumi dėl žmogaus išganymo, iš
girstame šio įvykio nūdienę 
prasmę ir reikšmę. Šventiniu 
perpasakojimu atsimintas lem
tingasis Betliejaus įvykis tampa 
jėga dabarties žaizdre, nes įdie
gia viltį, nūdien apreikšdamas 
Kristų - Dievo Kelrodį ir Kelią. 
“Jėzus Kristus yra tas pats va
kar ir šiandien, tas pats ir per 
amžius. Nesiduokite suvedžio
jami įvairių svetimų mokslų... 
Kristus viešpatauja (Dievo) na
muose, ir tie namai esame mes, 
jeigu išlaikysime vilties drąsą ir 
pasididžiavimą. Todėl, anot Šven
tosios Dvasios žodžių: ‘Jei šian
dien išgirsite jo balsą, neužkie
tinkite savo širdžių, kaip per 
maištą, gundymo dieną dyku
moje, kur jūsų tėvai gundė ma
ne ir mėgino, nors regėjo mano 
darbus per keturiasdešimt me
tų’ ” (Žyd 13, 9; 3,6-9).

Naujasis Testamentas - Jė
zaus Sąjūdis, mokinių Bendrija, 
Raštai - liudija ir skelbia, kad 
Jėzus yra Kristus - Dievo at
siųstas Pateptasis. Jėzuje Dievo

darbai, apie kuriuos pasakoja 
Senasis Testamentas, sueina į 
Dievo užmojo visumą ir pasie
kia pilnatvę; Jėzuje Senojo Tes
tamento istorija - viltis ir lau
kimas - pasiekia atomazgą. Gilė 
išaugo ąžuolu! Jėzus Kristus yra 
Dievo pažado pilnatvė.

Pamoksle nuo kalno Kristus 
skelbia Tėvo kelrodį ir kelią: “... 
būkite tokie tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas” 
(Mt 5,46); “Būkite gailestingi, 
kaip ir jūsų Tėvas yra gailestin
gas” (Lk 6, 36). Jei tai, ko Die
vas laukia ir reikalauja iš žmo
gaus, taip derinasi su Dievo pri
gimtimi, kad jis negali to nerei
kalauti, susiduriame su Dievo 
įstatymu - meilės įstatymu - 
amžinybės balsu žmogaus šir
dyje. O tai liudija, kad žmogus 
iš esmės priklauso ne šiam pa
sauliui, bet Dievo karalystei. 
Žmogus yra pavaldus aukštes
niam ir reiklesniam pašaukimui 
negu bet kokia žmogiška val
džia gali įsakyti, negu bet kokia 
žmogiška išmintis gali pateisin
ti, negu bet kokios žmogiškos 
pastangos gali įvykdyti.

mailto:tevzib@pathcom.com
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AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Viktutė šluosto skruostais 

riedančias ašaras, kad žvarbus 
gruodžio vėjas jų nepaverstų 
veidą draskančiomis stiklo šu
kėmis. Ji lėtai žingsniuoja Ame
rikos didmiesčio gatve, grau
džiai ir beveik su pavydu žiūri į 
kalėdinėmis dovanomis per
krautus parduotuvių langus, 
Kalėdų senelio iškamšą ir minią 
pirkėjų, apsikrovusių kalėdinių 
pirkinių ryšuliais. Jos mintys 
grįžta į kuklų kambarėlį našlai
čių prieglaudoje, kurioje orga
nizacija ją su sesute Janyte ap
gyvendino, kai Amerikos kata
likų labdaros organizacija pasi
rūpino išvietintųjų stovyklose 
skurstančiais našlaičiais ir juos 
atgabeno Amerikon. Ji prieš dvi 
savaites atplaukė į Ameriką su 
savo sesute.

Viktutė ją beveik motiniš
kai globojo nuo tos dienos, kai, 
karui baigiantis ir kariuomenių 
daliniams traukiantis negailes
tingas likimas jas atskyrė nuo 
tėvelių, dėl karo pabaigos są
myšio patekusių į sovietų oku
puotą Vokietijos zoną, nes abi 
mergaitės buvo tėvelių pasiųs
tos į netolimą kaimą, kad už 
mamytės auksinę apyrankę iš 
ūkininkų mainais gautų maisto. 
Jos liko atskirtos be vilties grįžti 
pas sovietiniais tankais apsup
tus tėvelius Rytų Vokietijos 
mieste.

Amerikiečių karių dėka abi 
klajojančios sesutės pateko į 
Amerikos okupuotą Vokietijos 
zoną ir buvo apgyvendintos iš- 
vietintų asmenų stovykloje. 
Nors buvo graudu be tėvelių, 
bet mokyklos ir jaunimo orga
nizacijos bei įvairūs užsiėmimai 
užėmė jų laiką ir kiek prislopi
no tėvelių praradimo skausmą, 
bet Viktutę kankino ateities ne
žinia.

Ji skausmingai prisimena 
Lietuvoje švęstas Kalėdas su 
plačiašake, žvakutėmis ir bliz
gučiais papuošta eglute ir dova
nėlėmis po ja, iškilmingas Ber
nelių Mišias ir nekantrų Kalėdų 
senelio laukimą... Laikas bėgo, 
o dabar iki Kalėdų tik trys die
nos.

Klausydama pro krautuvių 
duris sklindančių nepažįstamų 
kalėdinių giesmių apie Kalėdų 
senelį ir rogių varpelius, ji pra
dėjo mintyse kartoti lietuvišką 
kalėdinę giesmę “Gul šiandieną 
jau ant šieno...” Kur dabar 
brangi mamytė? Kur gražiabal
sis tėvelis, kai jis giedodavo ka
lėdines giesmes, akompanuo
damas pianinu? Ji skausmingai 
prisimena Kalėdas Lietuvoje, 
nes jai jau sukako septyniolika 
metų, o sesutei Janytei tik vie
nuolika...

Sunku apsiprasti su nauju 
kraštu, nors Viktutė gerai susi
kalba angliškai, stovyklos gim
nazijoje turėjusi puikią anglų 
kalbos mokytoją, bet neįprasta 
prieškalėdinė nuotaika ją ir 
baugina, ir graudina. Nei apie 
eglutę, nei apie jokias dovanas 
svajoti negalima, tačiau puiku, 
nors ir graudu, pasižvalgyti į 
parduotuvių langus ir pasvajoti 
apie kada nors ateityje būsimą 
galimybę įsigyti ką nors gražaus, 
ką nors padovanoti Janytei, kuri 
viena sėdi mažame prieglaudos 
kambarėlyje, klausydama radi
juje kalėdinių giesmių. Prie
glaudos valgomajame jau stovi 
eglutė, papuošta elektrinėmis 
lemputėmis, bet tai ne ta... ne 
lietuviška.

Nuvargusi nuo vaikštinėji
mo slidžiais, apledėjusiais šali
gatviais, Viktutė nutarė grįžti į 
prieglaudą. Taupydama iš lab
daros organizacijos gautus kelis 
dolerius, ji nutarė nevažiuoti 
autobusu, bet, apsukusi centri
nę miesto aikštę, eiti pėsčiom. 
Ji pasuko į šalutinę gatvelę, nes 
joje judėjimas menkas, mažai 
žmonių, o prie šviesoforų tik 
sustoja vienas kitas automobilis.

Pasikeitus šviesai, pasukda
ma prieglaudos kryptim, ji nu
tarė pereiti į kitą gatvės pusę. 
Žengiant nuo šaligatvio, jos ko
ja užkliuvo už nepastebėto, 
sniegu padengto ryšulio. Viktu
tė krito į gatvę, net žlegterėjo. 
Jai suskaudo riešas ir alkūnė, 
ant kurių ji rėmėsi ir bandė pa
sikelti, bet nepajėgė. Ji liko gu-

lėti, apimta siaubo ir skausmo 
geliama.

- As susižeidėte? - su užuo
jauta paklausė prisiartinęs poli
cijos pareigūnas, bet Viktutė tik 
sudejavo.

- Padėsiu pasikelti, - jis 
tvirtai suėmė Viktutę už pa
žastų.

- O kas čia? - pirštu polici
ninkas parodė į po jos kojomis 
gulintį ryšulį. - Ar tai jūsų ka
lėdiniai pirkiniai?

- Nežinau, kas tai. Nieko 
nežinau, - kiek atsipeikėjusi su
šnabždėjo Viktutė, bandydama 
atsistoti. Vargais negalais poli
cininkas ją įkėlė į savo tarnybinį 
automobilį, prie jos kojų padėjo 
ryšulį ir ji netrukus atsidūrė šil
toje policijos patalpoje. Pašauk
tas sanitaras apžiūrėjo ir ap
tvarstė jos riešą, atraitęs ranko
vę, sutvarstė paraudusią alkūnę 
ir užtikrino, kad tai nėra rimti 
sužeidimai. Už stalo sėdėjęs pa
reigūnas pareikalavo jos globėjų 
adreso ir pavardžių. Viktutė pa
stebėjo pareigūno veide užuo
jautą, kai jis patyrė apie jos ir 
Janytės graudų likimą. Tuo tar
pu ją atvežęs policininkas, atvy
niojęs Viktutę pargriovusį ryšu
lį, susigriebė už galvos ir, ryšulį 
suspaudęs po pažastimi, išbėgo 
pro duris.

- Jau tamsu ir labai šalta. 
Mes Jus į prieglaudą nuvešime 
tarnybiniu automobiliu, - malo
niai kalbėjo ją apklausinėjęs po
licininkas ir jai pastatė kavos su 
pyragaičiais.

- Ačiū, labai ačiū, - atsi
peikėjusi dėkojo Viktutė.

- Jus atgabenęs kolega jus 
nuveš, tik nežinau, kur jis dingo. 
Spėju, kad rašo raportą apie ra
dinį ir, žinoma, raportuoja apie 
jūsų susižeidimą. Bandysiu jį su
rasti, nes jau darosi vėlu ir jums 
laikas grįžti į prieglaudą.

Metęs užuojautos kupiną 
žvilgsnį į Viktutę, jis pasikėlė 
nuo užustalės ir išėjo pro duris, 
kuriose buvo dingęs ir Viktutės 
gelbėtojas. Likusi viena, ji gurkš
nojo kavą ir jaudinosi, kad Ja- 
nytė jos pasiges, o ir prieglau
dos griežtoka bei tvarkos rei
kalaujanti moteris bus nepaten
kinta jos ilgu nebuvimu. Staiga 
triukšmingai atsidarė durys, pro 
kurias buvo išėję abu policinin
kai.

- Nors dar ne laikas, bet 
mudu linkime jums linksmų, lai
mingų Kalėdų! - beveik duetu 
garsiai sušuko abu į ją ištiesę 
rankas.

- Ačiū, bet kodėl?
- Turime jums dvi puikias 

naujienas, kurios jums atstos 
bet kokias Kalėdų senelio dova
nas, - kalbėjo pirmasis, ap
kabindamas jos pečius. - Viena 
yra ta, kad ryšulys, ant kurio Jūs 
parkritote, yra plėšikų pamestas 
bėgant nuo policijos, kai prieš 
kelias valandas buvo apiplėštas 
centrinis bankas. Pastabių pra
eivių dėka policija juos sugavo, 
bet plėšikai išmetė savo grobį. 
Tas ryšulėlis yra to grobio dalis. 
Jame yra virš ketvirčio milijono 
dolerių. Bankas pažadėjo radė
jui dešimties tūkstančių dolerių 
radybų premiją, kuri bus Jums 
įteikta.

- O Viešpatie!!! sušuko 
Viktutė, rankomis suspausdama 
galvą... - Netikiu...

- Turite patikėti. Tai faktas. 
Jūsų vardu bus atidaryta banko 
sąskaita, kad nereikėtų pinigus 
slėpti po čiužiniu, - nusijuokė 
policininkas. - Aišku, gausite 
čekių knygutę, kad galėtumėte 
tais pinigais naudotis, pirkti ka
lėdines dovanas...

- Be tai... bet... Tai juk sap
nas... - Viktutė negalėjo atgauti 
žado.

- Ne, tai ne sapnas, tai tik
rovė. Tai jums dovana iš dan
gaus, kuris neapleidžia vienišų 
našlaičių. Tačiau tai dar ne vis
kas. Kaip to reikalauja nepilna
mečius liečiantys įstatymai, aš 
turėjau prieglaudai telefonu 
pranešti apie Jūsų buvimą pas 
mus. Prieglaudos vedėja iš pra
džių labai nusigando, kad esate 
policijos globoje, bet, patyrusi 
apie jūsų nuotykį ir radinį, ji nu
džiugo ir pavedė Jums pranešti, 
kad iš amerikiečių karo komen
dantūros Augsburge atėjo Jums 
adresuota telegrama. Telegra
moje oficialiai pranešama, kad 
Jūsų tėvai yra išlaisvinti iš so
vietų okupuotos Vokietijos zo
nos, kad jiems bus išduota emi
gracinė viza ir, galimas dalykas, 
jie už kelių savaičių atvyks į 
Ameriką, nors nespėsite Kalė
das praleisti drauge... Ar tai ne 
puikios Kalėdų dovanos?

Ilgokai truko sanitarui 
gaivinti apalpusią Viktutę...

at-

Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus
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Su Kalėdų ir 
Daujų metų 

proga
sveikinam visus 
tautiečius ir 
geros valios 
žmones -

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Kristus - pasaulio šviesa. Ji spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė 
(Jn. 1,5) Nuofr. A. Laučkos

Kūčių vakaras tėvynėje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ant stalo paliekama dalis 
valgių - šeimos mirusių vėlėms 
- gal jos naktį čia sugrįš... O šei
mininkas, kailiniuotas ir su ži
bintu (liktarna), neša liekanų 
nuo Kūčių stalo - ir šuneliui, ir 
tvarte ėriukams, avelėms, kar
vėms, arkliams, pažers visiems į 
ėdžias. Juk vidurnaktį gyvuliai, 
kai Jėzulis gimė, prašneks žmo
nių kalba... Tik šeimininkui ge
riau nelaukti ir nesiklausyti, nes 
išmintingi gyvulėliai gali išpra- 
našaut jo mirtį...

“Garbė Dievfii aukštybėse, 
o ramybė geros valios žmo
nėms!” Taip skelbiama švento
vėse, taip, regis, tyliai kalba 
krintančios snaigės ar danguje 
mirksinčios žvaigždės... Ramy
bė! Štai kodėl visi geri vaikai, ir 
ne vaikai skuba tą vakarą į tė
velių namus. Tenai ramybė ir 
meilė. Štai kodėl tą vakarą prie 
Kūčių stalo visi turi būti susi
taikę, be barnių, pavydo, godu
mo. Laužydami šventą paplo
tėlį, turi kiekvienam linkėti gerų 
darbų, ir meilės ir džiaugsmo 
šiame Dievo sukurtame pasau
ly, kurį sudarko tik žmonių blo
gos mintys ir nedori darbai.

Motina, po maldos ir po 
valgių, su ašara žvelgia į tuščią 
lėkštę ir tuščią kėdę ar suolą 
prie stalo - tai vieta jos nebe- 
sugrįžusiam sūnui ar jau miru
siam vyrui, broliui...

Bet šeimos darna - visų 
prie stalo esančių nuskaidrina 
liūdesį, nes juk ir mirę brangieji 
neužmiršti, ir jie amžinai bus ne 
tik pas Pasaulio Kūrėją, bet ir 
likusių čia širdyse. Jie prisime
nami maldose, jiems paliekama 
per naktį ant stalo Kūčių valgių.

Gyvieji turi gyventi, visas 
pareigas atlikti, visus vargelius 
kantriai pakelti, nes tokia gyve
nimo tėkmė, toks gyvybės-mir-

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

Pagalbos fondas
“VAIKO TEVISKES NAMAI”

sveikina rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
linki sėkmingų 1998 metų.

Jūs teikiate našlaičiams 
didžiausią dovaną: pastogę, globą ir 

šeimos šilumą. Teatlygina Aukščiausias.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

Betliejaus žvaigžde pasipuošęs

ties ir su mirusiais bendravimo 
dėsnis.

Kūčių vakaras nuteikia ra
mybei, taikai, meilei, guodžia ir 
įpareigoja atleisti kitiems bei 
taikiai gyventi.

O, ramios, gražios, džiugios 
Kūčios tėvų namuose! Kaip gali 
užmiršti tai, kur buvo tavo pra
džia ir viso gyvenimo esmė? 
Kad ir tėvų nebėra šiame pa
sauly, bet ten, kur jie kitados 
gyveno, ten tėvynė! Tai brangi 
šalis, nes iš ten dvasiniai turtai... 
Kur begyventum, o šviesiausios 
žvaigždės būna gimtinės dangu
je Kūčių-Kalėdų naktį...

Žvaigždynų takus, ■ 
Aliaskos ledus, 
Subtropikų karštį 
Ir Alpių viršūnes 
Pakloti prie kojų 
Norėčiau, Kūdiki Mažas, 
Mūs kalčių nepabūgęs, 
Neapsakomą šaltį pamiršęs visų, 
Betliejaus žvaigžde pasipuošęs. 
Vien tik meilę neši, 
Daliji kiekvienam, 
Be saiko, be krašto, 
Be atlydžio seikėji 
Nemariuosius turtus, 
Gausiau negu tyruos 
Kadaise išalkusią tautą 
Sotini mana...
Būk pasveikintas! 
Vėjo, lietaus, mūsų 
Didžių ir mažųjų valstybių! 
Būk pagarbintas 
Kiekvieno bėdžiaus troboj, 
Ir ligos patale, 
Kalėjimo karcery, 
Gatvės valkatų, Nemuno krašto 
Artojo ir visų prezidentų.
Tegul skamba giesmė 
Iš planetos, akmens, 
Iš kiekvieno žmogaus, 
Balto, juodo, geltono širdies! 
Tegul gaus vandenynai, 
Sužaliuos net lazda 
Tavo garbei, Kūdiki Mažas, 
Stebuklingas Vaikeli! 
Tu palaiminki skurdžių,- 
Kurs be galo Tau nusikaltęs. 
Pagailėk Lietuvos, 
Dovanoki kiekvieno lietuvio kaltes 
Išmokyk suklupt jį ir mane 
Ašarota širdim prie ėdžių, 
Kad gerumas tasai, 
Kurs ištirpdo ledus, 
Ir aklajam parodo 
Vidurnaktį kelią, 
Atvertų sielos akis, 
Atkimštų ausis, kad iš naujo 
Pamatytų Tave mano tauta!
Būk pasveikinta, Liepsnojanti meile 
Žmonijos, baltų šalies ir manosios širdies -, 
Dangiškasis Vaikeli!

^!)n. Kalėdų ir
Naujųjų metų

proga
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Montrealis, 1997 Kalėdos
Kun. K. J. Ambrasas, SJ

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 -

GIMUSIO KŪDIKĖLIO palaimos

Kanados lietuvių fondas
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Montrealio Aušros-Vartų parapijos komitetas, k 

ir Montrealio Aušros Vartų parapijos 
vadovais ir su nauju < 
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® LAISVOJE 11/0111
SOVIETŲ PALIKTAS JANONIS

Sovietinė kompartija, savo 
propagandai Lietuvoje panaudo
jusi socialistinių pažiūrų poetą 
Julių Janonį (1896-1917), jam 
1976 m. centrinėje Biržų aikštėje 
pastatė skulptoriaus Konstantino 
Bogdano ir architekto Vytauto 
Brėdikio sukurtą paminklą. J. Ja
nonio skulptūra kažkodėl yra už
kelta ant aukštos ilgą stulpą pri
menančios pakylos. Pasak “Lietu
vos lyto” atstovo Felikso Gruns- 
kio, sovietmečiu prie neaptverto 
paminklo ateidavo jaunavedžiai 
padėti gėlių. Dabar jau niekas ten 
nepasirodo. Mat keleri metai nuo 
tos stulpą primenančios pakylos 
žemėn krinta ir sudūžta graniti
nės plokštės. Jų nukrito jau kelio
lika. Nesaugu ne tik prieiti, bet ir 
praeiti. Speciali komisija nutarė, 
kad Lietuva neturi tokio kareliš
ko granito nukritusioms plokš
tėms pakeisti. Tad būtų geriausia 
jas visas nuimti ir pakylą nutin
kuoti lietuviško granito skalda. 
Toks sovietų statyto paminklo Ja
noniui atlietuvinimas biržiečiams 
kainuos 11.000 litų.

ATKURIAMA ISTORINĖ TIESA
Kauno Aukštųjų Šančių karių 

kapinės pastaraisiais metais bene 
labiausiai buvo žinomos kaip II 
D. kare žuvusių Raudonosios ar
mijos karių laidojimo vieta. “Lie
tuvos rytas” dabar praneša, kad 
tų kapinių dviejų hektarų plote 
buvo elektroniškai pravesti ar
cheologiniai tyrimai. Iš jų paaiš
kėjo, kad ten yra palaidoti ne tik 
sovietų Raudonosios armijos, bet 
ir vokiečių Wehrmachto kariai. 
Yra ir daugiau tokių netikslumų. 
Be to, buvo nustatyta, kad soviet
mečiu paskelbtam tuščiam kapi
nių plote tebėra palaidotų carinės 
Rusijos karių palaikai. Ruošiantis 
kapinių atnaujinimui, buvo nu
tarta atkurti istorinę tiesą. Tuo 
reikalu kapinėse jau lankėsi iš 
Kaselio atvykusi vokiečių delega
cija, atstovaujanti Vokiečių karių 
kapų globos sąjungai. Buvo sutar
tas kapinių atnaujinimas, jų teri
torijos praplėtimas nuo šešių iki 
dešimties hektarų. Klaidingose 
vietose pastatyti paminklai bus 
perkelti j jiems priklausančias. Is
torinės tiesos atkūrimą Kauno 
Aukštųjų Šančių karių kapinėse 
sutiko finansuoti Vokietija.

LIETUVIŠKOS GEIŠOS
Kaunas jau spėjo pagarsėti 

lietuviškomis geišomis. Pasak 
“Lietuvos ryto” atstovo Algio Ra
dišausko, taip dabar vadinamos iš 
Japonijos namo sugrįžtančios To
kijo naktinių barų žvaigždės, ku
riomis tapo kaunietės šokėjos ir 
dainininkės. Jas kartą per metus 
užverbuoja Kaunan atvykusi ne
didelė japonų verslininkų grupe
lė, atstovaujanti Japonijos sosti
nės restoranų, naktinių barų, 
viešbučių susivienijimams. Atro
do, kelionės Japonijon ledus joms 
pralaužė ten sėkmingai gastro
liavusi estrados sol. Janina Miš- 
čiukaitė-Brazaitienė. Dabar jau 
ne pirmi metai, kai ten naktinių 
užeigų lankytojams parūpinamos 
geišos iš Lietuvos, laikomos spe
cialiu patiekalu. Jos betgi nėra 
prostitutės. Lietuvaitės, daugiau
sia dirbančios Tokijo “Excelsior” 
bare, savo svečiams atlieka Lietu
vos dainas ir šokius, pasakoja 
apie savo krašto gyvenimą, tradi
cijas ir papročius. Iš tikrųjų jos 
nėra net ir geišos, nors dėvi jų sti
liaus aprangą ir papuošalus. Gei
ša gali būti tik ten gimusi japonė, 
nuo vaikystės dienų gavusi gerą 
išsilavinimą specialioje mokykloje.
ŠKOTIŠKAS DŪDMAIŠIS KAUNE

P. Stulgos Lietuvos tautinės 
muzikos instrumentų muziejų 
praturtino jam padovanotas dūd
maišis, tautinis Škotijos instru
mentas. Šią dovaną Kaunan at
vežė Westerly Trust fondo įstei
gėja Margo Maxwell Macdonald 
ir Britanijos ambasadorius Lietu
vai Thomas Macan. Šis fondas 
yra privati labdaros organizacija, 
remianti Lietuvos menininkus.

SAUGIAU KAIP LIETUVOJE
Japonijos tikrosios geišos sa

vo programose groja senovišku 
trijų stygų instrumentu, kuris va
dinamas semisenu. Esą jo garsai 
praskaidrina klausytojų sąmonę. 
Lietuviškos Kauno geišos Japoni- 
jon vežasi kankles. Mat jų stygų 
skambėjimas taipgi patinka japo
nams. Algio Radišausko turimais 
duomenimis, pastaraisiais metais 
Tokijo miesto naktiniuose baruo
se dirbo 32 lietuvaitės, o šešios 
ten viešėjo pasirašydamos sutar
tis. Tokia darbo sutartis apmoka 
atvykimo bei grįžimo išlaidas, me
dicininę draudą, dienpinigius (pa
gal oficialų jenos kursą - 5 JAV 
dolerius). Sutartis taipgi nemoka
mai parūpina gyvenamąjį plotą, 
maistą, gėrimus ir mėnesinį 500 
dolerių atlyginimą. Ji garantuoja 
ir pusmetį truksiantį darbą Tokijo 
restorane ar naktiniame bare. Su
tartis lietuviškai geišai leidžia su
sitikti ir su ja gerbiančiu klientu, 
kai susitikime dalyvauja ir dvi jos 
draugės. Lietuviškos geišos ypač 
džiaugiasi saugumu Tokijo mies
te. Ten jos, baigusios darbą, vėly
vą naktį vienos eidavo į parduo
tuves ir restoranus. Niekas ten jų 
neužpuolė, neapiplėšė, nesumu- 
šė. Japonijoje saugiau kaip Lie
tuvoje.

RUDYS GEDIMINO PAMINKLE

Niujorkietis skulptorius Vy
tautas Kašuba, DLK Gedimino 
paminklo Vilniuje autorius, Lie
tuvos valstybinės premijos laurea
tas, vėžio liga numirė net nepa
matęs šio savo kūrinio, pastatyto 
prie Vilniaus arkikatedros. Prieš 
mirtį jam buvo suspėta parodyti 
tik atidengimo iškilmių vaizda
juostę, kurioje tada dar nesimatė 
paminklo statytojų padarytų ar 
gal tik nenumatytų klaidų. Dabar 
jas po jo mirties “Lietuvos ryto” 
skaitytojams atskleidė Dalios 
Musteikytės pranešimas “Gedi
mino paminklui jau prireikė re
monto”. Iš jo sužinome, kad prie 
paminklo, vėl aptverto aukšta 
tvora, 1997 m. lapkričio pradžioje 
dirbo bendrovės “Vilgra” darbi
ninkai, tvarkydami jo pakylos 
apačią. Pakyla padaryta iš Ukrai
nos dovanoto granito ir per ją yra 
nusidriekusi rūdžių juosta. Pa
minklo vieta priklauso Vilniaus 
pilių direkcijai. Jos vadovas Sta
sys Rožinskas žurnalistei D. Mus
teikytei aiškino: “Blogos ir pa
minklo siūlės, rūdys bėga per vi
sus kraštus”. Spėjama, kad pa
minklo apdailos darbai kainuos 
beveik 200.000 litų. V.Kst.
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K a ledos
Miestai išdabinti laimina pasaulį
tūkstančiais šviesų, 
žėresys Kalėdų

Kūdikio ranka...

širdyse visų... Džiaugsmo spindulėlis 
žvakės ugnyje

Žemėje triumfuoja ant eglutės spindi
meilė ir taika, viltimi nauja...

Varganų ir džiugių dienų atsiminimai
“Tai tavo valdžios ženklas...”

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).

ATZ.RI.YNHO

Cietuvių Vienetus,

visiems ištvermės,

‘Toronto Cietuvių
ansamblis

sveikina su ŠV. KJĄLdžDOjdlS ir 
NAUJAISIAIS METAIS visus šokėjus, 
mokytojus, meninius 
organizacijas, rėmėjus, pCačiųją Cietuvių 
visuomenę ir tinki
jaunatviško džiaugsmo 6ei Caimingos ateities.

1 w.fr c O 1

STEPONAS ŠETKUS, 
St. Catharines, Ont.

1918 m. pavasarį pas mus į 
Telšius atvyko Petronė Puško- 
ralė iš Pagermontės kaimo. Jos 
tėvui reikėjo piemens. Vyresni 
broliukai - Albis ir Bolis spruko 
iš namų tik ją pamatę ateinan
čią per daržą. Būdamas beveik 
jauniausias septynių vaikų šei
moje, nesuvokiau, kad tada bu
vo pats laikas ir man bėgti, bet 
kai supratau, jau buvo per vėlu.

Bet mama ir nesispyrė. Pir
masis pasaulinis karas dar ne
pasibaigęs. Jokių darbų bei už
darbių mūsų tėvui, kad ir ži
nomam statybos meistrui. Tad 
mama užvelka man švarkiuką, 
užmauna ant kojų dar gana ge
ras klumpes, paglosto, išleidžia 
pro duris ir netrukus jau 
žingsniuojame abu su Petrone 
Lieplaukės girių link.

Skubiname, nes pradeda 
temti. Atsikvepiame tik prie 
Džiugo kalno. Iš pakilesnės vie- 

• tos dar matosi Telšių šventovės 
bokštas. Toliau į priekį juoduo
ja Lieplaukės miškai, einantys, 
kaip tėvas pasakojo, iki pat Lie
pojos.

Jau visai tamsoje pasiekia
me miško tankmėje stūksančias 
tris Pliurijono Puškoriaus su
krypusias trobeles. Pirmosios 
langeliai beveik visai susmegę į 
žiemos suplaktas darželio žoles, 
styro pakrypęs kryžius audrų ar 
karo numuštu skersiniu. Į tą tad 
trobelę ir įžengiame.

Viduje rūksta dervinė skala 
įsprausta į sienojaus plyšį, ant 
suolo murkso katinas, kitoje 
stalo pusėje sėdi stambus, susi
kūprinęs Puškorius, pjaustantis 
dalginiu peiliu tabaką. Jis, vos 
peržengiu slenkstį, susiraukia į 
naginę ir įremia į mane savo 
vienintelę gerą akį. Kitos vieto
je - tik mažas, šlapias griovelis. 
Aiškiai jam nepatinku.

- Toks piemengalis tikra 
mona bondos neganys, - su
griaudžia taip, kad subraška 
trobelė.

Petronė iš baimės nebežino 
kur dėtis. Skeryčiojasi, aiškinasi 
kiek beįmanydama.

- O ką, gyvuliai sienas 
grauš? - šaukia ji tėvui pa
stačiusi akis ir toliau aiškina 
jam, kad nė vienas Telšių pie
menukas nenori tarnauti pas 
baisžmogį Puškorių. Bėga, kur 
akys veda, kur kojos neša tik 
pamatę ją iš tolo...

Puškorius tačiau nenusilei
džia. Nereikia jam tokio pie
mens ir viskas! Liepia tuoj pat

vesti mane atgal į Telšius. Pet
ronė atsisako. Naktis, kur ji be
gali vesti? Tada baisus vienakis 
atsistoja, žengia pro duris, rody
damas man sekti paskui.

Lauke tamsu. Besimato tik 
eglynų viršūnės, atsirėmusios į 
pilkšvą dangų. Puškorius žengia 
šlepsėdamas milžiniškom nagi
nėm, burbėdamas, kad pernak
vosiu klėtėje ir su pirma šviesa 
dingsiu Telšių link. Sustojam 
prie galutinės trobelės. Įleidžia 
mane vidun, užsklendžia duris 
ir dingsta. Kad neapimtų baisi 
baimė, darau taip, kaip moky
davo daryti tėvas. Peržegnoju 
visas keturias pasaulio dalis, 
paskui pats persižegnoju, sugra- 
balioju kur galima atsigulti, at
sigulu ir bematant užmiegu kaip 
užmirštas galulaukės akmuo...

♦ * *
Pažadina dundesys j duris: 

dun, dun, dun, dun...
- Kelkis, laikas bondą va

ryti!
Per miegą susigrabalioju, 

kad tai vienakis Puškorius ir 
kad į Telšius manęs niekas ne
beveš. Strykt į klumpes ir jau 
lauke. Dar vis naktis, tik už miš
ko žalsva juosta. Puškorius už
meta ant mano pečių ilgą ser
mėgą bei kepurę iki pečių. 
Įsprausdamas į rankas botagą, 
sukarkia:

- Čia tavo valdžios ženklas! 
Praganysi nors vieną gyvulį, ne 
tik nieko negausi už piemena
vimą, bet ir Kalėdom grįši na
mo basas! - Liepia atsiminti 
gerai, kad ganysiu tris karves, 
vieną veršį, keturias avis, du 
ėriukus, vieną ožką ir vieną avi
ną. Iš viso - dvylika galvų.

Suku botagą, pradedu vary
ti bandą, bet ji pati žino kur eiti. 
Išeiname į vakarykštį Lieplau
kės vieškelį, pereiname aukš
toką atkalnę, kurios grioviuose 
dar nemaža sniego, sustojame 
prie melioracijos griovio, virš 
kurio - medinis tiltas. Puškorius 
traškančiu balsu aiškina, kaip 
reikia ganyti ir kaip ne. Jei va
kare gyvuliai grįš į tvartus per- 
trūkę, įkritusiais šonais, tai ne
bus jokios vakarienės. Nusive
dęs prie pakelėje augančio sto
ro ąžuolo parodo jo šakose įtai
sytą koplytėlę su šventu Pliu- 
rijonu (Florijonu), gaisrų gesi
nimo patronu, įsako statulėlę 
saugoti kaip savo akį, nes per
nai trys buvo pavogtos.

Prasideda ganymas. Įsitai
sau priešais ąžuolą ant pakili
mo, kad gerai matyčiau visus 
gyvulius ir vieškelį. Stebiu kiek
vieną pakeleivį, bet jų nedaug. 
Dar tik ankstyvas pavasaris. Be
veik visi pakeleiviai arba sustoja 
prie koplytėlės, arba tik praei
dami nusiima kepurę. Neretas 
pastebi ir mane nuskendusį ser
mėgoje bei priplotą milžiniška 
kepure. Pamatę iškilmingu bal
su šaukia:

- Tegol bos pagarbints Jė- 
zos Kristos!

- Ont omžiun omžiun omži- 
nujun!

Netrukus susidraugauju ir 
su pačia banda. Kartais atrodo, 
kad ne aš bandą ganau, bet ban
da gano mane. Ypač draugiški 
ėriukai. Jie neduoda man ra
miai sėdėti - iškrausto trupinius 
iš kišenių, o kartais išsrebia net 
putrą iš ąsočio.

Kartais pravažiuodavo di
deli, lenkto brezentinio stogo 
diližanai, traukiami keturių, o 
kartais šešių arklių, varomų 
aukštai sėdinčio vežėjo su ilgu 
odiniu botagu “Liepojos pypke” 
ir rėkiančio taip, kad skambėjo

visa Pagermontė. Palijus ir smė
liui patižus, diližanus į atkalnę 
stumdavo patys keleiviai. Kartą 
žiūriu stumia ir pats atvykęs pa
dėti Puškorius. Jis stūmė įrėmęs 
savo galingą petį, žaibuodamas 
vienintele akim, tarytum nauju 
kirviu.

Vieną dieną kažkoks nudė
vėta maskoliška kareivio unifor
ma praeivis įlipa į ąžuolą ir už 
statulėlės. Žaibu atbėgęs pa
traukiu už bato, ir virstame abu 
į vieškelio dulkes. Maskolius 
spiria keikdamas rusiškai, bet aš 
laikausi įsikibęs į jo diržą. Stai
ga per tiltą atbėga dar mažesnis 
už mane piemenukas ir užšoks- 
ta maskoliui ant nugaros. Mas
kolius surikęs numeta statulėlę 
ir pasileidžia miško link. Džiaugs
mas begalinis, kol nepamatėme 
čia pat stovinčio Puškoriaus. O 
mes manėme maskolius mūsų 
išsigando...

- Mata, ta, ta - kas vagia 
statulėles! - drebančiais kumš
čiais pasakė Puškorius, pasileis- 
damas paskui maskolių, bet ne
ilgam, nes bėglys dingo miške. 
Nieko daugiau nesakęs jis nuėjo 
atkalnės link.

Mudu su piemenuku susi
draugavom. Jis iš anapus tilto - 
Topilis Zalepūga. Pastebėjo 
maskolį slenkantį prie ąžuolo ir 
suprato kodėl. Jo manymu, to
kių maskolių dar nemažai Liep
laukės miškuose. Daviau jam 
sūrio, o jis tuoj pat pamokė ma
ne, kaip iš kanapių vyti ketur- 
mazgius botagus ir iš eglių šak
nų pinti mažus ir didelius kre
žulius (pintinė su lanku, DL- 
KŽ). Jis žadąs rudenį eiti mo
kyklon todėl pardavinėja krežu
lius praeiviams, gautus pinigus 
deda į aukšlį ir slepia drevėn, 
kad niekas jų nerastų. Jei noriu 
su juo vėl susiginti, tai turiu su
kurti tokį laužą, kurio dūmai 
matytųsi iš tolo - reikia uždėti 
ant laužo kelis žalius eglėšakius.

* * *

Greit ir mano nupintus kre
žulius mielu noru ėmė praeiviai. 
Ir mano aukšlis storėjo nuo pi
nigų. Tik man ne mokslas rū
pėjo, bet doras atiduoti tėvui. 
Žinojau, kad jis vis tiek kada 
nors keliaus pro šalį, ieškoda
mas darbo. Žiūriu kartą atva
žiuoja vienkinkis vežimas, o ja
me - tėvas. Parodė vežime na
mams kelti dankratą, pasakė, 
kad veža jį paskolintu vežimu 
pas Puškorių pakelti jo susme
gusios trobelės galo. Nubėgęs 
atnešu aukšlį, parodau pinigus, 
bet tėvas numoja ranka: pinigai 
nebegeri, nes nuverstas caras. 
Patarė atiduoti Petronei, kad iš
siklijuotų trobelės sienas ir, ko 
gero, dar savo kambarį.

Vasara jau buvo dingusi. 
Atėjo permirkęs ruduo. Apsi
blausė laukai, nupliko Lieplau
kės girios, nebešokinėjo nė ma
no paaugę ėriukai. Lietų pa
keitė kandus šaltis, greitai pa
klojęs balas ir baleles sausle
džiu. Puškorius liepė nebevaryti 
bandos į ganyklą. Reikėjo šu
kuoti kanapes ar vyti virves. Kai 
melioracijos griovys užšalo, Pet
ronė leido eiti pašliukštinėti. 
Nuėjęs randu ir Topilį. Nu- 
šliukštinėjome abu iki Germon- 
to ežero padengto tarytum di
deliu juodu veidrodžiu. Čia drą
sesni žmonės kūlavo žuvį. Ka
lena klumpėmis į ledą ir kai su
sirenka debesis žuvies - trenkia 
su spragilu taip smarkiai, kad 
žuvys apkursta. Belieka pradur
ti eketę ir dėti žuvis į maišą.

(Nukelta į 5 psl.)

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1998 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!

GYVATARAS” Hamilton, Ontario

lėdų ir

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA
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r Žinai, ar jauti metai bėga ir bėga; ir sustot negali, ir palaukt pakelėj...
Tad su sv. Kalėdom ir Naujaisiais metais leiskit mums pasveikint jus visus šiandien J

Dauįų metų

m

f-.: r
-

proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius ir 
visus mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 

1998 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.
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iminoc drAiirnic ir rtayictami icsavo gimines, draugus ir pažįstamus, 

linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 
1998-tųjų metų -

Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras 
ir mama Karasiejai

Džiaugsmo pilnų šv. Kalėdų, 
laimingų bei sėkmingų 

Naujųjų metų
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

Juzė Rinkūnienė
Giedra, Rimas, Audra ir Lina 

Paulioniai
Aleksas, Veronika ir Vytautas

Paulioniai
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Aušros Vartų Marijos paveikslas Hamiltono lietuvių šventovėje

Lietuvių židiniui Hamiltone 50 metų
Lietuvių Aušros Vartų parapija rengiasi minėti 50 metų sukaktį 

1998 metų rudenį

Varganų ir 
džiugių...

(Atkelta iš 4-to psl.)

Matyt taip darė ir Puškorius, 
nes radome jį toliau nuo kranto 
įlūžusį su maišu, pilnu žuvies. 
Padėjome ilgais pagaliais išlipti 
ant ledo, bet jis mus nuvarė na
mo šukuoti kanapių.

Prieš pat Kalėdas pasirodė 
mama. Ji iš Telšių atbrido per 
sniego pusnis. Puškorius nesi
skundė. Pasakė, kad uždarbis 
bus pristatytas už dienos, kitos, 
kad aš buvęs ne taip jau blogas 
piemuo, kad galėsiąs ateiti ir ki
tą pavasarį, bet mama pasidi
džiavo. Girdi, jis turės eiti mo
kyklon.

Žiema prie Masčio ežero 
buvo šalta ir žvarbi. Vėjai košte 
košė per visą ežerą. Užpustyti 
keliai praleido tiktai tuos ūki
ninkus, kuriem mirtinai reikėjo 
kokių nors svarbių prekių, gau
namų tik mainais už šiokį tokį 
maistą. Telšių krautuvės tuš
čios. Visokios praeinančios ar
mijos nušlavė viską.

Kažkas girdėjo, kad kažkur 
suskurę lietuvių valdžia, bet visa 
tai dingo už storos vargo sienos. 
Sėdime tad visi devyni Šetkų 
šeimos nariai prie Kalėdų stalo, 
laukdami kokio nors stebuklo. 
O stebuklas įvyko: per daržą at
siūbuoja pakrautas vežimas, o
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Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariai
SVEIKINA

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

l ir visą lietuvišką jaunimą pasauly

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba:
Matas Stanevičius, Irena Žukauskaitė, Rasuolė 
Tumosaitė, Aidas Batūra, Larisa Svirplytė, 
Sonija Houle, Indrė Ramanauskaitė, Stasys 
Kuliavas, Julija Sungailaitė, Daina Batraks, 
Taras Chornomaz, globėjas - kun. Edis Putrimas

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

ir laimingų Naujųjų metų 
linkiu visiems draugams ir pažįstamiems 

Ada Jagėlienė

inksmų šv. Kalėdų

| Linksmų Kalėdų Švenčių ir 
įg sėkmės Naujuose metuose

visiems giminėms ir pažįstamiems 
Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų 
trikampyje ir Lietuvoje -

Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

<3v. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga nuoširdžiai sveikiname 

draugus, gimines, 
pažįstamus.

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

Sv. JCalėdų
proga sveikiname gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių 
bei laimingų

Naujų metų-

O. R Polgrimai

Pirmieji pokariniai lietuviai 
Hamiltone 1947 metais buvo 
mergaitės, atvežtos į apylinkę 
vienerių metų darbui šeimose. 
Vėliau atvyko vyrai į plieno 
įmones baigti darbo sutarčių. 
Hamiltono plieno ir tekstilės 
įmonėse įsidarbino daug naujų
jų ateiviu.

Tuo metu Kanadon iš Šve
dijos atvyko jaunas kun. Juozas 
Tadarauskas. Vietos vyskupo 
kviečiamas atvyko į Hamiltoną 
ir laikinai apsistojo pas seseles 
vienuolyne. Jo sode atnašavo 
pirmąsias šv. Mišias Hamiltono 
lietuviams. Vėliau vyskupas J. 
F. Ryan leido naudotis apleistu 
pastatu - koplyčia 48 Dundurn 
St. Jaunas klebonas su parapi
jiečių pagalba pastatą išvalė, ap
taisė, apdažė ir 1948 m. rudenį 
pradėjo sekmadieniais atnašau
ti šv. Mišias. Greta šventovės 
buvo medinis pastatas, kur kle
bonas apsigyveno. Pradžia buvo 
visiems labai sunki - pirmosios 
sekmadieninės aukos nesiekė 
nė 50 dolerių.

Parapijoje lietuvių skaičius 
augo. Naujieji ateiviai kūrė šei
mas, krikštijo vaikus, dainavo, 
šoko ir vis meldėsi už savo pa
vergtą Tėvynę. Parapijos šven
tovė ir salė tapo per mažos lie
tuvių reikalams. Kun. J. Tada- 
rausko ir parapijos komiteto 
pirm. Jono Kšivickio rūpesčiu 
buvo gauta iš vyskupo paskola 
šventovės padidinimui bei at
naujinimui. Darbas truko dau
giau kaip metus. Tuo laiku Mi
šios sekmadieniais buvo atna
šaujamos italų šventovėje. At
naujintos šventovės atidarymo 
iškilmėje dalyvavo trys vysku
pai, per tūkstantį lietuvių. Jie 
pripildė šventovę ir salę apačio
je. Mišias atnašavo Hamiltono 
vysk. J. F. Ryan, Londono vysk. 
J. Cody, vysk. V. Brizgys ir pa
rapijos klebonas kun. J. Tada
rauskas. Taip rašė dienraštis 
“Hamilton Spectator”. Vėliau 
buvo pastatytas dviejų aukštų 
klebonijos pastatas, o po de
šimtmečio - 1964 m. - Jaunimo 
centras.

Visa tai buvo pasiekta kle
bono kun. J. Tadarausko apsuk
rumu, noru padaryti parapiją 
lietuviškumo centru. Tuo laiku 
jo organizuoti “bingai” daug pa
dėjo parapijos suklestėjimui. 
Parapijos šventovės tvarkymo 
darbuose daug padėjo senieji ir 
naujieji ateiviai. Talkino per 
150 parapijiečių.

Prel. dr. J. Tadarauskui su
sirgus, 1983 m. parapiją perėmė 
vienuoliai pranciškonai, kurie 
kun. Juvenalį Liaubą, OFM, pa
skyrė Hamiltono lietuvių para
pijos klebonu gavę vietos vysku
po sutikimą.

Prel. J. Tadarauskas, prieš 
išeidamas į pensiją, nebebuvo 
pajėgus organizuoti parapijos 
pastatų taisymo - atnaujinimo 
darbų. Naujasis klebonas tuoj 
stvėrėsi darbo. Buvo padarytas 
patogesnis įėjimas į šventovę, 
pakeistos įėjimo durys, sudėti 
nauji kilimai, įvestas centrinis 
vėsinimas ir šildymas, nupirkti 
nauji vargonai, įgytas kaimyni

nis namas-sklypas autoaikštei 
praplėsti.

Pagerinimai buvo atlikti ir 
Jaunimo centre: pertvarkyta, 
padidinta virtuvė, nupirktos 
naujos krosnys, įvestas stiprus 
vėsinimas. Jaunimo centro salė
je pastatyta paaukštinta scena, 
kad būtų galima apačioje sudėti 
atsargines kėdes, įrengtas persi
rengimo kambarėlis. Įvestas 
centrinis vėsinimas, sudėtos 
naujos grindys ir uždėtas naujas 
stogas.

Hamiltone lietuviškos para
pijos vaidmuo ryškus ne vien 
tautiečių religinėje srityje. Ji la
bai didelį vaidmenį atlieka vi
soje Hamiltono lietuvių kultūri
nėje veikloje. Organizacijos sa
vo veikla neatskiriamai yra su
sijusios su parapija: jos salėse 
repetuoja, posėdžiauja, šoka, 
dainuoja, o tautiečiai sekma
dieniais prie puoduko kavos po
litikuoja. Hamiltono AV para
pija reiškėsi ir tebesireiškia ki
tataučių visuomenėje, atstovau
dama lietuvių tautai, ypač so
vietinės okupacijos metais.

Hamiltono lietuviai, Aušros 
Vartų parapijos taryba su kle
bonu kun. Juvenaliu Liauba, 
OFM, nutarė surengti parapijos 
veiklos 50-ties metų sukaktuvinį 
minėjimą 1998 m. spalio 3, sek
madienį, šventovėje ir Jaunimo 
centro salėje. Programoje - gar
bės svečiai, meninė programa, 
vakarienė. J.K.

ant vežimo - Puškorius ir Pet
ronė. Jie sėdi ant kalno bulvių, 
kopūstų bei morkų ir dar gero 
glėbio sausų, gražiai sukapotų 
malkų. Petronė atsinešusi mai
šą, išdeda ant stalo pusę rūkytos 
avies, rutulį užtrino, gabalą la
šinių, sviesto ir net didelį sūrį. 
Tai priedas už gerą mano dar
bą. Puškorius irgi džiaugiasi vis
ką atvežęs jau bestiprėjančios 
nepriklausomos Lietuvos lais
vesniais keliais.

* * *
Praslinko daug metų, kol 

vėl sutikau Topilį Zalepūgą 
Kaune žemaičių studentų susi
rinkime. Pats netikėjau, kad tai 
tas pats, kol neužkalbino.

- Kaip einasi su krežuliais?
- paklausė.

To ir užteko, kad apsika- 
bintumėm. Vakare sėdėjome jo 
kambary Aukštaičių gatvėje, 
žiūrėjome iš viršaus į plačiai 
matomą Kauną ir kalbėjomės 
apie seniai praėjusius laikus. 
Prieš atsisveikinant iki kito sy
kio Topilis ištraukia iš spintos... 
keturmazgį botagą ir paduoda 
man.

- Tai tavo valdžios ženklas,
- taria jis ir abu juokiamės iki 
ašarų.

• Ačiū Dievui už knygas. Jos yra 
mirusių balsai, kurie padaro mus 
praėjusių amžių paveldėtojais (Chan
ning).

Kalėdų
švenčių ir sėkmės

pilnų Naujų metų
giminėms, draugams ir pažįstamiems linki -

Viktoras ir Teresė Gražuliai
Marija Andrulevičienė

|| Mielus savo gimines, 
$ draugus ir pažįstamus 
įs sveikiname

su šv. Kalėdomis,
linkėdami daug laimės

| naujaisiais 1998-iais
metais-

Albina ir Ignas Urbonai
Toronto, Ont.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
proga 

sveikiname gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 
daug laimės ir tyro džiaugsmo —

Ona, Vytautas Marcinkevičiai 
ir šeima

Šv, Kalėdų ir
Naujųjų metų

proga sveikiname visus 
pažįstamus ir bendradarbius

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

| Hamiltono
| ateitininku
| Stulginskio
I luopos nariai
I sveikina
g visus ateitininkus ir 
g prijaučiančius su

! šv>. "KaCėcCom.
® Linkį sveikatos, tyro džiaugsmo ir
a Dievo paCaimos

I Naujųjų metų proga.

Nuoširdžiai sveikiname
gimines, draugus ir pažįstamus su 

514 Kalėdomis ir linkime laimingų 

bei sėkmingų Naujųjų metų — 
Magdalena ir Pranas Krilavičiai, sūnus 

Romas, duktė Dana su šeimomis 
Keswick, Ont.

s v. Kalėdų 
ir laimingų

aujųjų metų
linkiu visiems klientams, 
draugams ir pažįstamiems.

Candlelight Catering" savininkė
Joana Bubulienė
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Mirties metinės
HAMILTON, ONT. A. a. Alek

sandro Mikalausko, buvusio ilga
mečio pensininkų klubo pirminin
ko ir dainos vieneto choristo, mir
ties metinės buvo surengtos lap
kričio 21 d. L. Stungevičienės ir 
Hamiltono pensininkų klubo v- 
bos iniciatyva.

Į Reginos Pakalniškienės iš
puoštą parapijos salę susirinko 
buvę velionies bendradarbiai, 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
mokytojai bei jo našlę Aldoną at- 
jaučiantys draugai ir pažįstami.

L. Stungevičienė apibūdino 
velionies jaunystės metus, jo išei
tą mokslą, pakvietė į sceną muzi
kes sesutes Audrą ir Rūtelę Baly- 
taites. Publika klausėsi smuiku ir 
pianinu atliktos F. Schubert’o 
“Avė Maria”, klebono kun. J. 
Liaubos, OFM, invokacijos ir vėl 
sesučių atliktos A. Antem “Avė 
Verum”.

Pagrindinis kalbėtojas K. Mi
leris palietė velionies praleistus 
metus išeivijoje - draugišką kai
mynystę, bendravimą šeštadieni
nėje mokykloje. Paminėjo ryš
kiuosius jo būdo bruožus: patrio
tizmą, paslaugumą, kuklumą. Ki
lęs iš dainininkų šeimos, turėjo ne 
tik gražų tenoro balsą, didelę 
choro patirtį, bet ir kitų talentų. 
Pvz. neišėjo į viešumą su savo iš
siuvinėtais paveikslais, kuriais puo
šė tik savo gyvenamo buto sienas.

Meninę dalį užbaigė “Auku
ro” aktorės M. Kalvaitienės me
lodeklamacija, palydėta smuiku, 
A. ir R. Balytaitės dar atliko 
Gounod, “Ave Maria”.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario

KAIRYS
BALTIC EXCI I II1M

♦Siuntiniai ♦ Standartiniai maisto siuntiniai ♦
♦ Valiutos pristatymas į Lietuvą ♦

Paslauga garantuota. Pakvitavimai su gavėjų parašais 
grąžinami paštu.

Dėl informacijų skambinkite:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui (905) 632-4558
Leonui Balaišiui (514) 366-8259

Užsakymai dėl šventinių pristatymų priimami iki 1997 m. gruodžio 1 d.

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Kepanitis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

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

Prisimindami velionį, kalbėjo 
pensininkų choro vadovė A. Ma- 
tulicz, parapijos choro atstovas B. 
Mačys, pensininkų klubo pirm. P. 
Šidlauskas ir L. Paškus, pensinin
kų klubo vardu našlei įteikęs $200 
čekį, skirtą LPKS Varėnos rajo
nui, kuris praveda rašinių kon
kursą vidurinėse mokyklose tema 
“Lietuvos kovų ir kančių istorija”. 
A. Mikalauskienė dėkojo rengė
jams ir atsilankiusiems į jos vyro 
mirties metinių paminėjimą ir 
pažadėjo pensininkų klubo skirtą 
sumą padvigubinti.

Kavutės metu prie konkurso 
rėmėjų dar prisidėjo savo auko
mis po $20 - A. Garkūnas, G.P. 
Breichmanai, B. Antanaitienė, R. 
Pakalniškienė ir L. J. Stungevi- 
čiai. Mirties metinių Mišios buvo 
atlaikytos lapkričio 23 d. A. M.

A.a. Aleksandras Mikalauskas

London, Ont.
“THE LONDON FREE 

PRESS” 1997 m. gruodžio 1 d. lai
doje įsidėjo Šiluvos Marijos para
pijos klebono kun. K. Kaknevičiaus 
nuotrauką, po kuria parašyta, kad 
jis savo mirusios žmonos Janinos 
vardu priėmė iš Lietuvos ambasa
doriaus Kanadai Alfonso Eidinto 
Lietuvos prezidento skirtą medalį 
už žydų gelbėjimą 1941 - 1944 m. 
nacių okupuotoje Lietuvoje. “Ma
no žmona, ką ji darė, darė ne dėl 
šio medalio”, - sakė kunigas klebo
nas. Roxanne Beaubien šalia nuo
traukos išspausdintame straipsnyje 
paaiškina, kad tais žymenimis buvo 
apdovanota Vanagų šeima - Stefa
nija Vanagaitė-Petraitienė, Adolfas 
Vanagas ir Janina Vanagaitė-Kak- 
nevičienė, kuriai mirus 1978 m., K. 
Kaknevičius tapo kunigu ir jau 
aštuoneri metai darbuojasi lietuvių 
parapijoje būdamas jos klebonu. Jis 
pareiškė, kad karo metu naciai 
nužudė nemažai lietuvių dėl žydų 
gelbėjimo. Inf.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334 
Fax: (905) 643-8980

Vankuverio jaunimo iškylų dalyviai 1997 m. vasarą. Stovi iš kairės: 
LILĖ ir AISTĖ ŠČIUKAITĖS, K. MOSLEY, A. BERNECKAITĖ, S. 
HOEDEL, B. ABROMAITYTĖ-VERCH, J. NAMIKAS, J. 
BILIBAVIČIUTĖ, L. ŠIMKUS; sėdi: B. ARDAV1ČIUS, M. EVANS, A. 
INTAS, M. RAČYTĖ, C. ŠIMKUTĖ

Vancouver, B.C.
Pirmoji Vankuverio jaunų lie

tuvių ir jų draugų kelionė į Bowen 
Island įvyko liepos 27 d. Anksti rytą 
susirinko būrelis kalnų mylėtojų į 
Horseshoe Bay. Reikėjo skubėti, 
kad pagautų pirmą keltą ir pasiektų 
Snug Cove. Nuo čia pradėta kelio
nė per gražiausius neužmirštamus 
vaizdus į Crippen Park ir Killarney 
Lake. Toliau takas vedė per raudo
nus kedrus ir pasakiškai gražius 
žalius miškus ir pelkynus. Dalį kelio 
reikėjo eiti per suvirtusius medžius 
kaip lieptus, kas dar priminė pa
skendusį mišką. Už kelių km. pa
sirodė Dorman Point Trail ir atsi
vėrė dar niekad nematyti Whyte- 
cliff ir Point Grey vaizdai. Kai ku
rie keleiviai buvo jau pavargę, tad 
pirmoje keleivių užeigoje nutarė 
pailsėti.

Čia Juozas Namikas, radęs pia
niną, visus pralinksmino muzika. 
Pailsėję vėl geroje nuotaikoje trau
kė iš kur atėję. Tai buvo pirmas 
bandymas, kuris visiems patiko. 
Nutarta netolimoj ateity vėl ke
liauti.

Antanas Intas rugpjūčio 9 d. 
savo rezidencijoje White Rock su
kvietė iškylų bei “Vilties” sporti
ninkus ir pavaišino lašišos keps
niais. Buvo gera nuotaika, puikus 
maistas ir lietuviška muzika. Tai 
pirmas toks Vankuverio jaunimo 
susitikimas.

Antra kelionė į kalnus įvyko 
spalio 9 d. vakariniame Vankuvery
je - Brothers Creek Trail. Keliauti 
pradėta iš Forestry Heritage ir eita 
per istorinį mišką. Čia prieš 137 
metus pasirodė žmogus ir pradėjo 
kirsti medžius. 1950 m. vėl prasidė
jo miškų kirtimas, bet jau ne su kir
vuku ir pjūklu, o su moderniškomis 
kirtimo mašinomis ir dizeliniais 
sunkvežimiais.

Takas, kuriuo keleiviai ėjo, bu
vo 11 km. ilgio ir 435 metrų aukšty
je. Iškirstų medžių jaunutis prieauglis

FIRST PLACE
PHARMACY 1

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
O Sveikatos priežiūros įrankiai 

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((TAT IT' A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A rVL/IVri 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. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo............ 6.25%
santaupas................................ 2.25% nekiln. turto 1 m ...6.050%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius.................... 2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................. 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius...................3.50% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius...................4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius................... 4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius...................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius...................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)...................................2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind...................................... 3.50% sumos draudimu
2 m. ind....................................4.00%
3 m. ind....................................4.25%
4 m. ind....................................4.75%
5 m. ind....................................5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

ir seni medžiai sudarė tik dvi 
spalvas: žali medžiai ir mėlynas 
dangus. Kalnų tyla ir krintančio 
kalnų upelio vanduo sudarė neap
rašomą muziką, dar niekada ne
girdėtą. Priėję Lost Lake, nutarė 
pailsėti ir ką nors iš krepšelio 
suvalgyti. Po poilsio pradėjo kelio
nę į namus, per seną mišką, klam
pynes kur nudžiūvę medžiai atrodė 
kaip vaiduokliai. Pasidžiaugėme, 
kai prieš akis išniro Vankuveris. 
Kitos kelionės bus saugesnės, nes 
piktos meškos ramiai miega kalnų 
olose ir sapnuoja apie žvejybą ir 
skanų medų.

Balys Vileita, KLB Britų Ko
lumbijos apylinkės pirmininkas šią 
vasarą praleido dviejų mėnesių 
atostogas Lietuvoje. Liepos 27 d. 
Tverečiuje vyko šv. Onos atlaidai ir 
buvo pašventintas paminklas žuvu
sioms už Lietuvos laisvę partiza
nams. Paminklas pastatytas prie 
buvusios “stribinės”, kur vietiniai 
sovietų talkininkai kankino aukas ir 
vėliau jas išniekindavo. Paminklo 
atidengimo metu partizanų atmin
tis buvo pagerbta lietuviškomis 
giesmėmis, kalbomis, dainomis ir 
eilėraščiais. Labai gražiai ir iškil
mingai šią dalį tvarkė Švenčionijos 
klubo narė Danutė Mačiulienė.

Gaila, kad šiemet Oninėse 
nebuvo lietuvių iš Vidžių parapijos, 
kurią šiandien skiria valstybinė 
siena. Atlaiduose dalyvavo ir bro
liai Vileitos, kurie padėjo vainiką 
prie pernai kapinėse pastatyto 
paminklo Tverečiaus krašto parti
zanams pagerbti. Čia yra palaidotas 
ir jų brolis Kazys Vileita, žuvęs 
kovoje su sovietais. Apskritai, Balys 
yra labai patenkintas, praleidęs 
atostogas Lietuvoje.

Newton Community salėn 
lapkričio 2 d. susirinko 40 lietuvių, 
kur apylinkės pirmininkas parodė 
atvežtą iš Lietuvos garsajuostę - 
Karaliaus Mindaugo vainikavimo 
dienos iškilmes ir koncertą Vilniu
je. Dalyviai su dideliu pasigėrėjimu 
sekė paradą, kur pasirodė mūsų 
jaunos kariuomenės kariai. Ypatin
gai gražiai atrodė karininkai su 
Nepriklausomos Lietuvos paradi
nėmis uniformomis. Po parado 
vyko koncertas. Pasirodė geriausios 
mūsų teatro pajėgos - solistai ir 
chorai. Dingus vaizdams ir muzikai, 
galėjai matyti, kad dalyviai savo 
mintimis dar vis buvo Lietuvoje.

Reikia pripažinti, kad čia yra 
graži tradicija: pasibaigus dides
niam suėjimui, visada yra kavutė ir 
skanūs pyragaičiai, kuriuos suneša 
ponios. P.B.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
ADVENTINĮ SUSIKAUPIMĄ 

šios apylinkės lietuviams praves 
kun. Vytautas Volertas šia tvarka: 
gruodžio 20, šeštadienį 2 v.p.p., bus 
klausomos išpažintys, 3 v.p.p. - 
Mišios; gruodžio 21, sekmadienį, 
11 v.r. - Mišios, prieš kurias bus 
taip pat klausomos išpažintys.

Ottawa, Ont.
Kanados valstybinės bibliote

kos patalpose gruodžio 9 d. įvyko 
bene paskutinis jubiliejiniais metais 
M. Mažvydo pirmosios lietuviškos 
knygos 450-čiui paminėti renginys 
užsienyje. Ta proga Lietuvos amba
sada Otavoje šioje bibliotekoje 
įrengė parodą: XVI š. lietuviškų 
knygų viršelių, istorinių Lietuvos 
žemėlapių bei kitų rodinių, skirtų 
M. Mažvydui ir jo epochai. Ją pa
ruošė ir atsiuntė M. Mažvydo vals
tybinė biblioteka iš Vilniaus. Paro
dos sudarytoja - bibliografė Silvija 
Vėlavičienė.

Vakarui vadovavo sol. Rasa 
Krokytė-Veselkienė, pagiedojusi se
novinių lietuvių liaudies giesmių, 
akompanavo Loreta Cassidy. Pra
nešimą “Broliai ir seserys, imkit 
mane ir skaitykit” perskaitė Lietu
vos ambasadorius Kanadoje dr. 
Alfonsas Eidintas, nušvietęs istori
nes M. Mažvydo knygos pasirody
mo aplinkybes, knygos turinį ir jos 
svarbą lietuvių tautinei kultūrai. 
Gausiai dalyvavo Otavos visuome
nės atstovai, Otavos ir Carletono 
universitetų dėstytojai, politikai, 
žurnalistai, diplomatinis korpusas: 
Suomijos, Gudijos, Latvijos amba
sadoriai, Danijos, Rusijos, Lenki
jos, Italijos ambasadų patarėjai, 
taip pat Kanadoje gyvenantys lie
tuviai iš Otavos, Montrealio ir To
ronto, pakviesti Kanados latvių ir 
estų organizacijų atstovai. Išvakarė
se šis renginys buvo paskelbtas 
Otavos dienraštyje “The Ottawa 
Citizen”. Amb.

Sao Paulo, Brazilija
Šie metai jau rengiasi pasi

traukti į užmarštį, o čia - pavasario 
laikas. Lapkričio 23, sekmadienis 
buvo apsiniaukęs. Buvo baimės, 
kad dėl tokio oro galim nesulaukti 
svečių į 61-ąjį lietuvių katalikų ben
druomenės choro koncertą. Bet 
viskas buvo gerai. Koncertą pradė
jom su daina “Iš šios mūs žemės”. 
Choras atliko 18 lietuvių ir svetim
taučių kompozitorių dainų bei 
giesmių. Choro solistai A. Puodžiū
nas, M. Šatas de Aruda, A. Dirsytė- 
Coralon, Ang. Dirsytė-Tatarūnienė 
ir E. Žižieriė atliko po vieną, 
duetais ir trio 12 dainų bei giesmių. 
Koncertą rengiant labai daug 
prisidėjo prof. E. Kilčiauskaitė- 
Bellucci. Nuolatinis mūsų choro 
dirigentas yra Audrius P. Tatarū- 
nas. Kitas labai nusipelnęs asmuo 
yra pianistas C. Tacheto. Po pustre
čios valandos trukusio koncerto 
sveikinimais, padėkomis ir linkėji
mais išreikštas visų noras, kad 
choras nenutrauktų savo veiklos, 
kad gyvuotų per amžius lietuviškas 
žodis. Antanas R.

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

PENSININKŲ KLUBAS rengia 
tradicinį “Žiemos balių” 1998 m. 
sausio 10 d., 3 v.p.p. Jauninjo 
centre. Programoje pasirodys dai
nos vienetas su nauju repertuaru, 
kurį ruošia vadovė Aldona Matu- 
licz. Akompanuos pianistė Cheryl 
Dickson. Programai vadovaus “Gin
tarinių aidų” vedėja Liuda Stun
gevičienė.

Bus šilta vakarienė su vynu. 
Kiekvienas galės išbandyti savo 
laimę turtingoj loterijoje ir pabu
voti gražiai išpuoštoje salėje bei 
smagioje aplinkoje. Visi kviečiami.

L. Paškus

A. a. Marijos Tumaitienės at
minimui, užjausdami gimines ir 
artimuosius, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $25 -1. J. Jokubynai; 
$20 - T. J. Andriukaičiai, A. Gar
kūnas, E. K. Gudinskai, D. A. Gu
tauskai, T. P. Kareckai, F. A. Po- 
vilauskai, A. P. Pilipavičiai, O. B. 
Steponavičiai, A. P. Volungės, A. 
K. Žilvyčiai; $10 - L. P. Cipariai, S. 
Matukaitienė; $5 - F. M. Gudins
kai. Vietoj kalėdinių sveikinimų 
aukojo - $30 - A. P. Volungės. 
Dėkojame visiems - pLV komitetas

Pik. ROMAS BLEKAITIS, Kana
dos lietuvis, šio krašto vyriausy
bės paskirtas kariniu atstovu 
Belgijai. Jis yra užaugęs Hamil
tone, priklausė Aušros Vartų pa
rapijai. Nuotraukoje - su savo 
motina

Musų tėveliai
Antanina ir (Benediktas Stoniai 

švenčia 60 metų vedybų sufaktį ir tėvelio 90-tąjį gimtadienį 
sausio 4, sekmadienj, nuo 12 v.p.p. - 4 v.p.p.

Delhi, Ont. “Legion Hali” salėje
Sūnūs - Donatas, Arvydas, Jonas, Rimas ir Andrius 

su šeimomis ruošia vaišes ir maloniai kviečia gimines, draugus 
ir pažįstamus savo atsilankymu pagerbti sukaktuvininkus ir su 
jais pabendrauti. P.S. Prašome nenešti jokių dovanų

PADĖKA
“Iš Tavo rankų, Dieve, 

gaunu savo rytą.
Iš Tavo rankų ir šviesi

darbų diena”. (B.B.)

Dėkoju Aukščiausiajam, kad jis laimino mano 
gyvenimo kelią ir leido išgyventi tiek daug ir taip greitai 
prabėgusių metų. Dėkoju už tą laimę, kad leido išauginti 
dorus vaikus, kurie yra mano džiaugsmas ir paguoda 
senatvėje. Dėkoju sūnui Algiui, dukroms — Danutei ir 
Reginai, žentui Henrikui už mano 90-mečio paminėjimo 
suruošimą.

Nuoširdus ačiū klebonui kun. J. Liaubai, OFM, 
už Mišias, maldas ir gražius žodžius. Ačiū visiems, kurie 
tą neeilinę man dieną pabuvote kartu, ačiū už Jūsų 
gražius linkėjimus, už Jūsų pagalbą mano vaikams 
rengiant šią šventę.

Jūsų gausios aukos sudarė $1000 ir yra paskirtos 
“Vaiko tėviškės namams” Lietuvoje. Telaimina Jus Vi
sagalis.

Su meile ir dėkingumu -
Marija Choromanskienė



Lietuviškos raštijos pradininkai
Pirmosios lietuviškos knygos - Mažvydo katekizmo 450 metų sukakties renginiai Toronte
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d KLILTKhĖJĘ VEIKLOJE
Č. SENKEVIČIUS

Metams baigiantis Kanados 
lietuviams platesnės apimties 
suvažiavimai tampa gražia tra
dicija. Prieš porą metų visus lie
tuviškus telkinius sujudino gerai 
pasisekusi Vaikų šventė. Pernai 
po ilgesnės pertraukos labai 
sėkmingai praėjo Kanados lie
tuvių dienos. Šiais metais rengti 
didesnį susitelkimą paskatino 
Lietuviškos knygos metai - 
Mažvydo katekizmo 450 metų 
sukakties minėjimas, kurį su
rengė KLB Toronto apylinkės 
valdyba, vadovaujama Danutės 
Garbaliauskienės, talkinama su
daryto šiai šventei rengti specia
laus komiteto.

Ekumeninės pamaldos
Ši kultūrinio, tautinio bei is

torinio atspalvio šventė pradėta 
ekumeninėmis pamaldomis lap
kričio 29 d., 6 vai. vak. Prisikė
limo šventovėje. Susirinko apie 
200 tikinčiųjų krikščionių pa- 
bėžti stiprinančią vienybę, kuri 
ypač reikalinga kai kuriems tau
tiniams uždaviniams įgyvendin
ti, artimo meilės darbams puo
selėti. Pamaldų apeigas atliko 
visų trijų Toronte veikiančių pa
rapijų klebonai - Prisikėlimo 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
Lietuvos kankinių prel. J. Staš- 
kus ir Išganytojo kun. A. Žilins
kas, kun. V. Volertas, kun. P. 
Šarpnickas, OFM. Giedojo 
jungtinis visų parapijų choras. 
Pamokslą pasakė iš Čikagos į 
minėjimą atvykęs evangelikų- 
liuteronų vysk. Ansas Dumpys, 
pabrėždamas M. Mažvydo kate
kizmo reikšmę ne tik lietuviškai 
raštijai, bet ir religijai; toje pir
mojoje knygoje pasauliečiai 
skatinami Dievo žodį džiaugs
mingai priimti.

Minėjimas įvyko 1997 m. 
lapkričio 30 d. Toronto Lietu-

SOFIJA ŠVIESAITĖ

Kalėdos
Baigėsi laukimo pilkos dienos, 
Žiburėliai blyksi danguje.
Atsimerkė jau aušrų blakstienos, 
Greit pabus ir gėris žmoguje.
Štai, pažvelki, per laukus 

sniegynais
KŪDIKIS ateina pas mumis... 
Visas nuogas skuba per 

pusnynus,
Šaltyje kojelėm basomis...

Ne peršąlu, ne per gilų sniegą, 
Bet per mūsų širdis ledines. 
Visa žemė, žmonės ramiai miega, - 
DIEVO SŪNŲ kas priims - 
pakvies?
Čia skurdi nuo vėtrų Prakartėlė 
Nuogą JO kūnelį paglobos. 
Piemenys suklaupę, gyvulėliai, 
Šventą garbę KRISTUI atiduos. 
Atsibuski, KŪDIKĖLIS beldžias 
Į sugrubusias širdies duris! 
Leidžias angelai ir žemė 

meldžias,
Džiaugsmo giesmę gieda ši 
Naktis...

Ištiestos JO dieviškosios rankos, 
Laimina pasaulį ir tave.
Sidabru žėruoja, žvaigždės 

lenkias,
VIEŠPATS visus glaudžia į save.

Mažeikiai, 1997 

Dr. DOMAS KAUNAS įteikia Mažvydo 450 metų sukakties medalį D. 
GARBALIAUSKIENEI - KLB Toronto-Mississaugos apylinkės pirmi
ninkei - pagrindinei torontiškio minėjimo rengėjai Nuotr. T. Stanulio

vių Namuose, kur ir šiaip jau 
sekmadieniais būna didesnis 
žmonių judėjimas, ypač valgyk
loje ir greta esančioje svetainėje 
“Lokys”. Papietavę ir pabendra
vę, jei salėse vyksta kokie rengi
niai, ne vienas labai patogiai už
suka pasiklausyti koncertų, pa
žiūrėti vaidinimų, dalyvauti su
sirinkimuose. Šį kartą turbūt vi
si sugužėjo į sales. O prisidėjus 
dar ir vėliau atvykusioms, susi
darė nemaža tautiečių minia 
(spėjama - apie pusketvirto 
šimto), laukianti minėjimo pra
džios, teigiamai atsiliepusi į 
įvairiaformius kvietimus.

Paroda
Didelė susirinkusiųjų dalis 

domėjosi Gedimino menėje 
įrengta kilnojama senosios ir se
novinės spaudos paroda, kurią 
sudarė 24 plakatai ir įdomesnių, 
retesnių knygų stalas. Lankyto
jai buvo vaišinami 450 metų 
“senumo” vynu (bent taip dau
gelis pajuokavo), turėjo progą 
susitikti, susipažinti, pakalbėti. 
Fotografai ieškojo įdomesnių 
ratelių, žymesnių svečių, kurių 
tarpe su visais nuotaikingai 
bendravo iš Otavos atvykęs Lie
tuvos ambasadorius dr. Alfon
sas Eidintas. Čia rūdinius apžiū
rinėjo gen. garbės konsulas H. 
Lapas, KLB krašto valdybos 
pirm. A.Vaičiūnas, kiti svečiai. 
Lankytojų gausa džiaugėsi mi
nėjimo rengėjai ir visi susirinkę, 
nes kaip būtų buvę liūdna, jei to 
susidomėjimo ir malonaus pa
bendravimo nebūtų buvę.

Dr. Rasa Mažeikaitė, KLB 
muziejaus vedėja, pakvietė vieš
nią iš Lietuvos - Šilviją Vėlavi- 
čienę, Lietuvos valstybinės Mar
tyno Mažvydo bibliotekos litua
nistikos skyriaus vedėją, atida
ryti parodą. Savo žodyje ji pa
brėžė lietuviškų leidinių telkimo 
ir išsaugojimo svarbą, kvietė iš
eivijos lietuvius prisidėti prie 
šio svarbaus darbo. Per 50 me
tų išeivijoje buvo sukaupta labai 
daug spausdinto žodžio įvairiais 
pavidalais. Visa reikia išsaugoti 
ir kiek galima daugiau sutelkti į 
vieną vietą - Lietuvos valstybi
nę biblioteką, sudaryti visų lei
dinių bibliografijas.

Iškilmingoji dalis
Mindaugo menė apie trečią 

valandą jau buvo pripildyta iš 
toli ir arti atvykusių tautiečių, 
daugiausia vyresnio amžiaus 
žmonių. Belaukdami pradžios 
visi sėdėjo prieš gražiai papuoš
tą sceną - didžiulė Mažosios 
Lietuvos vėliava gaubė Martyno 
Mažvydo “Katekizmo” plakatą 
su įrašu “imkit mane ir skaity
kit”... Šonuose skoningai išdės
tytos gėlės, pakabintos Lietuvos 
ir Kanados vėliavos (Mykolo 
Slapšio projektas). Nustatytu 
laiku scenoje pasirodė tautiniais 
drabužiais pasipuošusi minėji
mo vadovė Irena Šernaitė- 
Meiklejohn. Publikai atsistojus, 
muz. Jonas Govėdas paskambi
no Mažosios Lietuvos himną. 
Evangelikų-liuteronų vysk. An
sas Dumpys iš Čikagos sukalbė
jo invokaciją - padėkojo Dievui 
už galimybę švęsti tokią reikš
mingą šventę.

Paskaitos
Pakviestą į sceną paskaiti- 

ninkę Silviją Vėlavičienę klau
sytojai sutiko nuoširdžiais ploji
mais. Kalbėtoja glaustai, bet la
bai vaizdžiai ir įtikinančiai pa

lietė temą “Lietuviško žodžio ir 
rašto kelias”. Reikia gerbti ir 
mylėti savąjį spausdintą žodį, 
kuris įvairiomis sąlygomis, iš
raiškomis ir formomis tiek vi
sais laikais Lietuvoje, tiek už jos 
ribų organizuotoje išeivijoje išli
ko gyvas. Kiekvienas lietuviškos 
raštijos pėdsakas yra registruo
jamas, telkiamas į bibliografi
nius leidinius, prie kurių suda
rymo kalbėtoja kvietė visus pri
sidėti. Išeivijoje yra dar labai 
daug medžiagos, nepasiekusios 
Lietuvos. Viešnia priminė daili
ninkų Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių nepakartojamą įna
šą ir svarbą Martyno Mažvydo 
bibliotekai ir apskritai Lietuvos 
kultūrai.

Ilgėlesnę paskaitą tema 
“Senoji Lietuvos knyga” skaitė 
prof. Domas Kaunas, pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų su
kakties minėjimo valstybinės 
komisijos sekretorius. Jis įdo
miais nedaug kam žinomais 
duomenimis apžvelgė istorinę 
lietuvių raštijos raidą, pabrėžė 
senuosius darbus, atliktus Klai
pėdos krašte ir Karaliaučiuje, jų 
reikšmę religijai ir tautiniam są
moningumui. Lietuvių raštija 
jau buvusi gyva dar prieš Maž
vydo katekizmo pasirodymą. 
Jos pobūdis tik buvęs daugiau 
vietinis, taikytas specialiems po
reikiams. O Mažvydas prabilęs 
jau pilnu balsu. Lietuviškų 
spaudinių, pranciškonų leistų 
vertimų yra buvę Vilniuje jau 
XV-to šimt. pabaigoje. Vilnius 
buvęs spaustuvių centras. Ten 
buvo leista kalendorių, žodynų, 
religinių knygelių. Visi tie leidi
niai žmonėse ugdė lietuvišką 
skaitymą.

Meninė dalis
Po pertraukos, per kurią 

gretimoje salėje vaišintas! kava, 
pyragais ir pyragėliais, pasida
linta išklausytų paskaitų įspū
džiais, prasidėjo antroji minėji
mo dalis - koncertas, perpintas 
skaitiniais iš Mažvydo katekiz
mo, kuriuos gerai atliko Kęstu
tis Keparutis. Toronto Mairo
nio mokyklos kanklininkės, vad. 
Žibutės Janeliūnienės ir Julijos 
Adamonytės, paskambino tris 
nuotaikingas liaudies daineles 
(Gražutė, Aš pasėjau, Polkutė), 
kai kurias kartu ir padainuoda- 
mos. Po antrojo skaitinio “Vo
lungės” choro dainininkių būre
lis atliko G. P. da Palestrinos 
“Adoramus”, po trečio - M. 
Mažvydo “Tėve mūsų” ir “Jėzus 
Kristus”. Tie beveik niekada 
nebegirdimi kūriniai savitu 
bruožu tarsi papildė kalbėtojų 
aiškinimus apie senąją lietuvių 
raštiją, tartum atskambėjo iš tų 
laikų sunkių ir šaltų šventovių. 
Klausytojus dabartin vėl sugrą
žino pasirodžiusios kanklinin
kės (Pasėjau dobilą, Tu, kiškeli, 
Bylos polka), o jau muz. Nijolės 
Benotienės “Angeliukai” susi
žavėjusius ir labai jautriai pasi
rodymą priėmusius žiūrovus 
vertė pagalvoti apie ateitį, gal ir 
apie tą, kai bus švenčiama pir
mosios lietuviškos knygos 500 
metų sukaktis ir kai šie mažieji 
rengs minėjimą... Nuskambėjus 
sidabrinių varpelių balseliams, 
koncertas baigtas visų pasiro
džiusių grupių bendra daina - 
A. Baranausko “Giedu dai
nelę”.

Padėkos
Iškviesti scenon svečiai kal

bėtojai buvo apdovanoti simbo
linėmis dovanėlėmis, o mažie
siems dainininkams prieš akis 
pastatytas didelis krepšys saldu
mynų. Baigiamąjį padėkos žodį 
tarė KLB Toronto apylinkės 
pirm. D. Garbaliauskienė. O 
prof. D.Kaunas, atsakydamas į 
padėką ir išreikšdamas savo dė
kingumą už šio minėjimo suren
gimą, pirmininkei įteikė Lietu
viškos knygos sukakties medalį. 
Tokiu pačiu buvo apdovanotas 
ir prel. Jonas Staškevičius, mi
nėjime negalėjęs dalyvauti. Mi
nėjimas, užtrukęs apie pustre
čios valandos, baigtas Tautos 
himnu. Išspausdintoje progra
moje paskelbti šio renginio me
cenatai: Kanados lietuvių fon
das, Mažosios Lietuvos fondas, 
Tautos fondas, Toronto kredito 
kooperatyvas “Parama”, Prisi
kėlimo parapijos kredito ko
operatyvas, Hamiltono kredito 
kooperatyvas “Talka”, Montrea- 
lio kredito kooperatyvas “Litas”.

Dr. DOMAS KAUNAS iš Lietuvos kalba Toronto Lietuvių Namuose 
apie pirmąją lietuvišką knygą - Mažvydo katekizmą Ntr. T. Stanulio
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Lietuvos poetų portretai
Kornelijaus Platelio poezija

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS, 
Vilnius

“Galvodamas apie poeziją, 
paklystu tarp eilėraščio ir savęs 
jį suvokiančio. Įmanoma ribą 
užčiuopti tarp mūsų, ar ne? 
Koks keistas, naivus dalykas - 
pinklės vėjui”.

Tai dabarties poeto Korne
lijaus Platelio žodžiai, užrašyti 
ant plonos knygelės “Pinklės 
vėjui” nugarėlės. Tai 1987 me
tais išleisti eilėraščiai ir dvi jpoe- 
mos “Ugnies miestas” ir “Žygis 
per vandenis”.

Ši knyga - originali meninė 
visuma, minčių sklaidos bankas, 
riaumojantis žodžio dūksmas, 
epinių pradų ir lyrinių nuotaikų 
sandūros, kupinos filosofinės, o 
ne gyvenimo išminties. Žodis 
čia neiškankintas, o prisodrintas 
būties ir nebūties> ženklais. Iro
nija ir paradoksas, metafora ir 
improvizacija - visa susilieja, 
susiglaudžia, bet nepaskęsta už
marštyje.

Kai gyva mintis, tai ir jaus
mas negali būti pilkas ar viena
dienis, kai tekstai pripildyti 
prasmių (o ne perpildyti), vais
kumo žaismės ir žaižaruojan
čios žodžių ugnies.

Yra kada įsiklausyti į neti
kėtą laiko pulsavimą, kai laikas 
ir erdvė visais lygmenimis už
griūva ant žmogaus, nenorėda
mi jo sugniuždyti, bet priversti 
pakelti galvą aukščiau ir akylai 
pasidairyti po medžiotojo užra
šus, patirti atitinkamus mąsty
mo sunkumus, paskaityti istori
nius etiudus apie upes, tuščius 
namus, saulės patekėjimą, ma
ro prisiminimus, jotvingių mal
dą, duobkasio apmąstymus, grį
žimą iš smuklės 1914 m. rugsėjo 
18 d. Tai eilėraščiai ne širdžiai 
ir ne dainai, o protui ir vaizduo
tei.

Tai naujosios poezijos at- 
rastys, pabėgusios nuo tradici
nių schemų ir senųjų klasikinių 
formų. Jose įsikūnija visas pa
saulis, sudėtingas ir paprastas, 
prarastas ir vis naujai atranda
mas. Tą Kornelijus Platelis, tik
ras poezijos eruditas, žodžio ri
teris, moka ir gali padaryti. Jo 
galima nemėgti kaip poeto, bet 
niekas jo neišdrįs atmesti ar 
paniekinti. Tokios poezijos gel
mėse skaitytojui tiktai augti ir 
augti, kiek leidžia dvasinės iš
galės ir dvasios kultūros palik- 
tys.

Iš poezijos negalima reika
lauti preciziško aiškumo ar nai
vios, paprastos, seniai girdėtos, 
visiems žinomos minties. Tai 
būtų nuostolinga ir eilėraštį ku
riančiam, ir tą eilėraštį skaitan
čiam. Poezija niekuomet ne
mėgsta minties ir jausmo nuo
tolių, jai reikia daugiaveidžio 
žodžio, kuris degintų atmintį, 
primintų sielos skaudesį ar nu
skraidintų į keistas erčias, kur 
dar niekieno nebūta, bet jau ga
lėta pabūti.

Poetas K. Platelis, kaip re
tas kurs lietuvių poezijos kūrė
jas, iškelia meilę ir moterį, su
rasdamas aiškius praeities sim
bolius, atsiduodamas jausmo, 
proto ir valios jėgoms, kurios 

nenuneša į užmarštį, bet panar
dina į žmogiškąsias širdies gel
mes.

Poetas pamėgo triptikus, ei
lėraščių ciklus, sudėtingas for
mų pinkles, pro kurias jis eina 
net grumdamasis, veržiasi, aikš- 
tijasi, net pasiklysta. Nereta, kai 
per žodžių ir frazių tirštumą nu
kenčia minties žavesys ir jos gai
vumas, neišsiplėtoja nauji poe
tiniai sąskambiai, netikėtai pa
kliūva į daugiakalbystės srautą.

Tiesa, poetas lavina vaiz
duotę, net atmintį, priverčia su
klusti ir susikaupti, panardyti 
mus į žinojimo ir nežinojimo 
vandenis. Jis paklusnus savo 
aistringo pasakotojo stichijai, 
nepabūgsta išplėtoto, perdėm 
išplėstinio sakinio, kuriame din
gojasi didysis pasaulis. Poetas 
dažnai nesiriboja savo žemės 
sienomis, o nori tarytum koks 
kosmopolitas aprėpti neaprė
piamus kraštus, pabūti nežino
mybėse ir aklavietėse, užta
kiuose ir vieškeliuose.

Įdomus ir patrauklus ciklas 
“Mitologiniai etiudai”. K. Plate
lis nenutolsta nuo gimtosios že
mės tradicijų, bet ieško minties 
atsvaros antikos kraštuose ir itin 
sudėtingame mitų raizginyje.

Neįprastai mitologizuotas 
poeto pasaulis turi savo žavesį 
ir skaidresį, savo išmintį ir dva
sinę jauseną.

“Rytiniame koncerte” atsi
skleidžia užuolaidos ir patenka
ma į najadžių žemę. Skamba 
fleita, dainuoja muzikos moky
tojas, nukrinta šventas paveiks
las ir dūžta į tūkstantį veid
rodžio šukių, nušvinta daiktai, 
pakvimpa smilkalo dūmai, 
skamba erdvės, šiurpiai sulojo 
šunys, jaunuolis išmeta fleitą, 
elniai ir skalikai, šunų nasrai, 
kraujas aptaško žolę. Ir pabai
goje - kaleidoskopišką gyvų 
vaizdinių virtinė - užuolaidos 
tinklas, kaltos geležies varteliai, 
užsitrenkiantis laikas.

Ir vėl LAIKAS, tas nenumal
domas žmogaus palydovas, vi
suomet greta, visada su mumis 
- visais laikais ir su visais pa
saulio žmonėmis. Tai absoliutu, 
tikra ir kasdieniška. Tas poezi
jos ryšys su visu pasauliu liudija 
didžias poeto matymo išgales.

K. Platelio poezijoje labai 
daug natūralaus ir žmogiško pa
saulio grožio, sukaupties, saky
tume, jausminės išminties ir pa
prasto žodžio atsinaujinimo. Jo 
poezija turi itin aktyvų krūvį, 
kuris leidžia jam susirasti įvairų 
skaitytoją - nuo mokyklos abi
turiento iki profesoriaus ar aka
demiko.

Poezijos pasaulyje yra labai 
daug spalvų ir atspalvių. Jie pa
traukia savo įvairove ir akvare- 
line nuotaikų žaisme. Patekus į 
poezijos žemę, labai sunku iš 
jos išsivaduoti. Joje lyg burtų 
šalyje norisi būti ilgai ir jausti 
poetinio žodžio palaimą. Jeigu 
poetas pasitiki savo skaitytoju, 
galima tikėtis tokios pat atliep- 
ties. Nuoširdi poezija visiems 
reikalinga kaip dvasios pakrova. 
Netgi savo paklydimais, nuokry- 
pomis ar griežtais tradicijų su
laužymais.

Jonė Kvietytė-Young, buvusi 
kaunietė, Danutės Nasvytytės iš
raiškos šokio studijos auklėtinė, 
nuo 1949 m. gyvena Kanadoje. Ji 
yra dailininkė ir projektuotoja, 
1979 m. magistrės laipsniu baigu
si Albertos dailės ir projektų ko
legiją, pasižymėjusi dailės paro
domis, priklausanti Albertos dai
lininkų sąjungai. Jos šiemetinė pa
roda “Celestial Coyotes” (“Dan
giškieji kojotai”) įvyko Kalgario 
galerijoje rugsėjo 19 - spalio 14 
d.d. ” '

Klaipėdos universiteto meno 
fakultetas šią vasarą surengė per
nai mirusio čikagiečio vaikų gydy
tojo Kazio Pemkaus didelės dova
nos universitetui parodą. Šią do
vaną sudarė per 20 metų sukaup
tas apie 60.000 retų lietuviškų 
knygų, 3.000 žurnalų bei archy
vinių dokumentų rinkinys. Šio 
didžiulio rinkinio atvežimą iš Či
kagos Klaipėdon finansavo Lie
tuvių fondas Čikagoje. Fondas 
taipgi yra paskyręs 30.000 dolerių 
Daktaro Kazio Pemkaus bibliote
kos įrenginiams Klaipėdos uni
versitete.

Prel. Juozo Prunskio dviguba 
sukaktis - kunigystės šešiasde
šimt penkerių metų ir amžiaus 
įžangos devyniasdešimtmetin bu
vo paminėtos liepos 20 d. per at
laidus jo gimtojoje Daugailių 
parapijoje. Minėjimą suorganiza
vo Daugailių parapijos klebonas 
kun. Petras Baltuška ir prof. Al
dona Vasiliauskienė. Panašius 
minėjimus planuojama surengti ir 
Utenoje, Rokiškyje bei Kupišky
je. Tai vietovės, kuriose būsimam 
prelatui J. Prunskiui, gyvenusiam 
Lietuvoje, teko mokytis ir dirbti.

Mūsų tenoras Stasys Baras, 
“Muzikos barų” laikraščio prane
šimu Lietuvoje, ten įsteigė metinę 
tūkstančio dolerių premiją ge
riausiam studentui tenorui. Vir
ginija Apanavičienė savo rašinyje 
“Jaunystės nesėkmė paskatino rū
pintis jaunaisiais” praneša, kad 
pirmoji sol. Stasio Baro premija 
šiemet buvo paskirta Lietuvos 
muzikos akademijos antrakursiui 
Edgarui Prudkauskui tenoro sol. 
prof. Virgilijaus Noreikos klasėje. 
Premijos įstejgimą Stasys Baras, 
viešėdamas Lietuvoje, sutarė ge
gužės 21 d. įvykusiame susitikime 
su Lietuvos muzikos akademijos 
dainavimo klasės studentais, dės
tytojais ir profesoriais. Juos jis su
pažindino su savo jaunystės dienų 
proveržiu į dainavimo viršūnes, 
nutrauktu nepakankamų lėšų ir 
paramos. Savo metine premija jis 
dabar nori skatinti šiam žygiui 
jaunus ir gabius dainininkus Lie
tuvoje. V. Apanavičienė taipgi ra
šo, kad Stasys Baras ruošiasi ap
sigyventi Vilniuje ir tapti nuola
tiniu Lietuvos muzikos akademi
jos rėmėju. Jos bibliotekai jis pa
žadėjo atsiųsti išeivijos kompozi
torių kūrinių ir net klavyrų. Jis 
pats albumą su savo koncertų re
cenzijomis įvairiomis kalbomis 
jau yra įteikęs Lietuvos teatro ir 
muzikos muziejui.

Vienas svarbiausių kalėdinio 
laikotarpio renginių Australijos 
Melburne yra rašytojų festivalis, 
1997 m. trukęs septynias dienas. 
V. Vaitiekūnienės pranešimu 
“Mūsų pastogėje”, šįkart jame 
dalyvavo 120 australų rašytojų ir 
30 tarptautinių užsienio atstovų. 
Festivalio programoje buvo rašy
tojų pokalbiai, skaitymai, įvairių 
grupių diskusijos. Festivalin Mel
burno rašytojų viešnia buvo pa
kviesta ir melburnietė Elena Jo
naitienė, anglų kalba parašiusi 
pasitraukimo iš Lietuvos ir atvy
kimo Australijon atsiminimų kny
gą “Elena’s Journey” (“Elenos ke
lionė”), Melburne išleistą “Text” 
leidyklos. Ji dalyvavo diskusinėje 
keturių autobiografinių knygų au
torių grupėje “Me! Me! Me!” 
(“Aš! Aš! Aš!”). Toje grupėje bu
vo ir Niujorke gyvenantis airis 
Frank McCourt, laimėjęs Pulitze- 
rio premiją už autobiografinę 
knygą “Angela’s Ashes” (“Ange
lės pelenai”). E. Jonaitienė pa
aiškino diskusijų dalyviams bei jų 
klausytojams, kad šią atsiminimų 
knygą ji parašė lietuvių kalba 
skaudžiomis Lietuvos netekimo 
dienomis. Tada ji buvo skirta tik 
būsimiems jos vaikams ir vaikai
čiams. Dabar E. Jonaitienė yra 
mokytoja, baigusi studijas, išmo
kusi anglų kalbą. Savo lietuvišką 
knygą ji papildė ir įsikūrimo Aus
tralijoje įspūdžiais. Tada jai buvo 
pasiūlyta knygą išversti anglų kal- 
bon ir išleisti australams skaity
tojams.

Žymaus choreografo Juozo 
Lingio (1919-1984) 1997 m. pre
mija buvo paskirta choreografams 
prof. Juozui Gudavičiui ir Klai
pėdos universiteto meno fakulte
to choreografijos katedros docen
tei Almai Gražulienei. J. Lingio 
premija kas treji metai paskiria
ma už lietuvių liaudies sceninio 
šokio kūrybą, lietuvių choreogra
fijos mokslinį tiriamąjį darbą arba 
atitinkamo pobūdžio pedagoginę 
veiklą.

Vilniaus mažasis teatras šį se
zoną pradėjo jau oficialiai įtrauk
tas tryliktuoju į Lietuvos teatrų 
sąrašą savose patalpose. Šiame 
pastate dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje veikė gilų pėdsaką Lie
tuvos kultūroje palikusi “Rūtos” 
draugija. Sezono pradžiai Vil
niaus mažasis teatras savo naujo
je scenoje buvo pasirinkęs jauno 
rež. Gintaro Liutkevičiaus pa
ruoštą Haroldo Pinterio “Sargą”. 
Šis teatras nuo įsteigimo 1992 m. 
savo repertuare turėjo A. Čecho
vo “Vyšnių sodą”, kurį dabar teks 
atnaujinti savo scenai. Mažasis 
teatras ruošiasi gastrolinėms išvy
koms su anglų kalbon išverstais G. 
Kanovičiaus “Nusišypsok mums, 
Viešpatie” ir M. Lermontovo 
“Maskarado” spektakliais. Išvy
koms Lietuvoje numatytas sava
rankiškas aktorių spektaklis, glo
bojamas rež. Rimo Tumino.

Tarptautinė Baltijos stud (jų 
konferencija “Vertybės ir normos 
besikeičiančioje visuomenėje”, tru
kusi tris dienas, įvyko Vilniuje 
1997 m. rugpjūčio pabaigoje. Ją 
suorganizavo Lietuvos mokslų 
akademija ir Vilniaus universi
tetas, didokos paramos susilaukę 
iš Švedijos. Šios konferencijos, 
skirtos Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai, sovietmetyje buvo rengia
mos Stockholme. Problemą suda
ro klaidingas jų dalyvių vadinimas 
baltistais dėl nevykusio vertimo iš 
kitų kalbų. Baltistika yra senosios 
baltų kalbos mokslas, istorinius 
tyšius truėjusios tik su lietuviais ir 
latviais. Estai šios kalbos grupei 
nepriklauso. Tad baltistais ir rei
kėtų laikyti tik senosios baltų 
kalbos specialistus, o ne bendrų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos rei
kalų konferencijos dalyvius.

Sol. Danielius Sadauskas, 
Lietuvos filharmonijos baritonas, 
atkūrė Martyno Mažvydo giesmių 
melodijas, talkinamas kalbotyros 
specialisto prof. Z. Zinkevičiaus 
ir Lietuvos evangelikų liuteronų 
vysk. J. Kalvano. Tos sol. D. Sa
dausko įrašytos giesmės dabar jau 
yra išleistos garsajuostės kasete ir 
kompaktine plokštele. Įrašą suda
ro dešimt “Katekizmo” ir aštuo- 
nios kalėdinės M. Mažvydo gies
mės, paimtos -iš “Giesmių krikš
čioniškų” pirmosios dalies. Jų 
melodiją buvo sunku iššifruoti. 
Mat M. Mažvydo raštuose ji pa
teikiama senovine menzūrine no
tacija, susieta su ritminio pulsa
vimo pakeitimais. Kai kurias gies
mes harmonizavo K. Vasiliaus
kaitė ir M. Urbaitis. Giesmių įra
šuose senosios muzikos ansamblis 
sol. D. Sadauskui pritarė renesan
so laikų styginės liutnės instru
mentu, vargonais, kanklėmis, 
obojumi, išilginėmis fleitomis.

Žuvinto rezervatą prieš še
šiasdešimt metų įsteigė žymusis 
gamtininkas prof. dr. Tadas Iva
nauskas (1882-1970). Šiai sukak
čiai yra skirta “Minties” leidyklos 
išleista Vytauto Nedzinsko knyga 
“Žuvinto šiokiadieniai”. Jos auto
rius - dabartinis Žuvinto rezer
vato direktorius nuo 1965 m., 
Alytuje 1940 m. gimęs ichtiolo
gas, žuvivaisos specialybę įsigijęs 
Lietuvos veterinarijos akademi
joje. V. Nedzinsko knygos “Žu
vinto šiokiadieniai” sutiktuves su
rengė “Minties” leidykla. “Lietu
vos aido” atstovo Gintaro Bleiz- 
gio pranešimu, jose kalbėjo gam
tosaugos viceministeris Danius 
Lygis, primindamas, kad dabarti
nėje Lietuvoje yra penki draus
tiniai: keturi gamtiniai ir vienas 
kultūrinis, kuriuo laikomas Žu
vintas. Jo gamtovaizdis formavosi 
apie 10.000 metų. Pasak V. Ned
zinsko, pavojų Žuvinto drausti
niui atneša aplink jį vykstantis 
intensyvus žemės ūkio plėtimasis, 
laukų tręšimas. Žuvinto drausti
nis jau sparčiai pelkėja. Savo kny
ga V. Nedzinskas nori išsaugoti 
ateisiančioms kartoms informaci
ją apie dabrtiniam Žuvinte eg
zistuojančias gyvūnijos bei augali
jos rūšis. Šiuo metu V. Nedzins
kas rašo knygą apie gulbes, kurios 
jam yra svajonių paukštis. V. Kst.
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 visiems lietuviams ištvermės

bei ryžto darbuotis jpfdib .ft

Iš tėvynės išblokšti, Kanadoje priglausti
Prisimenant 50 metų sukaktį kelių, vedusių jaunus Lietuvos vyrus per išvietintų asmenų 
stovyklas Vokietijoje, per Atlanto vandenyną į Kanados miškus ir miestus, globojusius 

ankstyvesnių išeivių telkinius

D. N. BALTRUKONIS,
Montrealis

TMUSIO KRISTAUS
pilnutiniam įsikūnijimui 

mūsų tautoje!

ANAPILIO
parapijos kunigai: 

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

kun. Vytautas Volertas

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:

Juozas Karasiejus, Jonas Andrulis, Slava Žiemelytė,
V Ramunė Stravinskienė, Viktoras Narušis, Sigita Aušrotienė, .ft 
ja?: Rimas Paulionis, Albina Augaitienė, Regina Celejewska, $

f Feliksas Mockus, Adolfas Sagevičius S

ristaus gimimo švenčių ir

Naujų metų proga sveikinu Aušros g 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 

Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 

žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo H* 

karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM B. 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone $
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Laive
Jau kartą užkopus ta laipti

ne į laivą, kelio atgal nebuvo. 
Esame jau kitame pasaulyje. Vi
sokiais koridoriais, laiptais bu
vome nuvesti žemyn į laivo vi
durius, kur mūsų laukė patalpos 
su triaukštėmis lovomis. Čia bus 
mūsų namai kelionėje per At
lantą į tą išsvajotą kraštą - Ka
nadą.

Gultus teko pasiskirstyti pa
gal pirmenybę. Apsukresni 
stengėsi užimti viršutinius gul
tus. Ar tai buvo geriau, ar blo
giau, priklausė nuo asmens skil
vio stiprumo, kaip teko vėliau 
patirti, išplaukus į atvirą At
lantą.

Laivas ilgokai tvarkėsi su 
paskutiniais keleiviais. Išplaukti 
neskubėjo. Gauname pirmąją 
vakarienę. Na, valgome kaip 
niekada! Akys raibsta nuo pa
tiekalų gausumo, tropikinių vai
sių įvairumo. Palikome senutę, 
karo nuniokiotą Europą jau vė
lai naktį.

Per Atlantą
Rytas išaušo kažkur jūroje 

tarp Vokietijos ir Anglijos. Lai
vo varikliai ritmiškai ūžė. Jūra 
buvo gan rami. Bangavimas lė
tas ir švelnus. Praplaukiame 
Doverio kanalą (La Manche) ir 
jau esame atvirame Atlante.

Vandenynas darosi vis grės- 
mingesnis. Bangavimas jau 
žymiai stipresnis nei Šiaurės 
(Vokiečių) jūroje. Keletas vyru
kų su foto kameromis mėgina 
užfiksuoti istorinius momentus, 
ypač šėlstantį vandenyną.

Daugelį keliautojų suima 
jūros liga. Vis mažiau valgytojų 
pasirodo pusryčiams, pietums 
ar vakarienei. “Važiuojančių į 
Rygą” - vis daugėja. Veltui lau
kia mūsų laivo virėjai su pui
kiais valgiais. Visas maistas ati
tenka žuvims vandenyne...

Lėtai slinko dienos ir naktys 
kažkur Atlanto begalybėse. Pa
mažu persirgo keliauninkai tą 
nelemtą jūrų ligą, nuo to bega
linio laivo siūbavimo dieną ir 
naktį. Matyti tiktai dangus, van
denyno platybės, jūrų paukščiai 
ir žaismingi delfinai.

Artėjant prie Š. Amerikos 
žemyno, laivo spaustuvėje buvo 
išleistas vienkartinis leidinėlis 
“Bangose”. Labai puikų eilėraš
tį “Vizija okeane” sukūrė prieš 
trejus metus Montrealyje miręs 
likimo draugas Jonas Nevar- 
dauskas. Leidinėlio kopiją, kaip 
relikviją šventą, dar tebeturiu.

Halifakse
Pro rūkus ir miglas išnyra 

rytinės Kanados pakrančių lini
jos: mūsų laivas įvedamas į la
bai natūralų Halifakso uostą. 
Sustoja prie krantinės su imi
gracijos įstaigomis. Ten ant mū
sų baltųjų lapų uždedami galu
tiniai antspaudai: “Landed Im
migrant”, Halifax, N.S. August 
21, 1947”. Nuo šio momento 
jau esame pilnateisiai šio milži
niško krašto gyventojai...

Kelionė traukiniu
Čia mūsų laukia didžiuliai, 

labai archaiški, apdulkėję vago
nai. Vėl esame skirstomi gru
pelėmis ilgai kelionei per rytinę 
Kanadą - į Ontario provinciją.

Vėl trijų dienų kelionė. Sė
dime ant kietų medinių sėdynių. 
Miegame jas sustūmę krūvon 
arba ištraukiamuose gultuose 
palubėse. Monotoniškai dunda 
vagonų ratai. Pravažuojame New 
Brunswick ir Kvebeko provinci
jas. Pagaliau Ontario provinci
joje. Traukinys sustoja mažame 
miestelyje Long Lac. Išlipame.

(Nukelta į 9-tą psl.)

D. N. BALTRUKONIS, Lietuvos 
vietinės rinktinės karys, Marijam
polėje 1994 m. balandžio mėnesį

Galingos ir nuožmios liki
mo rankos iš tėvynės išblokšti, 
1944 m. pirmajame pusmety, 
keletas tūkstančių Lietuvos jau
nų vyrų atsidūrėme Vokietijoje. 
Išvykome, žinoma, labai “iškil
mingai” - gyvuliniuose vago
nuose, ant šiaudų kraikinio ir 
dar po gera SS sargyba. Taigi 
buvome bene vieninteliai tikri 
tremtiniai į Vakarus.

Visi šie jauni Lietuvos 
ąžuolai buvome vos 3 mėnesius 
egzistavusios Lietuvos vietinės 
rinktinės savanoriai.

Po labai nelygių ir nuosto
lingų mūšių su “Armia Krajo- 
wa” Rytų Lietuvoje buvome vo
kiečių SS dalinių galutinai nu
ginkluoti.

Toliau - fortas Kaune, vo
kiškos aviacijos uniformos, 
Kauno geležinkelio stotis, gink
luoti SS sargybiniai. Ir taip per 
pavasario žiedais nuklotas Su
valkijos lygumas išdundėjome į 
Vakarus...

Vokietijoje
Po ilgų vežiojimų bei rūšia

vimų buvome pagaliau paskirs
tyti į karinių aerodromų tarny
bą, kai kurie prie priešlėktu
vinių patrankų.

Tai buvo laikas baisių iš
bandymų, nemigos, pusbadžio 
gyvenimo. Dieną ir naktį pa
dangėse riaumojo britų ir ame
rikiečių bombonešiai, nešdami 
siaubą ir mirtį visiems Reicho 
gyventojams - vokiečiams ir vi
siems kitiems.

Mes buvome kilnojami po 
visas Reicho sritis, - nuo Ber
lyno iki Reino. Baisios karo ma
šinos buvome kulami ir malami. 
Lėtai slinko varganos dienos ir 
naktys be poilsio, be miego. Po 
kiekvieno antpuolio džiaugė
mės gyvi likę. Deja, ne visi. Ne 
vieną mūsų likimo draugą teko 
tik dalimis palaidoti.

Praėjo ruduo. Atėjo šalta 
žiema. Varganos Kalėdos. Nau
ji 1945-ji metai.

Tai buvo paskutinis Reicho 
pasispardymas. Kirto jie prie
šams iš Rytų ir Vakarų savo 
naujausiomis raketomis V-l ir 
V-2. I priešo bombonešiu spie
čius kilo naujausi raketiniai nai
kintuvai ME162 ir ME262, ta
čiau viskas buvo jau per vėlai ir 
per mažai...

Kritus Berlynui
Rytuose, pavasarėjant, Rau

donoji armija užėmė Reicho 
sostinę Berlyną. Vakarų sąjun
gininkai jau didžiu tempu per 
Reiną kyliais smogia Elbės link. 
Vokiečiai masiškai pasiduoda. 
Su jais drauge sušluoja ir mūsų 
jaunuolius...

Seka metai karo nelaisvės 
Belgijoje. Tuo tarpu civiliniai 
pabėgėliai ar išvietintieji iš įvai
rių Rytų Europos kraštų suva
romi j UNRRA stovyklas.

Stovyklose maistas ir patal
pos buvo jau žymiai geresnės 
nei karo metu. Stambesniuose 
lietuvių telkiniuose prasidėjo 
įvairi kultūrinė veikla: steigėsi 
mokyklos, įvairūs ansambliai, 
buvo pradėta leisti laikraščius, 
užvirė sportinė veikla. Lietuviai 
ypač buvo stiprūs krepšinyje.

Baltiečių universitete
Lietuvių, latvių ir estų aka

demikų pastangomis iš karinės 
britų valdžios buvo gautas lei
dimas steigti Baltijos universi
tetą Hamburge, vėliau Pinne- 
berge, netoli Hamburgo, dide
lėse ir moderniose kareivinėse.

1946 m. rudenį ir čia rašan
tysis buvo priimtas į fizikos ir 
chemijos fakultetą. Nors buvom 
labai išvarginti karo belaisvių 
stovyklose Belgijoje, kibome į 
mokslus. Menkai apsirengę, 
mažai valgę, šaltose kareivinėse 
mokėmės. Geriau buvo tiems, 
kurie atsidūrė Vokietijoje ne 
vieni - su tėvais, broliais, sese
rimis... Tačiau vargšams vien-

Baltiečių universitete Pinneberge (Vokietijoje) 1946 m. Klūpo - A. Dani
liauskas, J. Matulaitis; stovi I iš d. J. Kudirka, II D.N. Baltrukonis; I iš k. 
B. Vingilis

Amerikos vyrai į 
dvasinį atgimimą

HENRIKAS KUDREIKIS
Sekmadienio ryto pamaldos 

Amerikos Yale universiteto ka
talikų koplyčioje. Prie altoriaus 
kunigas su dviem patarnauto
jais. Trečioje suolų eilėje klūpo 
du vieniši studentai. Nykiai at
rodo tuščių suolų rikiuotės. 
Tūkstančiai mokslus einančio 
Amerikos jaunimo pasirinko 
naujų šventyklų aukurus. Pagal 
šių metų naujoką studentą, sen
tikį žydą, Yale universitetas yra 
naujoji Sodoma-Gomora, nes 
moterys ir vyrai gyvena kartu, 
atskirti tik vienu aukštu.

Amerikos religinė ir kon
servatyvi spauda jau neabejoja, 
kad Amerikos žmonės pradeda 
nusisukti nuo Dievo ir natūra
laus kelio. Jų naujoji kryptis: vi
siškas šeimos suirimas, lytinis 
palaidumas, narkotikai, nepil
namečių nusikaltimai ir lytinės 
ligos. Atrodo, kad Amerikos 
masės atsisako krikščioniškų 
dorybių.

Užtenka pažvelgti į 37 nau
jas ar pratęstas televizijos pro
gramas. 27 iš jų yra antikrikš- 
čioniškos: vyrauja homoseksua
lizmas, nepadori kalba, lytinis 
palaidumas, alkoholizmas, nar
kotikai, žiaurumas ir žudynės. 
Disney filmų bendrovė išleido 
antikatalikiškus filmus “The 
Priest” ir “Nothing Sacred”. 
Pastarąjį filmą pradeda rodyti 
savaitinėse programose. Naujas 
Samuel Goldvyn filmas “Kiss
ing” pasiekė visų lytinių iškry
pimų filmų viršūnę: jauna mo
teris pasuka nekrofilijon - ero- 
tikon su lavonais.

Amerikoje betgi yra žmo
nių, kurie bando šį tautos dva
sinį kritimą pristabdyti. Vienas 
jų - buvęs žymus Colorado uni
versiteto futbolo treneris Bill 
McCartney. Prieš septynerius 
metus įsteigė jis naują vyrų or
ganizaciją “Pažadų tesėtojai” 
(Promise Keepers). McCartney, 
kuris savo kalbas pradeda pir
mu skirsniu iš šv. Pauliaus laiš
ko kolosiečiams, savo naujai or
ganizacijai pavyzdį paėmė iš pro
testantų organizacijos “Campus 
Crusade for Christ”. Pradžioje 
kalbėdavo tik pavieniams vyrų 
būriams, paskui ėmė telktis į 
masinius vienetus ir viešai 
skelbti grįžimą į Kristaus kelią. 
Jo paskelbti šie dvasiniai kelro-

džiai: 1. Garbinti Kristų malda, 
atsiduoti Dievo žodžiui ir Šv. 
Dvasiai. 2. Drauge su kitais vy
rais tesėti savo pažadus. 3. Būti 
dvasiškai, morališkai ir lytiškai 
padoriais. 4. Vedybose ir šeimo
je laikytis Šv. Rašto nuostatų. 5. 
Padėti savo Tikinčiųjų bendrijai 
gerbti ir melstis už savo dva
siškius, teikti materialinę pagal
bą. 6. Siekti su visais draugystės 
pagal Šv. Raštą, nepaisant rasi
nių ir religinių skirtumų.

Pažadų tesėtojai tiki, kad 
dvasiniai vyrų siekiai yra skir
tingi nuo moterų. Vyrų atgaila 
turinti būti atliekama tik vyrų 
tarpe. Todėl moterys nekviečia
mos į vyrų sąskrydžius ar susi
rinkimus bei maldas.

McCartney tvirtina, kad vy
ro dvasinis vadovavimas šeimo
je tampa “tarnyste”. Esą Šv. 
Rašte parašyta “Gerbk savo vy
rą”. Tuo pačiu vyras turi gerbti - 
savo žmoną.

Prieš pagrindinį Pažadų te- 
sėtojų sąskrydį Vašingtone, di
dieji Amerikos žurnalai, ypač 
“Time” ir “US World Report” 
paskyrė pustuzinį puslapių šios 
organizacijos aprašymui. “Time” 
žurnalistai pripažįsta, kad daug 
Amerikos moterų remia Pažadų 
tesėtojus, įskaitant prezidento 
Clinton’o žmoną Hillary (kny
goje “It takes a Village”).

.1997 m., rugsėjo 16 d. spau
dos konferencijoje konservaty
vios protestantų, ortodoksų ir 
katalikų žurnalistės pasmerkė 
fanatikių moterų organizacijos 
“NOW” vadovę lezbietę Patri
ciją Ireland, kuri labai aštriai 
pradėjo didžiojoje Amerikos 
spaudoje pulti minėtą vyrų or
ganizaciją. Esą, ji norinti sunai
kinti Amerikos moterų laisvę.

Ja pasekė būrys kairiųjų 
protestantų teologų. Negatyviai 
atsiliepė kelios juodaodžių or
ganizacijos. Tačiau Pažadų te- 
sėtojų sąskrydžiuose dalyvauja 
nemažai juodaodžių ir kitų ra
sių vyrų. Ypač dabar ši organi
zacija skiria daug dėmesio tarp- 
rasiniam sugyvenimui. Rasinės 
mažumos sudaro 38% organiza
cijos vadovybės.

Niujorko ir Vašingtono są
skrydžiuose dalyvavo po 700- 
800.000 vyrų. Ar Amerika tikrai 
pradės dvasiškai atgimti, paro
dys ateitis.

gungiams buvo skurdžiausia. 
Nebuvo kas geresnį maisto kąs
nį pagamintų, nebuvo kam pasi
guosti, nei su kuo pasitarti. To
kiose sąlygose sunkiai dirbo ka
ro bombų išbelstos smegenys. 
Tačiau stengėmės iš paskutinių
jų. Mokėmės. Medžiojome 
maisto, aprangos, pastogės ir 
vėl mokėmės, studijavome. Da
bar, po 53 metų tik stebėtis ten
ka, kiek tas jaunas žmogaus or
ganizmas pakelti galėjo.

Į naują rytojų
Išaušus naujam pavasariui 

1947 m. su šiltais vėjais atvilnijo 
ir nauji pokyčiai mūsų pilkame 
DP (Displaced Persons) 
nime.

Atidaro imigracines 
Kanada... Tuometiniame 
jos universitete baigėsi 
pirmakursių studijų metas. Ži
nia apie naujas galimybes emi
gruoti Kanadon nuvilnijo ir per 
mūsų fakultetus. Pirmieji užsi
registravome vieniši vyrukai, 
kuriems gyventi ir studijuoti 
buvo sunkiausia.

Užsirašiusieji studentai bu
vome perkelti į Luebecko “Ry
gos” stovyklą. Tenai Kanados 
imigraciniai darbuotojai darė 
visokius patikrinimus: fizinį, po
litinį, kriminalinjiir'kt.

Ant specialiai tarptautinės 
organizacijos pabėgėliams glo
boti (Intergovernmental Com
mittee on Refugees) išduotų 
blankų buvo surašyta visa kan
didatų statistika. Ant tų lapų 
buvo dedami atitinkami patik
rinusių institucijų antspaudai. 
Sėkmingai praėjus įvairias ko
misijas, buvo uždedama imigra
cinė Kanados viza - antspaudas.

Čia rašančiajam, kaip šiek 
tiek mokančiam angliškai, teko 
pareiga sužymėti tos vizos kai 
kuriuos įrašus, kurie tikriausiai 
buvo ir ant daugelio šios laidos 
imigrantų dokumentų. Tos imi
gracinės vizos data - liepos 30, 
1947 m., Luebeck.

Tikrinimų komisijos buvo 
gana reiklios. Kandidatai turėjo 
būti gero fizinio sudėjimo, be 
fizinių trūkumų. Vargas tiems, 
kuriems trūko piršto ar pėdos 
dalies. Mat buvome renkami fi
ziniams darbams miškuose ir 
kasyklose.

Paskutinės užtvaros
Gavus Kanados imigracinės 

vizos antspaudą, reikėjo dar 
gauti patį svarbiausią - sąjun
gininkų karinės valdžios išva
žiavimo leidimą. Šio pastarojo 
teko laukti apie savaitę. Baltieji 
mūsų lapai su visais antspaudais 
buvo išsiųsti į Bad Salzuflen, 
kur buvo karinės britų valdžios 
būstinė. Su didele įtampa lau
kėme dokumentų grąžinimo su 
reikiamais antspaudais. Paga
liau atėjo! Antspaudas datuotas 
Bad Salzuflen Aug. 6, 1947.

Tada lengviau atsidusome. 
Paskutinės užtvaros jau peršok
tos. Už savaitės buvome perkel
ti į Diepholzo pereinamąją sto
vyklą. Tai buvęs didžiulis aviaci
jos pastatas, sąjungininkų bom
bų gerokai apdaužytas. Čia bu
vome pakrauti į keleivinį trau
kinį ir nugabenti į Bremen- 
hafen’ą, kur mūsų laukė JAV 
karinio transporto laivas “Gen. 
M. B. Stewart”, apie 10,000 to
nų dydžio. Ant krantinės teko 
ilgokai laukti. Nekantriai lau
kėm, kada pradės mus leisti į tą 
laivą. Pagaliau vėlyvą karštą 
rugpjūčio popietę, pagal sąrašą 
pašaukti, ėmėme ilga nuožulnia 
laiptine kopti į tą egzotišką lai
vą...
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Dievo palaimos Naujaisiais metais -

proga 
sveikinam 
visus 
londoniečius ir 
visus 
pažįstamus, 
linkėdami 
linksmų 
švenčių ir

Londono Šiluvos Marijos parapijos 

kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba
g g K

.inRsmų sb
ir laimingų

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

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS'

Iždų
ŠVENČIŲ ir

NAUJŲ

1998 metų 
proga sveikinu 

visus savo 
bičiulius —

Antanas 
Tamošaitis

Dr. Gina J. Ginčauskaū 
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

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine.
(Tautos fondas)

351 Highland Boulevard, Brooklyn, New York 11207-1910 
Tel. 718 277-0682 Fax 718 277-0682

Nuoširdžiai sveikiname savo darbuotojus, narius bei rėmėjus 
ir linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1998-jųjų Naujųjų metu.

Tautos fondas remia nepriklausomos Lietuvos atsistatymą, 
švietimą, Lietuvos paribių ir užribių mokyklas, Lietuvos kančių "Gyvo
sios istorijos" telkimą...

Šią reikšmingą paramą galime suteikti tik Jūsų, mieli tau
tiečiai, į Tautos fondą įplaukiančių aukų dėka. Mes dėkojame už Jūsų 
dosnumą ir tikime, kad Tautos fondas, Jūsų remiamas, ir ateityje bus 
pajėgus tokią pagalbą tęsti.

Jonas Vilgalys, Algis Vedeckas,
Tautos fondo tarybos pirmininkas Tautos fondo valdybos pirmininkas

rašvito mums linksma diena - 
Giedokim Jam Aleliuja”

Besibaigiant antrajam tūkstantmečiui nuo Jo gimimo, 
mes linkime savo giminėms, draugams ir visiems 

muzikos bičiuliams Aukščiausiojo palaimos 
džiaugsmingos nuotaikos bei sėkmės ir 

sveikatos šių ŠV. Kalėdų laikotarpiu ir 
per visus naujus 1998 metus!

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, muzikos vadovė, ir 
"Volungė" - Toronto lietuvių choras
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Irena Punkrienė
Vilija, Edvardas, And rėja, 
Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona, Ričardas,Daniellė, 
Mykolas-Algirdas Punkriai 
Kazimiera Arlauskienė, FL 
Aldona ir Andrius Oliai, FL

Iš tėvynės išblokšti, Kanadoje priglausti

M
Mount Brydges, Ont.

ir

Ona ir Juozas Gataveckai

Trys lietuvaičiai Bremenhafeno 
uoste įlipus į laivą. Kairėje - D. N. 
Baltrukonis, dešinėje - J. Benius (abu 
montrealiečiai); vidurinis neatpa
žintas

Kanados miško stovykloje Long Lac 1948 m. pavasarį. Grupės viduryje - 
“skrajojantis kapelionas” kun. STASYS KULBIS, SJ, (miręs), lankęs 
anuomet išblaškytus tautiečius Kanadoje

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

metai stiprybes, 
sveikatos ir vilties -

i Kristaus gimimo šventės proga
1 sveikiname mielus bičiulius /
| Hamiltone, Toronte, Čikagoje
K bei seses ir brolius vilniečius, |Se

® linkėdami Dievo palaimos, 
visų vilčių išsipildymo, ypač 
sveikatos 1998 m. 1

I Helga, Jūratė, Kazys Baronai,
Vokietija

ir (aimingų bei sėkmingų 
CA/aujiį metiį

linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

NAUJŲ METŲ
proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus 

ir pažįstamus -

Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

c^tnfcmų sv. jGfėbų
ir (armingų 6ei sėkmingų

CVaujiį metų ■
linkime savo giminėms, >
draugams ir 
pažįstamiems -

A. J. Vaškevičiai, R. P. Stankai 
ir šeimaN. Carolina

$t>
ir 9Vaujų metų 
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus -

Džiugių

Bronė Maziliauskienė 
Ina ir Ian Kavanagh

ir laimingų

NALĮJŲ MR
linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

JURGIS JUODIKIS

'm?-

1y 1

SV
ir Naujų 1998 metų
proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo -

ir Petras Lukoševičiai

(Atkelta iš 8-to psl.)

Į miškus
Vėl esame skirstomi grupė

mis į atskiras darbovietes. Pa- 
kliūvu į grupę, kuri turi keliauti 
dar keliolika km ilgu ir siauru 
ežeru - Long Lac. Esame su
sodinami į motorlaivius ir pa- 
sileidžiame pirmyn.

Pro šonus pamažu slenka 
aukšti, uolėti ežero krantai, ap
augę apyskurdžiais miškais. Gal • 
po kelių valandų plaukimo pa
siekiame savo paskirtį kitame 
ežero gale. Įlankoje ant aukš
tumų matome savo stovyklą su 
eilėmis namelių. Tai mūsų sto
vykla.

Miško stovykloje

Išlipome miškų ir vandens 
izoliuotoje vietovėje. Per sekan
čius 10 mėnesių čia bus mūsų 
namai. Čia dirbsime, valgysime 
ir miegosime. Laisvalaikiais ra- 
šysinle laiškus, skaitysime kny
gas, įvairiausią periodiką.

Mūsų barakai (bunkhouses) 
gana erdvūs. Šonuose išrikiuo
tos lovos galais į barako vidurį. 
Barakas apšildomas poros me
talinių krosnelių, padarytų iš 
didelių statinių. Jose dieną ir 
naktį pleškėdavo beržų, uosių 
kaladės, ypač šaltosios šiaurės 
Ontario žiemos mėnesiais.

Mūsų būstai bei lovos buvo 
švariai užlaikomos. Skalbiniai 
dažnai keičiami. Valgykla kita
me barake. Dukart per dieną 
(ryte ir vakare) skardaus skam
balo pakviečiami valgyti. Stalai 
apkrauti dubeniais karštos mė
sos, virtų bulvių, kalnais duo
nos, sviesto, visokių uogienių ir 
konservų. Žodžiu, maistas atiti
ko mūsų darbą, kuris buvo gry
nai fizinis.

Kas rytą, stipriai pavalgę, 
šiltai apsirengę, apsiavę stipriais 
batais, apsimovę darbo pirštinė
mis, apsikarstę kirviais ir pjūk
lais, vorelėmis traukdavome ke
letą km per išretintus miškus j 
naujus darbo plotus. Ten kiek
vienam kirtėjui būdavo pažy
mėta juosta miško.

Na, ir leidome žemyn viso
kius spygliuočius: egles, pušis, 
balzamus. Kiti medžiai popier
malkėms netiko. Kiekvieną me
dį parvertus reikėjo nugenėti, 
supjaustyti į 6 pėdų ilgio rąs
telius ir juos sukrauti į tam tikro 
aukščio ir pločio krūvas. Tai bū
davo mūsų gamybos vienetai, 
kuriuos tikrindavo bendrovės 
rūšiuotojas ir uždėdavo savo 
ženklą jeigu kubas buvo tinka
mai sukrautas.

Pilkos dienos
Sunku buvo priprasti prie 

tokių daugeliui niekad savo 
amžiuje nedirbtų darbų, kurie 
buvo didžiai pavojingi, nes 
kiekvienas pakertamas medis - 
nuolatinė rizika: nežinai kurion

pusėn kris. Reikia žiūrėti, kad 
neužmuštų netoli dirbančio kai
myno ar paties kirtėjo. Skaudė
jo mūsų pusbadžio laikų Vokie
tijoje išvarginti kaulai, sąnariai 
ir menkai išvystyti raumenys.

Taip slinko pilkos mūsų 
dienos, paįvairintos giedrų, lie
tingų bei sniegingų dienų. Ry
tais - j mišką, vakare - namo. 
Laikydavomės visuomet drauge. 
Ypač pavojinga būdavo trum
pomis žiemos dienomis, kai 
temdavo anksti ir kelias į sto
vyklą nebūdavo lengvai randa
mas... Atsitikdavo ir paklydimų. 
O plėšriosios gyvūnijos tuose 
miškuose netrūko - meškų, vil
kų, lūšių...

Savaitgaliais ilsėdavomės. 
Eidavome laiveliais ant ežero 
pasiirstyti, o žiemą, ledui užša
lus, pasivaikščioti.

Atskirti nuo civilizacijos
Su civilizacija ryšys buvo 

palaikomas motorlaiviais, o 
ežerui užšalus - motorinėm ro
gėm. Taip gabendavo mūsų paš
tą, maistą ir keleivius. Mūsų vy
rukai retsykiais išvykdavo į ci
vilizacijos mazgus pramogų ieš
koti. Man pačiam teko visai ne
tikėtai išvykti į civilizaciją smar
kiai įsikirtus kairiosios rankos 
riešą. Keliavau motorinėm ro
gėm iki Long Lac, o iš.ten pats 
bendrovės gydytojas savo auto
mobiliu nugabeno į Geraldton 
miestą, kur buvo jau didesnė li
goninė. Sužeidimas buvo gana 
rimtas - nukirsta keletas nervų 
ir paliestas kaulas. Žaizdą su
siuvo, tačiau nervai taip ir liko 
nesujungti. To pasekmes jaučiu 
ir dabar.

Ryšiai su tautiečiais
Pamažu prasidėjo pirmos 

ryšių užuomazgos su didžiaisiais 
Kanados lietuvių telkiniais To
ronte, Montrealyje, Hamiltone, 
Vinipege. Vankuveryje. Jau nuo 
seno ten gyveno nemenki lietu
vių ankstyvesnės kartos ateivių 
telkiniai.

Pavasarėjant 1948 m. mus 
aplankė skrajojantis kapelionas 
iš Montrealio, kun. St. Kulbis 
(jau miręs). Mūsų stovyklas 
pradėjo lankyti ir vadinamųjų 
“pažangiųjų” lietuvių atstovai, 
norėdami iš arti pamatyti, kokie 
čia tie “dypukai” atvažiavo. Jie 
įsitikino, jog mes esame visai 
normalūs jauni vyrai be jokių 
ragų ir uodegų...

Tais laikais lietuvių visuo
menė išeivijoje buvo labai griež
tai susiskirsčiusi į dvi pagrindi
nes sroves - dešiniuosius ir kai
riuosius. Dešinieji - tai patrio
tiškai nusiteikę lietuviai, ku
riems rūpėjo Lietuvos išlaisvi
nimas iš sovietinės okupacijos. 
Kairieji kaip tik rėmė sovietinę 
Lietuvos okupaciją ir labai ne
kentė pabėgėlių iš sovietinės

diktatūros.

Iš miškų į miestus
Su pirmąja pokario lietuvių 

imigracijos banga 1947 m. pra
sidėjo ir nauja era Kanados lie
tuvių gyvenime. Atlikę savo 10 
mėnesių prievolės darbus Ka
nados miškuose, kasyklose ar 
kur kitur, jauni Lietuvos ąžuo
laičiai pasklido po įvairius Ka
nados centrus, ieškodami lietu
viškų (jei įmanoma) “liepaičių” 
ir naujo gyvenimo.

Po pirmos bangos sekė ki
tos ateivių bangos. Didieji Ka
nados miestai buvo ta magiška 
trauka, kuri traukė pulkus nau
jų ateivių. Net ištisos šeimos 
kėlėsi per Atlantą. Tai reiškė 
materialinį bei kultūrinį pakili
mą. Iš visų minėtų lietuviškų 
telkinių didžiausią prieaugį ga
vo Ontario provincija su centru 
Toronte. Ten susitelkė daugu
ma lietuviškosios inteligentijos. 
Ten buvo įsteigtos dvi lietuvių 
katalikų parapijos su kultūros 
centru ir tautinėmis Šv. Jono 
kapinėmis ir viena evangelikų 
parapija. Tose kapinėse amžiną 
poilsį rado jau arti trijų tūks
tančių pokario ateivių ir anks
tesnės kartos lietuvių. Paminėti
ni yra dar labai veiklūs Hamil
tono, Londono, St. Catharines 
lietuvių telkiniai, ypač Hamilto
nas su dramos teatru, “Talkos” 
bankeliu.

Toronto lietuvių telkinys 
gali pagrįstai didžiuotis turėda
mas vieną bene geriausiai išei
vijoje leidžiamą, plačiausiai 
skaitomą savaitraštį “Tėviškės 
žiburiai”, turintį korespondentų 
ne tik iš viso pasaulio bet ir pa
čios Lietuvos. Šis savaitraštis 
buvo įsteigtas naujųjų pokario 
lietuvių ateivių 1949 m. Jo 50-tį 
netrukus švęsime.

Toronto Lietuvių Namai - 
tai irgi pokario lietuvių ateivių 
plačios apimties steiginys. Prie 
tokių steiginių priklauso ir “Vil- 
naus” rūmai - pensininkams 
skirti namai.

Red. pastaba. Autorius, at
likęs savo prievolę pagal sutartį 
Kanados miškuose, apsigyveno 
Montrealyje ir įsijungė tenykš
čių lietuvių veiklom Toliau jisai 
rašo tik apie Montreal). Dėl to 
antroji jo apžvalgos dalis bus 
spausdinama su atskira antrašte.

karinis amerikiečių transporto laivas “Gen. M. B. Stewart” Bremenhafe 
ne. Šiuo laivu grupė lietuvių vyrų atplaukė į Kanados Halifaksą 
1947.VHI.21

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų visiems Kanados lietuviams linki -

Kanados lietuvių muziejaus-archyvo 
vedėja ir valdyba

visus savo gimines, 
draugus bei 

pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir 

Naujais 1998 metais
Linkiu naujos vilties, 
ištvermės ir geriausios 
sėkmės visuose 
užmojuose bei darbuose.

Juzė Valaitienė

SVEIKINAME 
visus draugus, pažįstamus ir gimines 

: su šv. Kalėdom ir

Mįt • T®

M

Naujais metais. į
Linkime daug sveikatos ir 
laimės - Stasė Butkienė ir vaikai: 

Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos

Pranas, Stasė, Rita Ročiai

Sv. Kalėdų 
ir Naujų osetų 

proga
sveikiname draugus, pažįstamus ■ 

ir gimines Lietuvoje -

I TORONTO LIETUVIU NAMAI jį
nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius

linkėdami linksmų ŠV, Kalėdų i 

sėkmingų Naujųjų metų —

V
Toronto Lietuvių namų valdyba, revizijos komisija ir 

Slaugos namų komitetas
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O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija nuo 1998 m. sausio 15 d. 
Čikagoje atidarys pilną generalinį 
karjeros konsulatą. Jis pakeis pa
sitraukti dėl didelių išlaidų norė
jusį garbės konsulą Vaclovą Klei
zą. Naująjį generalinį konsulą Či
kagoje paskirs Lietuvos vyriausy
bė. Generaliniame Lietuvos kon
sulate betgi bus leista veikti ir da
bartiniam garbės konsului V. 
Kleizai.

Generaliniam Lietuvos kon
sulatui Čikagoje priklauso šios 
JAV valstijos: Michigan, Ohio, 
Indiana, Illinois, Wisconsin, Ken
tucky, Tennesee, Alabama, Mis
sissippi, Louisiana, Arkansas, Mis
souri, Iowa, Minnesota, North 
Dakota, South Dakota, Montana, 
Idaho, Wyoming, Nebraska, Ne
vada, Utah, Colorado, Kansas, 
Oklahoma, Texas, New Mexico ir 
Arizona. Tai didelis plotas, kuria
me Generalinio Lietuvos konsu
lato Čikagoje paslaugų laukia ten 
gyvenantys JAV lietuviai. Jų skai
čių dabar pradeda didinti naujieji 
atvykėliai iš Lietuvos.

Veterinaruos dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, žymus visuomeni
ninkas ir lietuvių tautininkų vei
kėjas, ilgai gyvenęs Čikagoje, o 
pastaraisiais metais persikėlęs 
Lemontan, ten mirė po sunkios 
ligos, tik trijomis dienomis nesus
kubęs sulaukti septyniasdešimt 
aštuntojo gimtadienio. Velionis, 
ūkininko sūnus, gimė 1919 m. 
lapkričio 28 d. Žynių kaime, da
bartiniame Vilkaviškio rajone. 
1946 m. jis baigė studijas Vo
kietijos Hannoverio aukštojoje 
veterinarijos mokykloje gydytojo 
laipsniu. Velionis nebuvo užmir
šęs ir atgimstančios Lietuvos. Jo 
pastangomis bei lėšomis prie Lie
tuvos veterinarijos akademijos 
yra įrengta moderni klinika smul
kiesiems gyvuliams. Už nuopel
nus Lietuvai jis yra apdovanotas 
DLK Gedimino III laipsnio or
dinu. Užuojautą šeimai atsiuntė 
Lietuvos prez. A. Brazauskas. 
Velionis, atsisakęs oficialaus atsi
sveikinimo, po gedulinių Mišių 
Lemonto lietuvių katalikų misijos 
Plm. Jurgio Matulaičio švento
vėje palaidotas Čikagoje, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.

Lenkija
Lietuviškos Mišios Vroclave 

gyvenantiems lietuviams nuo 
1972 m. laikomos kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį Tėvų do

ŽIBURIAI
0 F HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd.. Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Netrintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

mininkonų šventovėje. Ji yra pa
togioje vietoje - miesto centre 
prie rotušės. Nuo 1974 m. Mišias 
atnašaudavo netoli gyvenęs lietu
vis kun. Alfredas Rukšta. 1979 m. 
kovo 4 d. kapelionu lietuviams 
buvo paskirtas kun. A. Jurkevi
čius, pas juos taipgi atvykstantis 
tik mėnesių pirmaisiais sekmadie
niais. Po pamaldų visi jose daly
vavę lietuviai susirenka jiems pa
skirtoje svetainėje.

Punsko valsčiaus lietuviškų 
mokyklų mokiniai 1997 m. rugsė
jo 19-20 d.d. dalyvavo Marijam
polės miesto dvigubos sukakties 
šventėje, skirtoje trijų šimtų tris
dešimtosioms įsteigimo ir dviejų 
šimtų penktosioms Magdeburgo 
teisių gavimo metinėms. Punskie
čiams turbūt įdomiausios buvo 
mokinių meškeriojimo varžybos, 
surengtos prie Raudėniškių tven
kinio. Jos buvo pavadintos tarp
tautinėmis, nes jose Punsko ir 
Marijampolės mokiniams atstova
vo po devynis meškeriotojus, pa
dalytus į šešias komandas po tris 
meškeriojančius vaikus. Varžybas 
laimėjo Marijampolės moksleivių 
centro žvejų būrelis “Trys kab
liai”, vadovaujamas meškeriojimo 
varžybas surengusio Vytauto Žu
kausko.

Brazilija
Sao Paule esančių užsienio 

atstovybių konsulų žmonos pra
dėjo rengti bendrus kultūrinius 
vakarus, garsinančius atstovauja
mas šalis. Vokiečių klube Santo 
Amaro rajone 1997 m. spalio 17 
d. įvyko toks bendras Paragvajaus 
ir Lietuvos kultūrinis vakaras. At
stovybių narius ir pakviestus sve
čius pasveikino konsulų žmonos: 
Paragvajaus - Maria Esther San
chez, Lietuvos garbės konsulo - 
Rita Valavičienė. Vakarienės me
tu programą atliko Paragvajaus 
dainininkai, instrumentalistai ir 
šokėjai. Lietuvai atstovavo Sao 
Paulo tautinių šokių ansamblis 
“Nemunas”, suktinin įjungęs ir 
žiūrovus. Susibroliavimo vakaran 
svečiais įsijungė Sao Paulo lietu
vių veikėjai - kun. Petras Rukšys, 
SDB, Vera Tatarūnienė, Albina 
ir Algimantas Saldžiu.

Sao Paulo lietuviai vis dar 
pamini spaudos šventes. Po mi- 
rusiems spaudos darbuotojams 
skirtų Mišių salėje kalbėjo atsa
kingasis “Mūsų Lietuvos” vado
vas Vytautas Bacevičius, primin
damas Mažvydo “Katekizmo” 450 
metų sukaktį ir ragindamas remti 
savąją spaudą. Iš kelionių sugrį
žęs kun. Juozas Šeškevičius spau
dos šventės dalyviams parūpino 
paskerstą veršį. Skanius pietus su 
talkininkėmis paruošė Angelika 
Trubienė.

Britanija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos klebonas kun. dr. Jonas Sa- 
kevičius, MIC, 1997 m. spalio 6 d. 
sutuokė du tautiečius iš Lietuvos 
- Ramūną Snokaitį ir Vilmą 
Krikščiukaitytę. Vestuvinės vaišės 
įvyko Londono lietuvių sporto ir 
socialinio klubo salėje.

DBLS Derbio skyrius 1997 
m. lapkričio 16, sekmadienį, Uk
rainiečių salėje paminėjo tradi
cinę Lietuvos kariuomenės šven
tę. Minėjimas turėjo oficialiąją 
dalį su J. Maslausko paskaita. Po 
jos buvo aptarti vietiniai šio DB
LS skyriaus reikalai. v. Kst.

ristaus gimimo ir

Naujaisiais metais

Salomėja ir Liudas Olekos

i'

S. A. Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai
Teresė Enskaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija Elijošienė

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

ir dukra Angelė
Birutė, Jonas Aukštaičiai 
Romualda ir Vytautas

Akelaičiai

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

Linas, Gailutė ir jų šeimos
Stasė ir Mečys Bučinskai
Bronius Bagdonas ir šeima, 

Oakville, Ont.
Marija Borusienė ir vaikai 

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

Birštonu 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
Alfonsas ir Ona Budininkai, 

Hamilton, Ont.
Bakšų šeima
Ada ir Juozas Buivydai, 

Ottawa, Ont.
Sofija ir Vytautas Balsevičiai, 

Nepean, Ont.
Stasys Barškutis, 

Alton, Ont.
Elena ir Vytautas Bilevičiai, 

Hamilton, Ont.
Danutė ir Adolfas Bajorinai
Edą ir Vilius Bražėnai,

Deland, FL
Lydija ir Vytautas Bušmanai, 

Richmond Hill, Ont.

G. T. Cipariai, 
Rodney, Ont. 

Vladas Čėsna, 
Hamilton, Ont.

Petras Čiurlys 
Elena Činčikienė

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

J. K. Dervaičiai ir
Genė Kudžmaitė, 
St. Catharines, Ont.

Aldona ir Petras Dranginiai 
Birutė ir Petras Daržinskai 
Jonas ir Zita Didžbaliai 
E. Dubininkas ir dukros 
Aniceta Deksnienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.
Ona, Jonas, dukra Vida 

Dirmantai
Adelė Dobienė

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

Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Gudinskai, 

Hamilton, Ont.
Antanas Garkūnas,

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

Bothwell, Ont.
Irena, Povilas Girniai, 

Hamilton, Ont.

Genovaitė, Bronius 
Grajauskai, 
Hamilton, Ont.

B. Gataveckienė ir 
sūnūs su šeimomis

Stasys Gudaitis,
Niagara Falls, Ont.

Valerija Gustainienė, 
St. Catharines, Ont.

Vilma, Kazys ir Paulius 
Gapučiai

Marytė Genčiuvienė
Algis ir Eugenija Grajauskai, 

Hamilton, Ont.
Andrius, Kristina, Gintaras ir 

Ričardas Gapučiai, 
Hudson, Que.

Marija Girčienė
Bronė Galinienė

Irena ir Vincas Ignaičiai 
Birutė, Stepas Ignatavičiai, 

Wasaga Beach, Ont.
Jadvyga Ignatavičienė
Jūratė ir Mark Ignatavičiai, 

Wasaga Beach, Ont.
Į ■ JO /

' MOhlka Jasionytė
Ona Jakimavičienė

' Vanda Jasinevičienė ir 
sūnus Algimantas

Milana ir Albertas Joneliai, 
Verdun, Que.

Petras, Zuzana Jonikai ir 
mama Monika Jurkšienė, 
Hamilton, Ont.

Julija Jakaitienė, 
Hornby, Ont.

Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 
Oakville, Ont.

Ona Juodišienė
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
J. Juozaitienė, dukros Dana ir 

Aida su šeimomis, 
Hamilton, Ont.

Alina ir Inocentas Jurcevičiai 
Petra ir Vladas Jankaičiai

Bronius, Elena Kišonai
Olga Krivickienė, 
t Oakville, Ont.

Elena ir Stasys Kuzmickai 
Pajauta ir Algis Kaziliai 
Ona ir Jonas Kirvaičiai 
Mėta ir Edvardas

Kazakevičiai
Antanas Kazanavičius
Jonas Karaliūnas,

St. Catharines, Ont.
Ona ir Vladas Keziai, 

Ancaster, Ont.
Stasė ir Povilas Kanopai, 

Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, Ont.
Jurgis ir Teresė 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, 
Collingwood, Ont.

Teofilė Kobelskienė
Valė Kecorienė
Vida, Jurgis ir Linas Kairiai 
Veronika Kubilienė
Jonas ir Onutė Kareckai, 

Hamilton, Ont.
V. L. Kolyčiai

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

jų šeimas

aujųjų metų
švenčių proga, linkėdami visiems 

betliejinės šviesos, skaidraus džiaugsmo, 
gausios Dievo palaimos ir geriausios 

sėkmės

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
Stasys Matulionis, 

Brantford, Ont.
Liuda Morkūnienė
Irena irJim Meiklejohn 
Stasė Matulevičienė

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Onutė ir Vincas Naruševičiai, 

West Lome, Ont.
Stasė ir Jonas Naruševičiai, 

Carignan, Que.
Viktoras ir Rita Navickai 

su šeima, 
Tillsonburg, Ont.

Elena ir Raimondas Namikai 
su šeima

Anelė Puterienė
Ada ir Valius Poškaičiai 
Stasys Paketuras ir

Danutė Raščiuvienė, 
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 
Stasys ir Janina Poškai 
Jane ir Petras Pakalkai,

Stayner, Ont.
U. Paliulis
Juozas, Aldona, sūnus

Antanas Petrauskai
Aldona ir Mečys Pranevičiai 
Adelė Pakarnienė
Marija ir Lionginas Paškai, 

Burlington, Ont.
Jonas, Teresė Povilauskai 

ir šeima,
Hamilton, Ont.

Ieva ir Antanas Pūkai 
Irena ir Viktoras

Prisčepionkos, 
Ottawa, Ont.

Levutė ir Vladas Pevcevičiai

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

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

Hamilton, Ont.
Birutė ir Matas-Zigas 

Romeikos
Mykolas Regina,

Vilnius, Lietuva
Albina Rimkienė, 

Hamilton, Ont.
Rita Rudaitytė, 

Ottawa, Ont.

Danute ir Bronius 
Staškevičiai, 
Verdun, Que.

Bronė Stankaitienė
Liuda Stulginskienė
Teklė ir Adolfas Sekoniai, 

Wasaga Beach, Ont.
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
Genovaitė Sprainaitienė 
Viktoras Skukauskas ir 

dukra Danutė
Nijolė, Jonas Šimkai ir šeima 
Janina, Juozas Šarūnai,

St. Petersburg, FL
Marija ir Pranas Šiūliai, 

Hamilton, Ont.
Juozas Staškevičius
Liuda ir Jurgis Stungevičiai, 

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.
Vanda, Petras Šidlauskai, 

Hamilton, Ont. " ’ '
Klara ir Kostas Stankai, 

St. Catharines, Ont.
A. G. Skaisčiai, 

Grimsby, Ont.
Sofija ir Juozas Sendžikai, 

St. Catharines, Ont.
Šlenių šeima

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

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai, 

Wasaga Beach, Ont.
Joana Valiukienė
Aldona ir Vladas Vaitoniai
Dr. Aleksas ir Aldona

Valadkos
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai, 

Oakville, Ont.
Genė ir Liudas Vyšniauskai
Petrė Vitienė,

Burlington, Ont.
J. Vaškela
Genė ir Gintautas Venskaičiai
Elena Vyšniauskienė, 

Dutton, Ont.
Vytautas Vaidotas
Ona ir Antanas Vašiai,

Parma, OH
Irena ir Steponas Varankos
Danutė Vaitiekūnienė, 

Hamilton, Ont.
Irena Vibrienė
Grasilda ir Marijonas Valaičiai

Juozas Žadeikis
Kristina Žutautienė ir sūnūs
Delfiną Zulonienė
Bronė Žiobienė
Margarita ir Justinas

Zubrickai
Juzė Žulienė
Irena ir Anicetas Zalagėnai
P. Žibūnas .
Aldona Zarembaitė
Antanas, Stasė Zimnickai 

ir sūnus Aleksas
Marija, Pranas ir 

Danutė Žymantai, 
Brampton, Ont.

E. P. Žuliai
K. Z. Žebrauskai
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KUN. E. PUTRIMAS

ANATOLIJUS KAIRYS

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

alėdų
švenčių ir viltingų

TREMTINIŲ GRĮŽIMO
tė

Dvasinės pagalbos jaunimui centro 1997 m. liepos mėn. Giruliuose surengtoje vadovų rengimo stovykloje 
“Liepsnelė. Būrys jaunimo savitu būdu atlieka Kryžiaus kelius

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, . 
visus apylinkės lietuvius

Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje.
Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar.

1998 metų—
KLB Toronto apylinkės valdyba

Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

FONDAS sveikina visus rėmėjus 

su ŠV. KALĖDOMIS ir linki 

sėkmingų 1998 mctlį..

ū I
proga, 

sveikiname narius, prijaučiančius bei visus 1 
geros valios tautiečius čia ir Lietuvoje. Jūsų 
gausi parama Tėvynei bus įvertinta su ® 
dėkingumu... i

Tėvynės sąjungos Hamiltono 
ir Niagaros pusiasalio grupės valdyba į®

ziugių

Sveikinam aujųjų

aujų metų
Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

Dr. Eimutis ir Rita Birgiolai 
su šeima

su šv. ^Kalėdomis 
visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
sveikų bei sėkmingų

su šv. Kalėdomis ir 

Naujaisiais metais sveikina 
TĖVAI PRANCIŠKONAI

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

Laiškas arkivyskupui
Reiniui
Šventasis Kankiny, 
leiski į Tave man kreiptis 
kaip į šventąjį, angelą ar užtarėją. 
Kreipiamės maldos ekstazėje varpeliams 
skambant Pakylėjimo metu - 
kasdienybės įvardžiu “Tave"ir “Tu”. ~ 
Aš neabejoju, Arkivyskupe, kad Tu, po 
tiek baisių kančių, Golgotos kelio, po 
nemarios mirties esi šventųjų karalijoje, 
vainikuotas amžinai nevystančiais vainikais. 
Iškentėtas Dievo skirtas bandymas, 
erškėčiuotas kelias įveiktas, 
išgerta klastos ir netiesos karti taurė, 
ištesėta priesaika Karaliui Kristui.
Tavo pastoralė nusagstyta skausmo kryžiais, 
neužgyjančiomis žaizdomis iki mirties. 
Žmogišką didybę išlaikei, nesuklupai prieš melą, 
išnešei į Šviesą ir Tiesą ką nešei iki jau 
paskutinės šio gyvenimo stoties.
Ir ganytojo lazda švari, nesutepta - 
kaip pirmoji Tavo konsekracijos diena, 
ta diena, kurioj Tu priėmei šį vardą. 
Aš sapnavau Tave daug kartų 
ir dažnai mąsčiau apie Tave... 
Daugailiai - mėlynas dangus virš jo, 
mėlynų svajonių jaunos dienos 
neišnyksta iš akių ir atminties.
Aš matau Tave prie stalo sėdintį, 
jauną, pilną išminties, kilnios garbės, 
žvelgiantį į šviesiai mėlynų akių jaunimą 
tėviškai, jaunatviškai ir draugiškai. 
Tavo šiltas žodis - dovana neįkainojama. 
Aš mačiau Tave daug kartų, daug, 
veik kiekvieną vasarą per atlaidus, 
per šventes “Pavasario" jaunimui - jam 
pirmininkauti teko man išskirtina garbė. 
Aš žinodavau, kada Tu būsi namuose 
poilsiui atvykęs dienai ar savaitei.
Kviečiamas Tu neatsisakysi, būsi, dalyvausi, 
ir jausmingą kalbą pasakysi mums, jaunimui. 
Mes žiūrėsime į Tavo veidą kaip stebuklą, 
į didingą, šviesų, bet ir kuklų; mūsų akys 
taip spindės, kaip spindi žvaigždės 
danguje, savjonių akimis jas gaudant. 
Nesupratau tada, ką reiškia vyskupas ar 
arkivyskupas, tik supratau, kad tai autoritetas, 
prieš kurį klebonas, kunigai ir visas 
Daugailių miestelis lenkiasi.
Prisimenu taip pat tą vieną dovaną, 
Dievo duotą - tuo neabejoju - visą 
pamatyt Tave, paliesti ranką, 
pasisveikinti ir pabučiuoti ją 
ir keliolika minučių pakalbėti priebuty, 
Madagaskaro viensėdy, tą šventą vasarą, 
po kongreso, Tavo kvietimu atėjęs. 
Įvykis man nepamirštamas, vienintelis. 
Jis mane sustiprino gyvenimo eigoj 
ir lydėjo, vedė tartum šventojo gyva ranka 
uždėta ant galvos ir ant pačios širdies. 
Niekada neužmiršiu anos dienos ir valandos, 
Tavo žožių ir pamokymų, pasiteiravimo kas 
būsiu, kuo rengiuos gyvenimą papuošti, 
Tavo piniginės dovanos, į delną įglaustos. 
Tavo veidą aš regėjau varguose ir maldose. 
Vilniuje Tave aplankęs porą kartų sergantį 
arkivyskupo šaltuose rūmuose, mačiau ir 
supratau, kokią malonę Dievas duoda man 
Šventąjį lankyti, jį pažinti ir kalbėtis. 
Vilniuje Tu nenustojai ryžto nei vilties, 
nepabėgai ir nepasitraukei iš Bažnyčios 
sosto, Dievo potvarkiu Tau patikėto. 
Te šventoji aureolė puošia Tavo galvą.

| M
I

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
linksmų bei sėkmingų

. V,i . * jmS
r jhL v k ■ *fi 
^1.♦. JĮi

Dvasinės pagalbos centras jaunimui
Klaipėdoje sėkmingai veikia išeivijos remiama įstaiga, kuri rūpinasi moralinės 

pagalbos reikalingais paaugliais ir vaikais
siūlo kreiptis į specialistus - psi
chologus, dvasininkus bei infor
muoja apie socialines tarnybas.

“Jaunimo linijos” savano
riai baigia specialius 10 mėn. 
kursus, kuriuose dėsto psicho
logai iš Vilniaus bei Klaipėdos 
universitetų, socialiniai darbuo
tojai iš Kanados ir JAV.

Rengiant šių kursų progra
mą buvo atidžiai išstudijuota 
psichologinės pagalbos tarnybų 
veikla Vilniuje, Kaune, Mari
jampolėje, Šakiuose, Druskinin
kuose.

Šį darbą finansiškai parėmė 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcija, KLK moterų 
dr-jos Prisikėlimo ir Lietuvos 
kankinių parapijų skyriai, Vasa- 
gos moterų būrelis, Lietuvių ka
talikų religinė šalpa, Valstybinis 
jaunimo reikalų fondas ir Vo
kietijos “Renovabis”.

Pinigai buvo reikalingi kelti 
patarėjų kvalifikacijai, ieškoti 
naujų savanorių, rengti metodi
nei medžiagai. Reikėjo įsijungti 
į Lietuvos psichologinės pagal
bos telefoninių tarnybų veiklą, 
bendradarbiauti su giminingo
mis tarptautinėmis organizaci
jomis.

Bendradarbiavimas
DPJC ir “Woodgreen” bend

ruomenės centras Toronte, va
dovaujamas Brian Smith ir pro
gramos koordinatorės Ann 
Babcock, suorganizavo kursus 
1996 m. lapkričio mėn. ir 1997 
m. kovo ir birželio mėn. pelno 
nesiekiančiom organizacijom. 

. Buvo pateiktos šios temos: stra-
(Nukelta į 12-tą psl.)

Dvasinės pagalbos jaunimui 
centras (DPJC) Klaipėdoje jau 
turi trejų metų darbo patirtį. 
Veiklos užduotys - padėti ap
leistiems gatvės vaikams. Pre
vencinę (išankstinio apsisaugo
jimo) programą koordinuoja 
Ričardas Liškauskas iš Burling- 
ton’o, Ont., ir Ilona Jonutytė. 
Jiems talkina savanoriai iš Klai
pėdos miesto Vaikų teisių ap
saugos tarnybos, Savanoriško
sios krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) ir miesto policijos.

Programa pritaikyta vai
kams, esantiems socialinės rizi
kos grupėje (vaikai, gyvenantys 
asocialiose, turinčių įvairių sun
kumų šeimose).

Tikslas - padėti blogo el
gesio paaugliams grįžti į visuo
menę, kad jie, pakeitę savo gy
venimo būdą, taptų naudingais 
piliečiais.

Kas savaitę yra organizuo
jami socialinių įgūdžių formavi
mo užsiėmimai pagal krikščio
niškus principus.

Skatinama meninė veikla, 
aiškinama apie švenčių prasmę 
bei lietuviškas tradicijas, spor
tuojama.

Psichoterapinė pagalba vyk
doma per vaidinimus, tikslingą 
laiko organizavimą, ypač sten
giantis panaudoti vaikų susido
mėjimą technika, susitikimais 
su įdomiais žmonėmis, ekskur
sijomis, žygiais.

Kanados lietuvių fondo, 
Kanados lietuvių katalikų cent
ro, asmeninių aukų bei vokiečių 
fondo “Renovabis” dėka galėjo 
būti įgyvendinta ši būtina pro
grama.

Stovyklos
1997 m. rugpjūčio 13-19 

d.d. įvyko DPJC nusikalstamu
mo prevencijos vasaros stovyk
la. Vyr. vadovė Virginija Balsy- 

man parašė savo įspūdžius:

“Visų širdys drebėjo, nes neži
nojome, kokie vaikai ateis į sto
vyklą... aš labai džiaugiuos va
dovais (kuriuos DPJC paruošė 
per Jaunimo vadovų kursus 
EP), kurie nebuvo kiekvienas 
sau, bet buvo kaip komanda. Jei 
reikėdavo pagalbos ar įveikti 
sunkumus, sukibdavo visi. Toks 
vadovų vieningumas padėjo ir 
vaikams susidraugauti, susiburti 
į vieną grupę... Visi rašėme 
vienas kitam palinkėjimus, 
pildėme anketas apie stovyklą. 
Buvo labai gaila skirtis, kad mes 
visi - tiek vaikai, tiek vadovai - 
sugebėjome būti viena: kaip 
laužas, į kurį sudeda skirtingas 
malkas. Jos užsidega ir dega, 
skleisdamos šviesą ir šilumą...”

“Liepsnelės” stovyklavietė
je, Giruliuose, netoli Klaipėdos 
liepos pradžioje vyko stovykla 
vadovams parengti. Dalyvavo 

.52 vadovai. Liepos 14-28 d.d. 
įvykusia vaikų stovykla domėjo
si Klaipėdos televizija, radijas, 
laikraščiai. Dienraštis “Klaipė
da” ta proga pažymėjo, kad 
DPJC gerą vardą pelnė iš pra
ėjusią vasarą organizuotos sto
vyklos. Paramos buvo gauta iš 
Klaipėdos švietimo skyriaus ir 
Atviros Lietuvos fondo, kad 
remtini vaikai galėtų stovyklauti.

Patarnavimas telefonu
Klaipėdoje paskambinus te

lefono numeriu 366-366 atsi
lieps DPJC “Jaunimo linijos” 
savanoris. Ši linija L. Poškaitės 
ir N. Pilipavičienės pastangomis 
veikia nuo liepos 1 d. Telefoni
niu būdu teikiama pagalba jau
nimui, turinčiam dvasinių prob
lemų, išgyvenančiam įvairius su
krėtimus ir krizes. Depresijos 
poveikiuose ne vienas jaučiasi 
nereikalingas, galvoja net nusi
žudyti. Patarėjai patys bando 
nelaiminguosius nuraminti, juos 
suprasti, atsekti priežastis. Su
dėtingesnių problemų atvejais

Linksmų SV. KlILEDU
ir laimingų bei sėkmingų

linkime visiems savo 
giminėms, draugams 
ir pažįstamiems -

Antanas ir Ona Baltrūnai

8V. KHLtuU 
ir

proga sveikiname mielus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir 
didžios sėkmės bei Dievo palaimos 
Naujaisiais metais -

Algis, Viltė, Daina, Aurelia, 
%.- Paulius, Algiukas ir Vanesa Valiuliai

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

šv. Kalėdų
ir laimingų bei 

pilnų geros 
nuotaikos

metų 
linki visiems 
lietuviams bei 
parapijiečiams -

Lietuvos kankinių 
parapijos choras

s
fa

t l e
E 
T



12 psl.-Tėviškės žiburiai-1997.XII.16«Nr.51-52(2494-2495)

Paminklas pirmosios lietuviškos knygos autoriui MARTYNUI 
MAŽVYDUI, atidengtas Lietuvininkų aikštėje, Klaipėdoje, 1997 m. 
rugsėjo 1 d. Projektas - skulptoriaus R. Midvikio ir architekto V. 
Mazurkevičiaus Nuotr. A. Šeštoko

proga 
nuoširdžiai sveikiname draugus, 

gimines, pažįstamus.
Jonas Stankus | 

Loreta ir Vida Stankutės

narius ir visus lietuvius čia ir Lietuvoje 
su ŠV. Kalėdom ir linkime daug 

laimės bei Dievo palaimos 
Naujuose metuose

Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

švenčių ir taimingų.
7 metų

linkime giminėms, draugams ir 
klientams -

Vytas ir Genė Kairiai
JWy Hamilton, Ont

proga sveikiname 
gimines, draugus ir 

pažįstamus, linkėdami daug 
laimės ir tyro džiaugsmo — Emilija, Alfonsas Kybartai 

Hamilton, Ont.

Mažvydo paminklas Klaipėdoje
Aikštė, kurioje susitiks viltis, 

išmintis ir stiprybė. Taip apibūdi
no “Klaipėdos” laikraščio žur
nalistė Rita Bočiulytė Lietuvi
ninkų aikštę, kurioje 1997 m. 
rugsėjo 1 d. buvo atidengtas 

lietuviško- 
Martynui

Martynui 
kilo jau

paminklas pirmosios 
sios knygos autoriui 
Mažvydui.

Mintis pastatyti 
Mažvydui paminklą
1970-aisiais metais, tačiau idėja 
dėl įvairių aplinkybių nebuvo 
įgyvendinta. Ji vėl atgimė “Sąjū
džio” laikais ir 1993 m. paskelb
to konkurso laimėtojais tapo 
klaipėdietis skulptorius Regi
mantas Midvikis ir klaipėdietis 
architektas Vytenis Mazurkevi
čius. Nepaprastai didelės pa
stangos išryškėjo Alfonso Žalio 
organizacinio komiteto “Pirma
jai lietuviškai knygai įamžinti” 
pirmininko. Jo dėka ir rūpesčiu 
projektas, kad ir su dideliais 
sunkumais, buvo laiku įgyven
dintas.

Suprasdamas tuometinę Lie
tuvos ekonominę būklę, pirmi
ninkas nesitikėjo lėšų iš miesto 
biudžeto paminklo statymui ir, 
kartu su kitais komiteto nariais, 
nutarė jas rinkti iš įmonių, or
ganizacijų, bei pavienių asme
nų. Simboliškai aukos buvo ren
kamos net mokyklose. Prie au
kų taip pat prisidėjo JAV ir Ka
nados lietuviai. Kanadiečiai 
šiam projektui suaukojo 3,585 
dolerių. Kiekvienam aukotojui

A. Žalys atsiuntė komiteto pa
ruoštą įspūdingą padėką. Vals
tybės vardu lėšomis šį projektą 
rėmė Lietuvos Kultūros minis
terija, nes jis buvo įjungtas į 
Pirmosios lietuviškos knygos 
450-mečio komisijos darbus. 
Aikštės gražinimo darbais rūpi
nosi miesto savivaldybė.

Skulptoriaus Regimanto 
Midvikio sukurtas M. Mažvydo 
paminklas iškaltas iš pilkšvo 
granito 4,5 m aukščio. Skulp
torius, kalbėdamas apie savo 
kūrinį, sako: “Norėjau atsigręžti 
į Renesanso epochą, dvasinio 
atgimimo laikus. Nes juk Rene
sansas atsigręžė į žmogų, į kū
rėją, kuris ... galėjo laisvai iš
reikšti savo idėjas... Pabandžiau 
pagauti tą jausmą, kada žmo
gus, nuveikęs kažką didelio, at
siduria greta su savo darbu, su 
savo kūriniu.”

Vytenis Mazurkevičius, Lie
tuvininkų aikštės rekonstrukci
jos architektūrinio projekto au
torius, aiškina savo projekto 
įgyvendinimą: “Nors pagrindi
niu aikštės elementu išlieka 
skulptūra, netoliese ‘mokyklėlė’ 
- kaip ‘Katekizmo’ elemento
riaus fragmentas su skiemeni
mis, iškaltas ant grindinio. 23 
kubai iš granito - ‘Katekizmo’ 
abėcėlės ar mokyklinių suolų 
asociacijos. Mes tarsi senos baž-

nyčios šventoriuje paliekame 
įrašus, įspaustus akmeny”.

Rugsėjo 1-oji, paminklo ati
dengimo diena, susilaukė gra
žaus oro bei daugybės žmonių, 
norinčių dalyvauti šioje svarbio
je Klaipėdos miesto šventėje. 
Atidengimo iškilmėse dalyvavo 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, kuris atidengė paminklą, 
kalbėjo Klaipėdos universiteto 
rektorius prof, habil. dr. Stasys 
Vaitekūnas, poetas Justinas 
Marcinkevičius ir kiti pareigū
nai. Justino Marcinkevičiaus žo
džiais “M. Mažvydas subartų 
mus už lengvabūdišką gimtosios 
kalbos pardavimą reklamai, sve
timus užrašus, išpeiktų pyktį, 
godumą, pavydą ir kitokias vi
suomenės susiskaldymo metas
tazes”.

Paminklas buvo pašventin
tas Lietuvos evangelikų liutero
nų vyskupo Jono Kalvano. Iš
kilmių praturtinimui giedojo du 
Klaipėdos chorai ir Klaipėdos 
universiteto folkloro ansamblis 
“Vorusnė”.

Vėliau rudenį aikštėje bus 
pasodintas ąžuolas. Tada trijulė 
bus užbaigta - paminklas, “mo
kyklėlė”, ąžuolas ir išreikšti trys 
simboliai - viltis, išmintis ir 
stiprybė.

Irena Meiklejohn

Dvasinės pagalbos centras jaunimui

įjjtįįristaus gimimo 
švenčių ir Naujų metų 
proga sveikinu mielus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdama šventinio džiaugsmo 
ir geriausios sėkmės 
Naujaisiais metais —

Lionė Kybartienė 
Hamilton, Ont.

RIS TAU S
GIMIMO

ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

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

1998-tųjų metų —
Kanados Lietuvių Bendruomenės W Hamiltono apylinkės valdyba

(Atkelta iš 11-to psl.) 
teginis planavimas, valdyba ir 
administravimas, finansinė ap
skaita, valdybų direktorių vaid
muo, savanorių grupės plėti
mas, bendruomenės centro 
vaidmuo ir poreikių programos.

Projektą finansavo kanadie
čių fondai tarptautiniams reika
lams, parėmė Klaipėdos miesto 
savivaldybės socialinės rūpybos 
skyrius, kultūros skyrius, Klai
pėdos meras dr. Šukys ir Labda
ros fondas “Žemės druska”. Se- ' 
minaruose dalyvavo 190 sava
norių iš įvairių Klaipėdos orga
nizacijų ir kitų Lietuvos miestų.

“Woodgreen” bendruome
nės centras Toronte įsteigtas 
metodistų pastoriaus ir veikia 
nuo 1937 metų. Personalą suda
ro 260 asmenų, metinis biudže
tas $10 milijonų. Centras aptar
nauja daugiau kaip 150,000 
žmonių. Veikia daugiau kaip 40 
tarnybų, tarp jų vaikų priežiūros 
ir auklėjimo, pagalbos pagyve
nusiems žmonėms, aprūpinimo 
butais, jaunimo konsultavimo, 
apmokymo ir įdarbinimo pro
gramos, socialinės tarnybos, 
imigrantų aptarnavimo.

“Woodgreen” turi 4 vaikų 
auklėjimo centrus 255 vaikams. 
Apmokymo su įdarbinimo pro
grama aptarnauja 1500 jaunuo
lių ir suaugusių, suteikia dau
giau kaip 400 butų mažas paja
mas gaunantiems žmonėms ir 
šeimoms.

Imigracijos tarnyba padeda 
kasmet įsikurti 10,000 žmonių; 
visuomenės pagalbos tarnyba 
kasmet aptarnauja apie 3,000 
pagyvenusių žmonių. Yra pro
gramos vaikams ir poilsio sky
riaus plėtimui.

“Woodgreen” yra viena iš 
pirmaujančių tos srities organi
zacijų ir turi stiprių ryšių su pa
našiomis tarptautinėmis organi
zacijomis. Jos dėka ir DPJC 
įsijungė į tarptautinę plotmę.

“Woodgreen” bendruome
nės centro direktorius padėjo 
suorganizuoti buvusio Klaipė
dos mero dr. Šukio kelionę į 
Torontą 1996 m. Teko dr. Šu
kiui susitikti su atitinkamais To
ronto miesto pareigūnais bei 
įvairių miesto skyrių direkto
riais. Toronte įvyko tada tarp
tautinė konferencija “Coalition 
of Neighbourhood Centres”. 
Direktorius Brian Smith parė
mė Lietuvos atstovą Klaudijų 
Stanionį, kuris galėjo dalyvauti 
šioje konferencijoje.

“Woodgreen” ruošiasi ieš
koti lėšų, kad padėtų Klaipėdos 
centrui. Yra rastas senas ap
griuvęs pastatas “Sodžius”, ku
riam reikia apie $250,000 re
montui (Lietuvoje yra dabar 11 
tokių veikiančiųcentrų).

DPJC Centro savanoriai 
apklausė “Sodžiaus” rajono gy
ventojus ir sužinojo, kad daugu
ma pasigenda klubų, centrų kul
tūriniams renginiams, kad būtų 
užimtas jaunimas laisvalaikiais. 
Didžiausios bėdos tame rajone 
yra girtavimas ir chuliganizmas.

9Qpksmų ^Kajėdų švenčių
ir laimingų
O^aujųjų 1998 metų 
linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Roma ir Jurgis Jurgučiai, 
Hamilton, Ont

investuoja savo laiką ir 3 metų 
patirtį ugdyti jaunimui, nes jau
nimas yra mūsų ateitis. Tinka
mai paruoštas jaunimas gali pa- 

. veikiai vykdyti visas programas, 
kurios atsiliepia į Klaipėdos 
jaunimo problemas ir poreikius.

Svarbiausia yra savanorių 
maldos grupė, kuri meldžiasi už 
tuos, kuriems ji padeda, ir už 
geradarius, kurie remia centrą 
bei jo veiklą.

Su dėkingumu priimame 
aukas. Čekius rašyti DPJC 
Centrui. Mūsų sąskaitos nume
ris 165059.17, Toronto Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyve.

Jei būsite Klaipėdoje, pra
šome aplankyti. Centras yra 
prie Šv. Juozapo Darbininko 
parapijos, Smiltelės gt. 27; tele
fonas - 36-04-11 ir interneto 
numeris - dpjc@dpjs.klp.osf.lt.

Vienas sveikintinas pavyz
dys: 1997 m. spalio 21 d Sv. Jo
no lietuvių kapinėse Mississau- 
goje palaidotos a.a. Laimos Ra- 
tavičiūtės (42 m.) tėvai K. ir A. 
Ratavičiai iš Otterville, Ont., 
pasiryžo velionės dukters vardu 
suorganizuoti fondą, kuris pa
dėtų remti apleistiems gatvės 
vaikams skirtą prevencinę pro
gramą.

1997 m. spalio 1 d. Klaipė
dos miesto savivaldybė perleido 
Centrui naudotis 8 kambarių 
apleistą butą vargingame Klai
pėdos rajone. Šiuo metu ieško
ma lėšų, kad būtų galima šį bu
tą suremontuoti pagal miesto 
sveikatos, gaisro ir apsaugos 
skyrių reikalavimus.

ŠV. KALĖDŲ g
IR NAUJŲJŲ 1

SMETŲ 
švenčių proga sveikiname 

gimines, draugus ir pažįstamus - i i 
Teresė, Juozas Andrukaičiai, Juozas Kalmatavičius B:

mielus draugus ir pažįstamus, linkiu 

jaukių Kalėdų švenčių 
bei laimingų, sveikų

Naujų metų -
Alina Kšivickienė, 

Dundas, Ont.

SV.KAL6DU ir i

Albinas Gačionis ir šeimaPetras ir Irena ZubaiHamilton, Ont.

M................................

i “TALKA” lietuvių kredito kooperatyvas
jT/jCX jFr£*. JTrZ* l 3f

švenčių ir 
įfloųjujfhiu

proga 
nuoširdžiai sveikina 

savo narius bei 
visus lietuvius ir 

linki gražių, sveikų 
ir laimingų dienų —

Valdyba, 
komitetai ir tarnautojai

Tikslai ir lėšos
Dvasinės pagalbos jaunimui 

centro pagrindinis uždavinys 
yra ugdyti jaunimą įvairia veik
la, padėti kitiems remiantis 
krikščioniškais principais. DPJC

Vielus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikiname su 

šv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės 
ir sėkmės

Naujų metų proga 
savo gimines, draugus 
ir pažįstamus sveikina —

Tilisonburg, Ont. Leokadija ir Juozas Vitai

velkinameUžmigo žemė, ir alėjos 
Aplink visur nurimo 
Tylioj nakty toli Betliejuj 
Mažylis Kristus gimė...

su šv. O^gfedomis \ 
ir ateinančiais

Q\auj aisiais metais
draugus ir pažįstamus.

Naujaisiais metais -
Onutė, Edis ir Algis Adomauskai, 

Hamilton, Ont.

DŽIUGIŲ 
KALĖDŲ 
.ŠVENČIŲ yg 
ir laimingų 
bei sėkmingų

Naujų metų
visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems nuoširdžiai linki —

mailto:dpjc@dpjs.klp.osf.lt


Vilniaus Bernardinų šventovė ir Adomo Mickevičiaus paminklas, kur 
1987 m. rugpjūčio 23 d. įvyko demonstracija, įžiebusi Lietuvos 
atgimimą Nuotr. J. Žygo

Kelionės įspūdžiai
LIETUVA IŠ ARTI

Tyro Kalėdų džiaugsmo, g*
V laimės, sveikatos bei ramybės

■ Naujaisiais metais
linki visiems giminėms, 

draugams ir pažįstamiems

Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima

t SV. KALĖDŲ IR
S
l NAUJŲ METŲ
1 proga savo gimines, draugus 

ir pažįstamus sveikina -

Regina Bražukienė
Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

su šv. TšaLeaomis,
lindime laimingų

tSYaujųjų metų
giminėms, draugams

ir pažįstamiems —

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

Paprastai daugelio lankyto
jų vaikščiojimas Vilniuje baigia
si su katedra ir jos aikšte. O rei
kėtų paeiti dar toliau į dešinę. 
Ten buvusiame Bernardinų so
de, yra vaikams pramogų cent
ras. Netoliese yra Šv. Onos ir 
Bernardinų šventovės. O dar 
trupučiuką paėjus yra Adomo 
Mickevičiaus paminklas, prie 
kurio prasidėjo Lietuvos atgimi
mo judėjimas. Čia 1987 m. rug
pjūčio 23 d. buvo pirmą kartą 
viešai pasmerktas Ribbentropo- 
Molotovo susitarimas. Vaka
rams apie tą numatomą protes
to mitingą buvo iš anksto pra
nešta.

Istorinė vieta
Tuo metu iš JAV viešėjusi 

Lietuvoje Milda Palubinskaitė, 
atmintinai išmoko minėjimo 
tekstą, kuris tokiu būdu buvo 
paskelbtas Vakarams. Čia LKP 
centro komitetas padarė taktinę 
klaidą. Nors jau žinojo protesto 
rengėjų pavardes ir juos sekė, 
bet nesuėmė. Nepaisant milici
jos, mitingas įvyko ir jame kun. 
Robertas Grigas pasakė: už 
Lietuvos “prisijungimą” balsavo 
ne tėvai ir seneliai, o rusų tan
kai. O sekančiais metais jau su
sirinko minia Katedros aikštėje 
ir pasirodė pirmosios tautinės 
vėliavos. Manau, kad toje vieto
je, kur įvyko pirmasis mitingas, 
reikėtų pastatyti ir paminklą su 
įrašu: “Čia 1987 m. prasidėjo 
Lietuvos atgimimas”.

Vilniaus senamiestyje be
veik kas 4-5-tas namas yra pa

žymėtas memorialine lenta. Tai 
labai dažnai mums visai neži
nomos lenkiškos arba žydiškos 
pavardės.

Nesu priešingas memoriali
nėms lentoms, nes jos miestui 
teikia tarptautinį pobūdį, t. y. 
tokį, koks Vilnius per amžius 
buvo.

Iš Lenkijos beveik kasdieną 
matėsi 3-4 autobusai turistų. Jie 
atvažiuoja ne tik prie Aušros 
Vartų pasimelsti, bet ir aplan
kyti Pilsudskio paminklą prie 
Rasų kapinių. Priešais kapines, 
viduryje lenkų legionierių kapų, 
yra didžiulis juodo akmens ka
pas su įrašu (lenkiškai): “Moti
na ir jos sūnaus širdis”. Čia be
veik visuomet stovi lenkų būre
lis ir gal du-trys autobusai, ku
rie juos iš Lenkijos atvežė. Aiš
kiai matyti, kad tas kapas daug 
užsienio valiutos Vilniui duoda.

Gynybos siena
Maždaug toje pat miesto 

dalyje yra dar viena įdomi ir 
lankytina vieta, būtent artileri
jos bokštas - bastionas. Nuo 
Aušros Vartų reikėtų eiti Suba
čiaus gatve ir paskui truputį į 
kairę. O iš Didžiosios gatvės ar 
senosios rotušės reikėtų eiti 
Bokšto gatve. Bet geriau eiti 
nuo Aušros Vartų pusės ir tuo 
pačiu keliu grįžti atgal. Mat 
man vienam eiti Bokšto gatve 
buvo nedrąsu.

Daugeliui yra neaišku, kas 
yra tas bastionas? Tai XVI 
šimtmečio gynybos sienos gerai
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JUOZAS ŽYGAS,
Čikaga

IV
išlikusi dalis. Tai gynybos sienos 
bokštas, iš kurio įeinama į šlaite 
iškastą tunelį su artilerijos šau
dymo angomis. Lubose yra an
gos, kad ištrauktų parako dū
mus. Tas tunelis yra gana ilgas 
ir vasaros metu vėsus.

Yra apie tuzinas įvairių ar
tilerijos pabūklų. Sienų nišose 
matyti įvairių ginklų ir tame tu
nelyje rasti rodiniai. Nuo to 
bokšto ar kalvos viršaus gerai 
matosi senojo Vilniaus dalis. 
Jau minėtas bokštas yra ge
riausiai išlikusi ir įspūdingiausia 
Vilniaus gynybos įrenginių da
lis.

Lietuvos Vytis
Aušros Vartų viršuje matyti 

Vytis. Iš abiejų pusių jį saugo 
grifai. Galbūt tie grifai ir apsau
gojo tą Vytį: jo nepalietė nei 
carinės Rusijos žandarai, nei 
lenkai, nei bolševikinio siautė
jimo metai. Turbūt todėl ir 
prezidentinę vėliavą, kuri buvo 
sukurta jau A. Brazausko lai
kais, taip pat saugo tokie grifai. 
Gynybos siena nėra labai įspū
dinga. Šaudymo angos gana že
mai, pati siena neaukšta, ir ne
stora. Galbūt todėl, kad ji buvo 
statoma apsigynimui nuo toto
rių puolimų. O totorių kariuo
menė buvo lengvosios kavaleri
jos tipo. Ji nebuvo apsisunkinu
si gurguolėmis ar artilerija. Tad 
nuo jų puolimų ir tokios sienos 
užteko.

Religinis centras
Dar stabtelėkime Katedros 

aikštėje, nes tai pagrindinė Vil
niaus dalis. Šioje vietoje, kuri 
praeityje vadinosi Šventaragio 
slėniu, priešmindauginiais lai
kais buvo religinis lietuvių cent
ras. Katedros požemiuose yra 
atkastas ir aukuras. Ant pago
niškos šventyklos liekanų buvo 
pastatyta pirmoji Lietuvos krikš
čioniška katedra. Reikia pagirti 
katedros statytojus, kad jie ne
sunaikino senojo kulto liekanų.

Katedros fasadą puošia sta
tulos, kurios bolševikmečiu 
(greičiausiai lietuvių potvarkiu) 
buvo nugriautos. Mat katedra, 
Gedimino kalno pilies bokštas 
ir Trys kryžiai yra neatskiriamas 
trejetukas, kuris simbolizuoja 
visą Vilnių. Prieš karą, lenkų 
valdymo laikais, katedra ir Trys 
kryžiai nakties metu buvo ap
šviečiami prožektoriais.

Katedros aikštę, kaip sosti
nės pagrindinę vietą, reikėtų 
tinkamai prižiūrėti ir ją puošti. 
Apie naujai pastatytą paminklą 
Gediminui nepasakyčiau, kad 
jis prie tos aikštės aplinkos tin
ka. Tą vakarą, po visų vaikščio
jimų sugrįžęs, savo užrašuose 
pažymėjau: “Tokį paminklą ga
lėjo pastatyti tik tie, kuriems 
nėra brangi Lietuvos istorija”. 
Žymiausią Lietuvos valdovą, 
kurio dinastija sėdėjo žymiuo
siuose Europos sostuose, kurį 
popiežius, kitų valstybių valdo
vai ir ordinas savo laiškuose 
“karaliumi” vadino, jo palikuo
nys jį pėstininku padarė. (B.d.)

• Žmogus be religijos yra keleivis be 
tikslo, klausėjas be atsakymo, ko
votojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS
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inksmų Kristaus 
gimimo švenčių ir sėkmingų 
Naujųjų metų 
visiems geros valios 
tautiečiams, mylintiems savo 
gimtąjį žodį ir dirbantiems 
savo tautos gerovei.

V. Aušrotas, 
Anapilio knygyno vedėjas

Anapilio moterų 
būrelio valdyba

SV. KALCDU
proga sveikina
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1998-siais metais.

Valdyba

Asz veikinu su sv. Kalėdomis savo 
sūnus - Remigijų ir Arvydą, 
dukras - Dalią ir Lindą su šeimomis 

bei visus gimines, artimuosius, 
draugus ir linkiu laimingų bei 

sėkmingų Naujų metų -
Janina Blauzdžiūnienė, 

La Salle, Que.

Mielus klientus, 
S draugus bei 
į pažįstamus

SVEIKINA

kujųjų

Lilija Pacevičienė ir 
Valteris Dauginis

Namų - gyvybės - automobilių - komerciniai 
Įvairių draudos bendrovių atstovybė 

2 Jane Street, Suite 204, Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-4232, namų 905 822-8480

proga

kooperatyvo nariams ir 
visiems tautiečiams

LAIMES ir SĖKMĖS 
nuoširdžiai linkime 

mieliems

\ ......-f
T

,'iį A
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g Džiugių
•g šventų Kalėdų 
g ir laimingų bei pilnų g 9eros nuotaikos 

g Naujų metų 
f linki visiems giminėms, 

draugams bei pacientams

jff--

jK: dr. Gina J. Ginčauskaitė,
optometristė

Dalis KLB XVI-tosios krašto tarybos trečiosios sesįjos (1997.XI.29) dalyvių, pasiskirsčiusių į diskusijų 
būrelius Nuotr. R. S. Jonaitienės

85

Mount Hope, Ont.

Sveikiname 
su šv. Kalėdomis 
ir linkime sveikų 
bei laimingų 

Naujųjų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Janina ir Vytautas Svilai

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname 

p™*-’

ir linkime laimingų

"■L

1998 metų -
JpT* Juzefą ir Jonas Valiuliai
'ida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai ||

ŠV. KALĖDŲšvenčių « 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių bei laimingų 
Naujų metų - .g

Danutė, Petras ir f?
^lę. Raminta Petrauskai, Hjį

Anastazija Petkevičienė

I Džiugių 
įg .šv. Kalėdų
| bei laimingų

Naujų metų
gs linkime giminėms, draugams 

ir pažystamiems -
i Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

7,

Mokytojai
ANTANAS GVILDYS, 

Jurbarkas
Labai nuoširdžiai dėkoju už 

paskutiniuosius “Tėviškės žibu
rių” numerius. Trisdešimt de
vintajame numeryje dėmesį pa
traukė Vytauto Dyvo anotacija 
apie Algimanto Mackaus knygų 
fondo išleistus J. Kaupo “Raš
tus” bei J. Kojelio pasakojimas 
apie B. Brazdžionio viešnagę - 
“triumfališką žygį per Lietuvą”. 
Keturiasdešimtasis šių metų nu
meris pradžiugino Alės Rūtos 
nuomone apie A. Lukšytės ro
maną “Prošvaistė šešėlyje”. 
Spalio 7-osios numeris sudomi
no visais straipsniais, išspaus
dintais 5-7 psl.

Džiaugiuosi, jog “Tėviškės 
žiburiai” lanko mane. Norėčiau 
bent šiek tiek prisidėti prie Jūsų 
veiklos. Gal kelios mintys, ku
rias šį kartą ketinu Jums pa
teikti, bus įdomios ne tik li
tuanistams specialistams, bet ir 
kitiems lietuvybės skleidėjams, 
“Tėviškės žiburių” skaitytojams.

1997. X. 10 Vilniuje įvyko 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų sąjungos VIII suva
žiavimas, į kurį susirinko apie 
šimtas atstovų iš įvairiausių Lie
tuvos vietovių. Suvažiavimo da
lyvius pasveikino seimo švieti
mo, mokslo ir kultūros komi
teto pirmininkas Z. Jackūnas 
bei Švietimo ir mokslo minis- 
teris Z. Zinkevičius.

Lietuvių kalbos ir literatū
ros mokytojų sąjungos veiklos 
pradžia - 1935 m. Sovietinės 
okupacijos metais teko “užmirš
ti”, jog yra tokia organizacija. 
Tik 1993 m. pavasarį Kaune su
sirinkę lituanistai nutarė atgai
vinti savo veiklą. Per Atgimimo 
ketverius metus atlikta nemažai 
darbų: organizuoti seminarai, 
susitikimai, paruošti dokumen
tai dėl mokyklos lituanizavimo 
ir lietuvių kalbos mokytojų dar
bo sąlygų pagerinimo. Į teikia
mas rekomendacijas Švietimo ir 
mokslo ministerija atsižvelgė ir 
įpareigojo Lietuvos mokyklas 
labiau rūpintis gimtąja lietuvių

Lietuvoje ir išeivijoje
kalba bei finansiškai paskatinti 
lietuvybės skleidėjus.

Suvažiavimo metu buvo 
daug diskutuojama apie Sąjun
gos atliktus darbus bei veiklos 
perspektyvas. Lietuvoje dar vei
kia lietuvių kalbos mokytojų 
metodinės tarybos, atliekančios 
beveik tuos pačius darbus kaip 
ir Sąjunga, todėl nutarta siūlyti 
abiem organizacijom suvienyti 
savo jėgas ir siekti įgyvendinti 
bendrus lituanistinės veiklos 
tikslus.

Naujoji Lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojų sąjungos 
valdyba, vadovaujama pirminin
kės Anykščių A. Vienuolio vi
durinės mokyklos lituanistės L 
Andriukaitienės, 1997. X. 30 
susirinko Vilniuje aptarti įvyku-

šio suvažiavimo rezultatų. Buvo 
parengta dvejų metų veiklos 
programa. Be įvairiausių darbų, 
numatyta ieškoti bendradarbia
vimo galimybių su užsienyje dir
bančiais lietuvių kalbos moky
tojais.

Būtų labai puiku, jeigu 
Amerikoje dirbą lietuvių kalbos 
mokytojai parašytų Sąjungai 
apie savo lituanistinę veiklą, 
problemas bei laimėjimus.

Laiškus galima rašyti valdy
bos nariams: Elonai Bagdana- 
vičienei (Švietimo ir mokslo mi
nisterija, Ugdymo turinio sky
rius, A. Volano g. 2/7, 2691 
Vilnius, Lietuva) arba šio 
straipsnelio autoriui Antanui 
Gvildžiui (p.d. 41, 4430 Jurbar
kas, Ųietuva).

Mokytojų suvažiavimas
Kanados lietuviškųjų mo

kyklų mokytojų suvažiavimas 
įvyko 1997 m. lapkričio 29 d. 
Anapilio parapijos salėje Mis- 
sissaugoje. Į suvažiavimą atvyko 
mokytojos, mokytojai ir vedėjai 
iš Hamiltono, Otavos, Kalgario, 
Montrealio, Rodney, Londono 
ir Toronto.

Jau pats suvažiavimas yra 
visuomet didelis! įvykis lituanis
tinio švietimo darbe, o šį kartą 
jis buvo svaresnis dar tuo, kad 
tapo įpintas į “Lietuviškosios 
knygos” savaitgalį ir tokiu būdu 
papildytas ypatingomis pamal
domis, parodomis bei nepapras
tu minėjimu.

Suvažiavimą pradėjo ir vi
sus pasveikino KLB krašto val
dybos švietimo komisijos pirmi
ninkė Irena Ross. Jinai pateikė 
darbotvarkę, pagal kurią vyko 
tolimesnė suvažiavimo eiga, ir 
pristatė paskaitininkę Raudą 
Rautinš-Dickinson. Ji taip pat 
priminė apie Martyno Mažvydo 
“Katekizmo” 45(5 m. sukakties 
renginius.

Pasibaigus suvažiavimui, I.

r ArjmiiMUiu

f
pažįstamus sulaukus 1
šv. Kalėdų ir ,g

1998 naujų metų ,g
bei linkime sveikatos ir jK*

Dievo palaimos — pS
Adelė, Danutė, 

Raimundas Stulgiai tį

Ross prašė visus vedėjus pasi
imti iš jos čekius, skirtus pa
lengvinti švietimo darbui visose 
mokyklose. Piniginė pagalba iš 
KLB švietimo komisijos pri
klauso nuo mokinių skaičiaus 
mokykloje.

Šio suvažiavimo metu buvo 
įteikta piniginė premija Onai 
Stanevičiūtei (Hamilton) už jos 
sukurtą programą lietuviškoms 
mokykloms, t.y. jos apgintą ma
gistrės tezę. O. Stanevičiūtė, pa
dėkojusi už dovaną, tuoj pat 
įteikė šios programos egzemp
liorius mokyklų vedėjoms.

Labai džiugu, kad į suvažia
vimą vėl buvo pakviesta dauge
liui mokytojų jau žinoma Rauda 
Rautinš-Dickinson - svetimų 
kalbų dėstymo specialistė.

Šį kartą mūsų mokytojai-os 
turėjo progą susipažinti su stra
tegija ir keliais dėstymo būdais 
vyresnio amžiaus skyriuose (Ju
nior High School). Tai buvo 
įdomi ir naudinga paskaita ne 
tik pradedantiems dirbti lietu
viškose mokyklose, bet ir paty
rusioms mokytojams, norin
tiems dėstyti sėkmingiau.

g Linksmų
šv. Kalėdų

£ ir laimingų bei 
sėkmingų

g Naujų metų
jįį linkime giminėms,

dra ugams ir pažįstamiems — Jonas ir Elena Bukšaičiai, 
Rasa ir Neil Wilkinson Lietuvių vaikų darželio Anapilyje mokytojos. Iš kairės: M.

Raščiauskienė, L. Dauginienė, A. Paulionytė Nuotr. G. Paulionienės

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

šventų Kalėdų,
laimingų ir sveikų,

Naujųjų 1998metų!
M. Lazdutis, Hamilton, Kanada

Linksmų >
Kalėdų švenčių
ir laimingų

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

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

Kristina Dziemionai

Mokyklų vedėjos padaro 
pranešimus apie mokinių skai
čių, nuveiktus darbus, džiaugs- 

. mus bei rūpesčius, kurie dažnai 
yra būdingi daugeliui mokyklų. 
Galime visi pasidžiaugti, kad 
jau kai kurios lietuviškos mo
kyklos naudojasi pačia moder
niausia technologija švietimo 
srityje. Pavyzdžiui Hamiltono 
M. Valančiaus liet, mokykla tu
ri savo techniką ir kviečia visus 
bendradarbiauti. R. Kluičienė iš 
Otavos teiravosi, kada pasiro
dys vaizdajuostė iš vasaros šven
tės ir sekantis Kanados lietuviš
kų mokyklų metraštis.

Pastebime, kad mūsų mo
kyklų tarpe yra mažų mokyklų 
be pastovių patalpų, nemoka
mai dirbančių mokytojų (Otava, 
Calgary) ir didelių su šimtais 
mokinių, besiruošiančių minėti 
50 metų sukaktį (Torontas). Ta
čiau ir tos mažos ir tos didelės 
mūsų išeivijos mokyklos vykdo 
vieną ir tą patį uždavinį - moko 
jaunąją kartą gimtosios lietuvių 
kalbos, skiepija jai mūsų tradi
cijas, stengiasi išauginti gerus 
Lietuvos vaikus ir būsimus išei
vijos veikėjus.

Suvažiavmo metu veikė nau
jausių mokslo priemonių paro
da, kruopščiai, kaip visuomet, 
paruošta Živilės Šelmienės.

Šis neeilinis, gerai supla
nuotas Kanados lietuvių moky
tojų suvažiavimas įvyko kartu su 
KLB XVI krašto tarybos suva
žiavimu ir buvo baigtas vyno bei 
sūrio vaišėmis.

Nelė Astravienė, Calgary

Mano nuoširdus sveikinimai iš 
gražios Dainavos šalies 

Kalėdų švenčių proga. 
Sveikinu gimines, draugus, 
prietelius ir visiems linkiu 
sveikatos —

Aleksas Žulys, 
Druskininkai

ir
Naujųjų metų

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus 
Kanadoje bei Amerikoje 
sveikina - Andrius Petrašiūnas,

London, Ont

I 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



Obeliškių šventovės liekanos 1993 m. Prūsų Lietuvoje

tNuoširdziai sveikiname
gimines, draugus ir 
pažįstamus su 
šv. l&tecfoinis 
ir linkime 
laimingų bei 
sėkmingų
Naujųjų metų -

Irena ir Vytas Biskiai

ui(uii£. visus gimines,^ 
draugus ir pažįstamus su | 
SV. Kalėdomis ir linkime | 
sėkmingų bei laimingų

., , • Naujų metų I
Kazys ir Adele Ivanauskai ®

Nuotr. M. Purvino

SPAUDOS BALSAI
Lenkija ir jos kaimynai

Šv. Kalėdų ir

Naujųjų metų proga 

sveikinu gimines, draugus 
.bei pažįstamus Lietuvoje,

S* Kanadoje bei Floridoje 
® ir linkiu j iems Viešpaties 

malonių -
Janina Birgelienė
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Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

^Kalėdų ir * 

O'įaujų metų proga
Lietuvių spaustuvė 

TIME PRESS 
sav. V. A. J. B. Banaičiai 

82 Queen Elizabeth Blvd. 
Tel. 416 252-4659

u s
u

inksmų

5v. (Xaledu
bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, 
visiems lietuviams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki ir toliau pasiruošęs sąžiningai 
patarnauti - 

savininkas
Jurgis Kuliešius su šeima

Krokuvoje leidžiamas savai
tinis žurnalas “Przekroj” š. m. 
lapkričio 2 d. laidoje išspausdi
no prof. Pomianowski’o mintis 
apie Lenkijos santykius su jos 
rytų kaimyninėmis valstybėmis: 
“Ar Rusija, kaip tvirtina J. 
Giedroyc, dar vis yra didžiausia 
ir sunkiausia Lenkijos proble
ma? - Žinoma! Todėl Lenkijos 
interesas yra ginti Ukrainos ir 
Lietuvos nepriklausomybes” - 
sako prof. Pomianowski. “So
vietų Sąjungos subyrėjimą, kai 
dar niekas Europoje to nesap
navo, numatė kaip tik J. Gied
royc. Mano manymu, tai švie
siausia lenkų tarpe galva. Tai 
formulavo vyriausias Paryžiaus 
žurnalo ‘Kultūra’ publicistas J. 
Mieroszewski, kuris laikė lietu
vius, ukrainiečius ir gudus svar
biausiais Lenkijos sąjunginin
kais.

Iš šios idėjos kyla paprasta, 
bet pagrindinė Lenkijos rytų 
politikos išvada: draugystė su 
Rusija yra būtina, tačiau su vie
na sąlyga - ne Lietuvos, Gudi
jos ir Ukrainos, mūsų tiesiogi
nių kaimynų, suverenumo ir jų 
gyvybinių, interesų pažeidimo 
kaina. Lenkija istorinės sienos 
su Rusija neturi. Noras vyrauti 
Lietuvoje, Ukrainoje ir Gudijo
je buvo šimtmečiais tarp Lenki
jos ir Rusijos nesantaikos prie
žastis. Kaip žinoma, Lenkija 
viešpatavo šiose žemėse, ir tas 
davė Rusijai dingstį ginti bro
lius slavus ortodoksus nuo kata

likiškos grobuoniškos karališ
kos Lenkijos. Šiandien šis ‘ne
santaikos kaulas’ turi galimybę 
negrįžtamai išnykti jeigu Lietu
va, Ukraina ir Gudija bus ne
priklausomos, dings taip pat ir 
amžini tarp Lenkijos ir Rusijos 
konfliktų šaltiniai. Tai ne ma
žiau svarbu, kaip kvietimas 
glaustis po ŠAS (NATO) skė
čiu.”

Tuo klausimu pasisakė ir 
pats žurnalo “Kultūra” redakto
rius J. Giedroyc, kurio pareiški
mas prez. Brazauskui buvo iš
spausdintas jo redaguojamo 
žurnalo 1997 m. spalio laidoje: 
“1989 m. Lenkija tuoj po nepri
klausomybės atgavimo paskelbė 
esamų sienų neliečiamybę. Tai 
reiškė Lietuvos, Ukrainos ir 
Gudijos atžvilgiu pretenzijų at
sisakymą. Ji taip pat, žlugus So
vietų Sąjungai, labai greitai pri
pažino Baltijos kraštų, Ukrai
nos ir Gudijos nepriklausomy
bes. O Lietuvai, kurios parla
mentas 1990 m. kovo 11 d. pa
skelbė nepriklausomybę ir susi
dūrė su sovietų kariuomenės iš
puoliu, lenkų parlamentarai bei 
politikai, aktyviai' dalyvavę par
lamento gynime, buvo pasiruo
šę suteikti maksimalią paramą. 
Šia tema pokalbius vedė Sąjū
džio pirmininkas Vytautas Lands
bergis ir Czeslaw Okinczyc. To
dėl oficialus Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimas galėjo 
įvykti tik 1991 m. rugpjūčio 26 d.

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir 

v linkime laimingų bei 
sėkmingų Nauj ų metų - 

Alma, Jonas, Danis ir 
:ff Kęstutis Jurėnai

| Visiems
I lietuviams linkime

Būklė vis dėlto buvo sunki 
ir sudėtinga. Lietuvos visuome
nėje vyravo nepasitikėjimas 
Lenkija, kuri buvo įtariama, kad 
neatsisako Vilniaus. Šis įtarinė
jimas buvo kurstomas kai kurių 
Lietuvos lenkų vadovų neatsa
kinga veikla ir lenkų valdžios 
nerangumu.”

Tarnautojų uždarbiai
Maskvos dienraštis “Izves

tia” 1997 m. lapkričio 12 d. lai
doje apie Lietuvos gyventojų 
turto ir pajamų deklaraciją ra
šo: “Šį rinkinį, išleistą 500 eg
zempliorių tiražu ir turintį 900 
puslapių pateikė žurnalistams 
seimo pirmininko pavaduotojas 
A. Kubilius. Jis skaitomas kaip 
patrauklus romanas, nors iš
margintas tik pavardėmis ir 
skaitmenimis. Lietuvos seimo 
pirmininko pavaduotojas prana
šauja, kad jis pateks į labiausiai 
skaitomų knygų sąrašą. Tikru
moje yra taip: jo veikėjai yra ge
rai žinomi ir gerbiami žmonės. 
Skaičiai - jų pajamų suma.

Beje, be nenugalimos pilie
tiškos aistros skaičiuoti pinigus 
svetimose kišenėse knyga iššau
kė didelį visuomenės susidomė
jimą dar ir todėl, kad padeda 
kontroliuoti valdančiųjų paja
mas, priverčia juos nepainioti 
valdiškų interesų su asmeniniais 
ir saugotis nelegalių pajamų.

‘Kai kuriems teks pasiaiš
kinti, kokiu būdu jie sukaupė 
tokį turtą’ - pareiškė Kubilius. 
Reikia manyti, kad pirmaisiais, 
turinčiais pasiteisinti, galės būti 
buvę generalinės prokuratūros 
vadovai, kurie aukštų pareigūnų 
tarpe praėjusiais metais dau
giausiai uždirbo. Taip buvęs ge
neralinis prokuroras V. Nikiti
nas uždirbo 118.000 litų, o jo 
pavaduotojai A. Paulauskas ir 
A. Pėstininkas atitinkamai 98.- 
000 ir 88.000 litų. Iš kur tokios 
didelės pajamos pas vyriausius 
Lietuvos įstatymų saugotojus, 
kai jų vidutinis mėnesinis už
mokestis yra maždaug 4000 li
tų? Toks klausimas iškyla dau
geliui ‘pajamų knygos’ skaityto
jų. Krašto prezidentas A. Bra
zauskas praėjusiais metais už
dirbo maždaug pusę to - 64.000 
litų”. J.B.

Xjinksmu
ŠV. Kalėdų ir laimingų

aujųjų metų
linkime sesėms bei broliams 

šauliams Tėvynėje ir išeivijoje.

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

SKKALSDCĮ ir
laimingų Naujųjų metų 
linki visiems savo klientams, 
draugams bei pažįstamiems

Valteris, Riek ir Rima Drešeriai — VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

DRESHER INSURANCE BROKERS LTD.
W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR 
DRESHER APPRAISAL SERVICES LTD.

džiugių ŠV. KALĖDŲ
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

| The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
| 615 Main St. E. 195 King St. W.

Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303

Andrew Swan - Manager

Dundas, Ontario 
Tel. 627-7459

Christopher Franklin - Manager

^aika ir geroji valia
Tegu tic ypatingi prisiminimai, kuriais Jūs 

su savo šeima bei draugais dalinatės, neša jums 
palaimos ir taikos per visus ateinančus metus.

“Žmonės rūpinasi žmonėmis”

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?
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Vilniaus miesto meras ROLANDAS PAKSAS pasirašo Vilniaus- 
Toronto miestų bendradarbiavimo sutartį su Toronto mere BARBARA 
HALL Nuotr. R. Vaštoko

Vilniaus ir Toronto 
draugystė

Susitikimas su lietuviais
Rolandas Paksas, Vilniaus 

miesto meras, “Canadian Ur
ban Institute” kvietimu, su de
legacija atvykęs j Torontą pasi
rašyti su šiuo miestu draugystės 
ir ekonominių ryšių sutartį, 
gruodžio 2 d., 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje susitiko 
su nemažu būriu lietuvių, dau
giausia Bendruomenės veikėjų. 
Susitikimą surengė KLB krašto 
valdyba, vad. A. Vaičiūno, ku
ris, pradėdamas vakaro progra
mą, pasveikino svečius ir pa
kvietė kalbėtojus. Kalbėjo iš 
Otavos atvykęs ambasadoriaus 
pavaduotojas J. Paslauskas, gen. 
garbės konsulas H. Lapas, de
legacijos narė Dalia Bardaus- 
kienė, pristačiusi merą ir kitus 
delegacijos narius.

Vilniaus meras trumpame 
savo žodyje papasakojo savo gy
venimo kelią iki įsijungimo į 
politinę-visuomeninę veiklą, iš
reiškė viltį, kad tauta išrinks 
prezidentą, Lietuvai labiausiai 
nusipelniusį žmogų. Padėkojo 
už suteiktą progą susitikti su 
Toronto lietuviais. Šio įvykio 
prisiminimui delegacijos nariai 
KLB pirm. A. Vaičiūną ir gen. 
garbės konsulą H. Lapą perjuo- 
sė gražiomis juostomis, klebo
nams kunigams prel. J. Staškui 
ir A. Simanavičiui, OFM, įteikė 
dovanėles. Vakaro šeimininkas 
A. Vaičiūnas pristatė Bendruo
menės veikėjus bei talkininkus 
ir visus dalyvius pakvietė pasi
vaišinti. Laisvais pokalbiais prie 
užkandžių ir vyno buvo baigtas 
apie tris valandas užtrukęs 
renginys.

Pasirašomos sutartys
Gruodžio 4 d. Toronto 

“Board of Trade” patalpose bu
vo pasirašyta Toronto ir trijų 
Baltijos kraštų sostinių savival
dybių bendradarbiavimo sutar
tys. Prieš pasirašymą keletą žy
mesnių bendrovių (pvz. Statoil) 
pareigūnai apibūdino verslo ga
limybes Baltijos kraštuose, kal
bėjo visų keturių miestų merai 
Barbara Hali (Torontas), Ro
landas Paksas (Vilnius), Andris 

Berzins (Ryga) ir Ivi Eenmaa 
(Talinas). Taip pat susirinku
sius verslininkus bei savivaldy
bių pareigūnus sveikino “Cana
dian Urban Institute” preziden
tas John Farrow bei CUI tarp
tautinių programų įstaigos di
rektorius Tibor Frank.

Sutartys buvo pasirašytos 
pagal “Canada-Baltic Munici
pal Cooperation Program”, 5 
metų techninės pagalbos pro
gramą, kuriai vadovauja Kana
dos urbanistikos institutas, o fi
nansuoja “Canadian Interna
tional Development Agency”. 
Programos tikslai yra paremti 
savivaldybių strateginio planavi
mo vykdymą Baltijos kraštų sos
tinėse, teikti medžiagą ir kursus 
vadybos pareigūnų parengimui, 
teikti informaciją bei puoselėti 
Baltijos kraštų verslo bei inves
ticijų plėtrą su Kanada. Sutarti
mis užtikrinama, kad Torontas 
Baltijos sostinėms padės perso
nalo patirtimi ir prekybos bei 
investicijų galimybių puoselėji
mu Toronto firmoms, įsikūru
sioms tuose kraštuose. Baltijos 
sostinės teiks informaciją To
rontu! apie vietines verslo 
galimybes.

Svečių priėmimas

Penktadienį, gruodžio 5 d. 
Toronto miesto savivaldybėje 
svečiams iš Baltijos kraštų buvo 
surengtas priėmimas. Pro lan
gus įspūdingai blizgant rotušės 
aikštės apšviestiems medžiams, 
urbanistikos viešnagės užbaigos 
proga kalbėjo miesto tarybos 
nariai Chris Korwin-Kuczynski 
ir Michael Walker, savivaldybės 
pareigūnas Imants Purvs, CUI 
tarptautinių programų direkto
rius Tibor Frank ir Baltijos 
sostinių merai arba jų atstovai, 
kuriems prisiminimui buvo įteikti 
Kanados dailininkų paveikslai. 
Taip pat žodį tarė Estijos gar
bės konsulas Ilmar Heinsoo, 
Latvijos konsulas Georgs An
dreevs ir Lietuvos ambasado
riaus pavaduotojas Jonas Pas
lauskas. Susirinko apie 100 bal- 
tiečių bendruomenių bei verslo 
organizacijų atstovų. Snk/RSJ

Konferencija vizų klausimais
Gruodžio 8 d. Liuksembur

ge prasidėjo tarptautinė konfe
rencija vizų politikos klausi
mais, kurioje dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos de
legacija. Jai vadovavo Konsuli
nio departamento direktorius 
Rimantas Šidlauskas, kuris kon
ferencijos dalyvius supažindino 
su Lietuvos vizų politika ir prie
monėmis nelegaliai migracijai 
pažaboti. Po dviejų* dienų kon
ferencija persikėlė j Šveicariją, 
kur vizų skyriaus vedėjas Gedi
minas Šiaudvytis skaitė pagrin
dinį pranešimą apie vizų bei su 
jų išdavimu susijusių dokumen
tų apsaugą, nes Lietuva turi ge
riausią vizos įkliją Europoje, 
rašo ELTA. Lietuvos ir Šveica
rijos pareigūnai pasirašė bevizio 
režimo įvedimo tarp abiejų vals
tybių sutartį, kuri įsigalios sau
sio viduryje.

Prancūzijos ministeris 
Lietuvoje

BNS žiniomis, gruodžio 4 d. 
Lietuvoje lankėsi Prancūzijos 
Europos reikalų ministeris 
Pierre Moscovici. Jis susitiko su 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
kuris jam pareiškė, kad “Pran
cūzijos, kaip vienos įtakingiau
sių ES valstybių, pozicija šiuo 
klausimu yra be galo svarbi 
Lietuvai”. Svečias tvirtino, kad 
Prancūzija ir toliau remia vadi
namąją Europos konferenciją, 
kuri siekia paremti visų 11 
valstybių kandidačių siekius 
kartu pradėti ES narystės de
rybas. Vis dėlto jis pabrėžė, jog 
net ir kartu pradėjus derybas, 
reikia suprasti, kad su kai ku
riomis valstybėmis bus pradėtos 
“išsamesnės derybos”.

Susitiko Europos gynybos 
pareigūnai

Gruodžio 3 d. Briuselyje vy
ko Euroatlanto partnerystės ta
rybos gynybos ministerių susiti
kimas, kuriame dalyvavo Lietu
vos krašto apsaugos ministeris 
Česlovas Stankevičius. Kaip ra
šo ELTA, buvo aptarta pažanga 
įgyvendinant vadinamąjį “Su
stiprintos partnerystės doku
mentą”, kuris buvo pasirašytas 
(ŠAS) NATO viršūnių susiti
kime Madride, taipgi kai kurie 
klausimai, susiję su saugumo 
stiprinimu Europoje, ypač at
liekant taikos palaikymo misiją 
Bosnijoje. Gruodžio 4 d. Briu
selyje taip pat įvyko 44 valsty
bių, įeinančių į Euroatlanto 
partnerystės tarybą, kariuome
nių vadų susitikimas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas Jonas Andriš
kevičius.

BNS skelbia, kad gruodžio 
9 d. Č. Stankevičius Lietuvos 
seimui pateikė Krašto apsaugos 
organizavimo ir tarnybos įstaty
mų projektus, kurie padėtų per
tvarkyti krašto apsaugos tvarką 
pagal ŠAS standartus. Jais su
daromos palankesnės teisinės 
sąlygos, įtraukiamos normos, 
reguliuojančios savanorių pajė
gų veiklą ir savanorių karo tar
nybą, įvedamas skirsnis, regu
liuojantis civilių tarnybą krašto 
apsaugos sistemoje.

Posėdžiavo PSO
ELTOS žiniomis, gruodžio 

11 d. Kauno medicinos akade
mijos rūmuose prasidėjo Pasau
lio sveikatos organizacijos (PSO) 
Europos biuro Nuolatinio ko
miteto posėdis. Jo pirmininku 
išrinktas Kauno medicinos aka
demijos rektorius profesorius 
Vilius Grabauskas, o pagal PSO 
tradiciją pirmasis sudaryto nau
jo nuolatinio komiteto išvažiuo
jamasis posėdis turi būti ren
giamas jo pirmininko šalyje. Po
sėdyje svarstomas PSO biudže
tas 2000-2001 metams, tabako 
kontrolės planai, "Sveikatos vi
siems" politikos dokumentai bei 
kiti svarbūs Europos gyventojų 
sveikatos klausimai.

Rūpinsis ryšiais su išeivija
Lietuvos seimas priėmė 

Konsulinio statuto 27 straips
nio papildymą, kuriuo Lietuvos 
diplomatai įpareigojami rūpin
tis, kad būtų palaikomi ir stip
rinami toje valstybėje gyvenan
čių lietuvių ir Lietuvos ryšiai. 
Kaip skelbia ELTA, papildymą 
pateikęs seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė 
nuomonę, jog konsulinė veikla 
turi atspindėti “valstybės požiū
rį į užsienyje gyvenančius lietu
vius ir sprendžiant jų proble
mas, ir padedant remti užsienio 
lietuvių bendruomenes, stiprinti 
tautiečių ryšius su Lietuva, puo
selėti tautinę savimonę bei kurti 
Lietuvos įvaizdį užsienyje”.

Nebegalios okupacijos 
laikotarpio įstatymai

Lapkričio 13 d. Lietuvos 
seimas priėmė įstatymą, kuriuo 
Lietuvos teritorijoje galiojantys 
įstatymai bei kiti teisės aktai, 
priimti iki 1990 m. kovo 11 d., 
neteks galios nuo ateinančių 

1 . ’ BA

Nuotr. J. ŽygoGedimino paminklas Vilniaus katedros aikštėje

metų sausio 1 d. Kitų įstatymų 
galiojimas bus laikinai pratęstas 
iki 2000 m. atskiru dokumentu, 
kuriam sąrašas bus pateiktas 
seimui gruodžio mėnesį.

Šengeno sutarties pasekmės
BNS skelbia, kad Austrijoje 

gruodžio 1 d. įsigaliojo Šengeno 
sutartis, kurią yra pasirašiusios 
Austrija, Belgija, Olandija, Liuk
semburgas, Ispanija, Italija, Por
tugalija, Prancūzija ir Vokietija. 
Lietuvos piliečiai, turintys Aus
trijos vizas, nuo šiol galės ke
liauti ir į kitas sutartį pasirašiu
sias valstybes. Anksčiau Šenge
no valstybių vizas gavę Lietuvos 
piliečiai nebeturės atskirai pra
šyti vizų į Austriją. Iki vasario 1 
d. Austrijos vizos Vilniuje bus 
išduodamos nemokamai.

Papigintas transportas 
studentams

“Lietuvos rytas” praneša, 
kad gruodžio 9 d. Lietuvos sei
mas nustatė lengvatas studen
tams, važiuojantiems vietinio 
susisiekimo traukiniais. Kandi
datą į prezidentus Vytautą 
Landsbergį Kauno technologi
jos universitete susitiko studen
tai, kurie priekaištavo jam dėl 
neįvykdyto pažado sugrąžinti 
studentams transporto lengva
tas. Kitą dieną Susisiekimo mi
nisterija pranešė, kad nuo gruo
džio 10 d. moksleiviams ir stu
dentams, naudojantiems gele
žinkelio transportą, taikoma 
50% Kalėdų nuolaida. Nuo rug
sėjo 1 iki liepos 1 dienos bus 
taikoma 50% bilieto vertės nuo
laida aukštųjų ir aukštesniųjų 
dieninių skyrių studentams, pro
fesinių mokyklų dieninių skyrių 
moksleiviams, važiuojantiems 
vietinio susisiekimo traukiniais 
2 ir 3 klasės vagonuose. RSJ

Lietuvos ambasadorius dr. A. Eidintas įteikia padėkos žymenį 
Stefanijai Vanagaitei-Petraitienei Nuotr. R. S. Jonaitienės

Gintaras Šventojoj Žemėj
Tokiu pavadinimu (Amber in 

the Holy Land) Shalom Yossman 
angliškoje spaudoje paskelbė 
straipsnį, kuriame gražiai ir įdo
miai prisimena savo gimtąjį kraštą
- Lietuvą. Sutrumpintai atpasako- 
jame šio straipsnio turinį. RED.

Smėlis čia yra visai toks pat 
kaip Palangoje, - rašo straips
nio autorius. Ir jo draugai, su 
kuriais jis šitame paplūdimyje 
sėdi, yra tie patys. Ir kalba yra 
tapati - lietuvių. Vienintelis 
skirtumas esąs jūra. Čia Vidur
žemio, ne Baltijos. Aplink juos 
žmonės kalba hebraiškai, ne lie
tuviškai. Šiaip jau prieš jo akis 
dar tyvuliuoja ežerai ir žaliuoja 
medžiai Trakuose ir Ignalinoje; 
iš akių neišnyksta gražusis Kau
nas ir Vilnius; tartum dar vis 
girdėti juokavimai garsiose ka
vinėse "Neringoje" ir "Tulpėje", 
o šalia viso to slaptai skaitomi 
Amerikos lietuvių laikraščiai ir 
vis jaučiant KGB agentus už nu
garų.

Tokia buvusi jų ankstyvoji 
jaunystė Lietuvoje. Ir dabar jau 
gyvenant Izraelyje yra vistiek 
dar išlikusios lietuviškos šaknys, 
kurias nėra taip lengva perso
dinti į kitą vietą, net ir galvo
jant, kad ta naujoji vieta esanti 
jų. Bet čia negali jaustis vieni
šas. Vos tik Vilniaus orauostyjė 
atsisveikirięs "iki pasimatymo'', 
Izraelio Ben-Gurion orauostyjė 
tave pasitinka lietuviškas "la
bas". Ir tai yra todėl, kad gana 
daug Lietuvos žydų dirba imi
gracijos ministerijoje. Ir kiek 
vėliau susitinki su žmonėmis iš 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio bei 
kitų miestų, su jų sudarytais ko
mitetais, kurie naujiems atei
viams siūlo savo patarnavimus
- finansinę bei socialinę pagal
bą, bet svarbiausia - dvasinę. Ir 
taip žmogus pradedi savo bal- 
tietiškas šaknis persodinti į Pa
žadėtąją Ženlę.

Tie Lietuvos žydų komitetai 
padeda surasti butus lietuviškų 
žydų šeimose. Visuose dides
niuose Izraelio miestuose gyve
na nemažai tarp savęs lietuviš
kai kalbančių žydų, kurių gali 
sutikti parduotuvėse ar įstaigo
se. Būti kilusiam iš Lietuvos Iz
raelyje šį tą reiškia. Litvakai 
(populiarus Lietuvos žydų pava
dinimas) čia yra gana gerai ver
tinami ir gerbiami. Jūs galite Iz
raelyje rasti kariuomenės pulki
ninką, su savo žmona kalbantį 

lietuviškai, o komanduojantį 
hebraiškai. Taipgi su advokatais 
čia geriau susikalbėsi lietuviš
kai, nes dauguma jų yra iš Lie
tuvos. Net ir vyriausias šalies 
prokuroras kalba lietuviškai, 
nes jis Izraelin atvažiavęs iš 
Kauno būdamas penkiolikos 
metų amžiaus. Didžiausioj pa
garboj yra Vilniaus Gaonas, nes 
Vilnius visada yra buvęs pasau
linis žydų kultūros centras. Ta
čiau Izraelyje, žydų valstybėje, 
jaučiama nemaža ir lietuvių kul
tūros įtaka. Knygų parduotu
vėse jūs čia galite atrasti Mai
ronį ir Donelaitį. Tel-Avivo, 
Bat Yam ar Haifa miestų klu
buose jūs matysite Čiurlionio ar 
Krasausko paveikslų reproduk
cijas. Daugelis radijo žurnalistų 
klausytojus supažindina' su lie
tuvių rašytojų knygomis. Ir net 
juokaujama, kad Izraelio radijas 
yra lietuviškoji mafija, ir sako
ma, kad nebūtinai būti genijumi 
norint dirbti Izraelio radijo sto
tyje - užtenka būti iš Vilniaus.

Kasmet tas radijas Izraelio 
gyventojams skelbia apie visuo
tinį Lietuvos žydų susirinkimą 
Ber Yakov, įvykstantį rugsėjo 
mėn. Tie susirinkimai labai 
svarbūs, nes juose visuomet kal
ba ministeris pirmininkas. Dar 
taip neseniai velionis ministeris 
pirmininkas Rabin pavadino 
Lietuvos žydus Izraelio elitu. 
Bet šalia kalbų ir politikavimų 
čia vyksta ilgai laukti susitikimai 
su draugais. Čia jūs galite susi
tikti su "šimtą metų" nematytais 
bičiuliais. Kai kurie jų - tik ne
seniai iš Lietuvos atvykę. Ir čia 
jūs galite pavalgyti lietuviškų 
"cepelinų", paragauti šiam su
ėjimui specialiai iškeptos tikros 
lietuviškos duonos. Na, ir lietu
viškos degtinės išgerti, "Ne
ringos" ar "Kristalinės", kaž
kokiu būdu atgabentų iš Kauno. 
O vėlai vakare čia pasigirsta lie
tuviškos dainos. Dalyviai, susė
dę prie laužo, kepa bulves. Ir 
vėl prieš akis - Lietuvoje pra
leista jaunystė. Žiūri į bičiulį ir 
matai ant jo veido riedančią 
ašarą, tokią tyrą kaip Lietuvos 
gintaras. Jei nėra karo Izraelyje 
- tada naktis rami, visai tokia 
kaip Lietuvoje. O auštant lietu
viškai sakai savo draugams "ei
nam". Jau vėl rytas, ir turi būti 
pasiruošęs sutikti naująjį gyve
nimą Izraelyje, kuriame esi ir 
žydas, ir lietuvis, - baigia auto
rius savo pasakojimą. Snk.



Kanados lietuviai šauliai - vėliavnešiai, dalyvavę Lietuvos kariuomenės šventėje Toronte 1997 m. lapkričio 23 
d. Iš kairės: S. DAČKUS, J. KRILAVIČIUS, J. KOVAS, K. PEČIULIS Nuotr. T. Stanulio

AtA
ELENA GUTAUSKIENĖ 

mirė 1979 m. gruodžio 31 d.
Jos 18-tųjų mirties metinių proga prisimename 

mielą Mamą ir močiutę, kviečiame draugus ir 
artimuosius pasimelsti už jos vėlę.

Dukra Roma ir Jurgis Jurgučiai, 
vaikaitės - Jūratė, Daina, Ramona

SKAITYTOJAI PASISAKO

AtA
Ltn. BALIUI ARŪNUI 

mirus,
žmonai ADAI ir giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ir kartu liūdime -

Stasys Markauskas Herbertas Stepaitis
Pranas Sakalas Stasys Grigaliūnas
Bronius Sergantis Jonas Poška
Jurgis Skardis Silvestras Slavickas
Aleksas Stančikas Eliziejus Šlekys

PLP karo mokyklos karininkai Kanadoje

PADĖKA
AtA

ANTANINAI ŽAKIENEI
iškeliavus pas Viešpatį, man sunkią valandą jūs 
nepalikote manęs. Nuoširdus ačiū visiems, kurie lankėtės 
laidotuvių koplyčioje, pareiškėte užuojautą ir užprašėte 
Mišias. Ačiū už viską labai.

Taip pat dėkoju visiems, kurie palydėjo velionę į 
kapines ir nešė karstą. Dėkoju Prisikėlimo parapijos 
klebonui ir kunigams, kun. L. Januškai, OFM, 
palydėjusiam į kapines ir p.p. Greičiūnams, paruošusiems 
laidotuvių pietus.

Nuošidus ačiū visiems. Su pagarba, dėkingumu 
ir meile -

Justinas Žakas

Dr. DAIVA 
NORKIENĖ 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

Mielai priima naujus pacientus 
(416) 767-7725

2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

West Fteailtv Ine.

Nemokamas namų įvertinimas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Į jos minėjimą atsilanko nema

žai tautiečių. Vieni ateina patrio
tizmo vedami, kiti nori pamatyti 
dalyvaujančius Lietuvos karininkus, 
išgirsti jų pranešimus, pasigėrėti 
menine dalimi. Laikraštyje parašo
ma, kad minėjimas pavyko nes atsi
lankė nemažas skaičius dalyvių.

Rengėjai tai mato kitokiomis 
akimis. Taip, buvo salėje nemažai 
dalyvių, bet suvedus sąskaitas lieka 
nuostolis. Net ir labai kontroliuo
jant išlaidas, neužtenka pajamų pa
dengti susidariusioms išlaidoms. 
Prašoma auka būna ne mažesnė nei 
nurodytas minimumas. Neatsiranda 
tokių, kurie aukotų daugiau nei nu
rodyta prie įėjimo. Būna dalyvių, 
kurie dar ginčijasi ir priekaištauja, 
kad prie įėjimo renkamos aukos. 
Dar nemaloniau, kai nemažai daly
vių įeina pro šonines duris, kurios 
nekontroliuojamos. 1997 m. minėji
me tokių “svečių” buvo pastebėta 
nemažai, ne tik salėje, bet ir pri
ėmime, kuris buvo paruoštas gar
bės svečiams ir programos atlikė
jams. Kodėl taip daroma? Juk rei
kia atsilyginti už salę, skelbimus 
spaudoje, meninės programos atli
kimą. Kyla klausimas - rengti ar 
nerengti minėjimus? Jau nemažai 
minėjimų neberengiama. Jei aplei- 
sim Lietuvos kariuomenės šventę, 
sekantis bus Vasario 16-tosios. Ne 
tam tos šventės yra, kad užmarštin 
nustumtume.

Todėl reikėtų įvertinti rengėjų 
pastangas. Nenorėkim, kad viskas 
būtų nemokamai, nes taip apleisim 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą. 
Veikėjų jėgos mažėja. Tie, kurie 
dirba, praranda ryžtą, kai renginys 
palieka finansinį nuostolį.

Vytautas Pečiulis,
Pūtvio šaulių kuopos vadas, 

Toronto, Ont.
Į SVEIKATĄ, AR NE?

Dažnai, o gal ir kas dieną įsi
pilame stiklinę vyno ar kokio kito al
koholinio gėrimo, norėdami atgai
vinti slogius jausmus, užmiršti pro
blemas, atsipalaiduoti nuo įtampų ir 
liūdesio. Kartais geraširdžiai spau
džia mus prisidėti su stikleliu ranko
je prie šventiškos nuotaikos.

Daugelis geria saikingai ir dau
gelis sugeba atsisakyti alkoholio, bet 
yra grupė žmonių, kurie yra alergiški 
alkoholiui. Tai reiškia, kad jie turi fi
zinę alergiją, kuri pasireiškia trošku

SCJHDDWM'

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1997/98
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

stret Travel

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės, atlikusios dalį meninės 
programos Mažvydo katekizmo 450 metų sukakties minėjime Toronto 
Lietuvių Namuose 1997 m. lapkričio 30 d. Nuotr. R. S. Jonaitienės

*** Sutvarkome keliones j visus pasaulio kraštus *** 
(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)

*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lankytojų draudas ***
Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte)

liu, kurio negalima numalšinti alko
holiu. Šiems žmonėms alkoholis pa
didina nerimą, įtampą, depresiją ir 
problemų neišsprendžia.

Šv. Kalėdų ir Naujų metų laiko
tarpis skatina mus atydžiai ir atvirai 
pažiūrėti į save ir ramiai apsispręsti, 
ar geriame per daug ir kaip suma
žinti arba visai atsisakyti alkoholio.

Yra įvairių būdų, metodų ir in
stitucijų, kurios padeda atsipalai
duoti nuo visokių sutrikimų. Ano
niminiai Alkoholikai yra “išsikapstę” 
iš alkoholizmo liūno. Alkoholis nie
kam nedaro išimčių. Noras nustoti 
gerti yra vienintelis reikalavimas 
tapti jų nariu. Jūs galite juos surasti 
Toronto telefonų knygoje ir, jeigu 
reikia, prašyti lietuvio atstovo (416) 
487-5591.

Kiekvienas žmogus nori būti 
naudingas sau ir savo artimiesiems. 
Švenčių laikotarpyje mums reikia 
daug jėgų išlaikyti pusiausvyrai. Ta 
jėga yra mumyse. Mes tik turime į ją 
atkreipti dėmesį. Stengdamiesi būti 
ramūs, gailestingi, nuoširdūs, užjau
čiantys ir atlaidūs, pastebime, kaip 
glaudžiai mūsų gyvenimas susijęs su 
kitais ir pasidarome tikri, kad as
meninė laisvė įmanoma. Tai ženklas, 
kad mes žengiame į pilnesnį dvasinį 
gyvenimą. Keičiame savo požiūrį, iš
mokstame išugdyti mūsų pačių as
menybes. Deimantė

SEDOS KAUTYNĖS
“TŽ” 1997 m. 48 nr. išspaus

dintas žuvusiems kovoje su komu
nistais prie Sedos (Žemaitijoje) pa
minklo įrašas su 100 pavardžių.

Man, perėjusiam nemaža ano 
karo žiaurumų, ta nuotrauka atnau
jinto kruvinus prisiminimus ir tą 
spalio 7 d. prie Sedos aną ankstų 
rytą. Tada netikėtai rusų tankai 
prasiveržė pro lietuvių bataliono 
apkasus ir man sukėlė keletą nemi
gos naktų...

Tarp tų 100 pavardžių vienas 
man yra gerai žinomas, nes jis mirė 
mano glėby - tai ltn. J. Bistrickas. 
Jeigu jis turi giminių, kurie nežino 
jo paskutinių valandų, aš galėčiau 
čia priminti.

Aš ten buvau sanitaras, mane 
pasiuntė į vieną vežimą, traukiamą 
dviejų kaulėtų arklelių. Ten ant 
šiaudų gulėjo trys sunkiai sužeisti: 
vienas 8 m. piemenėlis (jam varant 
avis į ganyklą kulka iš rusų tanko 
suaižė visą petį), kitas eilinis karei
vėlis, jo kojos iki virš kelių buvo 

kaip du maišai, pilni mažų akmenė
lių... jam tankas pervažiavo abi ko
jas, jas visiškai sutriuškindamas; 
trečias buvo ltn. J. Bistrickas. Jam 
kulka perėjo per kaklą, sužeisdama 
sprando kaulą ir kiek paliesdama 
gerklę. Jis dar galėjo kvėpuoti ir 
man sužnibždėjo: “Atsek... man 
švarką...” Jis dar turėjo pilną sąmo
nę ir būtų buvę galima jį išgelbėti, 
jei tučtuojau būtų gavęs deguonies 
ir turėjęs tuoj pat kaklo operaciją. 
Bet tame chaose, kada rusų tankai 
matėsi netoli, tai nebuvo įmanoma. 
Nesimatė nė gydytojo. Kuo aš varg
šas sanitaras galėjau jam padėti? 
Aš jam tik atsegiau švarką... o ma
no tvarsčiai ir jodinas čia nieko ne
reiškė.

Mes bėgome iš Sedos į Salan
tus. Jis mirė pakely į tą miestelį. Aš 
palikau jo vežimą. Man vėliau kiti 
sakė, kad jis buvo palaidotas Sa
lantų kapinėse.

Anas kareivėlis su sutriuškin- 
tom kojom negalėjo pabėgti nuo 
rusų ir tikrai pateko į azijatų ran
kas... Anas piemenėlis, manau, mi
rė, nes jo žaizda buvo labai sunki.

Aš už keleto mėnesių patekau į 
azijatų rankas, išlikau gyvas mirties 
ir bado lageryje prie Varšuvos. Iš 
ten man pavyko per stebuklą pa
bėgti į Vakarų Vokietiją.

Kun. Pijus Šarpnickas, OFM,
Toronto, Ont.

PARAMA DAILEI
Šiemet Kauno dailės institutas 

(buvusi Kauno Meno -mokykla) 
švenčia savo įkūrimo 75-rhetį.

Labai dėkojame Kanados lie
tuvių fondui, šia proga 1997 metų 
vasarą vėl paskyrusiam 500 dolerių 
Institutui reikalingoms knygoms 
nupirkti Toronte, ir Kanados lietu
vių bendruomenės valdybos pirmi
ninkui Algirdui Vaičiūnui bei vice
pirmininkei Natalijai Liačienei, šias 
knygas persiuntusiems į Lietuvą.

Knygos spalio mėn. pabaigoje 
pasiekė mus, jų tituliniuose lapuose 
įklijavome įrašus “Kanados lietuvių 
fondo dovana Kauno dailės institu
to bibliotekai, 1997 metai”.

Linkime Jums puikios sveika
tos ir visokeriopos gerovės!

prof. Viktoras Vaidotas Palys, 
rektorius 

prof. Valentinas S. Vaicekauskas, 
vicerektorius mokslui 

prof. Edmundas Saladžius, 
vicerektorius studijoms 

Šarūnas Matijošaitis, 
studentų sąjungos pirm.
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PADĖKA
AtA

JONUI ČEPUKUI
iškeliavus amžinybėn 1997 m. rugsėjo 4 d., 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui Šarpnickui, 
OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, kun. J. Pasi- 
lauskui už atliktas apeigas laidotuvių metu.

Esame dėkingi karsto nešėjams ir muz. D. 
Radikienei už gražų giedojimą ir vargonavimą Mišių 
metu. Reiškiame nuoširdžią padėką visiems draugams ir 
pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse, pareikštas užuo
jautas, gėles, užprašytas Mišias ir aukas labdarai. Dė
kojame B. Stanulienei už paruoštus skanius pietus ir už 
pyragus.Ypatingai dėkojame Irenai Ross už jos nuošir
dumą ir visą pagalbą laidotuvių metu ir po jų.

Jūsų parodytas nuoširdumas liūdesio valandą liks 
neužmirštamas -

duktė Jūratė su šeima,
sūnus Arūnas su šeima

PAD ĖKA
A+A

AUDRONĖ KAZANAVIČIENĖ
iškeliavo amžinybėn 1997 m. spalio 10 d. Palaidota

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos kankinių parapijos kle

bonui prel. J. Staškui už maldas laidotuvių namuose, kun. 
Vyt. Volertui už Ligonio sakramento suteikimą ir pamaldas 
šventovėje, ir už palydėjimą j amžino poilsio vietą. Esu dė
kingas pažįstamiems ir draugams už gausų dalyvavimą lai
dotuvių namuose ir šventovėje.

Nuoširdus ačiū už pareikštas užuojautas asmeniškai 
ir per spaudą, už užprašytas Mišias ir aukas įvairioms orga
nizacijoms. Visiems dėkoju už gražias gėles. Ačiū Toronto 
vyrų chorui “Aras” ir vargonininkei Lilijai Turūtaitei. Nuo
širdi padėka karsto nešėjams.

Ypač labai didelė padėka Reginai Tarvydienei ir 
p.p. Jurcevičiams, kurie man daug padėjo liūdesio valandą, 
ir ponioms už pyragus, B. Stanulienei už paruoštus pusry
čius. Jūsų nuoširdumas liks man neužmirštamas -

Antanas Kazanavičius

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179
191 Eglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SVEIKINA!
Metų metai, miestų miestai, žingsniai kloniuose ir tyruos, 
Man belaukiant, rodos, plaukė su pavasario srove, 
Kad kitam krašte pasaulio, mano meilės žiede tyras, 
Atsilieptum į tą balsą, kaip šaukiau širdy tave.

B. Brazdžionis "Tėvynės elegija"

Mieli tautiečiai, nuoširdžiai sveikinu su
šv. Kalėdomis, su Naujaisiais metais, 

linkiu sveikatos, dvasinės stiprybės, te Dievo palaima lydi 
Jus ir Jūsų šeimas. Dėkoju už paramą, aplankant Tėvynę!

Astra Tatarsky
I <kSU C-<U CTV C-SV CTV CLSI <LfV C-fV C-TV C4U C/V

Vytautas Kernagis koncertuoja su pačiais jauniausiais Toronto Lietuvių Namuose 1997 m. spalio 29 d.
Nuotr. D. Blynaitės

PADĖKA
AtA

JONUI ŠULCUI
iškeliavus amžinybėn 1997 m. lapkričio 16 d., 

nuoširdžiai dėkoju Šiluvos Marijos London, Ont. para
pijos klebonui kun. K. Kaknevičiui ir Anapilio parapijos 
klebonui prel. J. Staškevičiui už atnašautas Mišias, paly
dėjimą į kapines ir maldas kapinėse. Dėkoju kun. K. Kak
nevičiui už maldas laidotuvių namuose.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, muz. Danguolei 
Radikienei už gražų giedojimą ir vargonavimą Mišių 
metu. Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už dalyva
vimą laidotuvėse, pareikštas užuojautas, gėles, užprašytas 
Mišias ir aukas “Tremtinių grįžimo fondui”, “Vaikų die
nos centrams” ir “Tėviškės žiburiams”.

Dėkoju už atsisveikinimo žodžius koplyčioje KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vaičiūnui. Ačiū St. Jokūbaičiui, 
tarusiam atsisveikinimo žodį kapinėse draugų ir pažįs
tamų vardu. Esu dėkinga Birutei Stanulienei už skaniai 
paruoštus pietus.

Visiems nuoširdus ačiū už parodytą nuoširdumą.

Liūdinti žmona Angelė

PADĖKA

AtA
JUOZUI VALEVIČIUI

1997 m. spalio 10 d. iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos 
klebonui prel. J. Staškevičiui už atnašautas Mišias ir 
velionies palydėjimą į amžino poilsio vietą, kun. V. 
Volertui už sukalbėtas maldas prie karsto laidotuvių 
namuose, muz. L. Marcinkutei už vargonavimą ir gražų 
giedojimą Mišių metu.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už gausų 
dalyvavimą laidotuvių apeigose, už mums išreikštą 
nuoširdžią užuojautą liūdesio valandoje. Taip pat už 
užprašytas Mišias, labai gražias gėles, aukas “Tėviškės 
žiburiams”, “Tėvynės sąjungai”, “Lietuvos našlaičiams” ir 
Anapilio moterų būreliui.

Ačiū draugėms už suneštus pyragus ir B. 
Stanulienei už skaniai paruoštus pietus.

Esame visiems labai dėkingi.
Liūdintys - žmona Lidija, duktė Silvija, sūnūs - 

Juozas, Eduardas, Andrius su šeimomis
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

---------------- 999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

V*----------------------------------------FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

EKSPORTAS

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 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.50%
1 metų term, indėlius.............3.00%
2 metų term, indėlius.............3.50%
3 metų term, indėlius.............4.00%
4 metų term, indėlius.............4.25%
5 metų term. Indėlius.............4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk............2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.50%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............5.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....5.00%
Taupomąją sąskaitą................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo..........   7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.50%
2 metų......................5.90%
3 metų......................6.25%
4 metų...................... 6.40%
5 metų......................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė

D\/Į ELECTRICALDVL 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.

RE FRIGERATIOH 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

■mbmmmmbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ROVAL I_e=F»AG£

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

l>liVI l)k
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
ch^an INSURANCE BROKERS LIMITED
LHULKAN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Kas naujo Europoje?
Tarptautinėse Pietų Amerikos 

šokių pirmenybėse Miunchene Lie
tuvos atstovai - Klaipėdos un-to 
“Žuvėdros” ansamblis užėmė trečią 
vietą. Pirmoji ir antroji vieta atite
ko Vokietijos Acheno ir Bremeno 
grupėms. Vokietijos televizijos ko
mentatorių nuomone, lietuviai tu
rėtų pakeisti muziką.

Tarptautines moterų rankinio 
pirmenybes Vokietijoje laimėjo 
Danija, įveikdama Norvergiją 
33:20. Vokietija užėmė trečią vietą, 
nugalėdama Rusiją 27:25. Priėmusi 
Vokietijos pilietybę, jos rinktinėje 
žaidė M. Rickevičienė, o Austrijos 
- Sypkuvienė. K.B.

Veiklos žinios
Artūras Poviliūnas, LOK pir

mininkas, perrinktas į Europos 
olimpinio komiteto (EOC) vykdo
mąjį komitetą. Rinkimai vyko 
Stockholme.

Pasaulio moterų krepšinio pir
menybėms ištraukti burtai. Lietu
vaitės žais grupėje kartu JAV, Ja
ponija ir Afrikos atstovėmis. Pir
menybės vyks ateinančiais metais 
Europoje.

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nė pakviesta į “Geros valios” žaidy
nes, kurios vyks Niujorke ateinan
čių metų liepos mėn. 19-22 d.d.

Europos taurės varžybų rung
tynėse Kauno “Žalgiris” namuose 
supylė makedoniečius 97:48, bet 
pralaimėjo Zagrebo krepšininkams 
76:57.

R. Koraco taurės varžybose 
Vilniaus “Statyba” Stockholme 
pralaimėjo švedams 102:92. Nepai
sant pralaimėjimo, “Statyba” gru
pėje laimėjo pirmą vietą ir žais to
liau. “Šiauliai” pralaimėjo ukrainie

čiams ir dar teks kovoti dėl teisės 
žaisti toliau. A.S.

Olimpiados sporto 
šakos

II-joje Lietuvos tautinėje olim
piadoje 1998 m. birželio 23-26 d.d. 
Lietuvos sporto bazėse bus vykdo
mos šios sporto šakos: baidarių ir 
kanojų irklavimas Trakuose, boksas 
Panevėžyje (kiekvienoje svorio ka
tegorijoje dalyvauja 4 boksininkai), 
buriavimas Kaune, dziudo Kaune, 
dviračių sportas Klaipėdoje, futbo
las Kaune, graikų-romėnų imtynės 
Kaune, irklavimas Trakuose, krep
šinis Kaune, lengvoji atletika Kau
ne, rankinis Elektrėnuose, sunkioji 
atletika Klaipėdoje, plaukimas Vil
niuje. Organizacinis olimpiados ko
mitetas tikisi sulaukti išeivijos krep
šinio rinktinių bei kai kurių pavie
nių atletų. Inf.

Studentai sportuoja
Vytauto Didžiojo universiteto 

laikraštis, nr. 17(33) skelbia, kad 
VDU krepšinio komanda yra atsi
naujinusi ir dalyvavusi spalio mėn. 
vykusiose studentų krepšinio lygos 
varžybose. Dauguma žaidėjų - pir
mojo ir antrojo kurso studentai. 
Komandos kapitonas G. Bačinskas, 
naujas treneris M. Valančius. Deja, 
naujai rinktinei dar nepavyko žaisti 
iki laimėjimų.

Prie Birštono Nemune spalio 
mėn. įvyko studentų irklavimo var
žybos. Dalyvavo penkių aukštųjų 
mokyklų komandos. VD un-to spor
tininkams šios varžybos buvo sėk
mingos - komanda užėmė II v.

LIETUVIŲ ffffKREDITO ITT J—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

• Laimė glūdi ne darbe, kurį 
mėgstame, bet pamėgime darbo, 
kurį privalome atlikti

(J. M. Barrie)

VUijii ValiuškiėBė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti į 
mokinio namus.

Tel. 416 £31-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

( 24 vai, pager)

a uju 1998 metų

su pagarba - Teodoras Stanulis

(2 blokai į vakarus 
nuo Lietuvių namų)

visus savo klientus, 
draugus bei pažįstamus ir 
linkiu linksmų 

šv.&Zalėdų ir 
laimingų

I (»78 Bit n »r SI reel West 
Toronto, Ont. M6P IA9

Ž. ILGAUSKAS, šį sezoną žai
džiantis “Cavaliers” komandoje, 
Klivlande, veržiasi pro garsųjį 
Čikagos M. JORDAN’Ą rungty
nėse, kurias klivlandiečiai lai
mėjo 101:80

Skautų veikla
• “Aušros” tuntas, jau daugiau 

kaip 50 metų veikiantis Vasario 16 
gimnazijoje, ruošiasi išleisti sukak
tuvinį leidinį - albumą, apimantį 
veiklą nuo 1945 metų, kai tuntui 
daug padėjo a.a. kun. s. V. Šarka, 
a.a. s. O. Gešventas, v.s. J. Mas- 
lauskas ir kt. Broniaus Čepulevi- 
čiaus atsiųstame iš Vokietijos pra
nešime prisiminta, kad tunte akty
viai dalyvavę A. Šmitas, dabartinis 
gimnazijos direktorius, torontietis V. 
Bireta, Romas Čepulevičius ir kt. Inf.

•Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
surengtos Kūčios gruodžio 14 d. 
Prisikėlimo salėje sujungė gausią 
vaikų, tėvų ir senelių skautišką 
šeimą. Draugovių pasirodymai, 
giesmės, klebono kun. s. A. Sima
navičiaus, OFM, malda, kalėdaičių 
laužymas ir Kalėdų senelis sudarė 
jaukią švento vakaro programą.

• Knyga “Lietuviškoji skauti- 
ja”, išeivijos skautų-čių veiklos 
(1945-1985) apžvalga, gražiai iš
leista ir labai tinka dovanoti bet ku
rio amžiaus skautui-tei. Kaina $30. 
Galima gauti pas v.s. F. Mockų, tel. 
416-489-7735.

• V.s. VI. Morkūnas po sėk
mingos širdies operacijos sveiksta 
namuose ir dėkoja skautininkų-kių 
draugovėms už gėles.

• Skautininkai, kurie nepri
klauso tuntui, prašomi nario mo
kestį sumokėti iždininkui v.s. V. 
Scndžikui, 19 Bermuda Ave., Etobi
coke, Ont. Tel. 416 233-4188. F.M.

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.00% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 5.50%
2 metų.................. 5.90%
3 metų.................. 6.25%
4 metų.................. 6.40%
5 metų.................. 6.60%

su keičiamu
nuošimčiu.............4.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard ^PLUS
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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grašsfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukita kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mmico Avė., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ALGIS ir STEFA MEDELIAI

MEDELIS CONSULTING 
ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1998 metų
proga. Linkim daug laimės, sveikatos ,
ir Dievo palaimos. į

Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis.

'iQaee/n ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

Kelionės į visus kraštus, visomis oro linijomis!
Į Vilnių: nuo spalio 1 d. specialia sutartimi su Lietuvos avialinija 

nupigintos žiemos sezono kainos ir pritaikomos skrendantiems 
iš Halifakso, Montrealio, Otavos, Toronto, Edmontono, 
Kalgario ir Vankuverio.

REMKIME SAVĄJĄ ORO LINIJĄ!
Tik mes išrašom bilietus ant LAL bilietų šaknelių!
Tikimės, kad šios kainos yra tikrai geriausios visoje Kanadoje!

Pasitikrinkite - ir tada skambinkite ALGIUI MEDELIUI. Pas mane 
atvažiuoti nėra būtina - kelionę sutvarkysim telefonu, bilietus pristatom!

Asmeniškai susitikti su manimi Queen Travel įstaigoje galite trečiadieniais 
tarp 11 vai. ryto ir 5 vai. vak., arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus.

ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikvieiiant 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!

Sulimt
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį

27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7



Muziejus komunizmo aukoms atminti
Lietuvos ambasadorius Ka

nadai dr. A. Eidintas atsiuntė 
“TŽ” pranešimą apie Vašingto
ne, DC, numatomą statyti me
morialinį muziejų komunizmo 
aukoms atminti. Prie pranešimo 
pridėta pinigų telkimo fondo 
(Victims of Communism Me
morial Foundation, Inc.) pirmi
ninko dr. Lee Edwards padėka 
ambasadorui už prisidėjimą, ati
tinkamas pažymėjimas ir kartu 
paaiškinimas apie fondo siekius 
ir pažiūras.

Nurodoma, kad užsimota 
pastatyti memorialinį muziejų, 
liudijantį, jog komunizmo aukos 
visame pasaulyje nėra pamirš
tos. Džiaugiamasi, kad atsiran
da pakankamai patriotinių žmo
nių, pritariančių šiam projektui. 
Pasaulis dar nesaugus, kol ko
munizmas siautėja Siaurės Ko
rėjoje, Kinijoje, Kuboje, kol vis

dar galvas kelia komunistai Ry
tų Europoje. Stalino ir Mao ko
munistai yra išžudę daugiau 
kaip 100 milijonų žmonių, daug 
daugiau nei Hitleris.

Muziejuje numatomos at
skiros salės kovotojams su ko
munizmu pagerbti, aukoms pri
siminti, šių dienų gėdai (komu
nizmo siautėjimui) parodyti. 
Didžiojoje auditorijoje bus su
telkta visa dokumentacija, ro
domi atitinkami filmai.

Kviečiami visi - pavieniai 
asmenys, organizacijos, verslų 
bendrovės - savo piniginiais 
įnašais prisidėti prie šio svar
baus projekto įgyvendinimo. 
Aukas siųsti (čekius rašyti) 
“Victims of Communism Me
morial Foundation, Inc.” vardu 
P. O. Box 97165, Washington, 
DC 20090-7165, U.S. A. Inf.

Toronto Maironio mokyklos mokiniai “Armonikos” ansamblio koncerto metu Nuotr. G. Paulionienės
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Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

Perkat ar parduodat namą 7 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

West Realty Inc., REALTOR®
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Kur nuves manoji gyvenimo žvaigždė? (Dail. K. Šimonis)

TORONTO

Poetės Marijos Aukštaitės 

centro leidiniai

1. Rožių vasara (poezija).......................................'
2. Išeivės keliu (istorija, biografija)........................ '
3. Išeivė (istorija, biografija).................................... '
4. Ant marių krašto (romanas)............................
5. Nubangavę kūdikystės dienos (autobiografija)..
6. Lyrika (poezija) .......................................
7. Išeivės memuarai (istorija, biografija)..............
8. Audringais vieškeliais (14 apysakų)...............
9. ir 10: Poetės Marijos Aukštaitės sutaupytų

kūrinių katalogas I ir II (išbaigta)...........
1.1. Meilė sutemose (18 apysakų)........................
12. Klaudijus Kalėdų verpetuose (19 kalėdinių

ir velykinių apysakų)...........................................
13. Sielos simfonijos (poezija).............................
14. Sopulingoji lietuvė Motina (poezija)...............
15. Išeivės memuarai II (istorija, biografija)..........
16. Mano meditacijos (filosofija)..........................
17. Pergyventų dienų žiedai (23 apysakos)........
18. Meilės sonetai (poezija)..................................
19. Ifigenija, Kleopatra ir Dolorosa (trys novelės)
20. Sodų mistikoj (poezija)...................................
21. Mano dienos Romoje (istorija, biografija).....
22. Širdies fantazijos, Marija Aukštaitė

ir V. J. Budrikas (beletristika)...........................
23. Išeivė (originali, Išeivės memuarai I,

Autorės perrašyta į Nr. 2 ir Nr. 3)..............
24. Mistiniai sodai (poezija)....................................
25. Tėvynės išdavikas (šešių veiksmų tragedija)....
26. Išeivės memuarai III (istorija, biografija)..........
27. Amžinos meilės audinys daugiau kaip

1000 eilėraščių (Autorės 100 m. gimtadienio 
proga, 1896.VII.18).......................................

28. Išeivės memuarai IV (istorija, biografija)...........

it

m. psl. kaina 
$

1966 762 15.00
1978 208 10.00
1980 266 11.00
1981 420 14.00
1981 236 10.00
1983 204 11.00
1988 178 12.00
1989 396 30.00

1987 833
1989 296 25.00

1990 242 25.00
1990 346 30.00
.1990 100 25.00
1990 422 40.00
1990 384 35.00
1990 248 25.00
1990 194 30.00
1990 236 25.00
1991 180 25.00
1991 336 45.00

..1991 272 25.00

.1991 320 30.00

.1992 363 30.00
.1992 173 25.00
.1993 291 30.00

1
1996 1295 120.00
.1997 300 25.00

Vaikų dienos centrams aukojo: 
$50 -1. Nacevičienė, M. Lubrickie- 
nė; loterijai laimikį - Polaroid foto 
aparatą - A. Vaišvilienė.

A. a. Alfos Tutlienės atminimui 
pagerbti laidotuvių metu Ukmergės 
našlaičiams Lietuvoje aukojo: $100 
- S. Jelionienė, Vitas Niaura; $50 - 
Alfonsas Niaura, Birutė Pranienė, 
J. S. Poškai; $40 - Richard Hack, 
Helen ir Stan Matus; $25 - V. J. 
Paršeliai, V. V. Augėnai; $20 - E. 
A. Žemaitaičiai, B. D. Vaidilos, E. 
A. Prialgauskai; $10 - J. Baltakie
nė, A. Zarembaitė; $5 - M. Pranai
tienė. Iš viso suaukota $535. Aukas 
rinko M. Povilaitienė.

Aukos “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje: a.a. Albino Baršausko 
5-rių mirties metinių atminimui: 
$50- A. Ks. Ratavičiai; prašant 
sveikatos: $20 - N.N.; a.a. Irenos 
Mackevičienės atminimui: $10 - J. 
Pacevičienė, S. Kryževičienė. Auko
tojams nuoširdžiausias ačiū. M.P. 
(tel. 416 769-0948, 260 Scarlett Rd., 
Apt. 1301, Toronto, Ont. M6N 4X6, 
Canada).

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo “Tėviškės žiburiams”:

$50 - Ona ir Jonas Kirvaičiai; 
$40 - Birutė ir Stepas Ignatavičiai, 
Wasaga Beach, Ont.; $30 - Elena 
Vyšniauskienė, Dutton, Ont., Ona 
ir Vladas Keziai, Ancaster, Ont., 
Julius ir Pranė Barakauskai, Alina 
ir Inocentas Jurcevičiai; $25 - Ire
na ir Viktoras Prisčepionkos, Otta
wa, Ont., Irena ir Stepas Varankos, 
Marytė ir Vacys Vaitkai, Wasaga 
Beach, Ont., Bakšų šeima, Jadvyga 
Ignatavičienė, Kostas ir Eugenija 
Gapučiai, Bothwell, Ont., G. T. Ci- 
pariai, Rodney, Ont., V. L. Koly- 
čiai; $20 - Irena ir Anicetas Zala- 
gėnai, Danutė ir Adolfas Bajorinai, 
Marija Borusienė ir vaikai Danutė, 
Algimantas ir Roma su šeima, Ha
milton, Ont., Jane ir Petras Pakal- 
kos, Stayner, Ont., Klara ir Kostas 
Stankai, St. Catharines, Ont., Sta
sys Gudaitis, Niagara Falls, Ont., 
Viktoras Kryžanauskas, Colling
wood, Ont., Valerija Gustainienė, 
St. Catharines, Ont., R. V. Simo
naičiai, Levutė ir Vladas Pevcevi- 
čiai; $15 - Vilma, Kazys ir Paulius 
Gapučiai, Jonas ir Onutė Kareckai, 
Hamilton, Ont., Lydija ir Vytautas 
Bušmanai, Richmond Hill, Ont.; 
$10 - Eda ir Vilius Bražėnai, De- 
land, Fl; $5 - Ona ir Antanas Va
šiai, Parma, OH.

46 Arthur Mark Drive, Port Hope, Ontario, Canada L1A 3X1

Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
(LAS) Toronto skyriaus likvida
cinis susirinkimas įvyko lapkri
čio 23 d. Lietuvių Namuose. Pa
gerbus mirusiuosius skyriaus 
narius ir išklausius sk. pirminin
ko bei iždininko pranešimų, 
nutarta: 1. Svarbiausias LAS 
tikslas visomis išgalėmis prisi
dėti prie nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo jau 
pasiektas. 2. Lietuvoje veikia 
demokratinė santvarka su viso
mis piliečių teisėmis, laisvėmis 
bei pareigomis. Todėl Toronto 
LAS skyriaus veiklos atgaivini
mas bei naujų narių verbavimas 
būtų jau beprasmis, nes tai tik 
padidintų ir taip gausų Lietu
voje veikiančių politinių partijų 
skaičių. (Ši nuomonė išreikšta 
tiktai susirinkime dalyvavusių 
Toronto LAS skyriaus narių). 3. 
Atsižvelgiant į šiuos aukščiau 
minėtus punktus, Toronto LAS 
skyrius šiuo susirinkimu savo 
veiklą baigia. 4. Skyriaus valdy
ba, nekeičiant vardo, eina likvi
dacinės komisijos pareigas. 5. 
Skyriaus valdyba įgaliojama su
tvarkyti skyriaus finansinę at
skaitomybę.. Ją sudarkius, 1997 
m. gruodžio 31 d. valdyba atsi
statydina. 6. Nutarta skyriaus 
einamoje sąskaitoje “Paramos” 
kredito kooperatyve laikomus 
$404.27 paaukoti tremtinių vai
kaičių mokyklai Vilniuje. Šią 
sumą pervesti į “Paramoje” 
esančią šios mokyklos sąskaitą 
ir apie tai painformuoti šios 
mokyklos globėją E. Stepaitie- 
nę. 7. Skyriaus nariai prašomi 
aktyviau įsijungti į Kanados lie
tuvių bendruomenę bei Lietu
voje veikiančias organizacijas 
arba politines partijas ir tuo to
liau tęsti savo darbą tautos gar
bei - valstybės gerovei.

Toronto LAS sk. valdyba

* * *

Rokiškėnų laikraščio “Prie 
Nemunėlio” 1996 m. rugpjūčio 
mėn. laidoje E. N. Bučiūtė rašo 
apie iš to krašto kilusį architektą 
Joną Muloką (1907 - 1983), kuris 
š.m. gruodžio 18 d. būtų buvęs 90 
m. amžiaus. Straipsnis pailius
truotas nuotraukomis. Viena jų - 
velionies suprojektuota Kristaus 
Atsimainymo šventovė, pastatyta 
Niujorke 1962 m. Su sūnumi Ri
mu Santa Monica mieste, Kalifor
nijoje, velionis buvo įsteigęs ar
chitektūrinę bendrovę, kuri yra 
atlikusi daug sėkmingų darbų.

Ūkininkas nustebęs žiūri, 
kaip jauna melžėja girdo karvę 
primelžtu pienu.

- Klausykit, ką jūs darote?!
- Man pasirodė, pone, kad 

pienas labai skystas ir nuspren
džiau grąžinti jį perdirbti.

Koncertai metų 
pradžiai

Jau antrą kartą Toronte 
vieši sol. Valentinas Cepkus. Jis 
stipraus, gerai išlavinto balso 
dainininkas, aktorius, literatas, 
gerai pažįstamas Lietuvos klau
sytojams. Per 12 sezonų Kauno 
muzikiniame teatre jis sukūrė 
apie 30 vaidmenų operose ir 
operetėse, parengė nemažai 
koncertinių programų.

Šiuo metu V. Čepkus moko 
busimuosius dainininkus J. 
Gruodžio konservatorijoje, o 
koncertinę veiklą tęsia su 
ansambliu “Ainiai”. Su šia 
grupe Valentinas koncertavo 
Prancūzijoje, Anglijoje, Graiki
joje, Italijoje, JAV ir prieš porą 
metų - Toronte.

Šįkart jis kviečia į solinius 
koncertus Toronte ir Londone, 
Jis taip pat dalyvaus progra
moje “Ant metų slenksčio”, To
ronto Prisikėlimo parapijos 
Naujų metų sutikimo pokylyje.

Koncertų programoje - kla
sikinių operų ir operečių arijos, 
šiuolaikinių kompozitorių dai
nos bei romansai. Dainininkui 
akompanuos pianistė Ilona Be- 
resnevičienė.

Nepraleiskite progos pasi
klausyti šio įdomaus dainininko. 
Jo koncertai: Toronte sausio 4, 
sekmadienį, 3 v;p.p. Prisikėlimo 
parapijoje; Londone, sausio 11, 
sekmadienį, 12 v. (dienos me
tu). Kristina Saukaitė

Atsiųsta paminėti
“PRISIMENAME HENRIKĄ 

NAGI”, - garsajuostė H. Nagio 
skaitomų eilėraščių, ištraukos iš 
kompozitoriaus Aleksandro Stan
kevičiaus sukurtos kantatos “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva”; Montrea- 
lio mergaičių choras dainuoja “Pa
vasaris ir vaikai”, sol. Gina Čap- 
kauskienė - “Vandens malūnėliai”. 
Priede - leidinėlis, kuriame su
kaupti įvairūs pasisakymai apie 
poetą. Išleido Kanados lietuvių 
bendruomenė, paruošė Coffra- 
gants, 1997.

SALEZIEČIŲ ŽINIOS, 1997 
m. 3(89) nr. Redaktorius - kun. 
Pranas Gavėnas. Šį numerį redaga
vo Marija Katiliūtė. Adresas: Jur- 
giškių 4, 4580 Alytus.

J. Šalčiūnas, VAIKYSTĖS TA
KELIAIS. Eilėraščiai vaikams. Iš
leido ir spausdino SPAB “Aušra” 
(Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas). 
Kaunas, 1997 m., 64 psl.

Ona Bujevičiūtė-Padvarietie- 
nė, JUODOJI GĖLĖ. Eilėraščiai. 
Redaktorė - Elena Lazauskaitė, 
dailininkas - Jonas Tatoris. Išleido 
Klaipėdos miesto savivaldybės Kul
tūros skyrius. Klaipėda, 1997 m., 
208 psl. Autorė yra buvusi Sibiro 
lagerių kalinė. “Poetė mus veda per 
kalėjimų kameras, karcerius, Ar
changelsko miškus, Sibiro taigą. Ji 
pasakoja apie pūgoje besiblaškan
čius kalinius, apie mirtį nuo šalčio, 
bado ir kulkų. Šviesesnėmis valan
dėlėmis sugrįžta į Tėvynę, regi jos 
baltą gegužį, kvepiančias ievas, mo
tutę, jos išsiilgusią”.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA /

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy”)

Priima pacientus 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, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1079

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)
T elefonas

2373 Bloor Street West g 763-5677

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.Eng., M. Eng., B.C.L, LL.B., M.B.A., P.Eng.

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runny mede požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į 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

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334 

DRESHER Appraisal Ltd.
"'v.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į 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 *

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

- Adventinis susikaupimas bus 
gruodžio 20-21 d.d. Susikaupimą 
praves kun. K. Ambrasas, SJ, 
Montrealio Aušros Vartų parapijos 
klebonas. Susikaupimo tvarka: 
gruodžio 20, šeštadienį, 11 v.r. Mi
šios su pamokslu (Anapilio auto- 
busėlis tą dieną maldininkus paims 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties 10.30 v.r. ir parveš atgal po 
pamaldų); gruodžio 21, sekmadienį 
- pamokslai Mišių metu. Išpažinčių 
bus klausoma abidvi dienas prieš ir 
po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje bus gruodžio 21, sekmadienį, 2 
v.p.p. susikaupimą praves kun. K. 
Ambrasas, SJ. Kalėdų dieną Mišios 
Gerojo Ganytojo šventovėje bus 
įprasta sekmadienio tvarka - 2 
v.p.p.

- Kalėdų metu Bernelių Mišios 
mūsų šventovėje bus 12 v. naktį. 
Kalėdų dieną Mišios bus įprasta 
sekmadienio tvarka.

- Mūsų parapijos vaikučių Pir
moji Komunija ateinančiais metais 
bus gegužės 24 d. Tėveliai prašomi 
savo vaikučius kuo greičiau užre
gistruoti klebonijoje pasiruošimo 
pamokoms.

- Naujų metų sutikimui Ana
pilyje bilietai jau platinami para
pijos salėje. Juos taipgi galima užsi
sakyti kitomis dienomis skambinant 
Reginai Celejewskai tel. 416 231- 
8832.

- Mišios gruodžio 21, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Feliciją Jase- 
liūnienę ir Juozą Vaičeliūną, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
Kemėžų ir Vaškevičių mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gruodžio 14, 

popietėje dalyvavo 240 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Rasa Rule- 
vičiūtė iš Vilniaus, solistas Valenti
nas Čepkus iš Kauno, Kostas Žol- 
pis iš Edmontono. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos vicepirm. T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - sausio 
15, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN valdyba kviečia atsilan
kyti visus LN darbuotojus, bingo 
savanorius, moterų, vyrų būrelių 
narius, socialinės tarnybos narius, 
kultūrinės komisijos narius bei “At
žalyno” atstovus gruodžio 17, tre
čiadienį į kalėdinį pobūvį, kuris 
įvyks Gedimino menėje. Pradžia 6 v.v.

- Naujųjų metų sutikimas - 
Vyt. Didžiojo menėje. Stalai nume
ruoti, rezervuojami iš anksto. Bilietai 
parduodami LN raštinėje, tel. 416 532- 
3311 arba sekmadienio popietėse.

- LN raštinė ir “Lokio” svetainė 
bus uždarytos 6 v.v. Kūčių dieną, gruo
džio 24, ir Naujų metų išvakarėse - 
gruodžio 31. LN raštinė nedirbs Kalė
dų dienomis - gruodžio 25 ir gruodžio 
26 bei Naujų metų dieną sausio 1. 
Svetainė “Lokys” bus uždaryta Kalėdų 
ir Naujų metų dienomis.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute. Nauji su
manymai pagyvina veiklą.

-Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Išganytojo parapijos žinios
- Ev. liut. moterų draugija 

sveikina su Šv. Kalėdomis ir nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie drau
giją rėmė morališkai, finansiškai bei 
darbais per praėjusius metus. 1997 
m. aukos buvo paskirstytos: Klai
pėdos universiteto Teologijos fa
kultetui - $500, Karaliaučiaus liet, 
pradžios mokyklai $100, “Svečiui” 
(JAV) - $250, “Caritas” - $120, 
“Sparnams” (JAV) - $75, “Tėviš
kės žiburiams” - $50, radijo valan
dėlei “Tėvynės prisiminimai” - $50, 
Kalėdų seneliui už atvežtas dova
nėles parapijos vaikučiams, choro 
dirigentui bei kunigui - $750, vargs
tančiai šeimai Tauragėje pasiųstos 4 
maisto siuntos bei suaukoti drabu
žiai-$120. A. Sukauskienė

- Sį sekmadienį, gruodžio 21, 
11.15 v.r. vaikų pamaldos ir moterų 
draugijos ruošiama Kalėdų eglutė, į 
kurią ketina atvykti Kalėdų senelis.

- Praeitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo konfirmuotos Edita ir 
Rasa Maksimavičiūtės.

- Kūčių vakaro pamaldos įvyks 
gruodžio 24 d., 6 v.v. Šiose pamal
dose bus dalinama Šv. Komunija. 
Giedos parapijos choras.

- Kalėdų ryto pamaldos įvyks 
įprastu laiku, 11.15 v.r.

- Labai svarbus metinis para
pijos visuotinis susirinkimas įvyks 
1998 m. sausio 25 d. po 11.15 v.r. 
pamaldų Lietuvių Namų patalpose.

- Ligonių ir senelių lankymas 
įvyks prieš ir po Kalėdų.

- Įvairiais parapijiniais reika
lais prašome skambinti parapijos 
pirm. E. Steponui: tel. 416 622-5861, 
o visais sielovados reikalais - kun. 
Alg. Žilinskui 905 270-3723. Alg. Ž.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, gruodžio 

14, pasibaigė prieškalėdinis susi
kaupimas, kurį pravedė kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Per 10.15 v.r. 
Mišias fleita grojo Linda Fowle.

- Gruodžio 24 d. prieš Berne
lių Mišias, 10 v.v., vyks kalėdinės 
muzikos koncertas, kurį atliks para
pijos choras, solistai ir muzikai; 
Bernelių Mišios prasidės 11 v.v.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės po N. 
metų. Kviečiam visus, šio sakra
mento nepriėmusius, suaugusius ir 
vaikus, registruotis parapijos rašti
nėje.

- Plotkelių (kalėdaičių) galima 
gauti sekmadieniais zakristijoj, kitu 
laiku parapijos raštinėje.

- Parapijos aukų vokeliai 1998 
metams yra išdėstyti salėje ant stalų 
sekmadieniais.

- Platinami bilietai į N. metų 
sutikimo balių, kuris vyks mūsų sa
lėse. Meninę dalį atliks solistas iš 
Lietuvos baritonas V. Čepkus.

- Gruodžio 12 d. palaidotas a. 
a. Balys Arūnas, 84 m. Paliko žmo
ną Adą. Gruodžio 15 d. palaidotas 
a.a. Antanas Martišius. Lietuvoje 
mirė a.a. Zosė Pocienė, S. Bartuse- 
vičienės teta.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
21: 8.15 v.r. už a.a. Kostę Černiaus
kienę; 9.15 v.r. už a.a. Magdaleną 
Seliokienę; 10.15 v.r. už a.a. Tomą 
Prakapą, a.a. Albiną Styrienę - 1 
met., ir a.a. Viktorą Jankauską; 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Gruodžio 6 d. mokykloje lan

kėsi du svečiai iš Lietuvos - Pran
ciškus Vinickas, Vilniaus mero pa
tarėjas ir Dalia Bardauskienė, Ka
nados urbanistikos instituto progra
mų vedėja Lietuvoje. Jie žavėjosi 
mūsų mokykla ir įteikė vedėjai su
venyrinį paveiksliuką tautine tema.

- Gruodžio 13 d. mokykla sėk
mingai atšventė Kalėdas. Eglutėje, 
į kurią atvyko daug svečių, pasirodė 
atskiros klasės, mokyklos daininin
kai, kanklininkės bei skudutininkai. 
Kalėdų senelis mokiniams padalino 
saldainių, o kun. Edis Putrimas kla
sių atstovams - pašventintų kalė
daičių (plotkelių). Jie, nusinešę 
juos į savo klases, pasidalino Kūčių 
nuotaikoje. Paskutinius du šešta
dienius Maironio mokykloje buvo 
renkamas negendantis maistas ne
pasiturinčioms lietuviškoms šei
moms. Nuoširdus ačiū visiems tėve
liams, kurie prisidėjo prie šio va
jaus maistu arba pinigine auka.

- Gruodžio 13 d. baigėsi šių 
kalendorinių metų pamokos. Mo
kykla vėl prasidės sausio 11 d. 
įprastu laiku.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo darbo valan
dos švenčių laikotarpyje: gruo
džio 25, 26 ir sausio 1 d.d. - už
daryta. Kitomis dienomis bus 
dirbama įprasta tvarka.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$100 - P. Z. Linkevičiai.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje aukojo: 
$200 - S. E. Markauskai.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui aukojo: $100 - P. A. Bri- 
dickai, O. Skrebūnienė.

Išeivįjos klierikų studijoms 
Romoje aukojo: $200 - P. A. 
Bridickai; $100 - V. S. Radzevi- 
čiai; $60 - V. Ottienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėles 
aukojo: $100-J. D. Margiai, O. 
Skrebūnienė, L Kymantienė (a. 
a. R. Kymanto atminimui); $50
- A. Vaišvilienė.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams aukojo: $50
- V. S. Aušrotai, A. S. Zimnic
kai (a.a. Julijonos Pečiulienės 
atminimui).

Anapilio vaikų darželio mokinukai su vedėja A. PAULIONYTE žemės 
ūkio parodoje, kurią aplankė 1997 m. lapkričio 14 d.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
K

I ANAPILYJE su orkestru "Vakaras" iš Lietuvos
gruodžio 31, trečiadienį, nuo 7 valandos vakaro
' Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai
‘ Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro
! Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231 -8832. 4

Visus dalyvauti maloniai kviečia -
4 Anapilio parapijos tarybos
' administracinė sekcija

* 
*
*

* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai I;
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu u
* Šokiams gros geras orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.
Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio 
popietėse. ĮĖJIMAS - $50 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1998-tuosius 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose.

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

ŠIS ‘TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” kalėdinis numeris yra 
paskutinis šių metų numeris. 
Sekantis nr. - pirmasis 1998- 
tųjų metų - išeis sausio 2 d. 
data.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
metinė prenumerata nuo 

1998 metų sausio 1 dienos pa
prastu paštu - 42 doleriai, oro 
paštu - 135 doleriai. Šį pakėli
mą verčia daryti brangstančios 
techninės paslaugos, ypač Ka
nados pašto. Iki šiol “TŽ” oro 
paštu buvo siuntinėjami už 115 
dol. per metus. Tai pati nuosto- 
lingiausia laikraščio pozicija, 
nes vien pašto paslaugos atsiei
na 112.50 dol. per metus. Dėl to 
nuo 1998 m. sausio 1 d. “TŽ” 
leidėjai kviečia savo skaitytojus 
suprasti esamą būklę ir palan
kiai priimti prenumeratos pakė
limą, padiktuotą dabarties sąly
gų. Norintiems susipažinti su 
savaitraščiu siunčiama 6 savai
tes nemokamai. Susimokan
tiems prieš sausio 1 d. palieka
mos 1997 m. prenumeratų kai
nos. Naujiems prenumerato
riams prenumerata pirmiems 
metams 35 dol.

Lietuvos vaikų šalpos fon
das “Globa” gruodžio 28, sek
madienį, 2 v.p.p. Lietuvių Na
muose šaukia į pasitarimą as
menis, remiančius fondo veiklą. 
Susitikime bus peržvelgti praei
ties darbai ir svarstomos šalpos 
galimybės ateityje. Visi, kurie 
užjaučia v gstančius Lietuvos 
našlaičius ir pritaria jų šalpai, 
kviečiami šiame pasitarime da
lyvauti. V.K.

Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas labai dėkoja už aukas 
paremti mūsų visų istorijos iš
saugojimą. Aukojo: $50 - dr. S. 
Čepas; $55 - A. Stanėnas; $150 
- J. V. Margis.

A. a. Antano Martišiaus 
atminimui Birutė ir Teodoras 
Stanuliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Vaiko tėviškės namams au
kojo: $50 - A. S. Zimnickai (a. 
a. Julijonos Pečiulienės atmini
mui).

Papildymas: “TŽ” 49 nr. skel
bime “Už Valdą Adamkų” pra
leista Birutės Lukošienės pavardė.

DĖMESIO!
Išnuomojamos lietuviškos vaizdajuostės (VCR) 

Giminės”
40 serijų, pagamintos pagal paskutinę techniką. 

Skambinti Teresei 905 890-1776, Mississauga, ON 
Kas nori pirkti - kaina pagal susitarimą

/Ja litasV. 4U %
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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
inksmų

šv. ^i^Valėdų 
ir laimingų
C^aujųjų metų
visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems linki -

Elena ir Pranas 
Ališauskai

Salomėja ir Jonas
Andruliai

Valė, Vincas
Baliūnai ir šeima

Genovaitė Gaižutienė
Ramūnė, Algis

Jonaičiai ir šeima 
Laima ir Gediminas

Kurpiai
Vanda Petrauskienė

A. a. Irenai Mickevičienei 
mirus, užjausdami jos vyrą ir sū
nus su šeimomis, Sofija ir Anta
nas Pacevičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Irenos Mickevičienės 
atminimui Vaikų dienos cent
rams Anapilio moterų būrelis 
aukojo $50.

A. a. HENRIKO KAČINSKO 
vienerių metų mirties prisiminimui 
O. ir J. Petrunai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Baliui Arūnui mirus, 
nuoširdžiai užjausdama žmoną 
Adutę Arūnienę, Ona Juodikienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

Lietuvos piliečiams 
Toronte

Lietuvos respublikos prezi
dento rinkimai įvyks gruodžio 
21 d.; jų antrasis ratas - 1998 
metų sausio 4 d. Užsiregistravu
siems rinkėjams, taip pat vi
siems, dalyvavusiems praeituose 
rinkimuose į seimą, balsavimui 
reikalingi dokumentai bus at
siųsti paštu. Negavus balsavimo 
dokumentų paštu, rinkėjai galės 
balsuoti rinkimų dieną tarp 1 ir 
4 v.p.p. Lietuvos konsulate, To
ronte, 1573 Bloor St. West (įėji
mas pro Bloor/Alhambra kam
pines duris). Balsuojant asme
niškai konsulate, reikia būtinai 
atsinešti galiojantį L. R. pasą.

LR gen. konsulatas 

gruodžio 31, 
trečiadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje

Bronė ir Stasys
Prakapai

Alesė ir Kostas
Rašymai

Laima ir Česlovas
Senkevičiai

Aušra ir Henrikas
Trussow

Vida, Gintautas
Tumosai ir dukros

Jane Vingelienė

Lietuvos respublikos 
piliečiams

Gruodžio 21 d. vyks Lie
tuvos respublikos prezidento 
rinkimai. Užsiregistravusiems 
rinkėjams rinkimų biuleteniai 
jau išsiųsti paštu š. m. gruodžio 
6 dieną. Lietuvos piliečiai, kurie 
nori balsuoti tiesiogiai, gruo
džio 19, penktadienį, yra kvie
čiami balsuoti Lietuvos ambasa
doje Otavoje nuo 10 v.r. iki 4 
v.p.p. Atvykę į ambasadą rinkė
jai privalo turėti galiojančius 
Lietuvos respublikos piliečių 
pasus. Ambasados adresas: 130 
Albert St. Suite 204, Ottawa, 
Ont. Tel. 613 567-5458. Visus 
kitus balsuotojus prašome už
pildyti gautus paštu biuletenius 
ir kuo skubiau išsiųsti į amba
sadą. Lietuvos generalinis kon
sulatas Toronte apie tiesioginio 
balsavimo galimybę konsulate 
praneš atskirai.

LR ambasada Otavoje
Jean Chretien, Kanados 

minsteris pirmininkas, ir ponia 
atsiuntė “TŽ” redakcijai atviru
ką su jų abiejų bendra nuo
trauka ir šventiniais sveikini
mais.

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje aukojo: 
$404.27 - Lietuvos atgimimo sąjū
džio (LAS) Toronto skyrius; $50 - 
V. Demikienė. Mokyklos rėmėjai 
nuoširdžiai dėkoja už taip dosnias 
aukas.

KLK moterų draugijos Mont
realio skyrius gruodžio 7 d. pami
nėjo savo šventę Mišiomis už miru
sias ir gyvas nares Aušros Vartuo
se. Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ. Moterys dalyvavo su savo vė
liava, kurią nešė tautiniais drabu
žiais pasipuošusios Regina Btikie- 
nė, Julija Adamonienė ir Danutė 
Staškevičienė. Dvi pastorosios su 
nuolatiniu skaitovu dr. Jonu Mališ- 
ka skaitė Mišių skaitinius.

Ta proga salėje buvo suruošti 
pietūs, į kuriuos atsilankė apie 120 
asmenų. Po skyriaus pirmininkės 
Genovaitės Kudžmienės gražaus 
pasveikinimo buvo trumpa meninė 
programa, kurią atliko Hudson 
gimnazijos muzikos grupė - keturi 
pučiamieji, viena gitara ir būgnai. 
Jie pagrojo penkis džazo kūrinius. 
Vienas muzikantų buvo pirminin
kės vaikaitis Erikas Sodo.

Valgius palaimino kun. Juozas 
Aranauskas, SJ. Moterys ir jų vai
kaičiai greitai aptarnavo skaniais 
šiltais valgiais visus dalyvius. Kavos 
su pyragais metu buvo pravesta lo
terija. Šio renginio dalis pelno ski
riama Montrealio lietuviškai mo
kyklai.

$160 - J. V. Margis; $100 - A. Lau
rinaitis; $60 - J. Vaškela; $50 - Išga
nytojo parapijos lietuvių evangelikų 
liut. moterų draugija, P. Blekaitie- 
nė, E. Kliučinskienė, dr. A. Pacevi- 
čius; $30 - E. Vyšniauskas; $25 - E. 
Kuchalskis; $20 - J. Aukštakalnis; 
$15 - J. A. Vaškevičius, $10 - E. 
Urbaitis, A. Jucys; $5 - J. Užupis, 
A. Žulys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
D. Gutauskas, O. Savickas, J. Ja
nuškevičius, J. Petrauskas, J. A. 
Vaškevičius, B. Galinienė, A. Pū
kas, E. Dubininkas, A. Lajukas, M. 
Lazdutis, J. Zdanys, J. Skilandžiū- 
nas, V. Otto, A. Žemaitaitis, V.

Prof. Domas Kaunas, To
ronte skaitęs paskaitą Mažvydo 
minėjime, įvykusiame lapkričio 
30 d., prieš grįždamas į Lietuvą 
gruodžio 2 d. apsilankė “Tėviš
kės žiburių” redakcijoje. Jį lydė
jo Martyno Mažvydo pirmosios 
knygos 450-mečio paminėjimo 
koordinatorė Irena Šernaitė- 
Meiklejohn. Svečias paliko me
džiagos apie kompiuterinį leidi
nį “Lietuviškos knygos metai”. 
Jame galime rasti Mažvydo ka
tekizmo ir kitų jo raštų parinktų 
puslapių, faktų apie XV-XVII 
a. raštijos paminklų tyrinėjimus, 
informaciją apie M. Mažvydo 
vardo premijas, jubiliejaus at
spindžius žiniasklaidoje, paro
das ir daug kitos informacijos. 
Tinklalapį galima pasiekti adre
su: http://daugenis.mch.mii.lt/- 
atspindžiai/.

“Panevėžio balsas” 1997 m. 
lapkričio 6 d. laidoje išspausdino 
pirmame puslapyje nuotrauką 
mons. Juozo Antanavičiaus, susi
tikusio su vyriausiais miesto poli
cijos vadovais. G. Rinkūnienės 
straipsnyje pranešama, kad Pane
vėžio vysk. J. Preikšas paskyrė 
Vyriausiajam policijos komisaria
tui kapelioną - Kristaus Kara
liaus katedros kleboną mons. J. 
Antanavičių. Panevėžyje dirba 
590 policininkų. Tai kol kas vie
nintelis Lietuvoje miestas, kuris 
turės savo dvasios vadovą.

BANGA RENOVATIONS, pantų 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. 416 760-7181.

KLB krašto tarybos suvažiavi
me Toronte lapkričio 29 d. mpntre- 
aliečiams atstovavo Petrąs Adamo- 
nis ir Gintaras Nagys iš Otavos. Tą 
pačią dieną lietuviškų mokyklų 
mokytojų suvažiavime dalyvavo 
montrealietės Joana Adamonytė ir 
Inga Giedrikienė.

Skautų Kūčios rengiamos 
gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 7 vai. 
vakaro Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Naujų metų sutikimą rengia 
Montrealio šauliai Aušros Vartų 
parapijos salėje. Įėjimas - $15. Bus 
pardavinėjami lik nealkoholiniai 
gėrimai. Apie dalyvavimą reikia iš 
anksto pranešti Antanui Žiukui tel. 
366-5491.

A. a. Vladas Kiselis, 84 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 11 d. Po 
pamaldų Aušros Vartų šventovėje 
gruodžio 5 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko 
brolis ir kiti giminės.

A. a. Ona Šablauskienė, 93 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 8 d. Palai
dota Pointe aux Trembles, Que., 
Hawthorn Dale kapinėse. Liko vai
kaičiai ir provaikaičiai. B.S.

Anskis, A. Vaišvila, R. Vaišvila, Z. 
Girdauskas, K. Žolpis, A. Zalagė- 
nas, V. Pranaitis, L. Stosiūnas, J. 
Barakauskas, V. Jungelevičius, V. 
Petrulis, A. Kanapka, A. Gedmi
nas, J. Bežys, E. Kliučinskienė, A. 
Stančikas, A. Monstvilas, B. Ka
minskas, V. Gustainis, W. Mastis, 
E. Šlekys, A. Sakavičius, A. Smols- 
kis, S. Žaldokas, V. S. Radzevičius, 
dr. A. Pacevičius, L. Pevcevičius, B. 
Liškauskas, M. Putrimas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - St. Paketūras; $80 - H. But
kevičius; $75 - A. Pulkauninkas, S. 
Bartusevičius; $70 - P. Vežauskas, 
V. Kezys; $60 - S. Ž. Ignatavičius, 
dr. V. Mileris, V. Kadis, M. Pranai
tis, K. Stankus, P. Baronas, O. 
Skrebūnas, V. Laniauskas, O. Dra- 
mantas, A. Čepulis, S. Jakaitis, H. 
Šiaurys.

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

Nori susirašinėti
Jaunuolis iš Lietuvos, 21 me

tų, nori susirašinėti su rimta tautie
te. Rašyti adresu: Audrius Vėželis, 
123 Woodbine Ave., Apt. 120, To
ronto, Ont. M4L 3V8.

CANDLELIGHT CATERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinant 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-reinonto 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).

http://daugenis.mch.mii.lt/-atspind%25c5%25beiai/

