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. Kūdikis, suklupdantis visus
PRELATAS ANTANAS RUBŠYS 

Manhattan College

VAKARAS BETLIEJUJE
Kūčių vakaras Betliejuje. 

Žvarbus vėjas gūsiais gainioja 
snaiges po Gimimo bazilikos 
aikštę ir drasko šventės puoš
menis. Sniegas lyg ne vietoje. 
Choristų pakyla tuščia. Žvarbu
sis vakarys nuvarė net iš tolimų 
šalių atvykusius chorus į užuo
vėją bazilikoje. Kalėdų naktis 
Betliejuje - tikėjimo magnetas 
daugeliui su ilgai išliekančiais 
Įspūdžiais.

Ieškau ir aš užuovėjos bazi
likoje. Čia maldininkai būriuo
jasi, vieni kitiems šnabždom 
kalbėdami, apžiūrinėja bizantiš
kojo laikotarpio grindis, lubas ir 
mozaikas. Bazilika erdvi ir gerai 
išsilaikiusi, nors statyta IV kris- 
tiniame šimtmetyje. Be vargo 
pasiekiu laiptus Į Gimimo gro
tą. Grotoje sausakimša žmonių. 
Jaunų ir senų. Sunku atskirti 
kas jie: krikščionys, musulmo
nai, žydai? Girdžiu atodūsius 
tyloje.

Kalėdų šventė nustebina ir 
vergia stebėtis visą Žemę. Stebi
si krikščionys, švęsdami Dievo 
įėjimą žmonijos istorijon bei 
žmogaus gyveniman, stebisi ir 
musulmonai, sveikindami Pra
našo su Knyga gimimą, stebisi ir 
žydai, nelauktu Pažado įvykdy
mu, stebisi ne tik Vakarai, bet ir 
Rytų pasaulis, nes šioje vietoje 
amžinasis Dievo Sūnus tapo 
Žmogumi. “Dievui nėra negali
mų dalykų!” (Lk 1,37). Tai įvy
ko kone prieš 2000 metų ir tapo 
vienkartine Vakarų pasaulio is
torijos takoskyra.

Gimimo grotos priekyje - 
marmuru dengta įduba su bron
zine žvaigžde ir lotynišku įrašu: 
“Hie Verbum Dei homo factum 
ėst” (Čia Dievo Žodis tapo 
Žmogumi). Įduba gulte apgulta 
tupinčių moterų ir vyrų. Spėju, 
kad daugumas jų krikščionys ir 
musulmonai - arabai. Jaunes
nieji laikosi atokiau. Žydus gali 
atpažinti iš šlikių ant galvos.

Mėginu įžvelgti ir suprasti 
įspūdžius. Sijoju savo patirties 
duomenis, klausiu save, kas at
vedė šiuos visus žmones į ato
dūsių vietą tyloje, klausiu save 
ar iš tikrųjų Dievas įėjo žmoni
jos istorijon ir žmogaus gyveni
man? Mėginu daryti sąsajas 
tarp savo įspūdžių ir Gimimo 
bazilikos - grotos - istorijos, mė
ginu įžvelgti tikėjimo istorijon.

Šventasis Raštas Betliejų - 
Bet-Lehemą, t.y. Duonos mies
tą - sieja su Rūtos knyga ir ka
raliumi Dovydu. Netoliese yra 
ir tikėjimo promotes Rachelės, 
Benjamino motinos, kapas. Do
vydas ir jo šeima savo miesto 
Betliejaus neišgarsino, bet jo 
neužmiršo tie, kurie laukė Me
sijo, antrojo Dovydo. Betliejus 
tapo svarbus krikščionims, nes 
jis yra Jėzaus, Dievo siųstojo 
Mesijo, gimtinė. Imperatorius 
Hadrianas, išniekindamas Gi
mimo vietą (135 m.), apsodino 
ją šventąja giraite dievaičio 
Adonio garbei. O Konstantinas, 
sunaikinęs šventąją giraitę, pa
statė jos vietoje Gimimo ba
ziliką (333 m.). Nustembu, kad 
architektūra - Gimimo bazili
kos pastatas - liudija ilgaamžį 
tikėjimą, kad čia Dievas atėjo, 
kad būtų su žmonėmis ir dėl 
žmonių, apreikšdamas Save ir 
Tikrovę.

VEIKINAME! Kelrodė Betliejaus Žvaigždė 
teveda mus visus į šviesesnį rytojų ir tejungia 

1/ vieningą tautos žygį saugi on ateiti n.S
i “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

APREIKŠTA TIKROVĖ
Šventajam Raštui būdinga 

Apreiškimo samprata: Dievas 
apreiškia Save ir savo užmojį - 
savo rūpinimąsi žmogumi bei 
gerumą žmogui - per žmonių 
žodžius ir per istorinę žmonių 
patirtį. Kitaip sakant, Dievas 
apreiškia Save ir Tikrovę per 
įvykius, ypač per Jėzaus gyveni
mą, žodžius ir darbus. Taigi ap
reikšta Tikrovė yra Dievo žo
džiai ir darbai mūsų labui: San
dora, Dievo karalystė ir Didysis 
meilės įsakymas.

Sandora apima glaudžius 
ryšius tarp Kūrėjo ir kūrinio - 
sanglaudą, pranašiai įvykdytą 
Kristuje ir per Kristų. Jėzus 
Kristus yra Dievas, kuris pra
kalbina žmogų; Jėzus Kristus 
yra ir žmogus, kurį Dievas pra
kalbina. “Dievo Žodis tapo 
Žmogumi ir gyveno tarp mūsų” 
(Jn 1,14). Jis yra Dievo apsi
reiškimo _ ir žmogaus tikėjimo 
viršūnė. Žmogus pokalbiu isto
rijoje, būdamas Dievo staklėse, 
ne tik patiria Kūrėjo svajonę 
savo gyvenimui, bet priima ir 
patį Dievą - galią tapti sudie
vintu kūrėjėliu. Kūrėjo Sandorą 
su Tikėjimo bendrija pranašai 
dažnai apibendrina Dievui pri
skiriamu refrenu: “Aš būsiu jū
sų Dievas, ir jūs būsite mano 
tauta” (Jer 7, 23).

Šitokioje šviesoje reikia ver
tinti Dešimties Dievo įsakymų 
vaidmenį žmogaus kūrėjo gyve
nime. Įsakymai išsako prasmę 
buvimo Tikėjimo bendrija kū
rybos sanglaudoje su Dievu bei 
vienas su kitu ir įgalina gyventi 
kartu. Žmogus, būdamas “Die
vo paveikslas ir panašumas”, tu
ri pašaukimą tapti žmogumi ir 
būti dėl kitų, tęsti Dievo kūrybą 
savo gyvenimo duobėtame ke
lyje ir visuomenės vingių kaito
je. Dievas, esantis arti ir nuolat 
ateinantis, yra tas, kuris “visa 
žino, pažįsta (išmintį), ištyrė ją 
savo žinojimu. Jis sukūrė žemę 
visiems laikams, pripildė ją ke
turkojų gyvūnų; jis siunčia švie
są - ir ji sklinda, atšaukia ją - 
virpėdama ji paklūsta. Žvaigž
dės džiugiai žėri joms nustatytu 
laiku, kada jas pasišaukia, jos 
atsako ‘mes čia!’, su džiaugsmu 
šviesdamos savo Kūrėjui” (Bar 
3, 32-35).

Dievo karalystė - viešpata
vimas - nėra geografinė vieta, 
bet dinamiška, Tikėjimo bendri
ją kurianti, Dievo tiesumo veik
la ir santykinė tikrovė. Ji yra ti
kėjimo vilties ir maldos turinys.

Kalbėdami “Tėve mūsų...”, 
prašome: “Teateinie Tavo kara
lystė”, t.y. “Apsireikšk, ateida
mas viešpatauti...” Ji apima ga
lutinį įvykdymą Dievo pažado 
išganyti visa žemėje ir danguje, 
laike ir amžinybėje, teisingumą, 
ramybę ir džiaugsmą. Dievo tei
sumo veikla atkuria, įgalina, gy
do, įprasmina žmogaus gyveni
me teisumą, teikia žmogui jėgą 
būti ir elgtis teisingai. Nelaukia 
ir stebinanti Tikrovė: esi myli
mas, kad mylėtum; tau atleista, 
kad atleistum.

Dievo karalystė, - Tikrovė, 
kurios ištaka yra Dievo teisumo 
proveržis, Bendriją kurianti 
veikla, - “nėra valgio ar gėrimo 
dalykas, bet teisumas, ramybė ir 
džiaugsmas Šventojoje Dvasio
je. Kas šitaip Kristui tarnauja, 
tas mielas Dievui ir priimtinas 
žmonėms” (Rom 14, 17-18).

(Nukelta i 2-rą psl.)

Dailininkas Laimutis Ločeris 
Ir štai žvaigždė, kurią jie (išminčiai) buvo matę užtekant, traukė pirma, 
kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo 
džiaugėsi. (Mato 2,9-10)

Tas, kurio
VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Kinų šviesiausios imperijos 
kronikoje yra įrašas: “Viešpa
taujant Tcheou dinastijai, dvi
dešimt ketvirtais Tchao-Wang 
metais, ketvirtojo mėnesio aš
tuntą dieną, šviesa pasirodė 
pietryčių pusėje. Toji šviesa nu
tvieskė karaliaus rūmus. Mo
narchas buvo nustebintas ne
paprasto spindesio ir, pasišau
kęs rūmų išminčius, juos išklau
sinėjo, ką visa tai galėtų reikšti. 
Tie jam parodė senus rankraš
čius, kuriuose kalbama apie bū
simą įvykį. Tas ženklas reiškiąs 
didžio šventojo gimimą Vaka
ruose. Jo religija būsianti įvesta 
ir šio karaliaus imperijoje...”

Istorijoje yra buvę daug 
žmonių, kurie sakė esą kilę iš 
Dievo arba kad jie yra Dievo 
pasiuntiniai ar net patys dievai. 
Betgi Kristus buvo vienintelis, 
kurio atėjimas į šį pasaulį buvo 
visuotinai pranašaujamas. Ne 
tik Senojo Testamento pranašai 
skelbė, bet ir visas anų laikų pa
goniškasis pasaulis buvo pilnas 
ženklų apie Išganytojo atėjimą. 
Platonas ir Sokratas kalbėjo 
apie Logos ir apie dar ateisiantį 
didžiausią pasaulio išminčių. 
Virgilijus savo poezijoje aprašė 
nekaltą mergelę, besišypsančią 
savo kūdikiui; su ja baigsis sun
kus geležies amžius. Sibilės ir 
ivairūs orakulai irgi pranašavo 
atėjimą karalių karaliaus, kurį 
žmonės turės išpažinti, kad ga
lėtų būti išganyti. Konfucijus

ilgėjosi šimtmečiai
irgi pranašavo apie šventojo 
atėjimą. Jonas Krikštytojas bu
vo pranašiškas balsas, šaukian
tis tyruose: “Taisykite Viešpa
čiui kelią. Tarp jūsų yra tas, 
kurio jūs dar nepažįstate. Aš 
esu nevertas atrišti nė Jo kurpių 
dirželio”.

Nuo istorijos pradžios, kiek 
ji mus pasiekia, nuolat buvo 
pranašaujama apie Jėzaus atėji
mą. Nuo amžių Jėzus buvo gi
laus ir nuolatinio laukimo židi
nys, prasidėjęs gal dvidešimt 
šimtmečių prieš Jėzaus gimimą, 
o per sekančius dvidešimt šimt
mečių Jis garbinamas. Istorija 
jokio kito panašaus palyginimo 
nežino. Ir vien šio krikščionybės 
apibūdinimo pakanka, teikiant 
Jėzui vietą visiškai skyrium nuo 
visų kitų religinių priešingybių, 
kilusių pasaulio vyksme.

Nepaprastoji, vienintelė ir 
nepakartojama krikščionybės sa
vybė yra ši: tai religija apie Me
sijo garbinimą. Šios religijos pa
grinde - Dievo karalystės atėji
mas žmonijon, skelbiamas pa
ties Mesijo. Teisingai pastebi 
Paskalis: Senasis ir Naujasis 
Testamentas visa suveda į Jėzų. 
Senasis Testamentas - Jo lauki
mas, o Naujasis - gyvas to lau
kimo įsikūnijimas. Abiejų Tes
tamentų centre - Jėzus.

* * ♦
“Šiandien gimė Kristus, šią 

dieną pasirodė Išganytojas. Šian
dien angelai gieda aukštybėse ir 
džiūgauja arkangelai. Šią dieną 

• teisieji džiaugiasi ir gieda: “Gar
bė Dievui aukštybėse. Aleliuja!”

Tai žodžiai iš gregorinio 
himno, kuris Kūčių naktį gieda
mas jau trylika šimtmečių. Tie 
žodžiai tyliąją Kalėdų naktį 
naujai atgimsta širdyse. Žvaigž
dė visus mus drauge veda iki 
Betliejaus prakartėlės.

Skaistybė gimsta purviname 
tvartelyje. Tas, kuris vėliau save 
vadino “Gyvenimo duona, nu
žengusia iš dangaus”, guli 
ėdžiose. Prieš kelis šimtmečius 

žydai lenkėsi aukso veršiui, o 
graikai - asilui, garbindami kaip 
Dievą. Dabar asilas ir jautis 
lenkiasi dieviškam Išganytojui.

Niekas pasaulyje negalėjo 
nė pagalvoti, kad Tasai, kurio 
valia saulė šildo žemę, pats būtų 
reikalingas žemiškos šilumos, 
kad gimtų nuogutėlis Tasai, ku
ris aprengia žole laukus ir juos 
puošia ^gėlėmis: kad Amžinasis 
Žodis būtų nebylys.

Ėdžios ir kryžius buvo dvi 
kraštutinybės Išganytojo gyveni
me. Jėzus pasitenkino prakar- 
tėle, nes “jiems nebuvo vietos 
užeigoje”. Jis prisiėmė kryžių, 
nes Jo karalystė buvo ne iš šio 
pasaulio. Jėzus gyvenimo pra
džioje prisiglaudė svetimoje už
eigoje, o gyvenimo pabaigoje 
rado prieglaudą svetimame ka
pe. Du gyvuliai buvo prie Jo 
gimstant Betliejaus prakartėlė- 
je, o du piktadariai - Golgotoje 
prie jo kryžiaus.

Dvi žmonių kategorijos ra
do kelią į Kūdikį Dievą — pie
menėliai ir išminčiai; prastuo- 
lėliai, kurie nieko nežinojo ir 
nieko nesuprato, ir tie, kurie ži
nojo, kad jie taip mažai su
pranta.

Betliejus tapo jungtimi tarp 
dangaus ir žemės - Jėzuje įsikū
nijo Dievas ir žmogus. “Ir Žodis 
tapo Kūnu ir gyveno tarp mū
sų”. Kas matė Jį, matė dangiš
kąjį Tėvą.

Šiose Kalėdose ir mes, kaip 
Betliejaus piemenėliai, renka
mės prie Jo prakartėlės ir klū
podami garbiname Jį, sudedami 
prie Jo savo darbo vaisius, savo 
džiaugsmą ir savo liūdesį, savo 
vargus ir kančias. Su ašaromis 
meldžiame dangiškąjį Kūdikėlį 
atgręžti į mus savo moloningąjį 
veidą ir savo šypsena mus 
laiminti.

Betliejuje gimęs Jėzus turi 
gimti žmonių širdyse. Ką gi pa
dėtų, jei Jis gimtų kad ir tūks
tantį kartų Betliejuje, o negimtų 
kiekviename mūsų ir mes ne
taptume Dievo vaikais.

Skleisti gerąją naujieną
Išeivijos lietuvių vyskupo PAULIAUS BALTAKIO 

žodis Kristaus gimtadienio proga, žengiant į 
naujus 1999-tuosius metus

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Šių metų Adventu - Kalė

domis pradedame paskutinį lai
kotarpį trimečio pasiruošimo 
didžiajam kirkščionybės jubilie
jui - 2000-tajam Kristaus gimta
dieniui.

Jubiliejų šventimo pradžia 
glūdi Senajame Testamente. Ju
biliejiniai metai buvo vadinami 
“Dievo malonės” metais, siekią 
atstatyti socialinį teisingumą. 
Per jubiliejinius metus žemė 
buvo paliekama nedirbama, kad 
atsigautų (plg. lietuvišką “pūdy
mą”), vergai paleidžiami į lais
vę, grąžinamos skolos ir t.t. (cf. 
Leviticus 25, 8-12).

Paskelbdama šiuos metus 
“Dievo Tėvo metais”, Bažnyčia 
mums primena, kad Dievas yra 
visatos kūrėjas, kad jam pri
klauso visas pasaulis - tiek dva
sinis, tiek materialinis. Dievas, 
kaip ir kiekvienas kūrėjas, bran
gina savo kūrinį ir kiekvieną 
žmogų myli besąlygine meile, 
tokį koks jis yra ir “nekantriai 
laukia jo sugrįžimo į namus” 
(Plg. Lk. 15, 20-32). Savo meilę 
žmonijai Dievas ypatingu būdu 
išreiškė atiduodamas “savo vie
natinį sūnų, kad kiekvienas, ku
ris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą (Jn. 3,16).

Jėzus, pradėdamas viešąjį 
gyvenimą, pareiškė, kad jo as
menyje buvo įgyvendinti prana
šo Izaijo paskelbti jubiliejinių - 
Dievo malonės metų tikslai: 
“Viešpaties Dvasia ant manęs, 
nes jis patepė mane, kad neš
čiau gerąją naujieną vargdie
niams. Pasiuntė skelbti belais
viams išvadavimą, (...), siuntė va
duoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpa
ties malonės metų” (Lk. 4,18-19).

Kalėdų kelias
Svajingai skamba sidabrinės arfos, 
Pabundančios saulytės spinduliuos. 
Švelniuoju prologu siūbuoja Varpą...
Netrukus baltos paukštės džiaugsmą suoks.
Ak! Nežinau, iš kur jų tiek priskrido: 
Baltuoja medžiai, gatvės ir stogai. 
Tokio gražaus Šventų Kalėdų ryto 
Visa širdim mes laukėme ilgai.
Galbūt grožiu šiuo Viešpats siunčia Viltį, 
Kad mes greičiau pramerktume akis?
Kiek daugel sielų piktas trypė, mindė!..
Ir nežinia, kada jos vėl pakils...
Betliejaus prakartėlė jau artėja.
Plasnoja paukštės deimanto sparnais.
Kalėdų kelias - pasakų alėja, 
Aušros vainikais išpuošta rausvais.

Irena Vaičikauskaitė

Vargstančių išaukštinimo šventė

o

Jau beveik 2000 metų Kris
taus šviesa šviečia tamsybėje. Ji 
duoda atsakymą į visus svar
biausius žmogaus gyvenimo 
klausimus. Kristus mums pana
šiu tapo, kad mes į Jį panašūs 
pasidarytume. “Dievas žmogum 
tapo, kad žmogų sudievintų”, 
sako šv. Augustinas. Viena di
džiausių paslapčių yra toji, kad 
Dievas tampa žmogumi ir, kaip 
vargšų vargšas, gimsta kuklioje 
prakartėlėje. Tai nuostabiausias 
įvykis visoje žmonijos istorijoje.

Toji tiesa yra tokia plati ir 
gili, kad žmogaus protas nepa
jėgia jos pilnai suprasti. Bet šir
dis - taip! Ji supranta didžiau
sios meilės atskleidimą žmogui. 
Gimė tas, kurio žmogus laukė. 
Jis pasakys tai, ko pasaulis dar 
nėra girdėjęs: “Palaiminti be
turčiai, palaiminti persekiojami, 
palaiminti, kurie alksta ir trokš
ta teisybės... nes jie visi pavel

Enciklikoje “Pasitinkant tre
tįjį tūkstantmetį” popiežius Jo
nas Paulius II teigia, kad II Va
tikano susirinkimas buvo Dievo 
Apvaizdos sušauktas, kad galė
tume tinkamai pasiruošti tre
čiajam tūkstantmečiui. Susirin
kimo gvildentos temos: evange
lizacija, religijos laisvė, ekume
nizmas, socialinis teisingumas 
yra mūsų dienų programa. Mes, 
kaip visuomenė ir kaip indivi
dai, privalome patikrinti savo 
sąžinę kaip vykdome II Vatika
no nurodytus uždavinius, patik
rinti kiek esame atsakingi dėl 
šių dienų blogybių:
- religinio indiferentizmo,
- praradimo transcedentinės 
žmogiškos gyvybės sąvokos,
- pasimetimo etinių vertybių 
skalėje, kaip pvz. pagarbos gy
vybei ir šeimai,
- išsiplėtimo teologinių klaidų,
- didžiulės socialinės nelygybės 
ir t.t.

“Tėve mūsų” malda ir yra 
mums pavyzdys, kaip turime 
švęsti Dievo Tėvo metus, kaip 
privalome ruoštis Didžiajam ju
biliejui: “...Teesie šventas Tavo 
vardas... teesie šventa Tavo va
lia... teateinie Tavo karalystė... 
atleisk mums mūsų kaltes, kaip 
ir mes atleidžiame savo kalti
ninkams”.

Malda ir autentišku atsiver
timu išsilaisvinę iš nuodėmės 
vergijos garbiname Dievą, ple
čiame jo karalystę pasaulyje.

Džiugių šv. Kalėdų, Dan
gaus palaimos naujais 1999- 
taisiais - Dievo Tėvo metais ir 
prasmingo pasiruošimo 2000- 
tajam Kristaus gimtadieniui!

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
1998 metų Kalėdos

dės Dangų...”
Kalėdos - tai vargstančiųjų 

išaukštinimo šventė ir kartu pa
guodos šventė visiems tiems, 
kurių skruostus dažnai vilgo 
skaudžios ašaros.

Taip, Kalėdos džiaugsmo 
šventė, bet, deja, turime prisi
pažinti, kad tas džiaugsmas mū
sų širdyse nėra pilnas, nes di
delė žmonijos dalis yra nusigrį
žusi nuo Dievo veido. Todėl yra 
mūsų visų broliška ir seseriška 
pareiga maldauti Šv. Dvasią 
siųsti visiems paklydusiems savo 
dovanas, kad praregėję dvasinė
mis akimis pamiltų dieviškas 
vertybes, saugojančias mus nuo 
žemiško gyvenimo klystkelių. 
Dievo žodis sako: “Dvasia atei
na pagalbon mūsų silpnumui. 
Mes juk nežinome, ko turėtume 
deramai melsti, todėl pati Dva
sia užtaria mus neišsakomais 
maldavimais”. ICV.Sk.
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Betliejaus Šviesa terodo kelius į tautos atgimimą ir kuriamą ateitį

Lietuvos respublikos ambasada i&sr I p
fe OTAVA
ft
< MIELI KANADOS LIETUVIAI, 
N

C f &

ĖJčalėdinių švenčių bei Naujųjų - 1999-jųjų 
metų proga linkiu sveikatos, laimės, pilnatvės 
šeimyniniame gyvenime. Didelės sėkmės lietuviškoms 
mokykloms, parapijoms, laikraščiams, rateliams, 
organizacijoms, Kanados lietuvių bendruomenės 
tautinei veiklai. Ta proga noriu nuoširdžiai padėkoti ir 
už paramą Lietuvos valstybės užsienio politikai, kuri 
siekia, kad nepriklausoma Lietuva pilnai įsilietų į 
Vakarų demokratinių valstybių tarpą.

LINKSMŲ ŠV KALĖDŲ
Dr. Alfonsas Eidintas,

Ambasadorius

>\jnžinoji 
šviesa

Kūdikis, suklupdantis visus

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

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

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

€
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Kanados lietuvių katalikų centras

t Jxristaus
gimimo

S

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

4

I Kanados lietuvių katalikų y 
kunigų vienybės valdyba

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kūrėjėlio būsena Šventojo
je Dvasioje yra atvira ir imli Kū
rėjui, pagrindinei valdžiai žmo
gaus gyvenime, trokšta ir alksta 
Dievo teisumo, būdama imli ir 
atvira Kūrėjo rūpinimuisi žmo
gumi, patiria atleidimu sukurtą 
ramybę, reiškiasi džiugiu pasiti
kėjimu Kūrėjo ir artimo geru
mu, kuria svetingą erdvę, kad 
kiekvieno žmogaus sugebėjimai 
galėtų klestėti visų labui.

Didysis įsakymas: “Mylėk 
Viešpatį, savo Dievą, visa širdi
mi, visa siela ir visu protu... 
Mylėk savo artimą, kaip save 
patį” (Mt 22, 37-39), dėmesys 
Dievui ir artimui yra raktas į 
Dievo karalystės svetingumą. 
Dievo meilė ir artimo meilė - 
du neatskiriami. žmogaus po
reikiai.

APREIKŠTA MORALĖ
Žmogus patiria save ir Tik

rovę, atsimena ir pasakoja savo 
patirties įspūdžius, įvardija jų 
prasmę, įžvelgia savyje dužlumą 
ir orumą. Šventasis Raštas Ap
reiškimo šviesoje įamžina šią 
įžvalgą, susiedamas žmogų su 
Žemės dulkėmis ir Dievo alsa
vimu (žr. Pr 2, 7). Mums įprasta 
žmogaus sąsają su žeme vadinti 
“kūnu”, o sąsają su Dievu - 
“siela”. Sakome “turiu kūną” ir 
“turiu sielą”. Tai paveldėjom iš 
graikų žmogaus sampratos. 
Šventojo Rašto mąstysena ski
riasi nuo graikų mąstysenos, 
žmogaus į dalis neskaldo. Sako
ma “esu dužius, (nes kūniš
kas)”, “esu orus, (nes alsuoju 
Dievo alsavimu)”. Taigi, biblinė 
žmogaus samprata pabrėžia tra
pią bei orią žmogaus būklę ir 
atsako į klausimą “kaip žmogus 
būna/tampa?” Žmogus, sukur
tas būti Dievo paveikslu ir pa
našumu, būdamas trapios pri
gimties, ieško saugumo savo 
įžūlumu kito/Kito sąskaita.

Šventasis Raštas - abu Tes
tamentai - yra ne tik Dievo, ku

ris yra Atpirkėjas ir Kūrėjas, is
torija, bet ir istorija žmogaus, 
įžūliai ieškančio saugumo sau 
kito/Kito - artimo ir Dievo - 
Dievo sąskaita. Kitaip tariant, 
nuodėmės istorija atpirkimo 
plotmėje.

Šventojo Rašto puslapiai 
įsakmiai teigia, kad gyvenime ir 
pasaulyje, nepaisant tikro ir re
gimo neteisingumo, yra etinė ir 
moralinė struktūra. Dievas su
kūrė pasaulį ne tam, kad jį pa
liktų savo valiai, išvadavo ver
gus iš Egipto ne tam, kad pa
liktų juos dykumoje, bet įėjo 
intymiai į jų pasaulį, kalbėjo jų 
sueigai prie kalno turbūt dau
giau negu vieną kartą (žr. Mt 5- 
7). Dievas padarė žmogaus el
gesio teisingumą matavimo vir
ve, o savo teisumą - rūpestį dėl 
žmogaus ir kūrinijos - svambalu 
(žr. Iz 28, 17).

Krikščionybė išpažįsta, kad 
yra Dievas, apsireiškęs Tėvu, 
kuris taip myli žmogų ir taip juo 
rūpinasi, kad iš tikrųjų įsikūnijo 
žmonijoje per pavo Sūnų Jėzų 
Kristų. Šis Jėzus Kristus, šis 
Dievas tapęs žmogaus broliu, 
visapusiškai pažino ir patyrė 
žmogiškumo prasmę ir dalijasi 
šia patirtimi su visais, kurie yra 
jam atviri. Jėzus Kristus iš tik
rųjų taip pakluso Tėvui ir taip 
mokėsi būti ir tapti žmogumi, 
kad įkūnijo nuostabią žmogaus 
būties tiesą ir pilnatvę. Jėzaus 
buvimas tarp žmonių buvo mei
lės - Dievo svetingumo - triū
sas. Savo “buvimu dėl kitų” 
Jėzus nutiesė kelią, sudaryda
mas galimybę būti ir tapti 
žmogumi.

Per meilę žmogus buvo at
pirktas. Sukurtas pagal Dievo 
paveikslą ir panašumą, žmogus 
yra šaukiamas būti ir tapti Die
vo meilės - svetingumo - at
spindžiu. Meile pašauktas į bū
tį, meile šaukiamas mylėti. Fak
tas, kad žmogus gali sakyti “ne” 
savo tikrajai prigimčiai ir liki

mui apreiškia reiklią tiesą, kad 
kiekvienas žmogus gali būti ir 
tapti didžiausiu savo priešu.

Apreikšta moralė nėra va
dovėlis iš anksto paruoštų nuos
prendžių, kuriais galėtume šian
dien vadovautis. Apie moralę ji 
kalba vaizdais. Jėzus didįjį mei
lės įsakymą įvardija palyginimu 
apie gerąjį samarietį (žr. Lk 10, 
30-37). Samarietis, elgdamasis 
svetingai, apreiškia moralinį 
charakterį, kurio reikalauja 
Dievo karalystė. Jis gerai su
pranta ką reiškia būti aplinky
bių auka, nes jis pats buvo tai 
patyręs. “Kito” žmogaus vargas 
jį prakalbina nauja artimo .sam
prata, pagarba artimui varge ir 
atsakomybe. Samarietis atsiver
čia ir įsipareigoja, - elgiasi sve
tingai.

METAS NUSTEBTI IR 
STEBĖTIS

Kalėdų šventė sklydi nuo
staba. Prakartėlės Kūdikis pa
traukia vaikus ir suklupdo suau
gusius, nes atodūsių tyloje pra
kalbina amžinybės ilgesį žmogu
je. Dievas ateina, nes ieško 
žmogaus; žmogus ieško Dievo, 
nes nori būti amžinas. Prakartė
lės Kūdikio vardas - Emanuelis: 
Dievas su mumis ir dėl mūsų... 
Kalėdų nuostabą lydi viltis. “Jei 
Dievas už mus, tai kas gi prieš 
mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė 
savo Sūnaus, bet atidavė jį už 
mus visus, - kaipgi jis ir visko 
nedovanotų kartu su juo” (Rom 
8, 31-32).

Viltis - pagrindinė apreikš
tosios Tikrovės jėga. Jos ištaka 
yra pasitikėjimas, kad visų gyve
nimo galimybių ir vilties pagrin
das yra Dievo gerumas ir rūpi
nimasis žmogumi bei kūrinija. 
Mūsų tikėjimo tiesa - Geroji Ži
nia: Dievo rūpinimasis žmogu
mi nenugalimas. Iš tikrųjų, vil
tis, kurios pagrindas yra Dievas, 
kuris mus įmyli ir įsvajoja į am
žiną Tikrovę, įgalina nugalėti ne
viltį gyvenimo lopelių žaizdre.

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)
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nuoširdžiai sveikinu 
Kanados lietuvius ir dėkoju 
visiems už nuolatinę paramą 
Lietuvai bei lietuvybės 
išlaikymą Kanadoje.

Žengdama į 1999 metus 
Lietuva, ekonomijos augimu 
pirmaudama tarp 
išsilaisvinusių valstybių, 
mumyse sukelia 
pasididžiavimą ir 
ryžtą ateities darbams.

Haris Lapas,
Garbės generalinis
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metų
Sv. Kalėdų 
ir Naujųjų 
proga siunčiame nuoširdžiausius 
linkėjimus broliams ir sesėms 
Tėvynėje ir išeivijoje.

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

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

^Kalėdų
švenčių ir viltingų

1999 metų —
KLB Toronto apylinkės valdyba
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ANATOLIJUS KAIRYS 
KAS AŠ ESU?
Pravėręs langą aš regiu Tave, 
Atidarau duris - Tu čia...
Ne aš Tavęs, o Tu manęs 
Eini ieškoti diena ir nakčia.

Skaitau aš knygą, o matau Tave, 
Savam balse Tave girdžiu - 
Ir Tavo mintys veikale 
Nušviečia puslapius klaidžius.

Aš dirbu vienas, bet jaučiu, kad ne - 
Einu ir žiedlapius Kažkam bėriu...
Esu Tavy, Tavęs malonėje, 
Tave aš valgau ir Tave geriu.

cStJei/zirtcirttc ♦ |
mielus narius ir visus geros valios

tautiečius Lietuvoje bei už jos ribų su
ŠV. Kalėdom ir linkime sėkmingų, |» 

laimingų 1999-jų metų. V 
'sįh-- Hamiltono ir Niagaros pusiasalio 
'*T4- “Tėvynės sąjungos" valdyba

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba - X
A. Vaičiūnas, M. Vasiliauskienė, I. Ross, N. Liačienė, J 

kun. E. Putrimas, R. Žilinskienė, S. Piečaitienė, R. Kuliavas,
fe A. Rašymas, M. Stanevičius, V Stanevičienė, J. Stasiulevičienėrf
7 Jį

LABAS RYTAS TAU, 
DIEVULI

Laba rytas tau, Dievuli, 
Palydėk mane į “Amžinai”, 
Kur tėveliai mano guli, 
Kur visų namų namai.

Ten medinė bažnytėlė
Antras šimtmetis jau dūli.
Įeinu akis pakėlęs: 
Labas rytas tau, Dievuli.

Čia dangus man pažadėtas, 
Švies saulutė, žais mėnulis. 
Čia tave išvydęs tarsiu: 
Labas rytas tau, Dievuli!

nuoširdžiai sveikina savo darbuotojus, narius, rėmėjus ir visus 
lietuvius Kanadoje linkėdamas linksmų šv. Kalėdų ir laimingų A 
1999-jųįų Naujųjų metų. j'

Tautos fondas remia nepriklausomos Lietuvos atsistaty- y 
mą, švietimą, lietuviškas mokyklas ir mokytojus Rytų Lietuvoje, 
Karaliaučiaus srityje, Maskvoje, Latvijoje, Gudijoje, stato \ 
Lavoriškių lietuvišką mokyklą, skatina Lietuvos kančių įamžinimą.

Šią reikšmingą paramą galime suteikti tik Jūsų, mieli £ 

rėmėjai, į Tautos fondą įplaukiančių aukų dėka. Mes dėkojame už ja 
Jūsų dosnumą. Tautos fondas, Jūsų remiamas, dirba ir dirbs A 
Lietuvos gerovei. $1

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine. į
351 Highland Boulevard, Brooklyn, New York 11207-1910 A

fe Tel. 718 277-0682 Fax 718 277-0682 $

s

£

§v. Kalėdą 
ir Naujų mftfų 
proga sveikiname gimines, 

draugus ir pažįstamus
Kanadoje, JAV-bėse 

ir Lietuvoje -
inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai

mailto:tevzib@pathcom.com
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Susitikimas prieangyje
Apšerkšnijusi alyvos šakelė 

barbena į langą. Prašosi vidun. 
Ten šalia jos įkyriai zvimbia te
lefono stulpas, kaukia, ūkauja 
namo pastogė. Šiurpu. Vos ne 
iki pusiaujo pusnynuose įklimpę 
braškantys beržai, išsirikiavę 
prie kelio į miestelį. Jei ne šven
tovės bokštai, viskas atrodytų 
priplota, paskendę giliame snie
ge, ant kurio plutos rytmečiais 
pasirodo kelios maisto ieškan
čios slampos. Nyku, vienoda ir 
pašėliškai nuobodu tiems, kurie 
nesėdi prie kortų ar kur susibė
gę neapkalba kaimyno, kad tas 
kiaulės skerstuvėse tik savo šei
myną pavalgydino... Taip vis ir 
šmėkšteli tai vienas, tai kitas 
vaikystės dienų vaizdelis. Daž
niausiai išnyra tada, kai dienos 
pasidaro labai ilgos ir sunkios. 
Nebegrįžtantis laikas, kaip ant
roji saulė, pakyla tarp cementi
nių pastatų ir bokštų.

Tik anuomet jautei džiaugs
mą ir įtemptą Kalėdų laukimą - 
ne dovanų, ne kalakuto. Užteko 
eglutės, ant jos atsargiai suka
bintų stiklinių burbuliukų, prie 
kurių prisikišęs matydavai savo 
veidelį, o mama vis įspėdavo, 
kad per arti nelįstum, kad už
kliudęs nenumestum kokio pa- 
puošalėlio, nenusvilintum nosy
tės žvakutės liepsnelėj...

Šiandien — kitame pasauly
je. Toli toli nuo to mielojo na
melio, kuris lengvai tilptų į bet 
kokią šito didmiesčio salę, iš
blizgintą, švarią, amžinai poky
lių laukiančią. Ak, ta salė!.. Dėl 
jos ir aš šį vakarą vienas. Prieš 
savaitę susipykau su mama, dar 
aštriau su tėvu. Eisiu į “Christ
mas party”, o jie - ne. Rimtis,

Adventas, lietuviškos tradicijos. 
Aš savo - jie savo. Toks sankir- 
tis ne pirmas, gal jau šimtasis. 
Visko pasitaiko kartu gyvenant, 
bet šio karto užteko. Aną ryt
metį tėvai atsikėlę manęs nebe
rado. Prisiglaudžiau pas draugą. 
Mane pamatęs pačią pirmą mi
nutę pasakė: “Gerai padarei, 
būsi pagaliau laisvas, juk suau
gęs esi, turi teisę pasirinkti gy
venimo būdą. O man tu kaip 
angelas iš dangaus - rytoj 
skrendu atostogų į kalnus, pa
būsi čia, butą prižiūrėsi, paštą 
paimsi, o gėrimų spintelė kaip 
matai... Jauskis kaip namie..

>|c ’H

Čia langas didelis. Už jo 
kažkokia tuštuma. Ir širdy tas 
pats. Pilkėja dangus, galva 
svaigsta nuo nežinios. Gėrimų 
spintelė gali sau ramiai laukti 
šeimininko. Man dabar ne ji, 
bet ateitis rūpi. Kasdien vis la
biau apie ją pradėjau galvoti. 
Širdis aprimusi, pyktis atslūgęs. 
Pasiliko kažkokios nuosėdos, 
keliančios daugybę aštrių klau
simų. Pirmutinis, virš visų iššo
kęs, įsitvėręs nebepaleidžia. Eik 
kur nori, daryk ką nori - viskas 
tas pats. O klausimas, rodos, 
toks nepainus: ką negero man 
yra padarę ar pasakę tėvai? 
Kaip suderinti tėvų meilę su tuo 
amžinuoju NE. Ar iš esmės kuo 
skiriasi draudimai vaikui nuo 
patarimų suaugusiam?

Už lango - kito dangoraižio 
langai. Kažkas tenai ir dovanas 
po eglute sukrauna, ir kažkokį 
krepšelį paruošia - tikriausiai 
padės jį šventovės prieangyje at
važiavę į Bernelių Mišias. Gėri-

Dailininkas V. K. Jonynas, Kristaus šviesa pasauliui

Nuostabios Kūčios Sibiro lageryje
Kūčių vakaras Ozerlago katorgoje, kur buvo 5,000 įvairių tautybių kalinių. Kūčiose 

dalyvavo trys šimtai lietuvių iš šimtinė kitataučių bei kitatikių

vanduo, jie sakė, kad lietuviai - 
Dievo tauta. Jie moka pagamin
ti maną ir XX šimtmetyje.

Pasninko valgiai
Po to visi valgė pamerktus 

išvirtame kompote prėskučius, 
o paskiau valgė keptą žuvį su 
jam prikalusoma “paike” duo
nos. Visi dalijosi labai broliškai 
visu tuo, kas turėjo atsinešęs su 
savimi tai, ką atsiuntė geroji 
mama iš Lietuvos.

Tarpusavio pokalbiai ir 
nuotaika buvo angeliška. Aš 
pats ir tuomet toje lagerinėje 
valgykloje tolimoje Siberijoje ir 
net dabar pagalvoju: Dievas, su
kūręs žmogų į savo panašų, ne
suklydo.

Juk 1958 m. gruodžio 24 d. 
vakare tolimuos Sibiro tyruliuos 
19 OLPO valgykloje buvo visi 
be tikybų, be tautybių, be odos 
spalvos skirtumų, - visi ten bu
vo Dievo vaikai ir savo būdu ir 
savo poelgiais ir net kalbos to
nu, nors ten kalbų buvo visokių.

Viršininkai
Vos tik Viktoras Petkus pa

dalijo visiems Dievo pyragą, 
staiga įžengė lagerio viršininkas 
ir režimo viršininkas ir sutrukdė 
mūsų dvasinę ramybę. Visų 
nuostabai jie pamatė mus sė
dinčius prie stalų, kiekvienas 
prie savo dubenėlio ir puodelio. 
Lagerio viršininkas paklausė: 
“Tai ką jūs čia darot?” Viktoras 
Petkus jam sako: “Mes, pilieti 
viršininke, švenčiame tokią pas
ninko dieną. Šitoje šventėje vis
kas pasninkas, - be mėsos, be 
riebalų, o tuo labiau be degti
nės”. Jie dar kartą paklausė, ar 
pas mus nėra degtinės, apsisuko 
ir išėjo.

Mūsų lagerinė vadovybė, 
didžiausiai mūsų nuostabai, ne 
tik kad nesibarė, bet ir nė vieno 
neuždarė į izoliatorius.

Tamsiausią naktį
Tai ir šiandien, praėjus tiek 

metų, stebies ir negali atsi
džiaugti, kad ir tamsiausią naktį 
atsirando šviesūs pragiedruliai.

Šiame konclagery buvo per 
5,000 kalinių, bet tokio Kūčių 
vakaro niekas nesuruošė.

Kūčių vakare dalyvavo dva
sininkai: Ukrainos metropolitas 
Juzef Slypyj, kun. Pranciškus Ra
čiūnas, kun. Kazimieras Vaičio- 
nis ir kun. Alfonsas Svarinskas.

nigai - Kazimieras Vaičionis, 
Alfonsas Svarinskas, Pranas Ra
čiūnas ir kt.

Valgykloje
Po darbininkų vakarienės 

valgykla buvo išvalyta ir stalai 
paruošti lietuvių Kūčioms. Sta
lus sustatėm patys. Gedimino 
stulpų viduryje susodinom įvai
rių tikėjimų, įsitikinimų ir tauty
bių žmones taip: katalikus, liu
teronus, anglikonus, graikų ka
talikus, sentikius, stačiatikius, 
musulmonus, judėjus, komfu- 
cionistus, jehovininkus, šeštadie- 
nininkus, krišnamurtininkus ir 
dar kitų sektų žmones.

Kai danguje pasirodė, vaka
rinė žvaigždė, visi susirinkę, lie
tuvių per 200 ir keliasdešimt 
svečių, susėdo už stalų, - lietu
viai kur papuolė, o svečiai, viso
kių tikybų atstovai už Gedimino 
stalo.

KAZIMIERAS SKEBĖRA, Vilnius

Iš visų religinių švenčių 
Kalėdos pačios linksmiausios. 
Ypač jų preliudija - Kūčios.

Kūčios religijos istorijoje 
minimos kaip mūsų Didžiojo 
Mokytojo ir Dievo sūnaus Kris
taus gimimo diena. Ypač Kūčių 
vakaras lietuvių tautos tradici
jose, papročiuose ir net visokio
se legendose labai gražiai ir 
linksmai pavaizduotos. Užtenka 
tik pasakyti populiariausią Lie
tuvos giesmę “Jau užgimė Jėzus 
Kristus, linksmi būsime”. Toji 
giesmė ir religinė, ir tautinė, ir 
net bendruomeninė įžanga tei
kia dvasinę paguodą.

Šalia to Kūčių vakaras turi 
be galo daug visokių padavimų, - 
legendų, burtų ir visokiausių iš
daigų, kurios sutelpa į religinį, 
tautinį ir visuomeninį krepšelį. 
Todėl ir mums, po prievarta gy
venantiems tolimuose Sibiro ty
ruliuose, kad ir nelaisvėje, bet 
neišpasakytai norėjusiems idant 
šitoji šventė kiekvienam iš mūsų 
liktų ne tik sielos paguoda, dva
sine ramybe, bet ir siekis nepa
lūžti po katorginiu jungu.

Pasiruošimas
Devynioliktame OLPE lie

tuvių buvo apie 300 žmonių iš 
5,000 kalinių. Progomis mes 
susirinkdavome ir aptardavo
me, kaip paminėsime ateinan
čias Kalėdų šventes. Siuntinė
liuose ar banderolėse mamos, 
seserys ar artimieji mums pri
siuntė Dievo pyrago, kalėdaičių 
ir įvairių džiovintų vaisių.

Prieš pat šventes iš mūsų 
daugumoj inteligentai paprašė 
lagerio vadovybę leidimo su
ruošti Kūčių vakarą. Lagerio 
viršininkas, kad ir čekistas, davė 
sutikimą, tik pasakė, kad nebū
tų degtinės ir muštynių. Bet re
žimo viršininkas galvojo kitaip. 
Sakė: “Jūs čia suruošit kažkokią 
revoliuciją. Jūs, lietuviai, labai 
karingi, tai velniai žino ką jūs 
sugalvosite tame Kūčių vakare” 
ir neleido.

Be leidimo
Bet mes pasitarę vis tiek 

nutarėm Kūčių vakarą, gruo
džio 24 d., susirinkti ir Kūčias 
atšvęsti. Pirmiausia buvo susi
tarta su valgyklos vedėju ir virė
jais, kurie, žinoma, nebuvo lie
tuviai, bet jie su dideliu džiaugs
mu sutiko šią vakarienę mums 
paruošti. Svarbiausia, išvirė 
mums labai skanaus gėrimo iš 
džiovintos duonos plutelių ir 
džiovintų vaisių bei cukraus. 
Prėskučių - “sližikų” mums ma
mos prisiuntė pakankamai. Žu
vies davinio dvi dienas neėmėm, 
tai valgyklos darbuotojos prike
pė jos pakankamai. Dievo pyra
gu pasirūpino mūsų gerieji ku-

Apeigos
Kūčių vakaro papročius ir 

apeigas paaiškino kalinys Vik
toras Petkus. Pirmiausia, kaip 
mes buvome susitarę, jis pats 
mažu kryžiumi peržegnojo ir 
mes visi kiekvienas sau tai pa
darėme, kad neduotume pre
teksto kitaip galvojančiam arba 
čekistui “stukačiui”, kad čia yra 
religinės apeigos. Paskui Vikto
ras Petkus, geriausias žinovas 
religinių apeigų, ypač Kūčių va
karo, vietoj maldos padarė pla
čią apžvalgą Kūčių vakaro isto
rijos. Kalbėtojas buvo taip at
sargus, jog niekas ir iš kitatikių 
nesuprato, kad jie sėdi prie 
Kūčių vakarienės.

Plotkelių laužymas
Toje vakarienėje didžiausią 

vaidmenį atliko “Dievo pyrago” 
laužymas. Viktoras Petkus, da
lydamas “Dievo pyragą”, kalbė
jo: “Didelės jums sielos ramy
bės, tesaugo jus Didžioji ir 
geroji Globa”. Žinoma, iš anks
to pranešęs, kad jo atlaužtos 
plotkelės trupinėlis reiškia jo 
dalią, arba. jo moralinį turtą. 
Kiekvienas jo atlaužtą plotkelės 
trupinėlį, ilgai netyrinėjęs, dėjo 
burnon ir valgė. Žinoma, kram
tyti nebuvo ko, nes ištirpdavo 
burnoje kaip snaigė. Ir todėl, 
didžiausiam visų nustebimui, 
ypač kitatikiai klausinėjo, iš ko 
tas pyragas padarytas. Kai jiems 
paaiškino, kad tai miltai ir tyras

visur lekia kaip vėjas.
Suvelta nuotaika išsisklaidė 

kaip tas už lango debesėlis. Vis
kas nušvito, ir pagaliau pradė
jau matyti, kaip linksmai su 
draugais leisiu vakarą - gersim 
alų, valgysim picą, kalbėsim 
apie šių dienų muziką, planuo- 
sim Naujų metų sutikimą ir gin- 
čysimės dėl Rebekos grožio ir 
padorumo... Švintant skirstysi
mės poilsio, galvos bus sunkios, 
bet užtat užmigti bus lengva 
lengva.

Nusileidau keltuvu ir prie
angyje sustingau - prieš mane 
stovėjo du vyrai: vienas Skinis, 
o kitas (o, Viešpatie) mano tė
vas. Tartum kažkas dobtelėjo 
galvon, dar smarkiau širdin. To
ji baisi akimirka pavirto beribiu 
laikotarpiu...

...Už lango zvimbia telefono 
vielos, tėvas tvirtai abiem ran
kom suspaudęs pakelia mane - 
uždek pačią viršutinę žvakutę - 
mama barasi - dar vaikas nusi
degins - bet tėvas neklauso, nes 
jis nori man padalyti džiaugsmą...

Jis čia dabar stovi nuleidęs 
galvą, suglumęs ne mažiau kaip 
aš. Žiba akys, sunki ašara iš
tykšta ant raudono kilimo.

- Ei, let’s go !.. - šaukia 
draugas, šaukia nustebęs, kad 
stoviu kaip įkaltas.

Ir nebežinau, kas pasidarė. 
Lyg kažkieno ranka stumte pa
stūmė. Apsikabinau tėvą, jis 
mane...

- Mama laukia... - suvirpė
jo duslus jo balsas...

- Merry Christmas, Skini... 
pasimatysim vėliau...

Kalėdos buvo tikrai linksmos.
Č. Senkevičius

mų spintelė prabyla - ateik, už
miršk anuos, nesirūpink kas ką 
veikia, tu laisvas, tu suaugęs vy
ras. Bet kažkas pasidarė. Jau
čiu, kad gomurys nebe savas, 
veržia kažkas jį. Vaikštau iš 
kampo į kampą. Dar valandėlė 
ir tamsa nusileis ant miesto. 
Lietuviai susės prie Kūčių stalo, 
kiti linksminsis, nes Kalėdos, 
nes atostogos - ačiū Dievui, kad 
Tavo gimimo dieną švenčiam... 
Kokion grupėn dabar dėtis? 
Esu laisvas - niekas nenurodo, 
niekas nepataria.

Staiga - telefonas. Pašokau 
- širdies dūžiai buvo garsesni už 
telefono skambesį. Gal namai? 
Neatsiliepk, nepasiduok - kaž
kas gundė. Skambutis nesiliovė. 
Ranka nedrįso paliesti ragelio. 
Pagaliau - kas bus, tas bus. Ra
gelį pakėliau.

- Hai, Hermi... - pažinau 
balsą, - sužinojau, kad tu pas 
Rikį, atvažiuoju tavęs paimti, 
negi vienas sėdėsi per Kalėdas...

- Gerai, lauksiu gatvėje, - 
vos spėjau atsakyti. Telefonas 
išsijungė. Šokau rengtis, Skinis

-
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Naujųjų metų

proga

Kanados lietuvių fondas

iI

Silvija ir Vincas Piečaičiai
sveikina visus gimines ir draugus

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

| MONTREALIO AUŠROS VARTŲ į

NAUJŲ METŲ proga.
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Lietuvoje ir kitur su

ir Naujais metais - '
Juozas ir Danutė

Daniai

Ką įdomesnio rašo Vokietijos 
laikraštis “Das Ostpreussenblatt”, 
parinko ir “TŽ” atsiuntė mūsų 
bendradarbis Le. Kro.

1998 m. lapkričio 21 d. laido
je tas laikraštis paskelbė žinutę, 
kad 1999 m. vasaros semestrui 
Vilniaus universitete rengiamas 
Baltistikos seminaras vakarie
čiams, norintiems susipažinti su 
Baltijos kraštų politiniu bei eko-

Pagalbos fondas
“VAIKO TEVISKES NAMAI”

sveikina rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
linki sėkmingų 1999 metų.

Jūs teikiate našlaičiams 
didžiausią dovaną: pastogę, globą ir 

šeimos šilumą. Teatlygina Aukščiausias.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

proga

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Su Kalėdų ir 
naujų metų

sveikinam visus 
tautiečius ir 
geros valios 
žmones -

žinios
nominiu persitvarkymu, tiems kraš
tams atgavus nepriklausomybę.

Apie šiaurinę rytprūsių dalį 
laikraštis (1998.XI.28) rašo, kad 
Maskvai ta dalis jokios ekonomi
nės reikšmės neturi. Toji sritis tė
ra Rusijai svarbi strategiškai, o po 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybių paskelbimo sritis ka
riniu požiūriu likusi dar svarbes
nė dėl ten įrengtų ir geografiškai 
atskiriu raketų bazių; be to per
ėjimas per Gudiją ir Lietuvą ru
sams kels ir papildomų problemų, 
panašių, kokias prieš Antrąjį pa
saulinį karą sudarė lenkų kori
dorius vokiečiams. Keliama net 
prielaida, kad kraštas galėtų būti 
atpirktas (?), tik klausimas, ar 
vokiečiai to norėtų...

Ilgokame straipsnyje plačiau 
aptarta ir Japonijos Kurilų salos 
rakštis, palyginama su Karaliau
čiaus srities rūpesčiais keliant pa
našumus ir skirtingumus. Ir čia 
pat dar viena teritorinė problema, 
būtent - Suomijos Karelijos klau
simas. Karelija po rusų-suomių 
karo buvo iš Suomijos atimta ka
ro paliaubų sąskaita. Karelijoje 
veikė 25% visos suomių pra
monės, ypač medžio apdirbimo, 
kai dabar tenai praktiškai nieko 
nebeliko. Snk.
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® LAISVOJE 117(1111
SUMAŽĖJO GAISRŲ

Per šių metų pirmus 10 mė
nesių Lietuvoje kilo 7,814 gaisrų, 
padarę 17,327,097 litų nuostolių. 
Nuo praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu gaisrų sumažėjo 23%. 
Šiemet gaisruose žuvo 173 gyven
tojai, buvo sunaikinti 692 pasta
tai, 246 transporto priemonės, 
1058 tonos grūdų, 3400 tonų pa
šarų. Kaip skelbia “Lietuvos ai
das” (nr. 226), pagrindinės gaisrų 
priežastys - neatsargumas su 
ugnimi (43%), elektros įrenginių 
vartojimo taisyklių pažeidimai 
(15%), vaikų išdykavimas su 
ugnimi (10%).

RENKA PRISIMINIMUS
Lapkričio 13 d. Ignalinos kul

tūros namuose buvo paskelbta 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centro vajus rinkti 
prisiminimus apie tremtį ir kali
nimo vietas, praneša ELTA. Va
jus, rengiamas pagal valstybinę 
“Gyvosios atminties” programą, 
apims visą Lietuvą, bus aplan
komi tremtiniai bei politiniai ka
liniai, jų prisiminimai užrašomi 
pagal Genocido ir rezistencijos 
centro parengtą metodiką.

DU “VIA BALTICA” RUOŽAI
Lapkričio 20 d. atidaryti tarp

tautinio transporto koridoriaus 
“Via Baltica” atkarpos Kaunas- 
Marijampolė-Suvalkai du atnau
jinti ruožai - 16 km. tarp Garlia
vos ir Mauručių, ir 5.2 km. tarp 
Puskelnių ir Marijampolės. Kaip 
praneša “Lietuvos aidas”, atnauji
nimo darbus atliko dvi Kauno 
akcinės bendrovės ir viena Aly
taus firma. “Via Baltica” greit
kelio, sujungsiančio Lenkiją, Bal
tijos kraštus ir Suomiją, atnauji
nimo darbai pradėti 1991 m. ir 
bus tęsiami. Numatyta ruože 
Mauručiai-Puskelniai nutiesti 29.4 
km., pastatyti naują viaduką.

SPROGIMAS KLAIPĖDOJE

Gruodžio 3 d. rytą Klaipėdos, 
Debreceno gatvėje susprogdintas, 
gyventojo automobilis, rašo EL
TA. Sprogimo sukelta smūgio 
banga išdaužė daugiau kaip 100 
aplinkinių namų langų stiklus. 
Langų taisymu rūpinsis miesto 
savivaldybė.

STATO LAIVUS
Lietuvos akcinė bendrovė 

“Vakarų laivų remontas” laivus 
ne tik remontuoja, bet jau ir sta
to. Norvegijos užsakymu stato 
žvejybos laivą, kurio vertė - 3 mln. 
(JAV) dolerių, rašo ELTA. Lai
vas bus sumontuotas ir nudažytas 
Klaipėdoje, ten pat įrengtas va
riklis ir vairavimo mechanizmai. 
Vidaus įranga ir žūklės įrenginiai 
bus montuojami Norvegijoje.

MIRĖ LENKŲ AKTORIUS
Lenkų aktorius Kazimierz 

Zaklukiewicz buvo atvykęs į Vil
nių su Lenkijos miesto Gožovo 
teatro grupe ir turėjo vaidinti pa
grindinį vaidmenį spektaklyje pa
gal Adomo Mickevičiaus kūrinį 
“Konradas Valenrodas”. Jis prie 
Vilniaus “Velgos” viešbučio buvo 
žiauriai sumuštas, kai grįžo į vieš
butį, išsikeitęs pinigų ir nusipir
kęs maisto produktų. Jis nebe- 
atgavęs sąmonės po savaitės mirė 
ligoninėje. Policija suėmė jo už
puolikus - du 17 ir 18 metų 
amžiaus vilniečius, anksčiau jau 
teistus už vagystę. Jiems gresia 
10-20 metų bausmė.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Ignalinoje lapkričio viduryje 

įvyko seminaras, surengtas Svei
katos apsaugos ministerijos ir 
sveikatos apsaugos reformos pro
jekto biuro. Seminaro tikslas bu
vo suteikti pagalbą savivaldybei, 
privalančiai parengti pirminės 
sveikatos priežiūros planą ir aiš
kinti pareigūnams ir visuomenės

Antonio Correggio (1494-1534), Madona gėrisi Kūdikiu

Rusijoje tebėra daug lietuvių
Juos lanko monsinjoras KAZIMIERAS VASILIAUSKAS Sibiro plotuose kaip 
tremtinys praleidęs savo jaunystę. Čia spausdinamas su juo pokalbis, kurį 

parengė GENOVAITĖ GUSTAITĖ Vilniuje

V V •

giminėms, draugams, 
pažįstamiems linki -

Dainius ir Asta Vaidilos su šeima,
St. Petersburg Beach, FL r

i

atstovams, kad sveikatos klau
simai turi tapti pačios bendruo
menės interesų dalimi, rašo “Lie
tuvos aidas”. Pagal Lietuvos 
įstatymus, savivaldybės yra atsa
kingos už pirminės sveikatos 
priežiūros organizavimą, pagal
bos kokybę ir plėtotę. Jos turi 
numatyti investicijų šaltinius ir 
nuspręsti, ar bus naudojamasi 
savivaldybės fondu, ar Pasaulio 
banko Sveikatos projekto ar Vals
tybinės investicinės programos lė
šomis. Panašūs seminarai bus 
rengiami visuose Lietuvos rajo
nuose bei miestuose.

CUKRAUS GAMYBA
BSN skelbia, kad lapkričio vi

duryje įvyko Žemės ūkio rūmų 
“Cukrus” draugijos ir į Lietuvos 
cukrų investuojančios pramonės 
“Danisco” pasitarimas. Nutarta, 
kad Lietuva supirks visus cuk
rinius runkelius ir perdirbs juos 
pati. Cukrinių runkelių perteklius 
nebus vežamas į Gudiją, kaip 
anksčiau buvo siūlyta. Numatyta 
jų supirkti 959,500 tonų. Iš jų pa
gamintas cukrus turėtų kainuoti 
apie $200 (JAV) už toną.

ATLEISTAS PROKURORAS
“Lietuvos aido” (nr. 225) ži

niomis, Lietuvos generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia lapkričio 
13 d. iš pareigų atleido Šalčininkų 
rajono apylinkės prokurorą Val
demarą Voroneckį. Jam rugsėjo 
mėn. iškelta baudžiamoji byla. Jis 
įtariamas svetimo turto pasisavi
nimu, piktnaudžiavimu tarnybine

padėtimi, tarnybinių dokumentų 
klastojimu ir etilo spirito laikymu, 
gabenimu bei pardavimu.

MEDALIAI UŽ VYNĄ
Ukrainos kurorte Jaltoje įvy

ko pirmoji tarptautinė vai- 
sių/uogų vynų ir gėrimų apžiūra 
bei konkursas “Krym. Plodovoje 
vino 98”. “Anykščių vyno” gamy
bos saldusis vynas laimėjo pirmą
ją premiją “Grand Prix”, praneša 
ELTA. Medaliai taip pat buvo 
įteikti už vynus “Spanguolių”, 
“Juodųjų serbentų”, “Anykšta” 
bei “Kalėdinis”, ir už “Šokoladinį 
juodųjų slyvų” likerį.

DOVANOJO AUTOBUSUS
ELTOS žiniomis, Švedijos vy

riausybė padovanojo Lietuvai 128 
autobusus. “Volvo” ir “Scania” 
autobusus gaus Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių ir Alytaus savivaldy
bės miesto ir priemiesčių maršru
tams. Pirmieji autobusai keltu bu
vo gabenami į Klaipėdą gruodžio 
pradžioje.

NEAIŠKI LAIKRAŠČIO ATEITIS
Kaip rašo ELTA, du svar

biausi “Lietuvos aido” savininkai 
yra Algirdas Pilvelis, įsigijęs 20% 
laikraščio akcijų, ir kultūros mi- 
nisteris Saulius Šaltenis. Kitų ak
cininkų yra dar 21. A. Pilvelis 
pareiškė, kad nors “LA” skolom 
didesnės negu 6 mln. litų, rimtu 
darbu jas galima panaikinti ir 
pereiti prie pelningos veiklos. Jis 
paruošęs laikraščio gerinimo 
planą. RSJ

- Gerbiamasis monsinjore, 
visuomenei seniai žinoma, kad 
rūpinatės sielovada lietuvių, gy
venančių toli nuo Lietuvos. Kas 
paskatino imtis šio nelengvo darbo?

- Viskas prasidėjo daugiau 
kaip prieš porą metų. 1997 m. 
birželio mėn. Lietuvos vyskupų 
konferencija, susirinkusi Biršto
ne, svarstė ir lietuvių katalikų, 
gyvenančių Rytuose, sielovados 
klausimus. Tų kraštų lietuviai 
kartais net po keletą metų netu
ri nuolatinių dvasios vadovų ir 
jaučiasi kaip avelės be piemens. 
O padėti jiems nėra kam, vis 
trūksta žmonių. Todėl ir suti
kau - traukia tie kraštai. (Mon
sinjoras šypteli.) Juk ten prabė
go mano jaunystės metai.

- Kokiai valdžiai dabar pri
klausote ir ar ilgai tą nelengvą 
naštą nešite?

- Turiu Vilniaus arkivysku
po metropolito A. J. Bačkio pa
sirašytą raštą (1997.VII.17), ku
riame pasakyta: “leidžiame Jums 
aptarnauti lietuvių bendruome
nių katalikus” europinės Rusi
jos administratūroje. Turiu taip 
pat kitą, Pauliaus Baltakio, vys
kupo lietuviams katalikams išei
vijoje, raštą (1997.VII.31), ku
riame rašoma: “JE arkiv. A. 
Bačkis pranešė, kad Jūs, mielas 
Monsinjore, sutikote talkinti Šv. 
Tėvo man pavestų pareigų atli
kime. Nuoširdus ačiū”. Tad esu 
Jo Ekscelencijos Pauliaus Bal
takio talkininkas, kol bus pa
skirti nuolatiniai kapelionai. 
Kaip matote, prabėgo daugiau 
nei pora metų, vis dar važiuoju. 
Suprantu, kad mano amžius ir 
gyvenimo negandų iškamuota 
širdis neleis talkinti ilgai. Apie 
tai žino ir Lietuvos episkopatas 
ir vysk. P. Baltakis. Labai norė
čiau, kad mano įpėdinis būtų 
jaunas, tvirtas, turėtų apaštalo 
širdį. Ji reikalinga visur, bet 
ypač ten, suvargusiems, nuo Tė
vynės atskirtiems, ja tikintiems 
žmonėms.

- Kur pirmiausia išsirengėte, 
kur iš viso teko apsilankyti?

- Jau du sykius buvau Sankt 
Peterburge, esu aplankęs Mur
manską, Latvijoje Daugpilį (ku
ris anuomet, kai Lietuva neįsi
leido, mane priglaudė), Gudijo
je Minską, Gervėčius. Pirmą 
kartą važiavau į Sankt Peterbur
gą pernai per Vasario 16 iškil
mes. Jos buvo gražios: vyko pa
maldos katedroje, nepriklauso
mybės minėjimas. Jame teko

kalbėti ir man. Žmonių prisirin
ko daug, atėjo norinčių pamaty
ti kunigą, retą paukštį, buvo ir 
lenkų. Lietuvių draugijos pirmi
ninkė Veronika Barškutė narių 
priskaičiuoja apie kelis tūkstan
čius. Visuomeninė padėtis, eko
nominis jų lygis nevienodas: yra 
turtingų, įtakingų, yra net labai 
skurdžių. Bet tai pati stipriausia 
lietuvių sala.

- Važiuodamas lankyti, ko
kių dovanų bendruomenėms ve- 
žate, kas apmoka Jūsų keliones?

- Lietuvių bendruomenės 
ne kartą yra prašiusios vaizda
juosčių iš Lietuvoje vykstančių 
didžiųjų švenčių, tiek religinių, 
tiek tautinių, rekorduotų pa
mokslų, literatūros - laikraščių, 
žurnalų, knygų. Malonu praneš
ti, kad visas išlaidas, taigi ir ke
lionės, apmoka Lietuvių katali
kų religinė šalpa (Brooklyn, 
NY) ir vysk. P. Baltakis.

- Kokj įspūdį paliko Mur
mansko lietuviai, iš Jūsų aplan
kytų gyvenantys toliausiai?

- Murmanske teko būti 
1997 m. vasarą apie dešimt die
nų. Kasdien ateidavo pasikalbė
ti, net pasižiūrėti. “Netikėjau, 
kad kunigą pamatysiu”, ir verkė 
iš džiaugsmo. Buvo atėjusių iš
pažinties po penkiasdešimties 
metų. Tardavosi, klausinėdavo 
- norėtų važiuoti į Lietuvą, bet 
daug kliūčių: vizos, kitos aplin
kybės. Daugelis šeimų jau miš
rios, tačiau sugyvenimas gražus, 
labai pasiilgę Lietuvos. Pagal 
sąrašą iš 192 užsirašiusių lietu
viais ne viena pavardė ar vardas 
rusiški. Vietos gyventojų, val
džios, ortodoksų arkivyskupo 
nuomonė apie lietuvius gera - 
sąžiningi, dori, darbštūs. Tokią 
vaistinės vedėją Rūtą iš Klaipė
dos žino visas miestas - ten 
vaistai tikriausi, ten gali pasitar
ti. Šeima jos taip pat mišri: vy
ras įsimylėjęs Lietuvą, tik čia 
važiuoja atostogų. (Pas Rūtą 
monsinjoras ir buvo apsistojęs). 
Bendruomenės pirmininkas - 
buvęs papulkininkis A. Masiu- 
kas, dabar verslininkas. Turi 
bendruomenė savo patalpas, 
kur švenčia Kalėdas, Velykas, 
ateina šeštadieniais; turi šešta
dieninę mokyklėlę. Daugelio 
kasdienybė skurdi, vargana, 
darbo gauti sunku, maistas 
brangus, o širdyje - svajonė 
apie Lietuvą.

Baigdamas monsinjoras pa-

Monsinjoras KAZIMIERAS VASI
LIAUSKAS, buvęs Vilniaus arki- 
katedros-bazilikos klebonas, ku
riam pavesta rūpintis Rusijos lie
tuvių katalikų sielovada

Ši nuotrauka buvo įdėta rusų 
laikraštyje ‘‘Vakarinis Murmans
kas”, kuriame buvo išspausdin
tas pokalbis su juo

davė laikraščio “Vakarinis Mur
manskas” (rusų k.) numerį, ku
rio visas puslapis skirtas pokal
biui su monsinjoru - miesto 
svečiu. (Kalbėjosi apžvalgininkė 
Tatjana Kožuchova). Straipsnis 
labai įdomus, atskleidžiantis 
biografiją, gyvenimą Gulage, 
pažiūrą į amžinąsias vertybes, 
pavadintas “Gyvoji monsinjoro 
dvasia”.

- Dėkoju už pokalbį ir išeinu 
iš monsinjoro tylaus, erdvaus 
kambario, kurio pasieniais stovi 
didžiulės knygų lentynos, o ant jų 
pilna paveikslų, Rūpintojėlio, ki
tokių skulptūrėlių; langą puošia 
šv. Kazimiero vitražas.

- Ar tikitės sulaukti jauno, 
tvirto, su apaštalo širdim įpė
dinio?

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

“GYVATARAS” Hamilton, Ont.

aunimo ansamblis “gintaras”, vadovai ir tėvų komitetas

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

arbė Tau, Viešpatie, už vardą, kur nešioju, / Ir už sodybas mūs tėvų tėvų,/ 
Už žemę, kur mana tauta sustojo, / Už sielą, gyvą tik alsavimu Tavu. (B. Brazdžionis)

(Toronto dėtuvių 
ansam6ds

sveikina su šv. jšJ^LcĖ(DOjM.IS ir 
MAVJAISIAIS METAIS visus šokėjus, 
mokytojus, meninius 
organizacijas, rėmėjus, plačiąją lietuvių 
visuomenę ir linkį
jaunatviško džiaugsmo 6ei laimingos ateities.

lietuvių

visiems

- Šiemet esu užprašytas vėl 
į Peterburgą, bet ateinančiais 
metais, kai Vilniaus kunigų se
minariją baigs daugiau klierikų, 
tuomet turiu vilties sulaukti įpė
dinio.

vienetus,

ištvermės,

f
iiii

Kalėdų ženklai A. Abromaitienė

TREMTINIŲ GRĮŽIMO
FONDAS sveikina visus rėmėjus 

su ŠV. KALĖDOMIS ir linki 

sėkmingų 1999 HTCtlį..

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

Nuoširdžiai dėkinga -
Kanados lietuvių katalikių moterų draugija t



F šv.z jilddu proga Į

sveikiname g
savo gimines, draugus ir pažįstamus, m 

linkėdami linksmų švenčių ir laimingų
1999-jų metų -

Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras g 
ir mama Karasiejai &

fUŽ (UŽ CčŽK <rA

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei 

ramybės Naujaisiais metais I,

linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima

| Linksmų Kalėdų švenčių ir
| sėkmės Naujuose metuose 
|.........................
k visiems giminėms ir pažįstamiems ■ 

Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų \
| trikampyje ir Lietuvoje - g 

Vytautas ir Irena Pečiuliai ■i

I juinksmų šv. ZKalėdų

į

C

| linkime visiems draugams ir pažįstamiems - | 
i Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai |į

8V. KALCIU 
ir Fkxvifut

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

J-CamiCtono
ateitininku
StuCginskįo
kuopos nariai

sveika
visus ateitininkus ir 'iz/ri-

prijaučiančius su

Linkį sveikatos, tyro džiaugsmo ir 
(Dievo paCaimos
Naujųjų metų proga.

S
I ^^alėdų ir 

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

1999 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

■ rti <t<3j

Vilniaus- krašto Tabariškių mokyklos mokiniai 1998 metais. Paskuti
nėje eilėje iš kairės: kanadietis BRONIUS SAPLYS, mokytoja DA
NUTĖ ARLAUSKIENĖ ir S. TREPŠYS

S

Susitikimas su Vilniaus krašto veikėjais 1998 m. vasarą. Iš kairės: Vil
nijos draugijos pirm. dr. K. GARŠVA, Turgelių mokyklos vedėja AUŠ
RA MASKELIUNAITĖ, kanadietis BRONIUS SAPLYS

Kur ąžuolai ošia...
Lietuvos kaimo rašytojai, jų veikla, kūryba, poezijos pavasariai

Lietuvoje kaimo rašytojų 
sąjunga, prisimenant V. Kudir
kos idėjas, įsteigta 1994 m. Jos 
steigėjas - Kostas Fedaravičius, 
1989 m. atgaivino “Ūkininko” 
žurnalą, kur spausdino kaimo 
rašytojų kūrybą, V. Kudirkos 
raštų ištraukas, žmonių prisimi
nimus apie šį Lietuvos šviesulį, 
patarimus žemdirbiams ir šei
mininkėms.

Veikia “Dobilo” leidykla. 
Sąjungoje yra 237 nariai, 38 ra
jonuose - literatūriniai klubai. 
Vilkaviškiečių klubas “Seklyčia” 
turi gražias tradicijas: jau pra
skrido aštuoni mažieji poezijos 
pavasariai, kur rajono literatai 
skaito savo kūrybą, plazdant 
žvakių liepsnai, vieni kitiems 
dovanoja savo širdies dalelę. 
Rajono gyventojai mūsų kūrybą 
skaito laikraštyje, o nuostabioji 
poezijos paukštė, pagaminta li- 
teratės-tautodailininkės Aušros 
Barauskienės, kiekvieną pava
sarį skrenda į laureto rankas.

Kaimo rašytojų sąjungos 
nariai išleido daugiau kaip du 
šimtus knygų, septynis kūrinių 
almanachus. V. Kudirkos 140- 
mečiui - naujas almanachas 
“Angelo plunksna”.

Kaimo rašytojų sąjungos 
pirmininkas kiekvieną kūrėją 
glaudžia prie širdies, skatina 
kūrybai, neatmeta nė mažiausio 
eilėraščio ar prozos kūrinio. 
Kūrėjai dalyvauja konkursuose, 
kurie skirti V. Kudirkos idėjų 
įgyvendinimui, nes jie geriausiai 
jaučia kaimo žmogaus gyveni
mą, džiaugsmą ir skausmą. Šie 
paprasti žmonės supa gimtąjį 
žodį kaip motina kūdikį savo 
namuose, laukuose, širdyse ir 
niekuomet neišduoda gimtosios 
kalbos, kaip neišdavė jos sene
liai, proseneliai ir pro prosene
liai.

Šventė Biržuose
Rašytojų šventė, kuri įvyko 

Biržuose, buvo skirta Didžiajam 
tautos varpininkui V. Kudirkai. 
Iš visų Lietuvos kampelių suva
žiavo beveik 150 žmonių. Jie 
atsivežė lietuviško pyrago - ei
lėraštį, (nes buvo konkursas), 
skirtą varpininkui bei jo kūry
bai, ir savo kūrybos naktiniam 
skaitymui savivaldybės salėje. 
Žvakių liepsnelių šviesoje, kaip

nuostabi paukštė, skrido poezi
jos ir prozos žodžiai iš paprastų, 
literatūrą mylinčių žmonių šir
džių.

Apžiūrėjome 18-kos salių 
muziejų, erdvią biblioteką, klau
sėmės pasakojimo apie Biržų 
rajoną, dalyvavome seminare 
“Ūkininkas ir gamtosauga bei 
ūkininką ugdančių tradicijų at
gaivinimas”.

Antrą dieną lankėme įžy
mias rajono vietoves. Daug pa
matėme, daug sužinojome, daug 
įspūdžių, grožio nes gamtoje 
degė rudens spalvų liepsnelės.

Literatūros vakaras
Pabaigoje, vėl toje pačioje 

salėje, įvyko V. Kudirkai skirtas 
literatūrinis vakaras. Gražiai 
kalbėjo sąjungos pirmininkas 
Kostas Fedaravičius. Savo dva
singais žodžiais dėkojo tautos 
žadintojui už gimtojo žodžio 
išaugojimą, puikius kūrinius, 
himną, dainas. Kalbėjo Biržų 
rajono meras Zurba, mokytoja 
Vlada Balberienė, Šakių atstovė 
mokytoja Janina Marcinkevi
čienė.

Aš pasidalinau įspūdžiais 
apie V. Kudirkos muziejaus 
įsteigimą, rodinių surinkimą, 
gausų lankytojų skaičių, nepa
vargstantį jo puoselėtoją Stasį 
Ankevičių. Muziejus - kaip ne
išsenkantis gyvybės šaltinis, nes 
čia kiekvienas gali eiti tais take
liais, kuriais ėjo Varpininkas, 
pabūti, pabendrauti, pažiūrėti 
gana įdomių ir širdžiai brangių 
rodinių, pasiklausyti Ankevi- 
čiaus pasakojimo, galingų ąžuo
lų ošimo, kurių aplinkoje jauti 
nemirtingas kūrėjo idėjas.

Antroje vakaro dalyje buvo 
pagerbti Kaimo rašytojų sąjun
gos laureatai, diplomantai, pri
zininkai. Kiekvienas iš šio rengi
nio išsivežė gėrį, šypseną, gerą 
paskatinamą žodį, naujas idėjas. 
Grįžome j namus dainuojan
čiom širdim.

Šventė “Rasos” klube
Kai auksinis ruduo barstė 

variu pasipuošusius medžių la
pus, į Kalvarijos “Rasos” klubo 
renginį iš Vilkaviškio, Šakių, K. 
Naumiesčio, Kazlų Rūdos, Vil
niaus riedėjo Kaimo rašytojų

Įvairybės
• Austrijos ir Vokietijos 

pasienio pareigūnai rado didelį 
radioaktyvumą grybuose iš 
kraštų aplink Černobylį. Už
krėsti grybai atvežti iš Ukrai
nos, Gudijos, Rumunijos, Lietu
vos ir Lenkijos. Nors Europos 
komisija sako, jog nėra pavo
jaus sveikatai, Austrija jau per
nai rado daug radioaktyvumo 
grybuose, bet tuomet nekreipė 
dėmesio ir importas iš buvusių 
sovietų kraštų ėjo toliau. Pir
mieji padidėjusio radioaktyvu
mo ženklai pastebėti šių metų 
rugpjūčio mėnesį ir grybų im
portas prie Austrijos ir Vokieti
jos sienų buvo sustabytas. Vo
kietija ir Austrija yra Europos 
komisijos įpareigotos ir toliau 
kontroliuoti.

• Europos Sąjungos moks
linė komisija abejoja gerumu 
žmogaus sveikatai genetiškai 
manipuliuotų gyvių. Tas liečia 
Olandijoje išaugintas bulves su 
dideliu krakmolo kiekiu. Pirmą 
kartą neduotas leidimas tokiam 
transgenų produktui. Veikmė 
žmonių ir gyuvulių sveikatai nė
ra pakankamai ištirta, sako ko
misija, kuri turi apsaugoti varto
tojus. Šita bulvė iš Avebe nėra 
skirta žmonėms. Ją norima pa
naudoti gyvulių maistui, nors 
kiti vienuolika genetiškai mani
puliuotų produktų yra gavę lei
dimą. Belgijoje auginamos net 
kiaulės genetiškai manipuliuo
tos. Jų labai liesa mėsa, be rie
balų. Bet tokie gyvuliai yra labai 
nerviški. Kai juos veža į sker
dyklą, duoda dideles dozes stip
rių nervus raminančių vaistų, 
kurie palieka mėsoje. Vartotojų 
unija labai nepatenkinta. Tokia 
mėsa yra nesveika ir negardi.

• Radioaktyvios atliekos vie
name ežere Uralo kalnuose gali 
ateityje pasiekti Šiaurės jūrą, 
sako vienos rusų atominės jė
gainės inspektorius. Atliekos 
buvo eilę metų metamos į Ka
rats ežerą prie Čeliabinsko ir 
guli 100 metrų gilumoje. Tos at
liekos plaukia į Irtis upę 80 
metrų greičiu per metus. Taip 
gresia tarša Vakarų Sibirui ir 
Šiaurės jūrai. Pasak inspekto
riaus, pavojingos yra dvi jėgai
nės prie Tomsko (Černobylio 
tipo). Buvę sovietų kraštai turi 
apie 20 labai blogų ir pavojingų 
atominių jėgainių, kurios kelia di
delį rūpestį Vakarų Europai. Ir 
Lietuvos Ignalina yra tarp jų. Z.T.
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| Sv. (Kalėdų ir
b Naujųjų metų

proga sveikiname visus 
pažįstamus ir bendradarbius

H? • A. ir V. Kulniai, R. M. Douglas ir
£ dukros - Kassandra ir Sabrinna

SU šv. Kalėdomis ir 
Naujais metais 
visus gimines, draugus 

ir pažįstamus - 
■**^<‘^1. A. V. Dubickai

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor SLW., Toronto, ON M6P 1A6

Eglės žalia šakelė pasipuošus / Su 
dengančia žvakelės liepsnele / Į Kris
taus Užgimimą eiti ruošias - / Su
klups prie Kūdikėlio Ji šalia

• S. Šviesaitė

sąjungos nariai. Čia pasitiko 
šeimininkai. Gražiais rudeniš
kais meno kūriniais papuošta 
salė džiugino kiekvieno širdį. 
Salėje - per 100 dalyvių. Prasi
dėjo renginys, skirtas V. Kudir
kos 140-mečiui. Švelnūs muzi
kos garsai susiliejo su kūrėjų 
žodžiais. Savo kūrybą skaitė na
riai klubų - “Rasos”, “Lygumų 
dainos”, “Girių versmės”, “Sek
lyčios”. Nuoširdžius poezijos 
žodžius lydėjo gitaros ir daina.

Skaitė svečiai iš Vilniaus, 
Marijampolės, Nepriklausomos 
rašytojų sąjungos vice pirminin
kas, studentai, moksleiviai. 
Skambėjo V. Kudirkos harmo
nizuotos dainos, jo poezija, pro
zos ištraukos.

Prie rudeniškom gėrybėm 
nukrauto puošnaus stalo susi
rinkome pabaigai. Čia - indivi
dualūs pokalbiai, daina, pasako
jimai, pasidalinimas renginio 
įspūdžiais. Kupini gražių prisi
minimų literatai riedėjo j namus.

Vida Voveraitytė-Vosylienė, 
Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos narė

| iv. Kalėdų ir Naujųjų metų
b

proga sveikiname gimines,
draugus ir pažįstamus, linkėdami
daug laimės ir tyro džiaugsmo -

Ona, Vytautas Marcinkevičiai 
ir šeima

$

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

inksmų šv. Kalėdų 1 

ir laimingų Naujųjų metų 1 

linkiu visiems draugams ir pažįstamiems : 
Ada Jagėliehė

0

Nuoširdžiai sveikiname
•- gim*nes, draugus ir pažįstamus sų 

sv. Kalėdomis ir linkime laimingų 
bei sėkmingų Naujųjų metų —

■ r
Magdalena ir Pranas Krilavičiai, sūnus 

Romas, duktė Dana su šeimomis 
Keswick, Ont.

S linksmų iu
ir (atmintų

1999"^ 
draugams, giminėms ir 
pažįstamiems linki - 

Antanas ir Danutė Garkūnai

$ , r . k
■£. gveiklname

draugus ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Nauju metą proga -

Bakšų šeima
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Iš gydytojo užrašų

Laikas - geriausias gydytojas...
MED. DR^LEONARDAS 
POVILIŪNAS, Vilnius

Mes dažnai girdime žmones 
kalbant, kad moterų krūties vė
žys nepagydomas, tačiau būna 
atvejų kai jis, pagydytas, pa
mirštamas.

Kartą mane iškvietė apžiū
rėti seną moterį. Vaikaitė pa
matė močiutės krūtyje randą, 
klausė dėl ko jis, bet močiutė 
negalėjo atsakyti. Vaikaitės tė
vai mirę, tad ši kreipėsi į poli
kliniką, kad sužinotų dėl ko tas 
randas ir ar nėra pavojaus mo
čiutės sveikatai.

Ligonė - stambaus sudėji
mo, vaikščioja laisvai, mielai 
kalba, skundžiasi atminties su
silpnėjimu, kartais labai bloga 
orientacija, kad nebepažįsta 
žmonių. Net į kiemą išėjusi daž
nai paklysta, neranda į kambarį 
įeiti durų. Jai dabar 91 metai. 
Prieš 30 metų ji gydyta onkolo
giniame dispanseryje. Tada jai 
nustatytas dešinės krūties ant
ros stadijos liaukinis vėžys. Pa
šalinta dešinė krūtis. Moteris 
tiek pasikeitus, kad nepažinau, 
nors buvau tos palatos gydy
tojas.

- Ar prisimenat, kada jus 
operavo?

- Kad aš nebuvau operuo
ta! - atsako ji.

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

KLB krašto valdybos vicepirmininkė RŪTA ŽILINSKIENĖ (dešinėje) 
iš Toronto su Kalgario apylinkės valdybos pirmininke ELVYRA KRAU- 
SIENE ir ARVYDU KRAUSU 1998.XI.8

BALTIC IXI I I IIISC

- Gal leisit jus apžiūrėti?
- Taip.
- Tai reikia nusirengti.
Vaikaitė jai padeda ir grei

tai ją nurengia. Aiškiai matyti, 
kad dešinės krūties nėra.

Suglumus nustemba:
- Tikrai. Kurgi mano krū

tis...? - Šalia stovinti vaikaitė 
vos sulaiko šypseną.

- Aliute, kur krūtis? - kar
toja močiutė, žiūrėdama į vai
kaitę.

- Močiute, tu turbūt buvai 
operuota. Dar kai buvo gyva 
mama sakė, kad tu gulėjai ligo
ninėje.

- Tai kada? Seniai?
- Nežinau, manęs tada dar 

nebuvo.
- Hm, - kraipo galvą mo

čiutė.
- Neatsimenu, kad buvau li

goninėje... Ne, aš nebuvau ligo
ninėje!

- Tai kaip ta krūtis išnyko? 
- bandau klausti.

- Nežinau. Aš dabar viską 
pamirštu... Gal pamiršau. - Pa
galiau ji atsidūsta, atsisėda, pa
galvojus sako:

- Ne. Nieko neprisimenu! 
Galbūt kada nors ir buvau ligo
ninėje.

Dabar pooperacinis randas 
švarus. Periferiniai limfmazgiai 
nepadidinti. Metų pradžioje pa
daryta plaučių fluorografija. 
Plaučiuose metastazių nepaste
bėta. Plaučiuose tik sklerotiniai 
pakitimai.

Operacija - rizikingas, skaus
mingas ir nemalonus dalykas, 
bet pasirodo senatvėje po 
daugelio metų ir skausmai, ir 
nemalonūs, rizikingi dalykai ga
li būti užmiršti. Teisingai sako 
patarlė, laikas - geriausias gydy
tojas...

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario,

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

Kanados lietuvių bendruomenės tarybos metinio suvažiavimo dalyviai Otavoje Kanados parlamento rūmuose 
1998.X.24. Viduryje - Lietuvos ambasadorius dr. ALFONSAS EIDINTAS, jo dešinėje - KLB krašto valdybos 
pirmininkas ALGIRDAS VAIČIŪNAS

Nebėra vilties...
Dr. Rūta Gajauskaitė, teisininkė-kriminologė, susitikdama su daugeliu tautiečių 
Lietuvoje, išgirsta įvairių nusiskundimų. Čia pateikiama dejonė vienos pensininkės,

Visų šviesiausi atsiminimai 
- iš vaikystės. Man - tai alyvinė 
obelis sodo pakrašty, kurią kas
dien lankydavau, vildamasi rasti 
jau nunokusį obuoliuką. Tai 
griežtai draudžiama “sodželka” 
traukianti nors pabraidyti. Tai 
mamos besišypsančių akių 
žvilgsnis, išlydintis ir pasitinkan
tis mane iš mokyklos...

Baltoje Sibiro naktyje visa 
tai atrodė kaip sapnas. Sveti
muose speiguose užgeso mamos 
akių spindesys, nuo nepakelia
mų darbų nusviro tėvo darbš
čios rankos. Ten raudodama 
praėjo ir mano skurdi jaunystė. 
Iškankinta ir be laiko pražilusi 
grįžau Lietuvon, bet namų ne
beradau. Tik viena alyvinė obe
lis rymojo lauke. Niekas grįž- 
tančiųjų nelaukė, neregistravo 
ir į darbus nepriėmė. Teko 
glaustis negyvenamuose kam
puose, džiaugtis bet kokiu dar
bu ir maloniai žemintis prieš 
kolchozinę valdžią...

Ir staiga praplyšo juodos 
nedalios uždanga: miestų ir 
miestelių aikštės pražydo tri
spalvėmis, aidėjo tautinėmis 
giesmėmis ir skambėjo laisvės 
žodžiu. Ir aš bėgau, ėjau, klu
pau, nors aikštės pakrašty, bet 
mitinguose dalyvavau, iš Sibiro 
atsivežtą dar tėvo išskobtą kry
želį kaip vėliavą kėliau. Ir nie-

X ... i - a- v >X, fev -r-

Dievas teikia mums meilę, i 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral Į

Home ;
Žmonės, kurie atjaučia kitus į

Sudbury Ontario > 

buvusios Sibiro kalinės 
kas nesmerkė, manęs nenieki
no, nesijuokė iš mano džiaugs
mo ašaromis paplūdusio veido, 
neatstūmė dėl vargano drabu
žio. Lygiomis su visais balsavau, 
lietuvišką valdžią rinkau ir Tė
vynės šviesesne ateitimi tikėjau. 
Dėl tos ateities per blokadą 
paskutinį turtelį - tėvų vestuvi
nius žiedus paaukojau, per sau
sio 13 - valdžią nuo tankų gy
niau, žuvusius maldomis nuly
dėjau... Tikėjau, kad išvarysime 
rusų kariuomenę - bus ramiau, 
dirbsime tik sau - bus sočiau.

Bet... Jau 8 metai Lietuva 
laisva, o savo žemės neatgaunu, 
savo pastatuose negaliu gyventi, 
o ir kompensacijos už juos ne
moka. Viskas neaiškiame rašti
ninkų malūne sukasi, veliasi ir 
nesibaigia: nei galo, nei krašto 
nematyti. Maža to - mano že
mės po 3 ha išdalintos kaimy
nams, antrą kartą nacionalizuo
tos, tik ne okupantų, o savos 
valdžios... pati mažiausia pensi
ja ir kylančios kainos jau kelinti 
metai verčia pasninkauti. Kai 
tuo tarpu mus vežę Sibiran stri
bai gauna dvigubas valstybines 
pensijas. Kai tuo tarpu Rusijai 
mūsų mėsa pardavinėjama že
miau savikainos, o iš mūsų kiše
nių dengiamas skirtumas! Kai 
buvusiam okupantui elektra tie
kiama 6 kartus pigiau nei

Tokį pragaištingą darbą at
lieka mūsų rinkta valdžia. Kai 
buvom okupuoti sovietinės val
džios ir jos pakalikų, jos veiks
mai buvo suprantami. Bet da
bar, kai išvaryta rusų armija, sa
vos valdžios kenksmingi Lietu
vai darbai verčia ne tik stebėtis. 
Liūdna buvo, kai iš Sibiro grį-

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai 

žūsiu neįsileido Lietuvon. Ta
čiau šiandien tie patys draudėjai 
skiriami ambasadoriais. Skaudu 
buvo rasti išdraskytas sodybas, 
okupantų užimtus butus. Bet 
nepakenčiama šiandien, kai dar 
likusius mūsų turtus privatiza
cijos būdu pasisavino kolabo
rantai. Nežmoniška buvo 50 
metų okupacinė vergystė kali
namiems, tremiamiems, perse
kiojamiems, muštiems, niekin
tiems ar psichiatrinėse luošin
tiems, bet šiandien tapo bevil
tiška, kai sava valdžia kviečia 
santarvei su kolaborantais mus, 
viską praradusius ir’ nieko neat
gavusius. Mus, kruvinas ir pū
liuojančias žaizdas dar neužgy- 
džiusius, mus, kurių vienintelis 
turtas šiandien - tik atmintis ir 
skausmas.

Ir nebėra vilties, kad 50 
metų “buvę” ir per 8 Lietuvos 
laisvės metus nepražuvę atsi
klauptų, išpažintų savo netiesą, 
atgailautų, atsiprašytų ir nusiže
minę lauktų atleidimo. Nėra vil
ties, nes jie ir toliau valdo, Da
bar ne sovietų, o mūsų vardu 
prisidengę, juodina Lietuvą 
prieš visą pasaulį, atsiprašinėda- 
mi už nebūtas nuodėmes, par
davinėja mūsų prakaitu uždirb
tą turtą, vidury baltos dienos 
mus apiplėšinėja bankų ban
krotų priedanga ir toliau skur
dina, vietoj turto grąžinimo 
žada rojų įstojus į Europos są
jungą.

Išlaikėm viltį Sibire, išsau- 
gojom ją kolchozų “gulaguose”, 
iškėlėme ją su trispalve, atgie
dojome per sausį ir vis dar su 
viltimi išlydėjome okupacinę 
kariuomenę. Tačiau badu nu
marinome ją laisvoje Lietuvoje. 
Viltis miršta paskutinė. Tad kas 
gi belieka?

Jums linki

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

proga _

l&msTaus

Detroit, Mich.
DVI SUKAKTYS. Detroito ra- 

movėnai ir šauliai 1998 m. lapkričio 
29 d. Šv. Antano parapijoje pami
nėjo Lietuvos kariuomenės ir Sta
sio Sližio 80-metes sukaktis. Mišias 
atnašavo Šv. Antano klebonas ir 
šaulių dvasios vadas kun. Alfonsas 
Babonas. Garbės sargyba Įnešė vė
liavas. Minėjimas įvyko salėje, kur 
dalyvavo apie 100 asmenų. Vado
vavo Lietuvių šaulių sąjungos vadas 
išeivijoje Mykolas Abarius. Atsisto
jimu pagerbti žuvę kariai. Dimisijos 
majoro Edmundo Vengiansko pas
kaitą perskaitė Mykolas Abarius. 
Per 80 metų Lietuvos kariuomenė 
įgyvendino Lietuvos nepriklauso
mybę 1919-22 metais, vėliau auklė
jo jaunimą ir karininkiją, kovojo 
partizaniniame kare prieš okupan
tus, 1990 metais atsikūrė ir tampa 
vakarietiško pobūdžio organizacija. 
Svarbiausia Lietuvos kariuomenės 
žymė yra jos garbingumas ir nesu- 
sitepimas šio šimtmečio politinėse 
ir kariškose pelkėse.

Gėlė prisegta savanoriui kūrė
jui ir Klaipėdos krašto vaduotojui 
kapitonui 96-mečiam Stasiui Šimo- 
liūnui.

LSSI žvaigždės ordinas priseg
tas muzikui Stasiui Sližiui, kuris yra 
sulaukęs 80 metų. Jis yra ne vien 
tik kompozitorius, bet ir uolus var
gonininkas bei chorvedys. Aktyviai 
reiškiasi šaulių veikloje. Jis vado
vavo bendram dainavimui. Galima 
sakyti, jog Stasio Sližio giesmės yra 
giesmingos ir dainos dainingos, ne 
tik savoje kūryboje, bet ir kitų in
terpretacijoje.

Šis minėjimas dviejų 80-mečių 
sukakčių yra itin prasmingas. Viena 
papildo kitą. Abu sukaktuvininkai 
yra savo kūrybos viršūnėje.

Saulius Šimoliūnas

Delhi-Tillsonburg, ON
PAGERBDAMI A. A. VIKTO

RĄ NAMŪRĄ, mirusį š.m. lapkričio 
29 d., jo atminimui aukojo: Šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijai: $20 - L. 
Gurklienė, D. Rugienytė, B. Cvir
ka, J. Jauneika, J. E. Gudinskai. J. 
Jurėnas, A. Aleliūnienė; $10 - K.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyki; 
sveikina visus savo mokinius, tėvus, rėmėjus 
bei tautiečius šv. Kalėdų proga ir linki 

sėkmingų, darbingų 1999 metų

Ratavičius, D. Bartulienė, A. 
Klemkienė, T. Pargauskienė, P. La- 
pienis, R. Beržinienė. Iš viso $200. 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: $20 - 
B. Lukošienė, J. Mačiulis; $10 - J. 
Vitas, A. Viraitienė, M. Obelėnie- 
nė. Iš viso $70. Nuoširdi padėka 
aukotojams. J. Vitas

A.a. Juozo Venciaus, mirusio 
1998 m. gruodžio 3 d., atminimui 
pagerbti Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijai aukojo: $20 - L. Gurklienė, 
B. Lukošienė, J. E. Gudinskai; $15 
- E. Rugienienė; $10 - D. Rugieny- 
tė, A. V. Čiuprinskai, B. Gerčienė, 
O. Čaikienė, A. Vieraitienė, D. 
Bartulienė, M. Obelėnienė, L. J. 
Vitai; $5 - K. Baronas, P. Vežaus- 
kas, R. Beržinienė. Juozas Vitas

Hamilton, Ont.
PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS komitetas per visus šiuos 
metus susilaukė gražios tautiečių 
paramos, kuri labai reikalinga į 
vargą ir nežinią patekusiems Lie
tuvos vaikams. Komitetas, šven
čių proga sveikindamas šio fondo 
rėmėjus, visiems nuoširdžiai dė
koja ir tikisi tolesnės tautiečių 
pagalbos. PLV k-tas

toni t-O.ni to uo»

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 
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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$11 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg 

**Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui (905) 632-4558 
Leonui Balaišiui (514) 366-8259 
Andriui Usvaltui (519) 773-8007 
Petrui Šturmui (905) 271-8781 
Algiui Trumpickui (705) 429-2156

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d„d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► [AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PA TOGIOSE VIETOSE-.
Si ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
w HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Si HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT 1^4 99 LIETUVIŲ KREDITO 
A 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. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki... ....2.25% Asmenines nuo............7.15%
santaupas.......................... ....2.75% nekiln. turto 1 m......... 6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ....2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............... ....3.40% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius............. ....3.40% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............ ....4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............ ....4.25% pagal santaupų dydj

....4.45% iki $2,000 Be to narių
4 m. term, indėlius............ ....4.60% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............ ....4.75% TALKOS atsargos kapitalu
RRSPIrRRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)........................... ....2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind.............................. ....4.00% sumos draudimu
2 m. ind.............................. ....4.25%
3 m. ind.............................. ....4.45%
4 m. Ind............................... ....4.60%
5 m. ind............................... ....4.75%

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

INTERAC KORTELĖ



Žemaitės “Piršlybos” Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Čikagiškiai ir apylinkių gy
ventojai teatro buvo pasiilgę ir 
per Telšių Žemaitės dramos 
teatro spektaklį, 2 aktų kome
diją “Piršlybos”, užpildė didžią
ją Jaunimo centro salę ir balko
ną. Reikėjo ir pridėtinių kėdžių 
pristatyti. Ypač buvo puiku, kad 
rinkosi jauni ir brandaus am
žiaus žiūrovai, žemaičiai ir ne- 
žemaičiai, seni šio krašto gyven
tojai ir naujai atvykusieji, šei
mos su vaikučiais (kurie labai 
mandagiai elgėsi), žodžiu, žmo
nės, išsiilgę scenos meno. Jie 
neapsivylė!

Nuotaiką kėlė į salę besi
renkantiems žiūrovams vieno 
asmens “kapela” - muzikantas 
Jurgis Bumblauskas grojo ar
monika, mušė būgną ir pūtė 
lumzdelį...

Scena buvo atvira be ypa
tingų dekoracijų. Kaimo pirkios 
vaizdą sukūrė pakabintas austas 
rankšluostis su šventu paveiks
lu, lova, stalas, kelios kėdės, 
suolelis.

Prieš pradedant vaidinimą 
visus sveikino Jaunimo centro 
tarybos pirm. Vaclovas Mom
kus ir kvietė režisierę Laimutę 
Pocevičienę tarti žodį. Ji pasvei
kino visus, pasidžiaugė tokia 
daugybe žiūrovų, trumpai supa
žindino su Telšių miestu ir teat
ru. Telšiai - Žemaitijos sostinė, 
vyskupijos centras. Telšių teatro 
tradicijos yra šimtametės. 1907 
m. įvyko pirmas vaidinimas per 
Porciunkulės atlaidus, nors dva
rai kviesdavosi vaidintojus nuo 
senų laikų. Šiam teatrui jau 40 
metų. Teatre dirba 3 režisieriai. 
Kolektyvą sudaro sena aktorių 
grupė, daug nusipelniusi Že
maitijai. Liuda Lėverienė vai
dina jau 40 metų, kiti - 15 - 20. 
Aktoriai yra mėgėjai, turi kitas 
profesijas ir po darbo susirenka 
į teatrą. Yra vaidinę daug įvai
rių spektaklių. “Piršlybų” prem
jera įvyko 1993 m. kovo 25. Bu
vo apdovanoti valstybine Dau
guviečio premija. Yra gavę 
daug kitų premijų, pažymėjimų.

Viskas sukosi apie tai, kad 
vyriausioji dukra Anelė (Rasa 
Bytautienė) turi pirmiausia ište
kėti ir iš pirmosios motinos
paveldėtą žemę kaip pasogą 
gauti, bet, nors piršlys (Jonas 
Bukauskas) ir labai mikliai lie- į. Dainomis mylėkime Lietuvą 
žuviu malė, jaunikis Jonas Gru- Ž 
zys (Rimantas Martinavičius) į ? 
jaunesniąją Anelikę, antrosios * 
žmonos dukrą (Julija Kneitie-> 
nė) žvalgėsi. O kai abi merginos jį 
išsikalbėjo, paaiškėjo, kad Ane-£ 
lė jau seniai berną Dzidorių J 
(Vaclovas Butkus) yra “pasida- v 
bojusi”, o jis ją. Užtai “sunku j 
vieną mylėt, o kitam pasiža- Jį 
dėt”..., bet tėvo, ūkininko Kud- 
liko (Albinas Bytautas) širdis J 
atleidžia
kiančiai) dukrai. Jis palaimina 
Dzidorių ir Anelę, o vėliau, ‘ 
piršlio ir žmonos (Liuda Lėve
rienė) paveiktas, palaimina ir 
jaunikį (kuris buvo peršamas 
vyriausiajai dukrai) ir jauniausią 
dukra Anelike ir net žeme pa

kriokiančiai” (=ver- į
. ... T
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dalina abiems porom per pusę.
Į vaidinimą įsigyvenę žiūro

vai smarkiai plojo tėvui laimi
nant ir vieną, ir kitą porą. Visi 
tiesiog džiaugėsi, kad viskas 
taip laimingai ir gražiai pasibai
gė! Ir vilkas buvo sotus, ir avis jjr 
sveika... Vaidinimas užbaigia
mas visiems veikėjams smagiai 
šokant, o publikai entuziastin
gai plojant į taktą...

Taip atrodo naujasis A. Garmu
tės - S. Dabševičiaus dainų leidi
nys “Panemunių lopšinė”

V. Momkus į sceną pakvie
tė Telšių apskrities viršininkę 
Danutę Mileikienę, teatro di
rektorių Kajetoną Šliogerį ir 
režisierę Laimutę Pocevičienę. 
Visi buvo apdovanoti gėlėmis, o 
JC vadovybė visam kolektyvui 
skirta puikių gėlių krepšį pa
statė scenoje.

Buvo šilta ir maloni nuotai
ka. Gausūs kalbėtojai nuošir
džiai sveikino vieni kitus ir ap
dovanojo įvairiomis dovanomis, 
lyg didelės šeimos nariai susiti
kę po ilgo nesimatymo. Dr. Jo
no Adomavičiaus ir ALVUDO 
atstovai E. Valantinienė ir R. 
Bendoraitis apdovanojo vaidin
tojus, įteikdami po 100 dol. 
kiekvienam iš dr. J. Adomavi
čiaus ir po 1000 tablečių iš 
ALVUDO. Dr. J. Adomavičiaus 
padėką ir linkėjimus atvyku- 
siems teatralams žemaitiškai 
skaitė E. Valantinienė. Buvo 
įteikta 4000 tablečių parvežti 
vysk. A. Vaičiui. Dr. J. Adoma
vičius dar paskyrė 100 dol. ir 
Jaunimo centrui. Visi žiūrovai 
ir aktoriai plojimais nuoširdžiai 
dėkojo dr. J. Adomavičiui.

Rež. L. Pocevičienė apjuosė 
juosta ir apdovanojo knygomis 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Mariją Rėmienę, sudariusią są
lygas teatrui gastroliuoti Čika
goje. (Jie atvyko iš Los Ange
les). Buvo įteiktos dovanos ir V. 
Momkui ir JC valdybos pirm. 
Marytei Utz (Jaunimo centras - 
rengėjai). O Teatro veteranė 
Liuda Lėverienė paskaitė gražią 
ir nuoširdžią padėką visiems. Į 
sceną buvo iškviesti visi asme
nys, globoję aktorius, ir apdova
noti. Taip pat dovanų buvo 
įteikta ir dr. J. Adomavičiui.

Telšių apskr. viršininkė D. 
Mileikienė dėkojo visiems ir 
kvietė aplankyti Telšių apskritį, 
ypač ateinančių metų liepos 
mėnesį, kai Telšiuose bus mini
mas šimtmetis nuo pirmojo lie
tuviško spektaklio (Keturakio 
“Amerika pirtyje”). Telšiuose 
vyks ir pasaulio žemaičių dailės 
paroda.

Teatro direktorius K. Šlio
geris perdavė visiems vysk. A. 
Vaičiaus sveikinimus, dėkojo už 
šiltą priėmimą ir sakė: “Jūs - 
šauniausia publika pasaulyje!”

Taip užrašė man Antanina 
Garmutė savo neseniai išleisto
je dainų knygoje “Panemunių 
lopšinė”.

Nuo 1989 m., kai Kanadoje 
buvo išleista pirmoji jos knyga 
apie Sibiro tremtinius, Antani
na, visą gyvenimą dirbusi moks
linį-techninį darbą, parašė ir iš
leido jau ne vieną knygą - isto
rinių apybraižų trilogiją: “Išėjo 
broliai” (1990 m.), “Motinėle, 
auginai” (1993 m.) ir “Tėvo va
sara” (1996 m.), eilėraščių rin
kinį “Rugiai po ledu”, dainų 
knygelę vaikams “Vaikystės 
upė”, o štai dabar, kartu su jos 
eilėms muziką sukūrusiu Stepo
nu Dapševičium išleido dainų
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Nauju leidiniu “Panemunių lopšinė” džiaugiasi dainų autorė ANTA
NINA GARMUTĖ (sėdi), kompozitorius STEPONAS DABŠEVIČIUS ir 
šių eilučių autorė - BIRUTĖ JONELIENĖ

Muzikė SVETLANA MAŽEIKIENĖ su savo choru “Verdene” Kaune Nuotr. D. Valantino

Alės Rūtos "Skamba tolumoj”
VYTAUTAS DYVAS

Leidykla “Klaipėdos rytas” 
1998 m. davė naujausią Alės 
Rūtos knygą “Skamba tolumoj”. 
Tai paskutinis romanas iš trilo
gijos “Išstumtųjų dalia”. (Anks
tyvesnės Alės Rūtos trilogijos 
knygos: “Pirmieji svetur”, 1984; 
“Daigynas”, 1987). Autorė savo 
įžanginiame romano žodyje nu
sako trilogijos istoriją ir viltis, 
kad visi trys romanai kada nors 
susispies į vieną leidinį.

Kiekviena mūsų gyvenimo 
diena yra “kasdiena”. Net mir
tys, gimimai, vestuvės, krikšty
nos yra tos pačios laiko srovės 
atplukdyti ir nuplukdyti buities 
krituliai. Kiekvieną dieną jie pa
sibeldžia į daugelį durų - taigi 
ašarų, džiaugsmo, pasimetimo 
ir vilties kasdienos. Atpažinę 
pro šalį nučiuožiantį savo liki
mo krislą, džiaugiamės arba 
kenčiame. Kitiems šis krislas 
laiko upėje lieka krislu. Teban- 
guoja upė, tešnera vadenėlis, jei 
negriauna mano krantų.

Alės Rūtos “Skamba tolu
moj” romanas turbūt sudarys 
skirtingus įspūdžius Lietuvoje 
gyvenantiems ir čia, Užatlanty, 
buvojantiems. Ten vienas kitas 
skaitytojas kol kas nusistebės 
viena kita smulkmena. (Ar il
gam? Ir Lietuvon kartais jau 
siūbteli pragaištingos bangos). 
O gal net pasibaisės keistomis 
šeimų gyvenimo aplinkomis bei 

knygą “Panemunių lopšinė”. 
Labai skoningas ir prasmingas 
dailininko G. Pempės viršelis. 
Visas čia išspausdintas dainas 
jau keleri metai dainuoja Birš
tono miesto tremtinių sambūris.

Kaip ir apybraižos, kaip ir 
eilėraščiai, taip ir šios dainos 
byloja apie sunkią ir garbingą 
lietuvių tautos praeitį, kovą už 
laisvę, apie Tėvynės meilę, iš 
kurios stiprybės semiasi ir eilių 
autorė, ir kompozitorius, ir mes 
visi.
Prie Tavęs prisiglausiu, Tėvyne, - 
Prie lietuviškos žemės šventos!
Ir beržai panemunių lopšinę 
Tyliai tyliai, kaip maldą kartos.

Birutė Jonelienė 

sunkumais. Amerikoje ir Kana
doje knygos turinys nesukrės - 
juk skaitytojas gyvena tose pa
čiose gatvėse, apie kurias pasa
koja A. Rūta. O gal net tuose 
pačiuose namuose. Todėl šis ro
manas mums yra kasdienos ro
manas, literatūron įsiterpęs gy
venimo pasikartojimas, nesuke- 
liąs entuziazmo ar šiurpulio.

“Skamba tolumoj” apima 
tris židinius: Kalifornijoje įsikū
rusias Vorelės šeimą, Kovalskių 
šeimą ir kažkokius gera siekian
čius, bet pakrikusius ar sulen
kusius, prancūzų kilme besidi
džiuojančius, išsiblaškiusius ame
rikiečius, susispietusius apie 
našlį Ross.

Pirmoje šeimoje tėvai Be
nediktas Vorelė ir jo žmona 
Teodora, paprasti žmonės, sve
timame krašte išaugino tris 
vaikus: Giną, Ramintą ir Vaivą. 
Abu senieji gražiai sutaria, savo 
naivia meile net kartais veda 
prie šypsenos. Lietuviški, pa
maldūs, rūpinasi vaikais, bet jų 
rūpestis yra senoviškas, neran
dąs atgarsio vaikų sielose. Sū
nus Ginas, tik baigęs žurnalisti
ką, gyvena su tėvais ir pusry
čiams valgo mamos blynelius. 
Rimtas, paklusnus, ramus. Abi 
dukros mėgsta pasiaudrinti. 
Lietuviai ir kitokie vyrai joms 
vienodai patinka, o geriausi yra 
turtingieji. Mokslų nesiekė, gy
vena atskirai, ir tai yra tėvų lai
mė - jie nežino, kokiose tėvams 
nemaloniose audrelėse mėgsta 
įsimaišyti šios dvi Vorelytės, sma
gios ir vikrios kaip voverytės.

Kovalskių namuose tėvas 
yra nemalonus diktatorius, že
mos inteligencijos, spekulianto 
akiplėšiškumo žmogus. Motina 
- užguita romantikė. Sūnus, ve
dęs amerikietę, verčiasi neįdo
miai. Namuose gyvena studentė 
Asta, miela dukrelė. Tai mamos 
būdo. Rimta, lėta romantikė.

Trečiasis romano taškas - 
turtuolio našlio Frank Ross 
sėkminga leidykla su išskirtinai 
gražia sekretore ir išpaikinta sa
vininko dukra. Čia Ginas Vore
lė įsidarbina. Turtuolis Ross eu- 
ropietiškos kilmės rimtą vaikiną 
Giną rengia į savo žentus. Lei
dykloje vyksta įvairūs amerikie
tiški ir kartais švankos stokoją 
įvykiai. Ginas, nors akis pamėto 
į gražuolę sekretorę ir, darbda
vio raginamas, iš tolo vilioja jo

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Laiškas
Artu meni dienas, (kai 

buvome vaikai,) 
kai žaidėm su lėlėmis ar 
akmenukais sodo pakrašty... 
Kada bijojome perkūnijos 

(labai),
o nuo žaibų šviesos botago 
užteko galvą tik paslėpti 
po pagalve... sanelės kambary...

I u
Užteko džiaugsmo (didelio) 

mažytei
saujai (dalinto. Ir juokas lijo 
kaip gaivus lietus. Ir saulė

(rodos)
lyg karštesnė buvo. O žiemos 

sniegas
(mums vaikams) koks 

malonumas...

Artu meni dabar, (kada rudens 
dienų

aidai suskamba), koks didelis ir 
nuostabus pasaulis buvo, kada į jį 
žiūrėjome pro mūsų vaikiškas 

akis... 

dukrą, laimingai išsisuka iš dar
bovietėje kilusio viesulo.

Dirbdamas leidykloje, Gi
nas retkarčiais sutinka Astą Ko- 
valskytę. Ji beveik prievarta 
įperša jam skaityti prieš 50 
metų rašytus savo mamos ro
mantiškus laiškus. Laiškai pa
laiko tarp dviejų gerų jaunuolių 
ryšį. Romano pabaigoje jie su
kuria šeimą. Meilė vystėsi lėtai 
ir tyliai, be jaunimui gresiančių 
amerikietiškų uraganų. Senukai 
Vorelės džiaugiasi. Tik šios lai
mės nesulaukia Astos mama. 
Viskas čia yra, kaip yra, kaip 
norime, kad būtų.

Taigi laiminga kasdiena su 
mažais pavirpėjimais. Malonu 
skaityti sklandžiu stiliumi apra
šytą sklandų gyvenimą. Nei 
didelių sukrėtimų, nei piktų ne
laimių. Tiesa, turtuolio Ross 
pobūvyje, kurį drąsiai galime 
ištaikingu baliumi vadinti, kaž
kas šauna ir kažką nušauna, bet 
šis šūvis romano eigos nepa
kreipia. Kyla šiokia tokia įtam
pa, kai Gino seseris užklumpa 
galimo nėštumo ir AIDS ligos 
įtarimai. Tačiau įtarimai nepasi
tvirtina, o gyvos merginos ir to
liau smagiai gyvena. Lyg būtų 
ne dorų lietuvių dukterys, bet 
kažkokios čigonėlės.

Ryšiai matomų herojų tar
pe sukrypėlių nėra. Seniai Vo
relės žino, ko jie nori, tačiau jie 
abu yra laimingi be jokios kovos 
už savo laimę. Ginas eina tiesiu 
keliu, didelės kliūtys jam nesi- 
maišo. Jo seserų gyvenimo palė
pėse gal rastume apsčiai intri
guojančių įvairumėlių, bet j tas 
palėpes nepakliūname. Kovals
kis? Kiek spėjame, egoistas ir 
akiplėša, tačiau tik naminis aki
plėša. Žmoną vaiko, dukrą pa- 
stumdo. Tokių netašytų kelmų 
yra pilni šeimų gyvenimo brūz
gynai. Jo žmona, buvusi moky
toja, kenčia kaip ir visi roman
tikai, nemoką šluota pamojuoti. 
Moterėlė neturi stipraus balso, 
o jei galėtų garsiau sušukti, gal 
ir tasai pikčiurna apsiramintų. 
Kovalskių sūnus tai yra, tai jo 
nėra, o dukrelė Asta tiesiažygė 
kaip ir jos busimasis Ginas. 
Daug nuostabos sukeltų turtuo
lio Ross lizdas, bet jin tik nedi
delį plyšelį autorė atveria.

Alė Rūta rašo gražiai ir 
nuoširdžiai, pasakoja sklan
džiai, romano siužeto nevedžio- 
ja pakampėmis ir šunkeliukais. 
Tik Kovalskienės laiškai ir už
rašai šiek tiek painioja skaitantį. 
Net kartais atrodo, kad jie į šį 
romaną yra prievarta (tiksliau 
tariant: dirbtinai) įterpti.

Šio suprantamo turinio (lie
tuvių šeimų gyvenimas svetur) 
ir nekomplikuoto siužeto (die
nelės eina, gyvenimas teka) ro
manas - Alės Rūtos tyro, gera- 
vališko moteriškumo kūrinys. Iš 
tikrųjų, kaip įžangoje autorė 
pageidauja, trilogija vienoje 
knygoje duotų gražų vaizdą, 
kaip už savo krašto tolyn nu
mesti ir pastangų negailėję lie
tuviai ramiai kovojo (taip, 
ramiai kovojo ir kentėjo) ir be 
triukšmo ar aimanų skaičiavo 
laiką, šiame šimtmetyje juos 
nuskriaudusį. Ir kaip moteris 
beletriste, to paties gyvenimo ir 
to paties laiko atstovė, svetur 
šeimai šiltą aplinką kūrusi, be 
isterikes, be rankų laužymo ste
bėjo žmonių triūsą, kančią ir 
džiaugsmą mažais žiburėliais.

Alė Rūta - kantri, atkakli, 
nuoširdi rašytoja. Ir nuoširdi 
savo skaitytojų draugė.

Alė Rūta, SKAMBA TOLU
MOJ. AB “Klaipėdos rytas” 
Klaipėda, 1998, 280 psl.
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□ KULTMf JE VEIKLOJE
Kun. Vytautas Bagdanavi- 

čius, MIC, teologas, filosofas, ra
šytojas, vertėjas, knygų leidėjas ir 
dailininkas, š.m. gruodžio 26 d. 
švenčia savo našaus gyvenimo 90- 
tąsias metines. Jis gimė 1908 m. 
Slavikuose, Šakių apskr. Jaunys
tėje mokytojavo, 1930 m. įstojo į 
Vilkaviškio kunigų seminariją, 
1936 m. įšventintas kunigu, studi
javo Vytauto Didž. un-te teologi
ją ir humanitarinius mokslus, 
vikaravo Aleksote, Veiveriuose, 
buvo gimnazijų kapelionas. Išeivi
joje stipriai reiškėsi visuomeninė
je veikloje. Atvykęs į JAV 1949 
m. įstojo į marijonų vienuoliją, 
redagavo “Laivą”, buvo "Drau
go” moderatorius, įsijungė į žur
nalistikos ir lietuvių raštijos veik
lą, įsteigė Lietuviškosios knygos 
klubą, išleidusį daugiau kaip 160 
leidinių. Buvo Pedagoginio litu
anistikos Instituto rektoriumi Či
kagoje, Lietuvių žurnalistų s-gos 
pirmininku, skaitė paskaitas, rašė 
veikalus, kėlė lietuvių tautosakos 
lobį tarptautinėn plotmėn, rengė 
radijo vaidinimus, per Margučio 
radiją komentavo Mišių tekstus, 
reiškėsi beletristiniais raštais.

Apie susitikimą su šiuo su
kaktuvininku, įvykusį Čikagos 
Čiurlionio galerijoje š.m. lap
kričio 20 d., rašo “Drauge” 
(1998.XI.28) rašytoja Nijolė Jan
kutė. Kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, sugeba giliausias mintis 
išreikšti paprasčiausiais žodžiais 
“trumpai-drūtai” vartodamas tarp
tautinių žodžių minimumą. Jo 
trumpi, vienveiksmiai vaizdeliai, 
parašyti žaismingu stiliumi, apima 
“plačią žmogaus gyvenimo skalę”. 
Tame pačiame puslapyje fotome
nininkas Algimantas Kezys apta
ria kun. V. Bagdanavičiaus, MIC, 
piešinių parodą. Apibūdintas kaip 
naujai į lietuvių dailės pasaulį 
įžengęs menininkas žiūrovus ste
bina “savotiškumu”, nes jo pasi
rinkta technika (sudrėkintas pieš
tukas) reikalauja “būti akylam ir 
įgudusiam, kad popieriuje palik
tos dėmės iš karto būtų tikslios ir 
efektingos”, nes potėpis beveik 
nebepataisomas. Paveiksluose pa
brėžiamas ne daiktų paviršius, bet 
jų esmė, dailininkas juose “at
lieka meditaciją apie atmintį”, gal 
tam tikra dalimi ir dėl to, kad 
“menas yra sielos ieškojimas pa
saulio brūzgynuose”.

Vilniaus “Vartų” galerijos 
penkiose salėse š.m. lapkričio 10 
d. buvo atidaryta didžiulė daili
ninko ir rašytojo Leonardo Gu
tausko tapybos, akvarelės, pieši
nių, skulptūrų ir kitokių meno 
darbų, sukurtų per 40 metų, 
paroda, skirta jo gyvenimo 60- 
mečiui paminėti. Kaip rašo EL
TA (1998.XI.13), mirtis jo pa
veiksluose spinduliuoja gyvybe ir 
atspindi autoriaus pasaulėžiūrą. 
Moterys panašios į kilmingas 
šventąsias, sekusias Kristų. Kai 
kurie rodiniai labai asmeniški, 
intymūs, kai kas nepateko į pa
rodą, nes, anot autoriaus, buvo 
kurta vadovaujantis protu, ne in
tuicija. Autorius žada grįžti prie 
natiurmortų tapymo, nuo ko ir 
pradėjęs kūrybinį kelią.

Viktorija Kašubaitė-Matran- 
ga, Čikagoje gyvenanti meno isto
rikė ir tyrinėtoja, A. Mituzienės 
(“LA” 1998.XI.14) yra pristato
ma kaip pasirinkusi originalų ke
lią žvelgti į Amerikos istoriją per 
buityje vartotų prietaisų ir daiktų 
prizmę. Ji paruošė ir išleisdino 
puošnią knygą “Amerika namuo
se. XX a. buitinių daiktų pagerbi
mas”. Leidinys susilaukęs didelio 
dėmesio — rašė apie jį JAV laik
raščiai, žurnalai, kalbėjo TV stu
dijos. Recenzijos paskleistos mili
joniniu tiražu. Autorė laikoma 
geriausia Amerikos buitinių daik
tų žinove. Tarp jos surinktų ir 
renkamų daiktų yra ir lietuviškų, 
pvz. 1920 m. pagaminta Šiaulių 
fabriko dėžutė saldainiams, arba 
iš Lietuvos parsivežta šluota, ko
kia jos dėdė šluodavo kiemą. Pa
prasčiausiuose daiktuose V. Mat- 
ranga įžvelgia raktą į kultūros 
istoriją. Ji teigia, kad nebūtų 
galėjusi parašyti šios knygos, jei 
žmonės nebūtų išmetę senų 
daiktų. “O aš esu viena iš tų pa
mišusių senienų rinkėjų”, - sako 
autorė pokalbyje su žurnaliste. 
Gimusi 1950 m. kovo 30 d. Čika
goje, 1971 m. Illinois un-te baigė 
meno istoriją bakalauro laipsniu, 
įsigijo verslo administracijos ma
gistrės laipsnį, lankė reklamos se
minarus, meno klausimais rašo 
žurnalams, kalba televizijoje apie 
lietuvių meninę veiklą bei kitais me
no kūrybos ir kritikos klausimais.

Los Angeles dramos sambū
ris pakvietė Telšių “Žemaitės 
teatro” vienuolikos asmenų ko
lektyvą; režisierės paruošti ir va
dovaujami, lapkričio vidury (1998) 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
gražiai suvaidino rašytojos Že
maitės 2-jų veiksmų komediją 
“Piršlybos”. Losangeliečiai buvo 
nustebinti mėgėjų aktorių (iš 
profesijos jie - mokytojai, polici
ninkas, architektas...) sugebėji
mais, meile teatrui ir ... draugiš
kumu. Los Angeles dramos sam
būris (pirm. Al. Pečiulis, valdyba 
- E. Dovydaitienė, R. Vitkienė, 
Sigutė Mikutaitytė-Miller, A. Ra
gauskas, A. Jarašūnas) buvo pa
kviesti į Telšius. Žemaitės teatras 
Telšiuose turi jau šimto metų tradicijas.

Dr. Juozui Kazickui suteiktas 
garbės daktaro laipsnis Kauno 
Vytauto Didž. universitete 1998 
m. lapkričio 11 d. Kazickų šeima 
iš Utenos apylinkių buvo tremti
nių į Sibirą šeima nuo 1863 metų. 
Jau dr. Juozo Kazicko tėvai buvo 
gimę Sibire, ten gimė jų vaikai, 
Sibire vedė lietuvaites. Neužmir
šusių tėvynės lietuvių būrelis 
buvo susispietęs kaimely “Čiorna- 
ja Rodina” (“juodoji tėvynė”) ir 
ten gražiai, tvarkingai, nors liūd
nai, gyveno, ūkininkaudami, au
gindami vaikus religinėj bei lie
tuviškoj dvasioj. Juozas ir jo se
sutė Viktorija išaugo Sibire, bet 
buvo jauni parvežti j nepriklau
somą Lietuvą. Juozas lankė ir 
baigė Biržų gimnaziją, paskui 
Kaune ir Vilniuje studijavo eko
nomiją, nors visada mėgo ir 
literatūrą. Pasitraukus su šeima 
nuo komunistų, ekonomijos stu
dijas tęsė Vokietijoj ir JAV, čia 
gaudamas doktoratą (PhD). Pra
džioje su dr. K. Valiūnu, paskui 
vienas vadovavo savo įsteigtai 
eksporto-importo bendrovei, sėk
mingai, sumaniai tęsė verslą ir 
gerai prasigyveno. Tada plačiu 
mastu ėmė šelpti lietuviškus rei
kalus, daug padėjo atgimstančiai 
Lietuvai, o dabar, drauge su sū
numis, vadovauja plačioms inves
ticijoms Lietuvoje iki šių dienų. 
Už nuopelnus Lietuvai talentin
gam ir dosniam ekonomistui su
teiktas garbės daktaro laipsnis. 
Rudenėjančiame Kaune, kur taip 
pat švyti nauji Kazickų investicijų 
pastatai, lapkričio 11d. dr. Juozas 
Kazickas ir jo žmona Aleksandra 
Kalvėnaitė-Kazickienė buvo gra
žiai pagerbti už jų dosnias širdis 
tėvynei. (A.R.)

Poeto Henriko Nagio doku
mentinio filmo premjera Lietuvos 
televizijoje įvyko 1998 m. lapkri
čio 29 d. Filme matoma ir girdi
ma paties H. Nagio kūrybos dek
lamacija; kalba rašytojai Sigitas 
Parulskis, Kazys Bradūnas, žmo
na Birutė Nagienė ir kiti. Rodo
mos filmo ištraukos iš H. Nagio 
viešnagės Lietuvoje prieš keletą 
metų, susitikimo su Lietuvos poe
tais, rašytojais, dramaturgais. Šio 
filmo iniciatoriai - filmų režisie
rius V.V. Landsbergis ir rašytojas 
Sigitas Parulskis. Filmas liks Lie
tuvos kultūros istorijos archyvuose. (&Ž.)

Poeto Adomo Mickevičiaus 
200 metų gimimo sukakčiai pami
nėti yra baigiamas kurti doku
mentinis filmas, kurį režisuoja 
Raimundas Banionis, prisipažinęs 
“Lietuvos aido” (1998.XI.21) ben
dradarbei J. Čekanauskaitei, kad 
labiausiai jį sužavėjusi A. Micke
vičiaus asmenybė. Įdomi poeto 
meilės istorija. Pianistės Šima- 
novskos namuose jis sutikęs dvy- 
likmetę Celiną. Ši vaikiškai prisi
pažino, kad poetą įsimylėjusi. Po
etas, nenorėdamas jos užgauti, 
pažadėjo ją vesti. Vėliau mergaitė 
rašė laišką jau Paryžiuje gyvenan
čiam poetui ir priminė pažadą. 
Poetas pažadą ištesėjo ir ją vedė. 
Tačiau istorijos pabaiga liūdna - 
Celina pagimdžiusi penkis vaikus 
ir dar priglaudusi vieną tarnaitės 
vaiką, pati išprotėjo. Jaudinanti ir 
poeto meilė Marilei Veriaščakai- 
tei. Filme rodoma ir poeto visuo
meninė veikla. Poetui įtaką turė
jęs mistikas A. Tovianskis, ir ma
noma, kad dėl to poetas didesnį 
dėmesį skyrė visuomenei, o ne 
poezijai. Viską poetas sukūrė iki 
35 savo amžiaus metų, likusieji 20 
metų poezijai nieko nebedavė. 
Filmas buvo kuriamas Naugardu
ke, Zaosėje, Tuchanovičiuose, 
Vilniuje, Kaune, Krokuvoje, Vei
mare, Paryžiuje, Romoje, St. 
Peterburge, Istambule. Scenari
jaus autorius A. Kalėda, operato
rius A. Mikutėnas, direktorius A. 
Staškus. Muziką sukūrė F. Latė
nas. Darbas bus baigtas iki gruo
džio 24 - poeto gimtadienio. Snk.
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Gydytoja mieste ir kalėjime
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GIEDRĖ MILUKAITĖ

“TŽ” 1998 m. 28 nr. straips
nyje “Savita kūrybinė išraiška” yra 
pora netikslumų. Sovietmečiu Pra
vieniškių kalėjime dirbau psi
chiatre ne šešerius, o nepilnai vie
nerius metus (1981-1982). Mano 
vyro profesija yra ne medicinos, o 
chemijos habilituotas daktaras. Šia 
proga norėčiau papasakoti apie sa
vo darbų kalėjime.

Sapnai virsta tikrove
Gydytojo psichiatro darbas 

gimtajame mieste Kaune man 
sekėsi. Ligoniai plaukte plauk
davo pas mane ir iš kitų rajonų. 
Niekam neatsakiau, visus priim
davau. Ir gydytojai kolegos kar
tais atvesdavo savo pažįstamus 
artimus. Ateidavo gydytis ir 
patys Kauno viršininkai (anoni
miškai) “prauliavoję” savo ner
vų sistemą. Dariausi populiari.

KGB-istams darėsi vis sun
kiau mane “ganyti”. Mano ry
šiai su įvairiais žmonėmis plė
tėsi, o buvau “nepažabota”, be 
jokių “vadelių”. Reikėjo mane 
kažkaip izoliuoti. Jau vien dėl 
to, kad buvau įvaldžius ir gru
pinės hipnozės metodiką, atro
džiau jiems pavojinga. O jiems 
tamsių įdėjų niekad netrūksta. 
Jaučiau, kad audros debesys 
apie mane telkiasi.

Vieną dieną gaunu nurody
mą atvykti pas vyr. gydytoją. 
Įėjusi į kabinetą iŠ viršininko 
veido matau, kad kažką pasakys 
nemalonaus, lemiamo. Jis jaudi
nasi. Netyčia viršininkui iškrinta 
iš rankų parkeris. Pasilenkėm iš 
karto abu pakelti parkerio. Ma
tau, kaip jo ranka po stalu dre
ba... Įdomu, ką jis turi man 
pranešti?

Pagaliau, pakėlęs parkerį, 
kiek pasimuisto kėdėje, pataiso 
savo kaklaraištį ir sako:

- Iš Vidaus reikalų ministe
rijos skambino Sveikatos minis- 
teris, kad jiems reikia gyd. psi
chiatro. Atlyginimas ten geras - 
pavojingumo didelis priedas, 
dar visokių lengvatų. Mašina 
nuveža darbuotojus į darbą ir 
atveža iš darbo... Matote, pas 
mus kadrų perorganizavimas, 
jums darbo nebus... Kadangi 
gerai dirbot, turite didelę šei
mą, mes pasirūpinom, kad jums 
gyd. psichiatro stažas nenutrūk
tų... suradome Jums gerą 
darbą.

Iškart supratau, jeigu jau 
ministerių lygy sprendžiamas 
mano perkėlimas į kitą darbą, 
ginčytis, ieškoti tiesos nėra 
prasmės. Ir prisiminiau savo 
paskutinių metų sapnus: kiek
vieną naktį sapnuodavau - aš 
kalėjime, kalėjime, kalėjime! 
Grotos, spygliuotos sienos, su
spausta nelaisvės erdvė plaukė 
nervų laidais iki mažiausios 
mano kūno ląstelės. Šiurpūs ne
laisvės jausmai buvo be galo 
realūs ir skausmingi. Bandžiau 
analizuoti, iš kur jie. Ryšio ne
buvo. Atsakymo neradau. Da
bar prisiminiau savo sapnus. 
Nors širdis daužėsi, pasisten
giau būti rami.

- Gerai, atsakiau. - Sutinku.
Ir parašiau prašymą atleisti 

iš darbo. Vyr. gydytojas dar pa
informavo, kad turiu nuvažiuoti 
pas Sveikatos ministerį į Vilnių 
nurodytu laiku. Jis turįs mane 
pamatyti, susiskambinti su Vi
daus reikalų ministerija.

Kaip buvo nurodyta, taip ir 
padariau. Sveikatos ministeris 
nieko ypatingo neklausinėjo, 
buvo malonus. Paskambino į 
Vidaus reikalų ministeriją čia 
pat kabinete ir pakalbėjęs trum
pai telefonu, man pasakė, kad 
viskas tvarkoj, galiu vykti į Pra

vieniškių kalėjimo kadrų skyrių 
pradėti ruoštis naujam darbui.

Kalėjime
Štai ir kalėjimas, taip ilgai 

sapnuotas... Kažkokia likimo 
ironija - pagalvojau. O visa ap
linka man čia primena tundrą, 
nors aplink žaliuoja miškeliai, 
daugiausia eglių, pušų, nedaug 
berželių. Bet kažkuo tundra ir 
gana. Rodos gabalėlis tundros, 
išpjautas ir atvežtas Lietuvon, 
kur įsitaisęs kalėjimas. Tvoros 
aukštos, kokių 5 -'6 eilių, viršuje 
spygliuotos, šunys, kareiviai - 
daugiausia vaikinukai iš Azijos, 
tamsaus gymio, siaurų juodų 
akių. Rubuiliai viršininkai ir pa
juodę, papilkėję kaliniai.

Kasdien turiu priimti apie 
60 ligonių, be naujai atvežtų. 
Krūvos didelės, bet susitvarkau. 
Visą dokumentaciją reikia ra
šyti rusiškai, ligos istorijas taip 
pat rusų kalba. Šalia lotyniškai 
parašytų diagnozių irgi reikalin
gas rusiškas vertimas. Tai atro
do man keistoka. Rašau kaip 
reikalaujama: rusiškai.

Kartą per savaitę turiu nu
eiti į izoliatorių. Ten toks kva
pas, kaip Kauno zoologijos sode 
prie rudųjų meškų! Tai sun
kiausia mano užduotis. Ne, ne 
dėl kvapo! O žmonės už grotų 
lyg žvėrys! Tas reginys labiau
siai mane ir žeidžia. Galvoje su
kasi mintys: Kuo jie nusikalto? 
Kaip jie tai iškenčia? Ką mąsto?

Eidama meškom dvokian
čiu izoliatoriaus karidorium, 
girdžiu iš visų kampų: daktary- 
te, daktaryte, daktaryte... Viso
kios replikos, prašymai, epite
tai. Aš stengiuosi būti rami, 
sąžiningai atlikti savo darbą. 
Pasisekė? Rodos, viską pada
riau. Tačiau išsinešu iki skaus
mo liūdesį. Grotos... Lygiai to
kios pat kaip sapne, tokios pat 
šaltos, nejaukios sienos, rodos į 
amžiną tamsą neriantis korido
rius. Tas sapno ir tikrovės ryšys 
labiausiai mane ir jaudina.

Antrąją darbo savaitę nau
jame darbe mane pakviečia ka
lėjimo vyr. gydytojas į savo ka
binetą “trumpai instrukcijai”. Štai 
tam ir tam turite padaryti skaus
mingas procedūras (gaila, pasi
karščiavau, nepaklausiau, kokios 
tos procedūros; taip ir liko pas
lapty jų metodika), tam rašysit 

. tokią diagnozę, o tam tokią ir t.t.
- Kolege, - pertraukiau vir

šininką. Aš gi ne egzekutoriumi 
čia dirbti atėjau, o gydytoja 
psichiatre!

- Jūs esate ne tik gydytoja, 
bet ir karininkė ir turite klausyti 
įsakymų, - pabalęs ir pykčio piktai 
prašvokštė kolega viršininkas.

Turiu Dievui dėkoti, kad 
kebliausiom aplinkybėm žaibiš
kai ateina puikios mintys. Pa
stebėjau pakabintą jo švarką. 
Antpečiai vargšelio tik vyr. lei
tenanto! Ir suėmė širdingas juo
kas! Pradėjau taip kvatoti, ne
galiu net sugalvoto sakinio iš
tarti. Kolegos veidas nuo baltos 
spalvos persimainė į pilką, iš 
akių skrido kibirkštys. Rūsčiu 
balsu, prikimusiu iš įtūžio tarė:

- Aš įsakau ir Jūs privalote 
mano įsakymus vykdyti!

- Gerbiamasis, nuo kada vyr. 
leitenantai įsakinėja kapitonams? 
Atsiminkite, aš turiu kapitono 
laipsnį, o jūs esate tik vyr. leite
nantas! Todėl aš jūsų įsakymų, ir 
dar kvailų, vykdyti neprivalau!

Paprastai kalėjimo vyr. gyd. 
nepaleisdavo cigaretės iš bur
nos, vieną po kito traukė dū
melį. O dabar perpykęs ėmė 
cigaretę kramtyti ir tiesiog ryte 
ryti. Tai matant mane suėmė vėl 
tas kvailas juokas.

To buvo jau viršininkui per 
daug! Veidas ištyso, skruostai 

įdubo. Iš akių jau lėkė ne ki
birkštys, o žaibai į mane! Nieko 
netaręs trenkė durim ir išėjo iš 
savo kabineto. Ačiū Dievui, 
pokalbis baigėsi. Išėjau ir aš.

Nieko sau, pagalvojau, ne
praėjo nė pora savaičių nauja
me darbe, o aš jau turiu mirtiną 
priešą - kolegą viršininką. Trūks
ta man diplomatijos? Nieko ne
galiu su savimi padaryti. Kiek
vienas žmogus turi savo ribą- 
erdvę, kurios peržengti niekam 
negalima. Vienų ši erdvė plas- 
tiškesnė, eina į kompromisus, 
pagal aplinkybes gali keisti dydį, 
kitų griežta ir nepralaužiama. 
Ta pastaroji ir yra manoji. Kai 
pažeidžiama mano erdvė viskas 
vyksta automatiškai, lyg diktuo
ja pasąmonė. Net negalvodama 
priimu sprendimus. Tada ne
svarstau: o kaip būtų geriau, 
saugiau, patogiau, kas bus po to 
rytoj. Negalvoju...

Prisiminiau Šv. Rašto žo
džius: “Rytojaus diena pati savi
mi pasirūpins” ir nusišypsojau. 
Pokalbis su viršininku buvo ge
ras! Nuo to laiko kalėjimo vyr. 
gydytojas vengdavo man žiūrėti 
į akis. Jei ką reikėdavo man pa
sakyti, tai sakydavo greitomis, 
nusukęs akis į šalį. Kvailų įsaky
mų daugiau neduodavo.

Viršininkų įsakymai
Netrukus “idėjiniam apdo

rojimui” mane pakvietė į savo 
kabinetąjrolitinis kalėjimo virši
ninkas. Sis nieko neprikišo už 
pokalbį su vyr. gydytoju, kalbėjo 
su manim labai švelniai. Jis su
prantąs, kad meniškos prigim
ties žmogui čia darbas sunkus, 
tačiau priprasiu. Ir tokie žmo
nės kaip aš čia labai reikalingi, 
nes turi didelę įtaigą. Darbo už
mokestis su stažu irgi kils. Galiu 
čia uždirbti kaip profesūroje! Man 
kalinių bylos esančios nežino
mos, o viršininkai gerai pažįstą 
kiekvieną jų išstudijavę jų bylas, 
todėl aš turėčiau klausyti virši
ninkų nurodymų ir padėti nu
teistuosius atvesti į doros kelią.

- Gerbiamas viršininke - 
atsakiau jam. - Ar ne per daug 
praplėtėte mano darbo barą? 
Tam turite kalėjimo auklėtojų 
etatus, tegu jie ir dirba savo 
darbą, o aš savo. Galiu prie 
auklėjimo darbo prisidėti pas
kaitomis, priešalkoholine tema
tika, apie venerines ligas, pir
mąją med. pagalbą, kai kurių 
ligų profilaktiką ir pan.

- O kiek kalinių jūs surink- 
tumėt į kiekvieną paskaitą - susi
domėjęs paklausė polit. viršininkas.

- Apie 60 žmonių - atsakiau.
- Jie Jus sudraskys neper

skaičius nė pusės paskaitos, - 
perspėjo viršininkas.

- Manau, kad nesudraskys. 
Galiu pabandyti?

- Prašau, bandykite, - tarė 
viršininkas.

Daviau eilę paskaitų minė- 
tom temom kalinėms. Ir nesu
draskė manęs. Jokio šurmulio. 
Girdėjosi kaip musė skrenda. 
Kalėjimo viršininkams tai buvo 
sensacija.

Užsitraukiau juodą debesį 
virš savo galvos po tų paskaitų. 
Dariausi kalėjimo valdžiai pa
vojinga. Nešoku pagal jų dūde
lę, esu nepriklausoma, rašau li
gos istorijas, gydau kaip studi
jose išmokau, kokias diagnozes 
nustatau, pagal tai ir vaistus ski
riu. Reikia į ligoninę nuteistam, 
guldau net be viršininkų malo
nės. Man visi jie vienodi tie ka
liniai.

Bet kalėjimo valdžiai bai
siausia, kad su jais aš tvarkausi 
be pistoleto ir šunų, net gausią 
auditoriją įvairiau! To dar nebu
vo! Kažkaip reikia manęs atsi-

(Nukelta i 9-ta psl.)

Kauno arkivyskupą SIGITĄ TAMKEVIČIŲ gimtadienio proga sveikina 
muzikė mokytoja SVETLANA MAŽEIKIENĖ (arkivyskupo kairėje) ir 
kiti mokytojai Nuotr. F. Kerpausko

Auklėjanti muzika
Mokytoja Svetlana Mažeikienė kūrybine savo muzika 

taurina jaunimą
ALDONA GRICIENE

Vičiūnuose, netoli Kauno, po 
medžiu stovėjo vežimėlis. Jame 
miegojo mergytė. Ant medžio ša
kos tupėjo gegutė. Patelės dai
na “kli kli kli” sklido į tolį. Ma
ma priėjo prie dukrelės. Ji buvo 
atmerkusi akutes, bet neverkė. 
Kas žino, gal tai buvo mažylės 
pirmoji muzikos pamoka.

Svetlana (toks mergytės 
vardas) groti pianinu išmoko 
anksčiau negu skaityti. Kūrė 
daineles - jas ir dabar atsimena. 
“Pasivaikščiojimas”. Klausaisi, ir 
atrodo, kad stirnelė, rytui 
brėkštant, eina per miško lau
kymę. Būdama paauglė, sukūrė 
“Instrumentinę pjesę”. Muzika 
veržli, audringa. Paskutinių me
tų kūriniai dvasingi, verčią mąs
tyti. Svetlana kuria ir žodžius, ir 
muziką. “Bėkit, vaikai, Betlie
jum.. Gimė Kristus atpirkėjas”, 
- gieda S. Mažeikienės įsteigtas 
mokinių sambūris “Švieselė” jos 
sukurtą giesmą.

Kūryba, fortepionas, chor
vedyba S. Mažeikienės kelyje 
neatsirado savaime. Ji mokėsi J. 
Naujalio muzikos mokykloje, 
1979 m. įstojo į konservatorijos 
fortepiono klasę. Po penkerių 
metų ją baigė. Daug koncertavo 
kaip pianistė. Mėgstamiausi 
kompozitoriai - F. Liszt’as ir S. 
Bach’as.

Ilgoką laiką dirbo koncert
meistere mergaičių chore “Pas
toralė”. Šiuo metu muzikė dirba 
pedagoginį darbą Kauno I mu
zikos mokykloje ir XXII vidu
rinėje mokykloje, akompanuoja 
moterų sambūriui “Elegija”, 
ruošia mokinius koncertams. 
M.K. Čiurlionio dailės muzie
juje, M.K. Čiurlionio name - 
muziejuje, Kauno filharmonijo
je ir kitur skambėjo šios peda
gogės paruoštų mokinių muzi
kos garsai. Kauno menininkų 

e

Šv. JCalėdų 
irj/aują metą k

proga 
nuoširdžiai sveikinu 
gimines, draugus ir 

pažįstamus, 
linkėdama daug laimės 

bei tyro džiaugsmo -

Elizabeth Strodomskienė,

namuose įvyko iškilus mokinių 
koncertas “600 metų Lietuvos 
mokyklai”.

Š. Mažeikienė yra Kauno 
mokytojų švietimo ir kultūros 
centro surengtos šventės “Peda
gogų kūrybos ruduo” laureatė.

Bręsdama kaip menininkė, 
S. Mažeikienė jautė, kad dar 
trūksta kažko didelio, labai 
prasmingo. Prelato Kazimiero 
Senkaus iniciatyva buvo įsteigta 
sakralinės muzikos grupė “Ce- 
lebro”. S. Mažeikienė tapo jos 
vadove. Giedantis ir grojantis 
sambūris dar labai jaunas, bet 
meilės giesmei dėka jau nema
žai pasiekęs.

Lapkričio 6 d. “Celebro” 
kartu so Mokytojų centro ir 
“Verdenės” klubo atstovais pa
sveikino arkivyskupą Sigitą 
Tamkevičių jo 60-tojo gimtadie
nio proga. Škambėjo Cherubi- 
nio “Veni Jesu”. Aukštasis hier- 
archas dėkodamas pakartojo 
šios giesmės žodžius: “Tik meilė 
gali pataisyti pasaulį”.

Šakralinės muzikos grupė 
“Celebro” buvo nuvykusi į Žel
vos Katalikiškos šeimos dvasinį 
centrą, prisiglaudusį klebonijo
je. Aplankė senelių namus. Jų 
gyventojai buvo labai sujaudin
ti, ypač viena senutė, visą gyve
nimą giedojusi parapijiniame 
chore.

Gruodžio 5 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio namuose 
Kaune po šv. Mišių įvyko 
bendras šių namų veikėjų, “Ce
lebro” ir “Verdenės” klubo ren
ginys “Šv. Dvasios metus paly
dint”. Sakralinės muzikos grupė 
atliko D. Eltzrot’o “Dievo dva
sią”, N. J. Chloyton’o “Aš pri
klausau tik Jėzui”, Pranciškaus 
Beinario “Garbinkite viešpatį” 
ir kt. Mokytoja S. Mažeikienė 
atsivedė ir “Švieselę”, kurios 
tyri mergaičių balsai aidėjo po 
Palaimintojo namų skliautais.

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariai

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

ir visą lietuvišką jaunimą pasauly
1i

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba:
Matas Stanevičius, Irena Žukauskaitė, Indrė 
Ramanauskaitė, Daina Batraks, Larisa Svirplytė, 
Sonia Houle, Darius Sonda, Taras Chornomaz, '-į-' 
Rimas Pečiulis, Vytas Ruslys, Paulius Goudie, tzR

Arvydas Jonušonis, Lukas Giniotis, Justas /V
Šimonėlis, Viktoras Kušlikis, globėjas - kun. Edis Putrimas.

n

Linkime savo giminėms, draugams 
bei visiems muzikos bičiuliams 

Aukščiausiojo palaimos, 
# džiaugsmingos nuotaikos 

bei sveikatos ir sėkmės 
šių ŠV. Kalėdų laikotarpyje 

ir per visus naujus 1999 metus

Toronto lietuvių choras “VOLUNGĖ” ir muzikos vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
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jg IVristaus gimimo šventės proga
JI sveikiname savo bičiulius
| Kanadoje ir JAV, linkėdami
| daug džiaugsmo bei
| visų vilčių ir svajonių 

išsipildymo -

Helga, Jūratė, Kazys Baronai, 
Vokietija

ŠV <?u *
ir Naujų 1999 metų
proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo -

į linksmų. sb.S/utfėbij. I
' ............. - a J

Irena ir Petras Lukoševičiai

ir f atmintų Bei sėkmingų ■; t 
CMiujų metiį

| linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

Karaliaučiaus kraštas - Kaukėnai. Apleistų rūmų prieangis 1996 m. Nuotr. M. Purvino

Gydytoja mieste ir kalėjime

NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname visus 

savo gimines, draugus 

ir pažįstamus -

Ona ir Juozas Gataveckai

Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

į 
į
S

I

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

(Atkelta iš 8-to psl.) 
kratyti. Bet dar paskutinis ban
dymas man!

Kadangi med. dalies vyr. gy
dytojas nedrįso man nuo to 
karto įsakinėti daryti med. falsi
fikacijas, tai tą procedūrą per
ėmė aukštesnieji kalėjimo kari
ninkai. Su tokiais sugebėjimais 
būčiau labai naudinga kalėjimo 
valdžiai. Pripratę visas pergales 
skirtis jėga, tvarkytis su pulkais 
vyrų, jie negalėjo suprasi, kaip 
tokia gležna būtybė kažkokia 
gydytoja-moteris gali atsilaikyti 
prieš jų jėgą, jų įsakymus (nors 
ir kvailiausius).

Dar vienas bandymas
Pakvietė mane į savo kabi

netą kalėjimo viršininko pava
duotojas. Man įėjus į jo kabi
netą oriai pasitempęs, savimi 
pasitikintis panašus į meitėlį 
pusamžis kariškis sako:

- Tuoj į gretimą kabinetą 
bus atvesti trys išgėrę nuteistie
ji: atsiminkit, išgėrę! (pabrėžė). 
Atlikite med. ekspertizę, para
šysi! pažymas, jose pažymėsit 
girtumo laipsnį.

Nueiname į gretimą kamba
rį. O kaip tik karininkas ir at
veda juos. Trys aukštaūgiai vy
rai - kaliniai žiūri į mane liūd
nom akim. Iš karto matau, kad 
jie negėrę jokio alkoholinio gė
rimo. Normalūs judesiai, ramūs, 
susikaupę.

Karininkas, atvedęs nuteis
tuosius, kiša man kažkokius po
pierius ir ragina:

— Prašau parašyti pažymas, 
kad jie girti.

- Kaip tai parašyti, - sakau.
- Aš turiu pirma patikrinti, at
likti med. ekspertizę. Jeigu jums 
buvo aišku ir taip, tai kam tada 
mane kvietėt? Galėjot patys pa
rašyti tas pažymas, - pasakiau.

- Mes negalime patys rašyti. 
Taisyklės reikalauja, kad para
šytų tai gyd. psichiatras - atsakė 
suglumęs kariškis.

- O mano taisyklės sako, 
kad prieš rašydama diagnozę, ar 
kokias pažymas, aš turiu apžiū
rėti pacientą, jei reikia atlikti 
med. ekspertizę, - atsakiau pra
dėjusiam širsti iš nekantrumo ir 
nuostabos kariškiui.

Jaučiu, kaip kabinete auga 
įtampa. Atvedęs kalinius kari
ninkas užeina už kalinių nuga
rų, mirksi, rodo man ženklais, 
kad aš turiu rašyti, jog jie girti, 
daro įvairias grimasas. Virši
ninko pavaduotojas stovi kaip iš 
akmens iškaltas piktu bejaus
miu veidu. Atvestieji kaliniai 
nuo įtampos virpa.

O man kas? Kas aš tokia, 
kad turiu kur balta tvirtinti, kad 
juoda, o kur juoda - balta? Vėl 
mano erdvė pažeista, ir aš tvir
tai pasiryžus ją ginti. Ginti 
Tiesą.

- Prašau man atnešti nu- . 
teistųjų medicinines korteles, - 
kreipiuosi į karininką atvedusį 
kalinius. Aš jų nematau čia ant 
stalo. Taisyklės reikalauja ir 
juose padaryti įrašą atlikus 
med. ekspertizę.

Abu karininkai susižvalgo, 
jų veidai persisunkę pykčiu, bet 
kortelės man atnešamos.

- Prašau dabar prieikite po 
vieną pagal šaukiamas pavar
des, kreipiuosi į nuteistuosius.

Prieina nuteistasis Nl. 
Atlikus med. ekspertizę išvada
- blaivus. Prieina nuteistasis 
N2. Atlikus med. ekspertizę 
išvada - blaivus. Prieina nuteis
tasis N3. Atlikus med. eksperti
zę išvada - blaivus.

Karininkai nustebę, bet ir 
kaliniai nemažiau nustebę už 
viršininkus. Kalėjimo viršininko 
pavaduotojas su pulkininko ant
pečiais tylėdamas iš kabineto

išeina pirmas. Atvedęs kalinius 
karininkas su majoro antpečiais 
man priėjęs šnabžda į ausį:

- Viršininkas buvo jus pasi
kvietęs į savo kabinetą, sakė 
kad bus atvesti trys girti kaliniai 
ir jūs turėjote parašyti, kad jie 
girti (pabrėždamas raides). Ką 
padarėt!!! Pas mus tokia tvarka.

- Bloga tvarka pas jus - pa
sakiau jam garsiai. Aš čia atėjau 
pas jus ne komedijų vaidinti, o 
dirbti gydytojos darbą.

Karininkas pabalo, bet ir 
balti kalinių veidai dar labiau iš
blyško. Tačiau jie jau nebedre
bėjo. Bet didžiulė įtampa, vy
raujanti kabinete, augo. Atrodė, 
kad tuoj plyš kažkokios nema
tomos stygos. Prasivėrė durys ir 
įžengė pulkininkas su “stipriu 
kvapeliu”, matyt, savo kabinete 
“ramino nervus”. Raudonom 
buliaus akim dėbtelėjęs į mane 
pasakė:

- Jūs manęs nesupratot!
- Atrodo, supratau, pulki

ninke, - atsakiau.
- Tai blogai, labai blogai, 

daktare, - prašvokštė viršininkas.
Jaučiau, kaip jo liežuvis 

kliūva už gomurio. Stiprokai 
buvo “užpylęs ant lempos”. Jam 
dabar tai tikrai butų teigiamas 
testas - pagalvojau ir širdyje nu
sišypsojau. Nuotaika buvo gera.

Vėliau sužinojau: jei būčiau 
parašiusi, jog atvestieji kaliniai 
girti, būtų reikėję jiems kalėji
me dar sėdėti 3 - 4 metus. Jie 
atrodo, buvo politiniai kaliniai. 
Jiems priklausiusią amnestiją 
viršininkas šitaip norėjo sužlug
dyti. Kalėjime už nusižengimus 
priteisia, prideda įkalinimo lai
ką arba, jei nėra nusižengimų, 
gali sutrumpinti įkalinimo laiką, 
pritaikydami amnestiją.

Bevielis telefonas
Kalėjime gandai sklinda 

žaibiškai - veikia bevielis telefo
nas. Jau antrą mano darbo 
savaitę, kai atsisakiau vyr. gydy
tojui dirbti pagal jo darbo “me
todus”, kaliniai tai kažkokiais 
kanalais sužinojo.

Po to įvykio, nuėjus man į 
izoliatorių - mirtina tyla. Krei
piasi į mane nuteistieji rimtai, 
su pagarba. Niekas nedrįsta šū
kalioti: “daktaryte, daktaryte”, 
kaip anksčiau. Jokių pašalinių 
replikų, epitetų, tik dalykiški 
sveikatos reikalai.

O sveikatos buvo nekokios. 
Kartais izoliatoriuje rasdavau li
gonių su plaučių uždegimais, 
kraujuojančiom skandžio opom, 
kuriuos reikėdavo guldyti į ligo
ninę.

Savo pareigas atlikus, slogi 
nuotaika po apsilankymo izolia
toriuj manęs nepalikdavo. Išsi- 
nešdavau iš ten pastoviai šiurpų 
liūdesį.

Kalėjime galėjau vaikščioti 
be prižiūrėtojo. Kažkokiais ne
matomais laidais tarp kalinių 
buvo duotas nurodymas manęs 
neliesti. Reikia pabrėžti, kad kali
nių taisyklėm galima daugiau pasi
kliauti nei valdiška apsauga.

Po to įvykio, kai nepaklau
siau kalėjimo viršininko pava
duotojo ir kalinių med. kortelė
se padariau įrašus, kad jie buvo 
blaivūs, nuteistieji pradėjo ma
ne vos ne stabu laikyti. Keista 
buvo ir truputį juokinga, kaip 
jie, kalbėdami su manim, rink
davo žodžius, stengėsi nenusi
keikti, nevartoti kalėjimo žargo
no. Tačiau be jo buvo neįmano
ma nupasakoti jiems situaciją. 
Todėl dažnai užsikirsdavo, pri
trukdami žodžių. Aš labai greit 
“išstudijavau” visą kalėjimo žar
goną ir papročius, todėl viską 
suprasdavau iš pusės žodžio. 
Kaliniams tai darė įspūdį.

Nuotykis su Rožiniu
Ne tik kaliniai, bet ir kai 

kurie karininkai manimi pasiti
kėjo. Kartą vienas karininkas at
neša man Rožinį į kabinetą ir sako:

- Mes privalome atimti Ro
žinius ir maldaknyges iš kalinių. 
Aš atėmiau iš vieno, bet pasida
rė taip negera ant širdies, iš
mesti rožančių nedrįstu.

- Tai atiduokit atgal iš ko 
atėmėt, - patariau.

- Ką Jūs, mane išmes iš 
darbo, kiltų baisus skandalas, 
jei tai sužinotų viršininkas. Kar
tais, kai vienas einu ir pamatau, 
dėduosi nematantis, bet dabar 
ėjome trise, todėl buvau pri- 
verstasatimti... Mano mama bu
vo tikinti, meldėsi su rožančium. 
Paimkite, žinau ir Jūs tikinti, manęs 
neišduosite, - jau maldaujančiu 
balsu užbaigė karininkas.

Paėmiau su sunkia širdimi. 
Ką gi galėjau padaryti? Aš ir 
šiandien turiu tą kalinių Rožinį 
- keistą skausmo dovaną. Tai 
paprastas medinis vielelėm su
varstytas Rožinis - vilties ir 
skausmo simbolis, žmonių tra
gedijų liudininkas, primenąs 
man šiurpų kalėjimą.

Atleidžia iš darbo
Kad mane ruošiasi atleisti iš 

darbo, pirmiausia sužinojau iš 
kalinių. Taip pat jie pasakė esą 
pasiryžę papirkti viršininkus, kad 
paliktų mane dirbti kalėjime.

Ne vien sveikatos reikalais 
kaliniai ateidavo į mano kabi
netą. Daugeliui buvo reikalinga 
psichologinė pagalba. Ateidavo 
ir “vierchai” (kalinių vadai) pa
sišnekėti.

- Tai Jūs mus laikote žmo
nėm? - kartą paklausė vienas iš jų.

- Taip, jūs žmonės; suklydę, 
padarę nusikaltimą ir už tai 
įkalinti. Mano pareiga gydyti čia 
susirgusius, - atsakiau.

- Bet Jūs pirma gydytoja 
kalėjimo istorijoje, kuri neklau
so viršininkų, kai liepia daryti 
medicinines falsifikacijas. Ka
lėjime tarp mūsų yra didžiulės 
pinigų sumos. Jūs net neįsivaiz
duojate! Mes sužinojom, kad 
Jus ruošiasi pašalinti iš darbo. 
Surinksime didelę sumą pinigų, 
papirksim viršininkus. Likite čia 
dirbti - prašė nuteistasis... su 
ašarom akyse. (Nukelta į 11 -tą psl.)

| Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų $
| Metų visiems Kanados lietuviams linki - |
if Kanados lietuvių muziejaus-archyvo

______  vedėia ir valdyba sį

Irena Punkrienė 
Vilija, Edvardas, Andrėja, 
Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona, Ričardas,Daniellė, 
Mykolas-Algirdas Punkriai 
Kazimiera Arlauskienė, FL 
Aldona ir Andrius Oliai, FL
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visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdom ir
Naujais metais.

Linkime daug sveikatos ir 
laimės - Stasė Butkienė ir vaikai -

Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos

ir laimingų 6ei sėkmingų
. LAaujiĮmetiį
Imkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems —

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

SV
ir UVaujų metu 
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus -

Bronė Maziliauskienė
Ina ir Ian Kavanagh

S v. K aIėdu 
ir Naujų aoetų 

proga
sveikiname draugus, pažįstamus 

ir gimines Lietuvoje -

Pranas, Stasė, Rita Ročiai

f TORONTO LIETUVIŲ NAMAI | 
jį nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius įž

linkėdami linksmų ŠV. Kalėdų ir

sėkmingų Naujųjų metų.



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1998.XII.15 • Nr. 51 (2546)

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos vyčių rudeninis po
būvis įvyko sekmadienį, lapkričio 
1, Lietuvių pasaulio centro di
džiojoje salėje. Meninę programą 
atliko Lietuvos vyčių choras, va
dovaujamas Fausto Strolios ir 
Lietuvos vyčių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Prano Zapolio. 
Po to vyko vaišės ir paben
dravimas. Lietuvos vyčiai, lietuvių 
kilmės amerikiečių organizacija, 
įsteigta 1913 m. Lawrence mieste, 
Massachusetts valstijoje. Šiuo 
metu organizacijai priklauso arti 
4000 narių, išsisklaidžiusių kuo
pomis po visą Ameriką. Jie yra 
aktyvūs lietuviškuose reikaluose. 
Esant Lietuvai okupuotai, vyčiai 
ypač pasižymėjo laiškų rašymu 
lietuvių reikalais amerikiečių 
spaudai, valdžios įstaigoms bei 
pareigūnams. Tam reikalui kun. 
Jutt (Jutkevičius) buvo įsteigęs 
programą “Lithuanian Affairs”. 
Dabar vyčiai rūpinasi materialine 
pagalba Lietuvai, remia vaikus 
našlaičius, teikia paramą Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijai Romoje.

Australija
Literatūros popietė, surengta 

Katalikų kultūros draugijos, įvyko 
spalio 14 d. Lietuvių klube, Sid
nyje. Joje buvo prisiminti Austra
lijoje mirę lietuviai rašytojai: prel. 
Petras Butkus, Vincas Kazokas, 
Marija ir Juozas Slavėnai, An
tanas Skirka, Vytautas Janavičius 
ir Antanas Gasiūnas. Popietę pra
dėjo Alfa Savickienė ir programai 
vadovauti pakvietė Danutę Ans- 
kienę. Apie V. Kazoką ir jo poe
ziją kalbėjo dr. Genovaitė Kazo- 
kienė. Šis rašytojas savo kūryba ir 
veikla yra palikęs ryškius pėdsa
kus Australijos lietuvių bendruo
menėje. Jam mirus, dar labiau yra 
vertinamas ir pasigendamas. Ra
šytojas Juozas Jūragis jautriu žo
džiu priminė prel. P. Butkų ir A. 
Skirką. Paskaitė ištraukų iš jų 
kūrybos. Australijos lietuviai pa
sigenda prel. P. Butkaus ir kaip 
savo dvasios vadovo. A. Skirka 
buvo komunistų kalėjime, o prel. 
P. Butkus nacių koncentracijos 
stovykloje. Aldona Prižgintaitė- 
Spykers skaitė ištraukas iš Mari
jos ir Juozo Slavėnų kūrybos. Jie 
abu taipgi prisiminti kaip kuklūs 
bendruomenės nariai, tačiau bu
vo atsidavę jos gerovei. Bronius 
Žalys, gerai pažinęs rašytojus V. 
Janavičių ir A. Gasiūną, paskaitė 
jų poezijos. Popietės programą 
užbaigė A. Baltrukonienė, padek-

Šv. Kalėdų dienomis stipriau pa
juskime širdies šilumą ir šviesą, kad 
keliai lengviau nuvestų į amžinąją 
Tiesą (Piešinys dail. A. Sutkuvienės)

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 FONDĄ ! A'

lamuodama Juozo Mikšto eilėraš
tį “Nesurasi”. Po to prie kavos ir 
pyragaičių pasidalinta popietės 
įspūdžiais.
Estija

Estijos lietuvių bendruomenė 
minėjo savo veiklos dešimtmetį. 
Ta proga spalio 5-17 d.d. Vilniuje 
vyko Estijos lietuvių dailininkų 
paroda. Septyni dailininkai, pri
klausantys ir Estijos dailininkų 
sąjungai, baigę Talino meno aka
demiją, parodoje išstatė tapybos, 
grafikos, odos dirbinių, porcelia
no ir metalo rodinių. Rasa Unt, 
Lietuvių bendruomenės Estijoje 
pirmininkė, spaudai pažymėjo, 
kad svetur gyvenantiems lietu
viams svarbūs yra bet kokie susi
būrimai. Susirinkę žmonės padai
nuoja, šventovėje pagieda, pager
bia ar palaidoja savo tautiečius. 
Estijos lietuviai švenčia visas 
Lietuvos valstybines šventes, 
Velykom organizuoja Baltiečių 
vaišių stalą. Mėgstamos taipgi yra 
rudens sodo gėrybių šventės. Jose 
žmonės susineša įvairių vaisių ir 
daržovių. Jas išpardavus, vyksta 
mėgstamų didžkukulių vaišės.

Estijos lietuviai, grįždami iš 
Lietuvos, parsivežė ąžuolinį kry
žių, kurį spalio 18 d. pastatė prie 
Kazimiero Truškausko (1912- 
1995), buvusio Lietuvos karinin
ko, Estijos lietuvių bendruome
nės garbės nario, kapavietės Tiuri 
miestelio kapinėse. Velionis buvo 
vedęs estę ir Estijoje išgyveno 18 
metų. Ąžuolą kryžiui dovanojo 
Lietuvai pagražinti draugija, va
dovaujama Juozo Dingelio, jį me
niškai padarė vilnietis skulptorius 
Dominykas Čiapąs. Pervežimu 
rūpinosi Lietuvos krašto apsau
gos ministerija. Kryžiaus-pamink- 
lo pastatymo apeigose dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Estijai Ri
mantas Tonkūnas, gynybos atašė 
Estijai ir Latvijai majoras Ginta
ras Bagdonas, “Geležinio vilko” 
garbės sargybos kariai, Estijos 
krašto apsaugos ministerijos at
stovai, Lietuvių bendruomenės 
atstovai, skulptorius D. Čiapas ir 
aktorius Tomas Vaisieta.

Prancūzija
A.a. Georges Matore, eidamas 

91-sius metus, mirė spalio 5 d. 
pietų Prancūzijoje. Velionis buvo 
vedęs lietuvaitę - Janę Mačiukaitę 
ir ilgesnį laiką gyveno prieškarinėje 
Lietuvoje. Būdamas kalbininkas, jis 
dėstė Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, Prekybos ir pedagogikos 
institute Klaipėdoje, vėliau Vil
niaus universitete. 1939 metais dar
bavosi Prancūzijos kariniu atstovu 
Kaune. G. Matore puikiai kalbėjo 
lietuviškai, gerai orientavosi lietu
viškuose reikaluose. Pokaryje buvo 
veiklus Prancūzijos lietuvių ben
druomenėje.

Šveicarija
Dr. Simui Žmuidzinui, gyve

nančiam Šveicarijoje, Mainz 
mieste, Vokietijoje, Europos or- 
todontų taryba suteikė aukščiau
sią Europos klinikinės ortodonti- 
jos (netaisyklingai išdygusių ir iš
krypusių dantų ištaisymo moks
las) titulą “Diplomate of the 
European Board of Orthodon
tics”. Dr. S. Žmuidzinas gimė 
Ročesterio mieste, NY. Stomato
logines studijas baigė Niujorko 
universitete, o ortodontines - 
Ohio valstybiniame universitete. 
Jau 10 metų gyvena Lausanne 
mieste, Šveicarijoje, ir verčiasi 
ortodontine praktika. Taipgi yra 
įsijungęs į vietinės lietuvių ben
druomenės veiklą. Kelerius me
tus buvo jos vicepirmininkas. Jis 
atstovavo Šveicarijos lietuvių jau
nimui Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos kongrese Pietų Ameri
koje. Mielai savo namuose paglo
boja atvykstančius svečius iš 
Lietuvos. J. Andr.
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Marija ir Jurgis Astrauskai 
V. V. Augėnai
Zosė ir Petras Augaičiai 
Albina Augaitienė ir šeima 
Birutė Abromaitienė 

ir dukra Angelė
Birutė, Jonas Aukštaičiai
J. B. Akelaičiai

i'

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

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

Oakville, Ont.
Marija Borusienė ir vaikai 

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

Jeronimas, Irena Birštoną! 
ir šeima, 
Stayner, Ont.

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

Vitas ir Algis
Adomas ir Kristina Biretos
E. Bersėnienė ir vaikai
Alfonsas ir Ona Budininkai, 

Hamilton, Ont.
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
Lydija ir Vytautas Bušmanai, 

Bradford, Ont.
Vytas ir Vladė Beniušiai, 

Hamilton, Ont.
Angelė Bungardienė, 

Hamilton, Ont.
Isabelė ir Petras Baronai, 

St. Catharines, Ont.
Marta Bernotienė, 

Phelpston, Ont.
Regina Beržinienė, 

Vienna, Ont.

G. T. Cipariai, 
Rodney, Ont.

Vladas Čėsna, 
Hamilton, Ont.

Petras Čiurlys
Elena Činčikienė ir

sūnus Jonas
Benas ir Vera Cvirkos, 

Simcoe, Ont.

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

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

Aldona ir Petras Dranginiai 
Birutė ir Petras Daržinskai 
Zita Didžbalienė
E. Dubininkas ir dukros 
Ona, Jonas, dukra Vida 

Dirmantai

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai
Marija Elijošienė

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

Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Gudinskai, 

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

Bothwell, Ont.
Irena, Povilas Girniai, 

Hamilton, Ont.
Genovaitė, Bronius 

Grajauskai, 
Hamilton, Ont.

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

ristaus gimimo ir aujųjų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės šviesos,
- skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 

metaisir geriausios sėkmės Naujaisiais

B. Gataveckienė ir 
sūnūs su šeimomis 

Stasys ir Valerija Gudaičiai, 
Niagara Falls, Ont.

Valerija Gustainienė, 
St. Catharines, Ont.

Vilma, Kazys ir Paulius 
Gapučiai

Marytė Genčiuvienė
Andrius, Kristina, Gintaras ir 

Ričardas Gapučiai, 
Samia, Ont.

Bronė Galinienė
Ignas Genys,

Sault Ste. Marie, Ont.
V. Gudaitis
Jonas ir Bronė Greičiūnai 

ir šeima, 
Newmarket, Ont.

Emma Gudinskienė ir šeima, 
Simcoe, Ont.

Irena ir Vincas Ignaičiai 
Birutė, Stepas Ignatavičiai, 

Wasaga Beach, Ont.
Jūratė ir Mark Ignatavičiai, 

Wasaga Beach, Ont.
Monika Jasionytė
Vanda Jasinevičienė ir 

sūnus Algimantas
Milana ir Albertas Joneliai, 

Verdun, Que.
Petras ir Zuzana Jonikai 

Hamilton, Ont.
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, Ont.
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
J. Juozaitienė, dukros Dana ir 

Aida su šeimomis, 
Hamilton, Ont.

Alina ir Inocentas Jurcevičiai 
ir šeima

Petra ir Vladas Jankaičiai
Stasys Janavičius

ir dukra Kristina
Marytė Janeliūnienė

Bronius, Elena Kišonai
Olga Krivickienė,

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
Jonas ir Onutė Kareckai, 

Hamilton, Ont.
V. L. Kolyčiai
E. V. Krikščiūnai,

Wasaga Beach, Ont.
Rūta ir Raimundas Kilčiai, 

Ottawa, Ont.
Birutė Kazlauskaitė,

Atlanta, GA

Ona Linčiauskienė, 
Hamilton, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai 
ir šeima, 
Tillsonburg, Ont.

Sofija Martinaitienė
Alfonsas Marcis 

ir dukra Milda
Vida, Feliksas Mockai 

ir šeima
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodney, Ont.
Vytautas Montvilas
Z. J. Mažonai
Stasys Matulionis, 

Brantford, Ont.
Liuda Morkūnienė
Irena ir Jim Meiklejohn
Stasė Matulevičienė
Liucija ir Kostas Meškauskai, 

Hamilton, Ont.
Juozas ir Stella Miškiniai, 

Niagara Falls, Ont.
Marija ir Brian Mikelėnas- 

McLoughlin

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 Raimundas Namikai 
ir sūnūs

Kęstutis Norkus, 
Hamilton, Ont.

Anelė Puterienė .■ v r 
Valius Poškaitis
Stasys Paketuras ir

Danutė Raščiuvienė, 
West Lome, Ont.

Marija Pranaitienė
Ramutė, Jeronimas Pleiniai, 

Hamilton, Ont.
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 

Hamilton, Ont.
Janina Pacevičienė
Stefanija ir Antanas Petraičiai
Irena ir Antanas Patašiai 
Monika Povilaitienė
Jane ir Petras Pakalkai,1 I 

Stayner, Ont.
Juozas, Aldona, sūnus

Antanas Petrauskai
Aldona ir Mečys Pranevičiai 
Ieva ir Antanas Pūkai
Irena ir Viktoras

Prisčepionkos, 
Ottawa, Ont.

A. K. Poviloniai
Bronė Perkauskienė, 

Hamilton, Ont.
Aleksas ir Veronika

Paulioniai,
St. Catharines, Ont.

Bronius ir Cecilija Pakštai, 
Wasaga Beach, Ont.

J. J. Pilipavičiai ir šeima

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 
Juozas ir Marytė Rybiai,

Hamilton, Ont.
Birutė ir Matas-Zigas 

Romeikos
Albina Rimkienė, 

Hamilton, Ont.
Rita Rudaitytė,

Ottawa, Ont. ’
B. E. Rakauskai,

Wasaga Beach, Ont.
Teresė Rastapkevičienė 

ir šeima, 
Dutton, Ont.

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

St. Petersburg, FL
Marija Šiūlienė, 

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- 

Sakavičiai, 
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.~

Eleonora ir Antanas Šiškai, 
Fort Erie, Ont.

Mečys Stasevičius, n 
Hamilton, Ont.

Zosė Styrienė
Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 

Hamilton, Ont.

O. J. Šeidžiai,
Montreal, Que.

Pranas ir Gražina Stripiniai 
Laima ir Algis Šeškai 
Gražina Strimaitienė 
Irma ir Petras Šturmai

u<

G. B. Trinkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Onutė ir Vytautas Taseckai 
B. Z. Tumosai

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

Ignas ir Albina Urbonai
Bronius Urbonavičius

Marija ir Juozas Vaseriai
Marytė ir Vacys Vaitkai,

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

Valadkos
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai,

Oakville, Ont.
Genė ir Liudas Vyšniauskai
Genė ir Gintautas Venskaičiai
Elena Vyšniauskienė,

Dutton, Ont.
Vytautas Vaidotas

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 ir sūnus

Aleksas Zimnickai 
Marija, Pranas ir

Danutė Žymantai, 
Brampton, Ont.

E. P. Žuliai
Marija ir Juozas Zazeckai, 

Cambridge, Ont.



Gydytoja
(Atkelta iš 9-to psl.)

Ir man riedėjo ašaros. Tos 
kalinio ašaros buvo man geriau
sia padėka už tikrai nelengvą 
darbą kalėjime ir geriausias ma
no darbo įvertinimas.

Aš padėkojau jam už pa
siūlymą, gerus ketinimus. Pa
prašiau perduoti padėką ir ki
tiems už jų rūpestį, bet pa
abejojau, ar kas nors gero iš to 
išeitų, per daug tamsūs debesys 
kybo virš mano galvos.

Dirbti vis darėsi sunkiau ir 
sunkiau. Kolega viršininkas tie
siog sproginėjo iš pykčio. Darbo 
man krovė kuo daugiau. Ligos 
istorijose kalinių rasdavau pri
rašyta visokių nesąmonių. Viską 
taisydavau: diagnozes, gydymą, 
kur tik reikėjo. Kitaip dirbti ne
mokėjau.

Dabar, kaip atsigrįžtu atgal 
į tuos laikus, galvoju, iš kur tiek 
drąsos turėjau be jokių kom
promisų laikytis savo Tiesos! 
Giliai įsitikinus esu, kad vienas 
Dievas mane vedė ir gelbėjo 
tame kelyje. Jis buvo mano Jėga 
ir Stiprybė.

Už pravaikštas
Norėjo mane šalinti iš darbo 

už išgalvotas pravaikštas. Kartą 
kolega viršininkas su pašaipia 
šypsenėle man pranešė:

- Prašau, nueikite daktare 
tuoj pat pas kalėjimo viršininką 
į kabinetą - jis jus skubiai 
kviečia.

Nežinau kuo, bet kalėjimo 
viršininkas man priminė A. Hit
lerį - kažkas tokio labai hitleriš
ko buvo jame. Todėl, kai tik jį 
pamatydavau, visada imdavo 
juokas. Ir ta pati maniera kaip 
Hitlerio - taisytis plaukus brau
kiant per kaktą...

Reikalas buvo rimtas, bet 
vis tiek pakviesta į kabinetą, 
matyt, lūpų krašteliais šyptelė
jau, ir viršininkas tai pastebėjo.

- Galite nesišypsoti, dakta
re, mes jus atleidžiame iš darbo 
už pravaikštas. Tris dienas iš ei
lės nebuvote darbe be pateisi
namos priežasties!!!

- Kokias pravaikštas? - nu
stebau. - Aš nė vienos dienos 
darbo nesu praleidusi! Prašau 
pasakyti kokias darbo dienas 
praleidus esu ir pažymėkite 
man tai ant popieriaus.

Gavau raštelį. Viršininkui 
liepus, sekretorė man pažymėjo 
raštu kurias dienas “nebuvau 
darbe”.

Ir netrukus aš vėl to virši
ninko kabinete su kalinių ligos 
istorijom, medicininėm korte
lėm, med. kabineto dienynu, 
kuriuose per tas “nebūtas” die
nas padaryti mano įrašai, ligo
nių sveikatos stovis, diagnozės, 
vaistų paskyrimai, naujokų ap
žiūrėjimas, statusai, sveikatos 
tikrinimo duomenys ir t.t.

Kalėjimo viršininkas net ne
paraudo iš gėdos, kai įrodžiau, 
kad jokių pravaikštų nepada
riau.

Toje įstaigoje visokios ne
teisybės, falsifikacijos - papras
ta kasdienybė. Net neatsiprašy
damas už “suklydimą” pasakė:

- Jus kviečia Vidaus reikalų 
ministerijos viršininkas. Rytoj 
turite važiuoti į Vilnių.

Nespėjau nė metų išdirbti 
kalėjime, o jau reikalai nurie
dėjo iki Vidaus reikalų viršinin
ko. Aišku, mes iš darbo. Pradė
jau skaičiuoti mintyse, kiek dar
bų teko pakeisti! Ir vis dėl tos 
pačios priežąsties - negalėjau 
išduoti Tiesos.

Ne, nesigailiu, savo princi
pų už nieką nekeisiu. Tai mano 
širdies šventovė, jei ją sugriau
siu, sunaikinsiu ir save, morališ
kai sunaikinsiu. Negalėsiu dau
giau rašyti eilėraščių... Bet ma
no kūryba įmūryta nebyliame 
bokšte. Jos niekur nespausdi
na... Tačiau ar amžina ši bolše
vikinė naktis? Žinoma, ne. Po 
nakties visada pateka aušra!

O “prisitaikymų rūdys” taip 
giliai tėvynėje išvešėjusios, kaip 
vėžys, prakišusios savo čiuptu
vus ir į geras lietuviškas šeimas. 
Prisitaikymas? Ar tik prisitaiky
mas? Ar neina tai kartu su išda
vyste? Mažesne, didesne, bet 
išdavyste!?

Kas gali man padėti? Gi
minės, draugai? Bet čia jau po
litika! Visi bijos dabar “susitep
ti” dėl manęs, vengs, suks akis į 
šalį. Juk mes ne žydai, kad viens 
už kitą kovotume.

Tačiau žemės druska vis 
dėlto neišdvokus Tėvynėje. Yra 
patriotų, yra žmonių, kurie pa
deda tokiu metu man jau gerą 
dešimtmetį. Tokiais atvejais 
gaunu laisvai samdomos gydy
tojos darbo. Tai kas, kad ne psi
chiatrijos srity, bet šeimą galiu

Darbo knygelėje

mieste...
valandinis darbas nežymimas ir 
neįeis į mano pensijos apskai
čiavimą tas uždarbis, tačiau 
kam gi taip toli žvelgti! Išeitis 
kažkam uždirbti pragyvenimui 
yra ir tai svarbiausia. Dievas 
neapleis.

Tokios mintys praplaukė iš
girdus žinią, kad reikės man ryt 
važiuoti į Vilnių pas Vidaus 
reikalų ministerijos viršininką.

Vidaus reikalų ministerijoje
Prieš važiuodama į Vilnių 

prisisegiau medalį už motinystę, 
kurį buvau gavusi gimus penk
tam vaikui. Tokiose įstaigose 
visokie medaliai daro įspūdį. 
Nieko gero nesitikėjau.

Sieloje pasilioviau tik Die
vu. Buvau rami. Prieš važiuo
dama skaičiau Šv. Raštą. Kokia 
nuostabi ta vieta, kur rašoma: 
jei pasaulis jūsų nekenčia, per
sekioja, atstumia, bet jūs esate 
teisūs Dievuje, būkite ramūs! 
Maždaug tokia prasmė to sky
relio, kuris lyg balzamas buvo 
tada ir visais kitais kartais.

Vidaus reikalų ministerijos 
kabinete, į kurį mane atvykusią 
pakvietė, sėdėjo prie stalo trys 
drūti vyrai ir pora sekretorių 
moterų prie savo staliukų. Visa 
brigada man įėjus sužiuro į 
mano medalį. Vienas karinin
kas, it kiaulės užbrinkusiom 
akim, tarė:

- Parašykite pareiškimą, 
kad savo noru išeinate iš darbo 
čia pat. Mes jūsų vaikams nieko 
nedarysim. Bet tai dar ne vis
kas. Jūsų byla yra Maskvoje.

- Aš pareiškimą, žinoma, 
parašysiu tuoj pat, tačiau kad 
mano byla Maskvoje, man nau
ja. Kaip galėčiau susipažinti su 
tos bylos medžiaga? - pasitei
ravau.

- Mes negalime jums leisti 
susipažinti su jūsų byla, viskas 
užslaptinta, renkama medžiaga, 
- kaip kirviu nukirto karininkas.

Viešpatie, pagalvojau, na ir 
papuoliau į įstaigą. Vos nebū
tom pravaikštom atsikračiau 
vieno viršininko kabinete Pra- 
vieniškiuose, o Vilniaus vidaus 
reikalų ministerijoj kitas virši
ninkas naują staigmeną man 
tėškė - bylą, kuri net iki Mask
vos nukeliavus! Įdomu, ką jie 
ten prirašę apie mane? Kokią 
medžiagą renka?

Bet labiausiai gąsdina saki
nys: “Mes jūsų vaikams nieko 
nedarysim”. Vadinasi, gali ir 
daryti! Jie suprato, kad tiesio
giai manęs nepalauš... bet per 
vaikus. Vis sukosi mintys vieną 
už kitą baisesnės.

Gerai, kad nesutikau, kad 
kaliniai papirktų viršininkų dėl 
mano palikimo darbe. Nieko 
nebūtų padėję. Būtų pinigus 
viršininkai paėmę, trumpai lei
dę man dar padirbėti, bet greit 
būtų atsikratę manes, ir gal dar 
smurtiniu metodu - užmušę ka
lėjime ir kokiam kaliniui kaltę 
suvertę. Tiesos ten nė su žiburiu 
nerasi.

Tėvas man tokiais atvejais 
sakydavo:

- Tu visa atsidavus į mano 
a.a. brolį kun. Antaną (Miluką). 
Tas irgi su žandarais kovojo dėl 
Tiesos, lietuviško rašto. Jokių 
prisitaikymų, padlaižiavimų ne
kentė. Jis buvo literatas. Tu po
etė. Tokie visada prieš vėją! 
Tikėk, ateis laisvė... Išleis ir ta
vo knygas.

Tėvas bus laimingas, kad 
palikau tą kalėjimą. O kiti, ką 
pasakys, kad aš be darbo? Yra 
nuėjusių prisitaikymo keliu, da
ro karjerą... Jie, sutikę gatvėje, 
žengs į kitą šaligatvio pusę, bi
jos sutepti savo “politinį veidą”.

Praplaukusios pilkosios min
tys nesudrumstė gelmėje sielos 
ramybės. Kalėjimo niekad dau
giau nesapnavau. O kad prieš 
dirbant kalėjime vis jį sapnuo
davau, tai matyt, likimas mane 
ruošė tam darbui. Dievas mane 
siuntė į tą sielų tamsybių labi
rintą, kad nuneščiau ten Tiesos 
kibirkštėlę ir sustiprinčiau savo 
sielos šventovę Dievo šviesa. 
Man duota poezijos dovana. Ti
kiu, ateis laikai ji išvys pasaulį. 
Už viską turiu dėkoti Aukščiau
siajam. Nieko baisaus neatsiti
ko. Taip, mąsčiau vagone trau
kinio, lekiančio į Kauną.

Štai jau visai prie Kauno, 
įvažiavome į tunelį, pritemo, 
bet jau šviesu - Kaunas mano 
gimtasis miestas pasitinka 
mane... bedarbę.

Po to 4.5 metų niekas 
nepriėmė manęs dirbti gyd. 
psichiatre. Tokį laiko tarpą 
buvau nušalinta nuo šio dar
bo... nes dirbau sąžiningai pa
gal Hipokrato priesaiką.

Dvasinės jaunimo pagalbos centro Klaipėdoje spaudos konferencija naujose patalpose. Iš kairės: programų ko
ordinatorė Ilona Jonutytė, direktorius Ričardas Liškauskas, Šv. Juozapo Darb. parapijos klebonas kun. Algis 
Baniulis, Klaipėdos miesto socialinės rūpybos dir. Audronė Leisytė ir DPJC steigėjas kun. Edmundas Putrimas

Dvasinės jaunimo pagalbos centras 
“Mes laisvi ir neapsvaigę”
KUN. E. PUTRIMAS

Tokia antrašte Klaipėdos 
dienraštis “Vakarų ekspresas” 
(1998.IX.30) atkreipė skaitytojų 
dėmesį į Dvasinės jaunimo pa
galbos centro surengtą stovyklą 
Giruliuose, kur dalyvavo 96 
Klaipėdos miesto beglobiai vai
kai ir paaugliai. Centro savano
riai vadovavo programoms, ku
riose buvo skleidžiama blaivaus 
gyvenimo mintis - laisvė nuo 
svaigalų. Be to, stovyklautojai 
buvo mokomi ieškoti draugys
tės su bendraminčiais, bendra
vimo, prasmingo laisvalaikio, 
pramogų be alkoholio ir narko
tikų.

Į DPJ Centrą priimami sa
vanoriai, kurie domisi gyvenimo 
prasme. Jie per 8 mėnesių va
dovavimo kursus stiprina savo 
krikščioniškas vertybes, moko
mi dirbti su dvasiškai apleistu 
jaunimu. Centro programų ko
ordinatorė Ilona Jonutytė, aiš
kindama apie savanorių veiklą 
su našlaičiais ir apleistaisiais 
vaikais, teigia: “Pirmiausia jie 
(savanoriai) išsprendžia savas 
problemas... Galbūt jų darbas 
duos vaisius našlaičių sielose ir 
protuose tik po 20 metų. Ryšys 
su vaikais ne vienkartinis. DPJC 
savanoriai nuolat juos lanko 
vaikų namuose. Tie vaikai pra
regi, jog yra ir kitokių žmonių ir 
kitoks, prasmingesnis, gyveni
mas. Pagaliau jie nustemba, kai 
pamato, kad ir su merginomis 
vyrukai gali normaliai, žmogiš
kai bendrauti, nes savo namų 
aplinkoje to nėra patyrę.

Tomas Urbutis, Kauno VD 
universiteto teologijos studen
tas, ilglametis DPJC savanoris, 
kurio tėvelis dr. Urbutis yra 
Centro direktorių valdyboje, 
priminė žurnalistei Ivonai Žie- 
mytei, rašiusiai apie DPJ Cent
ro stovyklą Giruliuose, kad 
Centras organizuoja “paauglių 
klubą”, kur dvylikamečiai-šešio- 
likmečiai renkasi šeštadieniais 
pabendrauti. “Mes dirbame 
daugiau nusikaltimų prevenci
jos srityje”, aiškino Tomas: “... 
mūsų bičiuliai yra policijos 
įskaitoje, kaip nors įkliuvę. Ir 
vasaros stovyklose įkurdiname 
prasižengėlius... Mes įvertina
me tai, jog tik po poros metų 
vaikas pasako ‘ačiū’, imdamas 
valgį, atsiprašo ar pasisveiki

žiugių

šv. Kalėdų
ir laimingų bei 

pilnų geros 
nuotaikos

C^Yaujųjų
metų
linki visiems 
lietuviams bei 
parapijiečiams -

Lietuvos kankinių
parapijos choras

na... (mandagumas, svetimas to
kiam jaunimui)... Gal mes jiems 
perduodame tai, ką savyje tu
rime šviesaus, gero arba bent 
pasimeldžiame, pabūname kar
tu. Žaidžiam krepšinį, vaidi- 
nam, dainuojam. Mes nelendam 
‘į dūšią’, bet po kelerių metų 
bendravimo atsiranda pasitikė
jimas ir atvirumas. Sėdi vaikas 
prie laužo ir klausia mane: 
‘Tomai, kaip tu galvoji, kas 
geriau - uostyti ar gerti alų?’ 
Aptariame, kokia yra vagysčių, 
konfliktų priežastis.”

1998 m. birželio 19 d. įvyko 
DPJ Centro Klaipėdos miesto 
padovanotų patalpų pašventini
mo ir atidarymo iškilmės. Daly
vavo Klaipėdos meras Eugeni
jus Gentvilas, miesto Socialinės 
rūpybos direktorė Audronė 
Leisytė, miesto tarybos atstovai, 
vietiniai dvasiškiai, Centro di
rektorių valdyba, darbuotojai, 
savanoriai ir jaunimas, kuris 
naudojasi patalpa.

Spaudos konferencijoje, ku
rioje dalyvavo 14 žurnalistų, bu
vo plačiai aiškinama apie DPJ 
Centro veiklą. Per visą savo 4 
metų veiklos laikotarpį DPJ 
Centras turėjo 350 savanorių, 
kurie yra Centro jėga. Sudaryta 
12 skirtingų programų. Patirties 
semtasi iš S. Amerikos ben
druomenių, atliekančių labda
ringą socialinį darbą. Savanoriai 
padeda savo bendraamžiams, 
kartu mokosi turiningai pra
leisti laisvalaikį be alkoholio ar 
narkotikų. “Sniego gniūžtės” ir 
“Natūralaus pagalbininko” pro
gramos tikslai yra ugdyti pajė
gumą atsisakyti alkoholio ir 
narkotikų, padėti jaunuoliams 
pažinti save, išvengti bendravi
mo problemų, pagelbėti savo 
bendraamžiams. Šios dvi pro
gramos yra taikomos ypač “Pa
auglių klubui” arba gatvės vai
kams. Pradėjo rinktis apie 60 
vaikų keletą sykių per savaitę 
naujose patalpose.

Sudaryta gailestingumo dar
bų grupės programa, pagal ku
rią padedama vienišiems senyvo 
amžiaus žmonėms. Organizuo
jama “Big Brothers, Big Sisters” 
- “Vyresniųjų draugų” pro
grama, padedanti vaikams ir pa
augliams, turintiems tik vieną iš 
tėvų. Ruošiamos 5 vasaros sto
vyklos. Centras gelbsti porom, 

besiruošiančiom santuokai per 
“Rengimosi santuokai progra
mą”. Veikia “Jaunimo linija”, 
kurios tikslas - teikti anoniminę 
psichologinę pagalbą jaunimui 
telefonu Klaipėdos mieste, nors 
skambina ir suaugusieji. Birže
lio mėn. buvo pasirašyta sutartis 
su “Telekomu”, kad 8-800- 
66366 būtų nemokama linija. 
Pasak DPJ Centro direktoriaus 
Ričardo Liškausko iš Burling
ton, Ontario, skambinama dau
giausiai dėl santykių su priešin
ga lytimi (57%). Jis dar pa
aiškino, kad “Jaunimo linija” 
tarp 1997 m. liepos 1 - gruodžio 
31 d., veikė 798 vai., buvo skam
binama 1010 kartų, vidutiniškai 
2 kartus per valandą. Viduti
niškai 16-mečiai sudaro 30% 
skambučių. Yra 17 paruoštų sa
vanorių konsultantų.

Per naujų patalpų pašven
tinimo iškilmes kun. E. Putri
mas prisiminė a.a. Laimą Rata- 
vičiūtę, kurios buvo suorgani
zuotas fondas paremti “Paaug
lių klubo” veiklą. Padėkojo a.a. 
Laimos tėveliams p.p. Ratavi- 
čiams iš Delhi, Ontario, už jų ir 
jų artimųjų pastangas paremti 
DPJ Centro veiklą.

Darbuotojai ir savanoriai 
atliko meninę programą ir du 
jaunuoliai iš “Paauglių klubo” 
pasidalino savo įspūdžiais, dė
kodami savanoriams, kurie pa
rūpina patalpas susirinkti, pa
ruošia užkandžių - to, ko ne
randa namuose arba miesto 
gatvėse.

Apie Centro veiklą ir pa
talpų pašventinimo iškilmę pla
čiai rašė vietiniai dienraščiai, 
Klaipėdos ir Lietuvos televizija 
bei radijas. Net buvo paruošta 
speciali Lietuvos televizijos lai
da jaunimui “Ant palangės” 
apie Centrą ir jos veiklą. Ji buvo 
rodoma birželio 24 ir 26 d.d.

1998 m. gruodžio 5 d. per 
tarptautinę “Savanorių dieną” 
DPJ Centras aukojo Mišias, pa
gerbdamas visus 350 savanorių, 
darbuotojus, direktorių valdybą, 
patariamąją valdybą Kanadoje, 
geradarius bei rėmėjus Lietu
voje ir Šiaurės Amerikoje, dė
kodamas už jų aukas ir pastan
gas įgyvendinti DPJ Centro 
tikslą - “ugdyti jaunimą įvairia 
veikla, padėti kitiems, remiantis 
krikščioniškais principais”.
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PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 

Naujaisiais metais sveikina 
TĖVAI PRANCIŠKONAI

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

LINKSMŲ 
SVKALEWI

ir laimingų bei sėkmingų

Naujų metų 
linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Vaičiūnai

Kazys

^/iHulziiLCLrne visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su

SV. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų

Naujų metųir Adelė Ivanauskai

Linksmų ŠV. KHLĖDU 
ir laimingų bei sėkmingų

MajgniETg
linkime visiems savo 
giminėms, draugams 
ir pažįstamiems -

Antanas ir Ona Baltrūnai
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RIS TAU S
GIMIMO

ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ

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

1999-tųjų metų —
Kanados Lietuvių Bendruomenės

Hamiltono apylinkės valdyba
į*

narius ir visus lietuvius čia ir tėvynėje^kr 
ŠV. Kalėdų proga ir linkime daug 

laimės bei geros sveikatos
Naujuose metuose

Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

it:
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ir sėkmės

*

Si). JCaJldų ir
Gtaujų metų 

fLl'O(ĮXL 
nuoširdžiai sveikiname 

draugus, gimines, 
pažįstamus

Jonas Stankus, Loreta ir Vida Stankutės

5jnksmų O^alėdų švenčių
K.: ir laimingų

i įf c\aujųjų 1999 metų
įnkime giminėms, draugams

ir pažįstamiems -

Roma ir Jurgis Jurgučiai,

mielus draugus ir pažįstamus, linkiu 

Jj|\ jaukių Kalėdų švenčių 
\\ bei laimingų, sveikų

Naujų metų -
Alina Kšivickienė, 

Dundas, Ont.

gimines, draugus ir
pažįstamus sveikiname su

sv. Kalėdomis,
linkėdami daug laimės

Naujaisiais metais -
Onute ir Algis Adomauskai,

Hamilton, Ont.

Dvikovoje su alkoholiu
Vyskupas Motiejus Valančius tą dvikovą laimėjo. Ar laimės ją dabartinis 
Blaivybės sąjūdis Lietuvoje? Valančiaus mintys atsispindėjo Vilkaviškio 
vyskupijos blaivybės darbuotojų suvažiavime, kuris įvyko Kazlų Rūdoje 

1998 m. lapkričio pradžioje
ANTANINA 

URMANAVIČIENĖ

Labai malonu buvo gauti 
kvietimą į Vilkaviškio vyskupi
jos Blaivybės sąjūdžio I suvažia
vimą Kazlų Rūdoje 1998 m. lap
kričio 6-7 dienomis 140-osioms 
vyskupo M. Valančiaus blaivybi- 
nės veiklos metinėms paminėti.

“Kilkime, broliai ir sesės...”
Suvažiavimas savo darbą 

pradėjo Mišiomis. Po jų suva
žiavimo dalyviai autobusais nu
vyko į Kazlų Rūdos laisvalaikio 
centrą. Įžanginę kalbą pasakė 
Kazlų Rūdos Blaivybės sąjūdžio 
pirmininkas Algirdas Jankaus
kas. Maldą sukalbėjo Vilkaviš
kio vyskupijos BS kapelionas 
kun. Ignas Plioraitis.

Nuskambėjo Lietuvos him
nas. Vilkaviškio vyskupijos BS 
turi ir savo himną, kuriam žo
džius parašė Meldynų Volungė, 
o muziką - kompozitorius K. 
Kuoras. Himną giedojo Salo
mėjos Vitukynienės vadovauja
mas choras:
Lietuva - Marijos žemė, 
Nuo seniai blaivi tauta, 
Maldoje stiprybę semia, 
Ji prie Dievo pašaukta.
Laisvoj Lietuvoj 
Blaivybė klestės, 
Širdy kiekvienoj 
Dievo meilė žydės.
Kilkime, broliai ir sesės, 
Lietuvoj blaiviai gyvent! 
Rankas sujunkime drąsiai 
Vardan mūsų ateities

Laisvoj Lietuvoj...

Svečiai ir jų mintys

Į suvažiavimą atvyko gar
bingų svečių: Vilkaviškio vysku
pas Juozas Žemaitis, Lietuvos 
nepriklausomybės akto signata
ras Algis Endriukaitis, Vilkaviš
kio vyskupijos general-vikaras 
mons. Vincas Jonas Bartuška, 
Lietuvos BS valdybos pirm. inž. 
Juozas Kančys, Vilkaviškio vys
kupijos BS kapelionas kun. Ig
nas Plioraitis, Alytaus miesto 
Marijos Krikščionių Pagalbos 
parapijos kun. Pranas Gavėnas, 
Marijampolės apskr. viršininkas 
K. Jankauskas, Marijampolės 
rajono meras J. Vaičiulis, Kazlų 
Rūdos seniūnas Valdas Kazlas. 
Svečiai sveikino suvažiavimo 
dalyvius, linkėjo sėkmės stab
dant girtavimą, skleidžiant blai
vybės idėjas.

Dalyviai išklausė kun. L 
Plioraičio pranešimą “Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus blaivybi- 
nė veikla”, J. Blaškevičienės - 
“Marijampolės BS skyriaus 
veikla”, Algirdo Jankausko - 
“Vilkaviškio vyskupijos BS val

dybos sudarymo būtinybė, veik
los programa, rinkimų tvarka”.

Antrojo posėdžio metu da
lyviai buvo supažindinti su BS 
įstatais, pasiūlyti kandidatai į 
Vilkaviškio vyskupijos BS val
dybą. Pirmininku išrinktas Al
girdas Jankauskas.

Keiksnoti tamsą?

Antroji suvažiavimo diena 
prasidėjo Vilkaviškio vyskupijos 
himnu blaivybei ir malda. Ap
tarti suvažiavimo pirmos dienos 
darbo rezultatai ir pristatyta Vil
kaviškio vyskupijos BS valdyba.

Vysk. J. Žemaitis, įvertinęs 
šio suvažiavimo svarbą, atvyko į 
renginį tik ką grįžęs iš ligoninės, 
kur jam buvo atlikta akių ope
racija. Jis savo kalboje pareiškė: 
“naudos nebus, jeigu tik keiks
nosiu! tamsą; geriau uždegti po 
žiburėlį šviesos. Lietuva, įbridu
si į blogio liūną. Su Marijos pa
galba išsivadavom iš svetimos 
kariuomenės ir ateizmo varžtų. 
Reikia kapstytis iš alkoholizmo 
balos”.

Kun. J. Gustaitis sveikino 
BS suvažiavimą, ragindamas 
tiesti tiltus iš vienos širdies į ki
tą. 50 okupacijos metų padarė 
Lietuvai didelę žalą, pasėjo blo
gio sėklą, kuri vešliai išaugo. Jis 
pasakė palyginimą: “Tėvai obuo
lius valgė, vaikams dantys at
šipo”. Iš tikrųjų - ne viena karta 
dar valgys atšipusiais dantimis.

įdėmiai buvo išklausyta 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to signataro Algio Endriukaičio 
kalba. Jis sakė: Lietuvoje daug 
problemų, sunku gyventi; apgai
lestavo, kad Lietuvoje atsisako
ma savigarbos; klausoma, ką 
pasakys Vakarai, ašarojama, kad 
į Europą nepriima. Esą apleisti 
blaivybės, tabako, narkomanijos 
reikalai; kyla klausimas, ar yra 
valstybėje blaivybės politika? 
Laisvoj Lietuvoj alkoholio, ta
bako - tautos dorovinio nuos
mukio reklama klesti. Aštuonis 
litrus alkoholio sunaudojus 
įvyksta žmoguje negrįžtami ge
netiniai pakitimai. Visam blo
giui priešnuodžiu turėtų būti 
Blaivybės sąjūdis. Pats laikas 
atsiremti į vyskupą Motiejų Va
lančių, į jo idėjas.

Kun. Pr. Gavėnas kalbėjo 
apie savo ką tik išleistą knygelę 
“Sv. Kazimieras”, kuri esanti 
reikalinga ypač jaunimui.

Valančiukai

Vilkaviškio vyskupijoje spar
čiai auga jaunųjų valančiukų 
gretos. Šiuo metu jų yra 290. Su 
savo įspūdinga programėle jie

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos vedėja RŪTA KAMAITYTĖ 
(kairėje) ir tėvų komiteto narė VIRGINIJA TIRILIENĖ mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse įteikia RŪTAI VALAITIENEI (vidury) padėkos 
dovaną užjos pasišventimą koordinuojant CD ROM projektą

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas, vasaros metu surengęs gegužinę

dalyvavo suvažiavime. Skambin
dami varpeliais, kvietė Lietuvos 
žmones sugrįžti į blaivybės ke
lią. Jų vaikiški balsai skelbė: 
“Jei norite Lietuvai laisvės, eiki
te Valančiaus keliais”, Valan
čiukų kolegijai vadovauja pirmi
ninkė Dalia Kriščiūnienė. Dalia 
Dambrauskienė yra sutelkusi va
lančiukų grupę “Rojaus obuoliu
kai”, kurie suvažiavimo salėje 
įnešė šviesos, vilties, tikėjimo 
ateitim.

Tiliai į širdį krito Kazlų Rū
dos literatų klubo “Girių vers
mės” žodžiai, eilės. Liūdnai 
skambėjo “Kur nueisim Tėvynę 
pragėrę” ir “Per mūsų žemę 
vyno upės teka, žmogau, tu ne
gali to nematyti”.

Okupanto palikimas

Antrą suvažiavimo dieną 
vėl šventovė buvo pilnutėlė 
žmonių. Susirinko maži ir dide
li. Pamokslą pasakė vysk. J. 
Žemaitis. Sveikino susirinku
sius, laimino gerus norus - pa
stoti kelią slibinui, žudančiam 
tautą. Priminė dažnai matomą 
vaizdą Lietuvoj: abiturientai ap- 
laisto brandos atestatus, darže
linukams patinka vaidinti girtus 
tėtes, juos tempiančias mamas. 
Alkoholizmas jaunėja, gausėja, 
vyrai ir moterys geria stiklinė
mis. Dažnai galima nugirsti kal
bant, kur, kiek su kuo gėrė ir 
pasigėrė.

Gėrimą stiklinėmis atnešė 
ir paliko sovietinis okupantas. 
Jeigu žmogus išgertų kaip pa
žangiose valstybėse, kur girtų 
niekas nemato, nebūtų baisu. 
Dabar mūsų tauta virto mėlyna
nosių tauta, girtuoklių tauta 
skubančia į kapines. Okupantų . 
pasėtas blogis duoda vaisius: 
sovietmečiu esą skyrėsi 30-40% 
šeimų, dabar - kas antra. Vys
kupas padėkojo už gražiai Orga
nizuotą suvažiavimą, tikinda
mas, kad vilties nedera prarasti. 
Blaivybės sąjūdis plinta Lietu
voje. Antai Žemaitijoje einama 
giedoti į šermenis su sąlyga, kad 
nebus degtinės. Kur skausmas, 
alkoholio nereikia.

Po koncelebracinių Mišių 
buvo teikiamas Sutvirtinimo 
sakramentas, o jį gavusieji pasi
žadėjo blaiviai gyventi.

Valančiaus žodžiai
Pašventinta Vilkaviškio vys

kupijos BS vėliava. Kazlų Rū
doje pastatytas gražus kryžius, 
kuris buvo ir pašventintas. Kry
žiuje įrašyti žodžiai: “Dieve, 
saugok Lietuvą nuo alkoholiz
mo ir narkomanijos pavojaus”. 
(Kryžiaus dailininkas - V. Apu
tis). Koks prasmingas ir savalai
kis prieš 140 metų vyskupo 
Motiejaus Valančiaus kreipi
masis į tautą: “Lietuviai, raginu 
stoti prie blaivybės, kad... pra- 
dėtumėt naują doros pakėlimo 
epochą sau ir savo tautai”.

«... mes visus sunkumus neša
me be aimanų, juk žinome, kad gale 
šio kryžiaus kelio ne tiek gresia 
Golgota, kiek žavi Prisikėlimas. ą

J. ERETAS

Vilkaviškio vyskupijos Blaivybės sąjūdžio I suvažiavimo prezidiumas. 
Antras iš kairės Vilkaviškio vyskupuos valdybos pirmininkas ALGIR
DAS JANKAUSKAS Nuotr. A. Vitkausko

Per kliūtis į pergalę
Pasiskaičius ANTANO KUČIO knygą “Aušros belaukiant”

G. BREICHMANIENĖ

JAV ir Kanadoje pasirodė 
nauja Antano Kučio knyga 
“Aušros belaukiant”. Pratarmė
je autorius duoda šiek tiek bio
grafinių žinių apie save. Skaityti 
jis išmoko iš “kantičkos” ir tėvų 
prenumeruojamo laikraščio. Pra
džios mokykloje mokėsi tik 
dvejus metus. Išlaikęs egzami
nus, įstojo į Raseinių gimnaziją. 
Vėliau mokėsi Šiaulių gimnazi
joje, kur ir gavo brandos atesta
tą. Jau iš anksto buvo apsi
sprendęs pasirinkti . advokato 
darbą, tad 1935 m. įstojo į Tei
sių fakultetą Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune.

Jį visados žavėjo dr. Vinco 
Kudirkos ir jo bendraminčių 
darbai, kuriant nepriklausomą 
Lietuvą, tad universitete įstojo į 
varpininkų korporaciją.

1940 m. pradžioje Teisių fa
kultetas buvo perkeltas į Vil
niaus universitetą. Antanas Ku- 
čys, kaip ir daugelis iš Kauno 
persikėlusių studentų, apsigyve
no “Tauro” bendrabutyje. Buvo 
išrinktas Vilniaus universiteto 
studentų atstovybės pirmininku. 
Tą pavasarį jis labai sėkmingai 
vadovavo Vilniaus šventovių at- 
lietuvinimui, į kurį spontaniškai 
įsijungė studentija ir daugelis 
Vilniaus lietuvių, net ir nenu
jausdami, kad gyvenome pasku
tines laisvos Lietuvos dienas. 
Lietuvą okupavus bolševikams, 
A. Kučys buvo išmestas iš ben
drabučio, neteko valstybinės sti
pendijos. Tad paskutinį kursą 
baigė dirbdamas padieniu dar
bininku viename sandėlyje.

Apie tą laikotarpį A. Kučys 
rašo: “Mano, nepriklausomos 
Lietuvos augintinių kartos liki
mas buvo liūdnas. Mes rengė
mės kurti ūkiškai pasiturinčią ir 
socialiniu teisingumu, tautiniu 
sąmoningumu bei pilietiniu so
lidarumu pagrįstą demokratinę 
Lietuvos valstybę, bet, deja, mū
sų svajones užliejo bolševizmo 
lava”.

Per metus pamatęs ir pergy
venęs barbarišką dvasinę prie
spaudą, suėmimus ir vežimus į 
Sibirą, apsisprendė nepasilikti 
sovietinėje vergijoje. Apsigyve
nęs Čikagoje, jautė pareigą įsi
jungti j lietuvišką veiklą ir pasi
rinko bendradarbiavimą lietu
viškoje spaudoje, nes tas darbas 
jam buvo prie širdies. Visą savo 
laisvalaikį, kuris atlikdavo nuo 
tiesioginio darbo fabrike, nu- 
nė (gyvena Kalifornijoje). Pir
mą jo rašinį išspausdino Švie
timo ministerijos moksleiviams 
leidžiamas laikraštis, jam tebe

sant penktos klasės gimnazistu. 
Tai buvo didelis džiaugsmas ir 
paskatinimas rašyti toliau.

Žinodamas, kad okupuo
toje Lietuvoje nutylima apie 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį ir žmones, kurie tą nepri
klausomybę iškovojo ir dirbo 
jaunos valstybės kūrime, A. Ku
čys ilgai rinko medžiagą ir 
parašė plačios apimties knygą - 
“Vileišiai” - trijų brolių darbai 
tautai. 1993 m. Čikagoje šią 
knygą išleido Alenos ir dr. My
kolo Devenių Kultūrinis fondas.

A. Kučys nuo 1965 m. reda
guoja “Varpo” žurnalą. Tad 
daugumas straipsnių knygoje 
“Aušros belaukiant” yra iš
spausdinti “Varpe”. Apie savo 
knygą “Aušros belaukiant” au
torius rašo:

“Ši knyga - tai mano 
straipsnių rinkinys. Jis liudija, 
kokiais tautiniais, kultūriniais 
bei ideologiniais rūpesčiais gy
veno nuo gimtosios ar tėvų že
mės atskirta didelė mūsų tautos 
dalis užsienyje. Laisvės priarti
nimas Lietuvai anuo metu buvo 
mūsų laisvųjų lietuvių, svarbiau
sias rūpestis ir aukščiausioji 
pareiga”.

“Aušros belaukiant” knygo
je surinktų straipsnių turinys 
įvairus. Čia randame knygų re
cenzijų, įvertinimo, kritikos, po
lemikos, bendradarbiavimo su 
kraštu ir kitais klausimais. 
Straipsniai išspausdinti pažy
mint jų datas ir iš kur paimti. 
Knyga parašyta švaria lietuvių 
kalba. Per penkis dešimtmečius 
lietuviškoje spaudoje buvo daug 
nuomonių, nesutarimų, polemi
kos, tačiau visų vienas tikslas - 
priartinti Lietuvai laisvę. Štai ką 
sako apie tai pats autorius:

“Tarp laisvų žmonių reiš
kiasi įvairios pažiūros, idėjos, 
nuomonės. Jų svarstymuose ar
tėjama prie tiesos bei vertybių 
reikšmės sutarimo. Ši knyga ir 
atidengia dalį tų idėjinių pa
stangų, kurių svarbiausias tiks
las buvo priartinti aušrą nakty
je, kuri anuo metu per tuos 
penkis dešimtmečius sovietų 
okupuotoje ir bolševizmo pa
vergtoje Lietuvoje buvo tokia 
tamsi”.

Knyga galės pasinaudoti ir 
ateinančios kartos, kurios do
mėsis mūsų, prieš savo norą 
tapusių išeiviais, gyvenimu ir 
rūpesčiais, mūsų nuolatiniu 
troškimu Lietuvai laisvės.

Antanas Kučys, “AUŠROS BE
LAUKIANT’. Išleido Saulabro
lio leidykla, Laisvės prosp. 43 - 
89, Vilnius 2044,1997 m.

"TALKA" lietuvių kredito kooperatyvas

lėdų švenčių ir

tlaujų metų
proga

nuoširdžiai sveikina
savo narius bei

visus lietuvius ir
linki gražių, sveikų 
ir laimingų dienų —

Valdyba,
komitetai ir tarnautojai
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Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS Kudirkos Naumiestyje 
sodina medelį Nuotr. V. Kapočiaus

Vakarai
JUOZAS VITĖNAS

9 tankai ir vargšai

^Q\jjoširdūs sveikinimai 
t bei linkėjimai nariams, 4
*4 bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir
f Naujų metų proga - 
f4 PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
į- IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VALDYBA

6 Dėl žinių teiraukitės www.plias.org nuo 1999 m. vasario mėn.
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NAUJŲ METŲ 
proga savo gimines, draugus 
ir pažįstamus sveikina -

S Regina Bražukienė
„ _ _ Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

A

proga sveikiname 
gimines, draugus ir 

pažįstamus, linkėdami daug 
laimės ir tyro džiaugsmo - Emilija, Alfonsas Kybartai *

Hamilton, Ont. |

Lietuvoje dar nenurimus 
susijaudinimui, kad nebuvo nu
matyta kandidate į Europos są
jungos (ES) nares, dėmesys nu
krypo į Šiaurės Atlanto sąjungą 
(ŠAS, NATO), kurios nare Lie
tuva taip pat nori tapti. Tai įvy
ko aštuoniems Amerikos sena
toriams lapkričio 16 d. atvykus į 
Lietuvą, kaip pranešama, susi
pažinti su Lietuvos pasirengimu 
įsijungti į Šiaurės Atlanto są
jungą. Jie lankėsi Vilniuje dvi 
dienas ir matėsi su prez. V. 
Adamkumi, min. pirm. G. Vag
noriumi, užs. reik. min. A. Sau
dargu bei seimo pirm. V. 
Landsbergiu.

Po senatorių pasitarimų su 
prez. Adamkumi jo atstovė 
spaudai V. Gimžauskaitė pasa
kė spaudos atstovams: “Prezi
dentas buvo patenkintas šiuo 
pasitarimu, nes nė vienas sena
torius nekalbėjo prieš ŠAS 
plėtrą”.

Tai menkas prezidento pa
sitenkinimo pagrindas, nes se
natoriai buvo į Lietuvą atvykę 
kaip svečiai ir dėl mandagumo 
negalėjo pasisakyti prieš Lietu
vos narystę ŠAS. Jų tikras nu
sistatymas paaiškės, jei kada se
nate bus balsuojama šiuo klau
simu.

Paguodos Lietuvai nesutei
kė ir Gimžauskaitės paaiškini
mas, kad senatorių nuomone 
Lietuvos sėkmė daugiau ar 
mažiau priklausys nuo to, kaip 
ji pristatys savo pasiektis tiek 
politinėje, tiek ekonominėje, 
tiek karinėje srityje.

Tai seniai kartojamas, nie
ko konkrečiai nepasakantis tei
ginys. Ne nuo Lietuvos pristaty
mo savo pasiekčių, bet nuo ŠAS 
vadovų sprendimo priklauso, ar 
Lietuva priimtina į ŠAS. O tai 
yra daugiau politinis sprendi
mas, negu Lietuvos pasiruošimo 
įvertinimas. Jei ŠAS vadovai dėl 
savo priežasčių nenorės Lietu
vos priimti, jie visada gali pa
sakyti, kad Lietuva nepasiren
gusi ŠAS narystei.

Nieko konkretaus Ameri
kos senatoriai nepasakė ir dėl 
Lietuvos saugumo. Pasak EL
TOS, kai kurie senatoriai prez. 
Adamkui sakę, kad ŠAS praras
tų pasitikėjimą, jei negintų Lie
tuvos krizės atveju, nors abejo
jo, ar ją apskritai įmanoma ap
ginti. Jei taip, tai gal dėl to tiek 
ŠAS, tiek JAV vadovai niekada 
nėra aiškiai pasakę, kad Lietuva 
būtų ginama. Todėl Lietuva 
šiuo metu ir neturi jokių ŠAS ir 
JAV saugumo garantijų.

Sen. W. Roth, matyt, norė
damas palaikyti gerą lietuvių 
nuotaiką, kalbėdamasis su žur
nalistais pasakė tikįs, kad ateis 
diena, kai Lietuva taps ŠAS na
re, ir kad balandžio mėn. Va
šingtone įvykstančiam ŠAS vir
šūnių pasitarime bus pabrėžtas 
ŠAS “atvirų durų” politikos tęs
tinumas. Tačiau jis nepasakė, 
ką visa tai reikš Lietuvai.

Čia pagelbėjo tuo metu Lie
tuvoje lankęsis Zbigniew Brzez
inski. Kalbėdamas Lietuvos sei
me jis sakė, kad sprendimas 
pakviesti Lietuvą į ŠAS bus 
Jungtinėse Valstybėse sunki ko
va, ir nerealu tikėtis, kad Lie
tuva būtų pakviesta per ŠAS 
vadovų pasitarimą Vašingtone 
ateinantį balandžio mėnesį. Jo 
nuomone, bus apsiribota tik 
plėtros patvirtinimu, neįvardi
nant valstybių. Anot jo, Ameri
kos visuomenė yra labai palanki 
Baltijos valstybėms, bet yra ne
rimaujančių, kad jų pakvietimas 
į ŠAS pablogins santykius su 
Rusija, kurios politinė padėtis 
šiuo metu neaiški. Taip esant, 
sakė Brzezinski, visų trijų Balti
jos valstybių priėmimas į ŠAS 
antrame jos plėtimosi tarpsnyje 
yra “mažiausiai tikėtinas”.

Berzezinski nespėliojo, ka
da tas antras tarpsnis bus ar 
kada Lietuva bus priimta, bet 
kai kas tvirtina, kad tai gali 
įvykti už 7 ar 10 metų, jei viskas 
gerai klosis.

Lietuvos vyriausybė, neatsi
žvelgdama į tai, siekia kaip gali
ma greičiau prisitaikyti prie 
ŠAS reikalavimų ir 1999 m. nu
mato Lietuvos kariniams rei
kalams skirti 724 milijonus litų, 
t.y. 1.5% bendro šalies produk
to. Tai reikštų, .kad kiekvienai 
keturių asmenų Lietuvos šeimai 
tektų kariniams reikalams per 
metus sumokėti apytikriai apie 
700 litų. (Lietuvoje 1998 m. 
spalio mėn. gyveno trys milijo-

Stasys Prakapas, NUO LE
NINGRADO IKI KURŠO. Buvusio 
kario atsiminimai. Spaudai paruošė 
ir įžangą apie autorių parašė A. 
Martinionis. Viršelio dailininkas - 
A. Šakalys. Išleido “Kardas”. 600 
egz. Vilnius, 1998 m., 64 psl.

MUZIKOS ŽINIOS, nr. 249 
(1998), Šiaurės Amerikos lietuvių 
muzikų s-gos leidinys, 76 psl. ir 
viršeliai. Redaguoja K. Skaisgirys ir 
St. Sližys. Administracija: Ant. Gie
draitis, 7310 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629, USA. Spąusdi- 
na - Morkūnas Printing, Three Oaks, 
Mich. Metinė prenumerata $5 (JAV).

LITHUANIAN HERITAGE, vol. 
5, nr. 6, lapkritis-gruodis (1998),

I s £i

visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus

SVEIKU NAME 
gimines, draugus, 

pažįstamus ir visus lietuvius

šv. Kalėdų proga
ir linkime laimingų Naujųjų Metų —

sH Mount Hope, Ont.

proga ir linkime 
laimingų 1 999 metų -

Alina, Kazys Žilvyčiai

Adolfas Sagevičius, sūnus Jonas, 
dukra Kristina ir Stewart Webb su šeima

ut rtudiy

i s 
iŠ

progų

sveikinu savo gimines, 
draugus ir pažįstamus -

Adelė Pakarnienė
&

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

Janina Blauzdžiūnienė,
La Salle, Que.

ir Arvydą, 
Lindą su šeimomis 
artimuosius,

Sjg X§zveikinu su šv. Kalėdomis savo 
® r, • •s? sūnūs - Remigijų 

t 
dukras - Dalią ir 
bei visus gimines,

draugus ir linkiu laimingų bei 

sėkmingų Naujų metų -

S3

i.

ED. KONDRATAS ir šeima

(Džiugių šv. O^glėrfų 
ir sėkmingų 

Naujų metų
visiems klientams ir 
pažystamiems linki -

nai 703 tūkstančiai žmonių).
“Lietuvos rytas” savo veda

majame (1998 m. nr. 270) abe
joja, ar Lietuvos saugumo 
stiprinimas dabar reikalauja to
kių aukų. Pasak laikraščio, Lie
tuva, turinti labai nedidelius vi
dinius gynybinius išteklius, yra 
tokioje geopolitinėje erdvėje, 
kad rimto karinio konflikto at
veju savo jėgomis ji vis tiek ne
pajėgtų apsiginti nuo galimo 
užpuoliko. Būtų naivu manyti, 
kad Lietuvai nusipirkus kelis 
tankus, nors kiek pasikeistų ka
rinių jėgų santykis šiame regio
ne Lietuvai naudinga linkme.

Laikraščio nuomone, realiai 
Lietuvos saugumą gali garan
tuoti tik tarptautinė bendrija ir 
pirmiausia didžiosios Vakarų 
valstybės. Bet pirmiausia reikia 
regione sukurti tokią padėtį, 
kad niekas niekada negalvotų 
kėsintis į Lietuvos suverenumą. 
O viena svarbiausių tokio sau
gumo sąlygų yra vidinis Lietu
vos pastovumas, kuris gali būti 
pasiektas tik sėkmingai plėto
jant ekonomiką ir sprendžiant 
socialines problemas.

Baigiant straipsnį teisingai 
pastebima: “Galvojant apie ge
resnę mūsų šalies ateitį, labai 
naudinga kritiškai įvertinti kai 
kurių mūsų politikų atkakliai 
peršamą požiūrį, kad labiau 
dekoratyvinę negu karinę reikš
mę turintis tankas svarbiau už 
nepriteklių varginamą žmogų”.

Pagal Lietuvos statistikos 
departamento apklausą 26% 
Lietuvos gyventojų laiko save 
vargšais, 72% gyvena vidutiniš
kai, o 2% pasiturinčiai. Gal Lie
tuvos valdžiai reikėtų pirmiau 
pasirūpinti tuo ketvirčiu krašto 
vargšų gyventojų užuot skyrus 
lėšas pasiruošimui į ŠAS narys
tę, kur ji nežinia kada bus pri
imta ir vargiai bus jos apginta. 
(ELTA, Internet, “LR”).

dvimėnesinis žurnalas anglų kalba, 
40 psl. ir viršeliai. Leidėjas-redak- 
torius V. Ramonis; leidžia Baltech 
Publishing, P.O. Box 225, Lemont, 
IL 60439-0225, USA; faksas 630 
257-7547. Metinė prenumerata Ka
nadoje $41.95 (JAV), kituose kraš
tuose - $50.95 (JAV).

BALTIC STUDIES NEWS
LETTER, vol. XXII, nr. 3(88), 
1998 m. gruodis. Leidinys Baltiečių 
studijoms (AABS), 20 psl. Red. 
Sandra Milewska. Administracija: 
AABS Business Office, 3465 East 
Burnside St., Portland, OR 97214- 
2050, USA. Reg. metinė prenume
rata baltiečiams $20 (JAV).

LITHUANIA IN THE WORLD, 
nr. 5 (1998), puošnus, reprezentaci
nis žurnalas anglų kalba, 96 psl. ir 
viršeliai. Vyr. redaktorius St. Ka- 
šauskas; leidžia Du Ka Ltd. Vilniu
je, T. Vrublevskio 6, 2600 Vilnius, 
Lithuania; Spausdina Vilspa. Meti
nė prenumerata $39 (JAV). Žurna
las dvimėnesinis.

MITTEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, nr. 4 (184), 
1998 m. gruodis, Baltiečių draugi
jos Vokietijoje leidinys vokiečių 
kalba, 28 psl. ir viršeliai. Adresas: 
Dr. Olgred Aule, Titurel Str. 9/VI, 
81925, Muenchen, Germany, tel. 
089/98-05-42.

Valdyba
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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.

\Z Aušrotas, 
Anapilio knygyno vedėjas

Anapilio moterų 
būrelio valdyba

| 8VKAL€X)U
» proga sveikina

savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1999-siais metais.

Šv. JCcdėdų. švenčių
■ proga sveikiname visus savo 

gimines, draugus, pažįstamus 
W ir linkime džiugių bei laimingų

Naujų metų -
Danutė, Petras ir 

Raminta Petrauskai, 
Anastazija Petkevičienė

i 
i

&

0
*1

1R

Al

ft

SU šv. Katėtomis, 
tingime [aimingų

UNaujųjų metų dt
giminėms, d/raugams —

ir pažįstamiems - •==*
Kathy, Ričardas, Natasha, Ryan Dauginiai, Loreta, Vladas,

Alicia, Andriukas Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai

Mielus klientus, draugus 
bei pažįstamus

^Kalėdų ir

%aujųjų
metų progų 
SVEIKINA
Janice, Lucy, Tina, 
John, Ken & Valteris Dauginis

300
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE

North Queen St., Suite #105N, Etobicoke, ON M9C 5K4 
(Šiaurinėj pusėj Queensway - prieš Sherway Gardens)

Tel. 416 622-5305, Fax 416 620-7584 
1-800-463-5305

C LAIMĖ* ir SĖKMĖS .........

mieliems
kooperatyvo nariams ir 

visiems tautiečiams

'Rauįn n udu
įllMMLCL ~

kredito kooperatyvas

http://www.plias.org
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Džiugių 
šventų Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos 

Naujų metų 
linki visiems giminėms, 
draugams bei pacientams -

dr. Gina J. Ginčauskaitė, 
optometristė

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkė RŪTA ŽILINSKIENĖ iš Toronto su Vini- 
pego lietuviais ir apylinkės valdybos pirmininku JUOZU GRABIU (abu sėdi viduryje) 1998.XI.5

s

f&

V ■

SV KRLCDIĮ
ir

Daujtį
metų

B

* merų
ir linkime laimingų

1999 metų -

švenčių 
proga

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

1§8

Metų naštą jaučia ir jurininkai
Paskutiniam Lietuvos karo laivo “Prezidentas Smetona” vadui 90

proga
Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapijos klebonas, 
taryba, moterų 
draugija 
sveikina 
bei visą

S

nuoširdžiaiir organizacijos 
visus parapijiečius, rėmėjus 
lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje! 9

Džiugių šv. Kalėdų
* bei Ictimingių,
* Naujų metų

linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems -

Gesė, Antanas Pažerūnai ir šeima

J)

i 
o 
£ 
o

'•

*
Mount Hope, Ont.

Sveikiname 
su šv. Kalėdomis 
ir linkime sveikų 
bei laimingų 
Naujųjų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Janina ir Vytautas Svitai

U

Linksmų šv. IšjtfėcCų t 

ir laimingu Naujųjų metų | 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir šeima

gimines, draugus ir & 
pažįstamus sulaukus £

šv. Kalėdų ir i
1999 Naujų metų |

bei linkime sveikatos ir
1 Dievo palaimos -

Adelė, Danutė, &
Raimundas Stulgiai

Linksmų *
Kalėdų švenčių
ir laimingų

Naujųjų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems linki - Juli/a, Jonas, 

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

Kristina Dziemionai

B. STUNDŽIA
Pirmą kartą Lietuvos jūros 

skautų vadu tapo profesionalus 
jūrininkas, grįžęs iš Italijos ka
rališkojo karo laivyno 1934 m. 
jūrų Itn. Povilas Labanauskas. 
Jo vadovybėje per kelerius me
tus jūros skautų eilės padidėjo 
beveik trigubai. Susitikau su juo 
1936 m., kai jis tarpininkavo 
sumažinant man mokestį už 
mokslą Klaipėdos buriavimo 
mokykloje. Taip pat mačiausi 
su juo mokyklai išplaukus karo 
laivu į jūrą. Vėliau teko susitikti 
Šventosios uoste, kur buvo pri
sirišęs mokomasis karo laivas 
“Prezidentas Smetona”. Tada 
mokėme jūros skautus prak
tiško buriavimo. P. Labanaus
kui vadovaujant su jachta “Šau
lys” (tada Lietuvoje didžiausia) 
buriavome į Liepoją ir kitą kar
tą į Gotlandą. Vėl, po dvidešim
ties su viršum metų, susitikau jį 
Kanadoje, Toronto mieste, kur 
gyveno jo dvi seserys.

P. Labanauskas gimė 1908 
m. gruodžio 12 d. Nemakščiuo
se. Baigęs Kauno “Aušros” 
gimnazija, vienerius metus stu
dijavo teisę. Buvo vienas pirmų
jų jūros skautų vadovų, todėl 
pareiškė norą įstoti į JAV karo 
laivyno akademiją Anapolyje, 
bet pasirodė, kad pagal nuosta
tus, buvo keliais mėnesiais vy
resnis.

1928 m. jį priėmė Italijos 
karališkojo laivyno akademija 
Livorne. Praktiką atliko moko
majame burlaivyje “Cristoforo 
Colombo” ir 1931 m. kartu su 
kariūnu V. Kuizinu, akademiją 
baigė su pagyrimu.

Kadangi Lietuva dar netu
rėjo karo laivų, P.L. praktika
vosi Italijos laivuose.

Grįžęs į Lietuvą kurį laiką 
tarnavo artilerijos pulke, kur 
pasižymėjo taikliu šaudymu, o 
nuo 1935 m. tapo mokomajame 
karo laive “Prezidentas Smeto
na” artilerijos karininku. 1937-8 
m. buvo pasiųstas į Prancūzijos 
karo laivyno bazę Toulon’e į 
Torpedų ir elektros karininkų 
mokyklą studijuoti nardlaivių. 
Ten teko plaukioti ant prancū
zų kreiserio ir naikintojo.

1939 m. vokiečiams užgro
bus Klaipėdą, laivas “Preziden
tas Smetona” 4 mėnesius klajo
jo Baltijos jūroje, o P. Laba
nauskas rūpinosi Šventosios

Paskutinis Lietuvos karo laivo 
“Prezidentas Smetona” vadas kpt. 
Įeit. POVILAS.LABANAUSKAS, 
dabar gyvenantis Floridoje 
žžSt&ž&ž&a&Stžgižgl&S&gti 
prisirišo. Jūrų kpt. A. Kaškeliui 
išėjus į atsargą, P. Labanauskas 
buvo pakeltas į kpt. Itn. laipsnį 
ir perėmė laivo vado pareigas.

1940 m. sovietams okupa
vus Lietuvą, mokomasis karo 
laivas buvo pavadintas “Pirmū
nu”. Buvo aišku, kad Lietuva 
neilgai bus nepriklausoma, to
dėl tų pat metų liepos 12 d. kpt. 
Itn. P. Labanauskas, kartu su 
kitais dviem laivo karininkais 
Itn. V. Kuizinu ir j. Itn. R. Naku 
išplaukė su jachta paburiuoti. 
Jie į Šventosios uostą nebegįžo 
ir atsidūrė vokiečių užimtoje 
Klaipėdoje.

Mano studijų kolega, žydų 
tautybės studentas, buvo pa
skirtas į karo laivą “Pirmūnas” 
Šventosios uoste politiniu vado

vu. Taisėsi mėlyną uniformą, 
bet per nesupratimą dėvėjo 
margus marškinius. Man pasa
kojo, kad P. Labanauskas be 
reikalo pabėgo, nes buvo numa
tyta laivyną padidinti ir jį pa
aukštinti suteikiant jūrų kapito
no laipsnį.

Aišku, Vokietijoje jie pate
ko į pabėgėlių stovyklą, o iš ten 
į įvairius fabrikus Berlyne.

Padedant buvusiam Lietu
vos pasiuntiniui pik. K. Škirpai, 
kariniam atstovui ir kai kurioms 
šeimoms JAV, gavo Brazilijos 
vizą. Iš Vokietijos per Švediją ir 
Portugaliją 1941 m. pasiekė 
Braziliją. Padedamas JAV lai
vyno atstovo, tais pačiais metais 
atsidūrė Niujorke. Ten kurį lai
ką plaukiojo kapitono padėjėju 
prekybiniame laive ir atliekamu 
laiku mokėsi anglų kalbos.

Norėjo įstoti į JAV karo 
laivyną, tačiau svetimšaliams 
durys nebuvo atviros.

Padedamas “Tarptautinės 
studijų tarnybos”, įstojo į Kali
fornijos Technologijos institutą, 
kur gavo elektros inžinerijos 
magistro laipsnį ir kurį laiką 
dirbo “General Electric” ben
drovėje, o 1947-50 m. dėstė 
Marquette universitete Viskon- 
sino valstijoje. Nuo 1951 m. 
pradėjo dirbti “Amerikos bal
se” Vašingtone ir Miunchene. 
Tas darbas, nebuvo jam sve
timas, nes Klaipėdos radiofone 
vedė jūros šaulių valandėlę. 
Pats bendradarbiavo jūrinėje ir 
karinėje spaudoje. 1952 m. Niu
jorke paruošė televizijos pro
gramas apie trijų žvejų pabė
gimą iš sovietinio žvejybos lai
vyno. Dabar gyvena Floridoje.

I

i b1

^žinksmų

šv. CŽCalėdų
bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, 
visiems lietuviams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki ir toliau pasiruošęs sąžiningai 
patarnauti - 

savininkas
Jurgis Kuliešius su šeima

fGLŪD£3£JnSSįisjuannn

uosto patvarkymu kur laivas vėl

Š Y E S E O S
Vedybos

Kitados jauna lietuvaitė katali
kė Įsimylėjo vokietį protestantą. Jos 
motina įprašė dukrą įkalbėti suža
dėtinį, kad pereitų į katalikų tikė
jimą. Jaunuolis sutiko. Netrukus 
mergina atbėgo pas motiną, visa 
ašarom paplūdusi:

- Norėjai, mamule, kad Vilhel
mą kataliku padaryčiau, o jis tiek 
sukatalikėjo, kad įstojo į kunigų se
minariją!..

Išsiblaškęs
Didysis fizikas Niutonas, išgar

sėjęs ir savo išsiblaškymu, kartą pa
sikvietė draugą pietų, bet užmiršo 
įspėti tarną ir tasai padengė tik vie
nam asmeniui. Paskirtu laiku sve
čias atvyko, bet kadangi Niutonas 
buvo užsiėmęs ir į draugą visiškai 
nekreipė dėmesio, tai tasai atsisė
do, tylėdamas papietavo ir išėjo. Po 
geros valandos Niutonas tarė, 
žvelgdamas į tuščias lėkštes:

- Keistas dalykas! Jei ant stalo 
nestovėtų daiktiniai įrodymai, galė
čiau tvirtinti, kad šiandien dar ne
pietavau.

visus lietuvius su

visus Išganytojo parapijos 
parapijiečius, rėmėjus, 
bičiulius bei visus lietuvius
Jėzaus Kristaus
gimimo proga.
Kalėdų šventės teatneša 
tyro džiaugsmo ir 
Naujieji metai 
stiprybės bei vilties 
tikėjime —

’ , Zf Kunigas Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai 
Uršulė Bleizgienė

| Nuoširdžiai sveikiname
H gimines, draugus ir pažįstamus

h su šv. Kalėdomis ir
įįg linkime laimingų bei
i sėkmingų Naujų metų-, //

Alma, Jonas, Danis ir
'Š -^v Kęstutis Jurėnai

i

Linksmų 
šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 
sėkmingų
Naujų metų

linkime giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Jonas ir Elena Bukšaičiai, 
Rasa ir Neil Wilkinson

(Naujaisiais metais

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PARAMA

Skyriai:
1573 Bloor St. W., Toronto 
Telefonas 416 532-1149

2975 Bloor St.W., Etobicoke 
Telefonas 416 207-9239
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SKAITYTOJAI PASISAKO
KALĖDŲ KARŠTLIGĖ

Tai Kalėdų laikas. Vis daugiau 
ir daugiau namų mano gatvėje yra 
apšviestos lemputėmis. Orkestras, 
kuriame aš groju, jau ruošia gražias 
giesmes Kalėdų koncertui. Mes 
grosime Oshavva Centre gruodžio 
18 d. Aš galiu įsivaizduoti, kaip 
krautuvės atrodys tą dieną: visi 
žmonės greitai bėgs iš vienos krau
tuvės į kitą, ieškodami dovanų šei
mai, draugams ir pažįstamiems. Aš 
manau, kad daugumas jų gal nė 
nesustos pasiklausyti mūsų gražios 
muzikos. Yra gaila, kad šitie žmo
nės negalvoja apie tikrą Kalėdų 
reikšmę. Kalėdos yra laikas, kada
visa šeima susitinka ir praleidžia

visi laikraščio numeriai sėkmingai 
ir gana greitai pasiekė Jurbarką. O 
juk buvo laikai, kada tik kas ketvir
tas ar penktas laiškas iš laisvojo pa
saulio Lietuvos ar iš Lietuvos užsie
nio adresatą pasiekdavo. O ką jau 
kalbėti apie spaudą! Vieną "Met
menų” numerį tik praėjus dvejiem 
su pusę metų nuo išsiuntimo dienos 
iš Čikagos, jau po Maskvos pučo, 
gavau. Ačiū Dievui, jog jau laikai 
kiti ir galima laisvai pasikeisti in
formacija su kiekvienu, kuris sudo
mino ar yra reikalingas.

Su dideliu malonumu drauge 
su žmona skaitome Jūsų laikraštį. 
Be jau tradiciškai brangių temų li-
teraturos ar kultūros temomis, vis

Toronto lietuvių Maironio mokykla, pradėdama naujus 1998-99 mokslo metus, surengė dvasini susikaupimą.

4

4

4

4

| Džiugių šv. Kalėdų
ir laimingų 3

Naujųjų Metų 
linki visiems draugams 

ir pažįstamiems -
' Bubulių šeima -

Joana, Edvardas, Aldona, Diana Wiese, £
Cristina, Emma, Claudia į

r

laiką kartu. Tas prisiminimas Kris
taus gimimo - turėtų būti linksma 
diena, be rūpesčių. Mūsų tėvai ruo
šia Kūčių vakarienę ir rūpinasi ar 
visiems patiks dovanos. Alkani vai
kai vaikštinėja po virtuvę ir laukia 
Kalėdų senelio. Kalėdų dieną žmo
nės važinėja lankydami savo gimi
nes, draugus ir niekad negauna 
pailsėti.

Žmonės turėtų Kūčių vakarą 
atsisėsti prie eglutės ir praleisti lai
ką kartu, pasijuokti arba pasikal
bėti. Jie turėtų užmiršti savo rū
pesčius ir būti dėkingi už tai, ką jie 
turi. Gal užuot pirkę ką nors savo 
pažįstamiems, žmonės galėtų ką 
nors gražaus jiems padaryti arba 
pasakyti.

Daina Valiulytė,Toronto, Ont.

TVARKINGAI ATEINA 
LAIKRAŠTIS

Visada, kai pašto dėžutėje ran
du naują “Tėviškės žiburių” nume
rį, apsidžiaugiu - juk vėl keletą mi
nučių bus galima nutolti nuo kas
dienybės rūpesčių, Lietuvos gyveni
mo ir “prisiglausti” prie užjūrio lie
tuvių kultūrinio (o kartu ir kasdie
ninio) gyvenimo. Smagu konstatuo-' 
ti faktą, jog jau daugiau kaip metai

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

labiau žavimės pirmosios skilties 
žodžiais (“Informuoti ir formuoti”, 
“Trūksta mažo žodžio”, “Įpročiai ir 
pratybos” ir t.t.). Jie tokie gerai ap
mąstyti, įkvepią diskusijai ar susi
mąstymui.

Antanas Gvildys, Jurbarkas

KNYGŲ DOVANA
Kauno miesto Vinco Kudirkos 

viešosios bibliotekos Kalniečių sky
rius (Savanorių pr. 226) 1998 m. 
spalio 28 d. iš Kanadoje, Hamilto
no mieste gyvenančių lietuvių gavo 
vertingą dovaną - knygų.

Kalniečių skyriaus darbuotojai 
ir skaitytojai nuoširdžiai dėkoja 
Motiejui Jonikui, p. Skaisčiui, Ha
miltono DLK Algirdo šaulių kuo
pos pirmininkui Kaziui Deksniui ir 
šaulių kuopos nariams, apmokėju
siems knygų persiuntimą. Ypač 
džiaugiamės Lietuvai svarbia “Lie
tuvių enciklopedija” (36 tomai), iš
leista Bostone; “Amerikos lietuvių 
istorija”; V. Daugirdaitės-Sruogie- 
nės “Lietuvos istorija”; P. Galaunės 
“Lietuvių liaudies menas”, “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kronika”; 
M. Biržiškos “Senasis Vilniaus uni
versitetas”; K. Jurgėlos “Lietuvos 
sukilimas” ir kt., kurios ypač reika
lingos studentams, moksleiviams. 
Tai puiki dovana bibliotekai, nes 
kaip tik prieš kelias dienas Kauno 
miesto taryba išsprendė bibliotekos 
patalpų klausimą.

Mano a.a. tėvelis Jonas Radi- 
šauskas iki karo buvo šaulių būrio 
vadas. 1941 m. birželio 14 d. mūsų 
šeimą - tėvą, mamą, brolį ir mane 
(2.5 metų) ištrėmė į Sibirą. Į Lietu
vą grįžome tik 1959 m. Parašiau 
šiuos faktus, nes jie rodo, kad lietu
viams, kur jie begyventų - Ameri
koje, Australijoje, Kanadoje, Sibi
re, Lietuva Tėvynė yra šventa ir 
brangi.

Dar kartą dėkoju visiems ir lin
kiu geros sveikatos, ilgų gyvenimo 
metų ir nuveikti daug gerų darbų. 
Visų mūsų pastangos padės puose
lėti visuomenės kultūrą.

Julija Jakubauskienė, 
Kauno miesto Vinco Kudirkos 
viešosios bibliotekos Kalniečių

Nuotraukoje - kun. E. PUTRIMAS su paruoštais skaitovais

Toronto lietuvių Maironio mokyklos lituanistinių kursų moksleiviai pamokos metu

Viltis patekti į Europos sąrangas
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus 

pranešimas Los Angeles lietuviams

IGNAS MEDŽIUKAS

Los Angeles mieste lankėsi 
Lietuvos URM Politikos depar
tamento direktorius Vygaudas 
Ušackas, kuris, LB Vakarų apy
gardos pirmininko Z. Viskantos 
pakviestas, 1998 m. lapkričio 20 
d., Tautinių namų salėje organi
zacijų atstovams kalbėjo apie 
Lietuvos pastangas patekti į 
tarptautines institucijas - Euro
pos Sąjungą ir ŠAS (NATO).

Svečią supažindino su daly
viais Vytautas Vidugiris. V. 
Ušackas yra baigęs Vilniaus 
universiteto Teisių fakultetą, 
tobulinosi šioje srityje užsienyje. 
Į JAV, be kitų tikslų, jis atvyko
paruošti premjero G. Vągno- 
riaus vizito Vašingtone. Susiti
ko su “Rand” korporacija. Visų 
svarbesnių Lietuvos partijų sie
kis: stiprinti ekonomiją, įsijung
ti į ES ir ŠAS. Šiuo metu Lietu
vos dėmesys kreipiamas į santy
kius su kaimynais, ieškoma už-

niams. Mūsų kaimynės Estija ir 
Latvija - kandidatės į ES. Toks 
vertinimas esąs politiškas. Balti
jos kraštai - Vakarų dalis. Nors 
Latvija turi didžiausią skaičių 
svetimtaučių, trukdymų iš Rusi
jos pusės nebuvo stoti į ES. Lie
tuva nebuvo pakviesta, mano
ma, dėl techniškai nesaugios 
atominės Ignalinos jėgainės, pa
našios į Černobylio. Pakeisti ją 
per brangu. Negalima spręsti, 
kada ji turėtų būti uždaryta. 
Min. pirmininkas sudarys spe
cialistų grupę šiam reikalui iš
tirti ir padaryti išvadas.

ŠAS klausimas esąs aiškus. 
Mūsų kariai dalyvauja Balka
nuose (daugiau kaip 400 karių).

Neseniai 8 JAV senatoriai 
buvo atvykę į Lietuvą. Jie pa
dėtį Įvertino teigiamai. Lietuvos 
užsienio reikalų min. A. Sau
dargas artimiausiu laiku pla
nuoja atvykti Į Vašingtoną.

Direktorius V. Ušackas at
vežė leidinį, paruoštą Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos, iš 
kurio matyti, kad Lietuvoje in
fliacija žemiausia visoje Rytų 
Europoje: 1998 m. mažiau 6%. 
Užsienio investicijos - 600 mljn. 
dolerių. Gynybos reikalams kas
met skiriama daugiau pinigų. 
Baltijos karinės pratybos 1998 
m. įvyko Lietuvoje. Dalyvavo 
5000 karių iš Lietuvos, JAV ir 
kitų kraštų. Nuo 1994 m. Bosni-

Malonių

Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų
Naujų 1999 metų
visiems klubo nariams ir 
“Vilniaus Manor” gyventojams \ 
nuoširdžiai linki -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

■ ■i
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Ko Lietuva tikisi iš Ameri
kos lietuvių? Padėti išlaikyti 
Lietuvos nepriklausomybę, krei
piantis į senatorius bei kongres- 
manus, kad jie paremtų Lietu
vos kandidatūrą į ŠAS. Ameri
kos lietuvių pagalba labai reika
linga.

Geri Lietuvos santykiai su 
lenkais gali daug padėti. Ameri
kos lenkų kongresas, įvykęs 
1998 m. spalio 29-31 d.d. Či
kagoje, priėmė nutarimą, kuria
me Amerikos lenkų kongreso 
direktorių taryba išreiškė stiprią 
paramą Lietuvos įsijungimui į 
SAS sekančiame Alianso plė
tros tarpsnyje. Nutarime pabrė
žiama, kad Lenkija ir Lietuva, 
kaip dvi seserys, dalijasi bendra 
praeitimi. Lenkija stipriai rėmė 
Lietuvą, kai ji drąsiai stojo prieš 
Rusijos milžiną, vėliau savo pa
vyzdžiu parodydama kelią ki
toms tautoms išsilaisvinti iš bu
vusios Sovietų Sąjungos. Visos 
lenkų bendruomenės, būdamos 
ištikimos “už jūsų ir mūsų lais
vę”, rems Lietuvos priėmimą į 
Europos sąrangas.

Reikšmingas yra ir žymaus 
lenkų kilmės amerikiečių poli
tologo Zbygniew’o Brzezinski’o 
pareiškimas. Lietuva esanti in
tegrali ir svarbi Europos dalis. 
Lietuva ir Slovėnija geriausiai 
pasirengusios ŠAS narystei. 
Brzezinski keletą kartų lankėsi 
Lietuvoje ir susipažino su sąly
gomis.

joj ir Hercogovinoj dalyvavo 7 
lietuvių karių būriai, viena kuo
pa tarnavo Kroatijoje ir Bosni
joje. Šiuo metu ten dalyvauja 41 
lietuvių karys. Lietuva buvo 
viena iš Baltijos šalių, dalyvavu
si ŠAS karinėse pratybose 1998 
m. Albanijoj. Lietuva pasiruo
šusi pasiųsti karinius dalinius į 
Kosovą; 10 asmenų yra paskirti 
stebėtojais.

Lietuva teikia paramą Ka
raliaučiaus sričiai, paskyrė hu
manitarinei pagalbai 5 mlj. litų. 
Karaliaučiaus gubernatorius Leo
nid Gorbenko lankėsi Lietuvoje 
1998 m. spalio 27 d. ir aptarė 
Lietuvos investicijų apimtį į Ka
raliaučiaus sritį. Lietuvos inves
ticijos galėtų būti išplėstos 
maisto, tekstilės, baldų gamy
boje, statybose.

Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus prašė, kad lietuviams, 
gyvenantiems Sovietske, būtų 
sudarytos galimybės dalyvauti 
pamaldose jų gimtąja kalba.

Po pranešimo - paklausi
mai ir pastabos. Gen. garbės 
konsulas V. Čekanauskas paste
bėjo: Čekija turi atominę jėgai
nę, bet buvo priimta į ES. Į tai 
buvo paaiškinta: ta elektrinė jė
gainė yra geresnės kokybės. D. 
Udrys sakė, kad nebuvo pakan
kamos reklamos užsienyje, to
dėl Lietuva nebuvo pakviesta. 
Dar buvo ir keletas kitų paklau
simų ir pastabų, kurias dir. 
Ušackas paaiškino. Po to buvo 
pasivaišinta vakarine.

| ^Unksnių

Tį^alėdųir
laimingų Naujųjų metų
linki visiems savo klientams, 

įj draugams bei pažįstamiems - 
r Riek ir Rima Drešeriai - VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 

CMD Insurance Services Ine.

&

£

Džiugių
ir laimingų

linkime visiems lietuviams -

>TEVISKES U BŪRIAI
■“-f-7 THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

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

(JAV-se amerikietiškais)

ILGAI Vardas, pavardė..........................................................................

Adresas..........................................................................................

SKAMBINKITE I LIETUVĄ 1 
PER TELEGROUP!

TIK $0.48 UŽ MINUTĘ 
ATLANTIC EXPRESS CORR f

ATSTOVAI KALBA LIETUVIŠKAI i

888-615-2148 «
TELECROUP

Atlantic
Lxpress Corp.

ĮGALIOTAS TELEGROpP 
ATSTOVAS____

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA
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Kanklės skambėjo Italijoje
Neseniai pasakojau “TŽ” 

apie Skriaudžių kanklininkus. 
Klausydama liaudies posakio 
“neperšokęs per griovį nesakyk 
opa”, - nepaminėjau slaptos jų 
svajonės - išvykti koncertuoti į 
užsienį. O štai, kol mano pasa
kojimas keliavo per Atlantą, kol 
jį perskaitėte “Tėviškės žibu
riuose”, Skriaudžių kanklinin
kai keliavo po Italiją.

1998 m. spalio pabaigoje iš
sipildė jų šimtmečio svajonė - 
kad kanklių aidas nuskambėtų 
plačiajame pasaulyje.

Italijos lietuvių katalikų 
bendrija susidomėjo jų atlikto
mis Mišiomis “Bažnytkaimio 
Votyva”, sukurtomis poeto Juo
zo Elekšio ir kompozitoriaus 
Ipolito Petrošiaus. Šį kūrinį pir
mą kartą jie kankliavo 1998 m. 
liepos 19 d. Skriaudžių švento
vėje.

Poetės Marijos Aukštaitės centro leidiniai 
m. psl. kaina 

$
1. Rožių vasara (poezija)...................................... 1966 762 15.00
2. Išeivės keliu (biografija).................................... 1978 208 10.00
3. Išeivė (biografija)................................................  1980 266 11.00
4. Ant marių krašto (romanas).............................  1981 420 14.00
5. Nubangavę kūdikystės dienos (biografija)........ 1981 236 10.00
6. Lyrika (poezija).......................  1983 204 11.00
7. Išeivės memuarai (biografija)........................... 1988 178 12.00
8. Audringais vieškeliais (14 apysakų)................ 1989 396 30.00
9. ir 10: Poetės Marijos Aukštaitės sutaupytų

kūrinių katalogas I ir II (išbaigta)...........  1987 833
11. Meilė sutemose (18 apysakų)......................... 1989 296 25.00
12. Klaudijus Kalėdų verpetuose (19 kalėdinių

ir velykinių apysakų)............................................ 1990 242 25.00
13. Sielos simfonijos (poezija)..............................  1990 346 30.00
14. Sopulingoji Lietuvė Motina (poezija)................ 1990 100 25.00
15. Išeivės memuarai II (istorija, biografija).......... 1990 422 40.00
16. Mano meditacijos (filosofija)........................... 1990 384 35.00
17. Pergyventų dienų žiedai (23 apysakos)........ 1990 248 25.00
18. Meilės sonetai (poezija)................................... 1990 194 30.00
19. Ifigenija, Kleopatra ir Dolorosa (trys novelės) 1990 236 25.00
20. Sodų mistikoj (poezija)....................... ............ 1991 180 25.00
21. Mano dienos Romoje (istorija, biografija)...... 1991 336 45.00
22. Širdies fantazijos, Marija Aukštaitė

ir V. J. Budrikas (beletristika)..............................1991 272 25.00
23. “Išeivė (originali)”, (biografija).......................... 1991 320 30.00
24. Mistiniai sodai (poezija)...................................... 1992 363 30.00
25. Tėvynės išdavikas (šešių veiksmų tragedija)....1992 173 25.00
26. Išeivės memuarai III (istorija, biografija)............1993 291 30.00
27. Amžinos meilės audinys (poezija), 4 tomai,

Autorės 100 m. gimtadienio proga, 1896.VII.18 1996 1295 120.00
28. Išeivės memuarai IV (istorija, biografija)...........1997 300 25.00
29. Nr. 9 ir 10 knygos sujungtos kompiuteriu,

(išbaigta)...................................  1998 306
(Visos knygos 1 - 29 yra”Collector’s Item”)

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

Toronto Maironio mokyklos II skyrius pertraukos metu. Jo mokytoja - 
V. TIRILIENĖ. Nuotraukoje jos nėra. Matyti tiktai jos padėjėjas 
DARIUS SONDA (viršuje)

Svarbiausia šios kelionės mi
sija buvo atlikti “Bažnytkaimio 
Votyvą” Romoje, Italijos Pan
teone. Dalyvavo popiežiaus au
diencijoje, ten sugiedojo giesmę.

Ir, aišku, norėjo kuo dau
giau pamatyti, pasigrožėti Itali
jos gamta, susipažinti su kul
tūra. Juos pasitiko ir kelionėje 
globojo jau senokai Italijoje 
gyvenanti Laima Pangonytė. Ji 
stengėsi kuo daugiau parodyti, 
filmavo jų keliones. Aplankė 
Veneciją, valtimis plaukiojo jos 
gatvėmis. Veronoje žavėjosi se
nuoju anfiteatru, buvo užlipę į 
Vezuvijaus vulkaną, apžiūrėjo 
atkastą Pompėjos miestą. Nea
polyje koncertavo viešbutyje 
“Orient” vykusiame muzikos 
festivalyje.

Tikiuos, kad gavę kvietimą 
jie nepatingėtų ir Atlantą per
plaukti. Birutė Jonclienė

.i 'li.'I K.
\ urn 
« ", .SHI:

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės su mokytojomis Montrealyje. Grupė tenai sėkmingai koncertavo
1998 m. lapkričio 15 d. Aušros Vartų parapijos salėje Nuotr. R. Danaičio

SPAUDOS BALSAI
Rusijos krizė ir Baltijos valstybės

MYLIMAM ŽENTUI

a.a. ALGIUI AVIŽIENIUI
mirus Kalifornijoje,

jo uošvius, mūsų choristę - LIUDĄ ir PETRĄ 
JURĖNUS bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

Niujorko rusų kalba leidžia
mas dienraštis “Novoje Ruskoje 
Slovo” 1998 m. lapkričio 17-18 
d. laidoje rašo: “Kaip Vilniaus, 
Rygos ir Talino valdžios beban
dytų vaizduoti, kad nieko bai
saus neįvyko ir Rusijos finansi- 
nė-ekonominė krizė Baltijos 
ekonomijai neturėjo įtakos, rei
kėjo vis dėlto pripažinti, jog 
įvykiai Rusijoje turėjo joms nei
giamą reikšmę. Rusijos krizė 
aiškiai parodė, kaip glaudžiai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ekonomijos yra susijusios su 
Rytų rinka. Stipriausias smūgis 
teko maisto, lengvosios pramo
nės, prekybos ir transporto ša
koms, bendradarbiavusioms su 
rusų dalininkais. Pagal Lietuvos 
darbo ir socialinės pagalbos 
įstaigų duomenis, krizė palietė 
apie 100 Lietuvos įmonių, ku
riose dirba per 18,000 asmenų. 
Kai kurios įmonės buvo pri
verstos paleisti savo darbinin
kus nemokamų atostogų - iš 
viso per 10,000 asmenų”.

Tuo pačiu klausimu Vokie
tijos verslo žurnalas “Ost-West- 
Contact” 1998 m. lapkričio lai
doje rašo: “Čia nuomonės ski
riasi, nors Rusijos ekonominė ir 
finansinė įtaka visuotinai nėra 
ginčijama, tačiau dėl jos reikš
mės yra įvairių nuomonių. Vis 
dėlto 24% Lietuvos eksporto 
buvo nukreipta į Rusijos fede
raciją, visų pirma žemės ūkio 
gaminiai ir maistas. Daugiau 
negu pusė eksporto į Rusiją yra 
pavojuje. Pradžioje lietuvių var
totojams tai buvo teigiamas 
reiškinys - maistas aiškiai atpi
go, tačiau gamyba turėjo būti 
sustabdyta ir padidėjo spaudi
mas darbo įstaigoms”.

Lenkų pasieniečiai Punske
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” 1998 m. gruodžio 9 d. 
laidoje rašo: “Lenkijos lietuvių 
bendruomenė, didžiausia šios 
mažumos organizacija, protes
tuoja prieš pasienio sargybos 
būstinės Punske steigimą. An
tradienį (gruodžio 8 d.) trečia
jame Bendruomenės suvažiavi
me, pagal 1995 m. Punsko vals
čiaus tarybos nutarimą, buvo 
pasiūlyta įsteigti sargybinę Sma- 
lėnuose, esančiuose 10 km. nuo 
Punsko. (...) Pagal antradienio 
LB nutarimą pasienio sargybi

nės įsteigimas Punske - ‘neap
galvotas’ žingsnis politiniu bei 
organizaciniu atžvilgiu. Ben
druomenės manymu tai galėtų 
suardyti dešimtmečiais susifor
mavusią Punsko bendruomenę 
ir vietinius papročius, sudaran
čius sąlygas lenkų mažumai su
gyventi su lietuvių dauguma. 
Punsko valsčiuje yra apie 80% 
lietuvių”.

Pagal lenkų anglų kalba 
leidžiamą žurnalą “The Polish 
Review”, Lenkijoje yra ligi 
30.000 lietuvių, kurių pusė gy
vena Suvalkų vaivadijoje, savo 
gimtajame krašte.

Naujas lenkų dienraštis
Toronto lenkų savaitraštis 

“Tygodnik Polski” 1998 m. 
gruodžio 4-10 d. laidoje rašo: 
“Dar šiais metais, greičiausiai 
paskutinę gruodžio savaitę, ža
da pasirodyti pirmoji naujojo 
Lietuvos lenkų dienraščio “Ga
zeta Wilenska” (“Vilniaus laik
raštis”) laida, laikraščio ir ben
drovės, kuri šį laikraštį leis, 
steigėjas, atrodo, bus Czeslaw 
Okinczyc. Jis vienas geriausiai 
žinomų Lietuvos lenkų, popu
liarios lenkiškos radijo stoties 
‘Prie Neries’ salininkas.

Manau, kad šis laikraštis 
galės varžytis su geriausiais lie
tuvių kalba leidžiamais laikraš
čiais, kaip kad mano radijas 
sėkmingai varžosi su svarbiau
siomis krašto radijo stotimis, - 
vakar pareiškė Cz. Okinczyc. Jis 
stengsis, kad “Gazeta Wilens
ka” skaitytojas turėtų pilną in

AtA
VINCUI SIMANAVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo brolį, mūsų gerbiamą ir brangų kleboną kun. 
AUGUSTINĄ SIMANAVIČIŲ, OFM, ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos taryba

formaciją apie Lietuvą ir netu
rėtų ieškoti dienraščio kitomis 
kalbomis, ypač rusų”.

Okinczyc yra Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo akto 
signataras. Kritiškomis Lietuvai 
1991-mų metų sausio dienomis 
jis pasitraukė su Saudargu į 
Varšuvą, rinko Lietuvai aukas 
ir, nors autonomininkai reikala
vo, jis tų pinigų jiems neperda
vė. Dėl šių priežasčių dabarti
niai Lietuvos lenkų sąjungos 
veikėjai Okinczyc’o nemėgsta ir 
stengsis naujo dienraščio leidi
mą trukdyti.

Geras patarimas
JAV-jų lenkų kilmės polito

logas Z. Brzezinski pasikalbė
jime su radijo stoties “Prie Ne
ries” korespondente į klausimą, 
ką jis patartų Lietuvos lenkams, 
pareiškė: “Visų pirma būkite 
geri lietuvos piliečiai. Lietuva 
yra nepriklausoma, europietiš
ka, demokratinė valstybė. Čia 
gyvenantieji lenkai yra Lietuvos 
piliečiai. To jie neturi pamiršti. 
Aišku, gali būti lenkiškos tra
dicijos, pagarba lenkų kalbai, 
kultūriniai su Lenkija ryšiai, bet 
visų pirma Lietuvos pilietybė ir 
pareiga vykdyti piliečio parei
gas. Jeigu jie tai darys, tai prisi
dės prie artimesnių Lietuvos- 
Lenkijos santykių. Tai jiems, 
aišku, padės išlaikyti lenkų ta
patybę. Tačiau išeities taškas 
yra pagarba faktui, kad yra ne
priklausoma Lietuva, kad jie yra 
jos dalis, kad jie yra jos pilie
čiai”. (“Kurier Wilenski”, 1998 
lapkričio 19 d.). J.B.

A+A
REGINAI VALICKIENEI 

mirus,
buvusį choristą STASĮ VALICKĮ, jo šeimą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

AtA
REGINAI VALICKIENEI

mirus, jos vyrą STASĮ, sūnus - ANDRIŲ ir TADĄ 
ir jų šeimas, brolį VYTAUTĄ VAIDOTĄ nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdime -

Salomėja Idzelienė su šeima 
Petras, Jadvyga Klioriai ir šeima

AtA
REGINAI VALICKIENEI

iškeliavus amžinybėn,
vyrą STASĮ, sūnus - TADĄ ir ANDRIŲ su 
šeimomis, brolį VYTĄ VAIDOTĄ ir kitus gimines 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime -
E. V. Abramavičiai J. J. Šarūnai
Z. S. Dzikai I. A. Žemaičiai

St. Petersburg Beach, Florida

AtA
REGINAI VALICKIENEI

mirus, jos vyrą STASĮ, sūnus - ANDRIŲ ir TADĄ, 
jų šeimas, brolį VYTAUTĄ VAIDOTĄ ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - 
B. J. Danaičiai G. S. Krašauskai
O. J. Gustainiai V. Paulionis
E. S. Kėkštai A. J. Sungailos

G. P. Stripiniai

HAMILTON 
615 Main St. E.
(East of Sanford)

Tel. 528-6303

Andrew W. Swan, 
Manager

THE
J. B. Marl ATT

Fu tiktai
Effifeaiww limited

DUNDAS
195 King St. West.
Tel. 627-7452

Robert G. Amm, 
Manager

Labanoro parapijos varpinė, išlikusi per visas Lietuvos negandas

AW

lietuviams linkime
iŠ Visiems

džiugių SV. KALĖDŲ
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main St. E. 
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303

Andrew Swan - Manager

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

Christopher Franklin - Manager

PADĖKA
Tu Viešpaties prieglobsty 
be vargo ir kančios,
Tebūnie Viešpaties sodai ir gėlėti laukai 
Tau visada šviesūs.

A.a. dr. VYTAUTUI DARGIUI, 
mūsų brangiam broliui išėjus į Viešpaties kara
lystę, visiems, užjautusiems mudvi raštu, žodžiu, 
užuojautomis, gėlėmis bei maldomis tariame nuo
širdžiausią ačiū -

seserys - Aldona ir Valentina su šeimomis

PADĖKA
A.a. EMA LORENCIENĖ

mirė 1998 m. gruodžio 6 d.
Savo lietuviams draugams ir Lietuvių bendruomenei 
reiškiame nuoširdžiausią dėkingumą už jūsų gerumą, 
kilnumą ir meilę, kas mums labai padėjo išgyventi sunkias 
netekties valandas. Tai pasiliks mūsų širdyse ilgą laiką

si meile Bruno, Peter ir Rita su šeimomis



LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ IR SĖKMINGŲ
NAUJŲJŲ 1999 METŲ!

Planuodami ateinančių metų keliones, skambinkite mums tel. 416 222-0203 arba 1-800-461-8651

Lankėsi JAV senatoriai
Vilniuje lapkričio 17-18 d.d. 

lankėsi 8 JAV senatorių delega
cija, vadovaujama William V. 
Roth. Jie atvyko į Lietuvą susi
pažinti su jos pasirengimu sie
kiant narystės ŠAS (NATO). 
Pasitarimuose su prezidentu Val
du Adamkumi nė vienas, net ir 
iš vadinamų “NATO skeptikų” 
senatorių, nepareiškė nuomo
nės, kad ŠAS plėtra turėtų būti 
sustabdyta, teigė jog Lietuva 
kartu su Slovėnija yra galimų 
busimųjų narių sąrašo viršuje. 
Senatorių nuomone, Lietuvos 
sėkmė priklausys nuo to, kaip ji 
pristatys savo pasiekimus tiek 
politinėje, tiek ekonominėje, 
tiek ir karinėje srityse.

Svečiai taip pat susitiko su 
seimo pirmininku Vytautu Lands
bergiu, ministeriu pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi, užsie
nio reikalų ministeriu Algirdu 
Saudargu, krašto apsaugos mi
nisteriu Česlovu Stankevičiumi, 
praneša ELTA.

Grąžino medalį
Gruodžio 1 d. smulkiųjų 

prekybininkų badavimo dalyvis 
Dalius Bastys seimo pirmajam 
vicepirmininkui Andriui Kubi
liui grąžino valdžiai jos įteiktą 
Sausio 13-osios medalį už sa
vanorišką seimo rūmų gynimą 
1991 m. Jis medalį grąžino pro
testuodamas prieš vyriausybės 
vykdomą “smulkaus verslo žlug
dymo ir mokesčių baudų poli
tiką”, rašo ELTA.

Badauti pasiryžo smulkūs 
verslininkai protestuodami prieš 
vyriausybės reikalavimus dėl 
prekių įsigijimo dokumentų. 
Vyriausybė ragina juos nutrauk
ti badavimą, nes negali atsisa
kyti reikalavimo turėti tuos 
dokumentus ir vesti minimalią 
apskaitą.

Sutartis su Ispanija
Lapkričio 18 d. Ispanijoje 

oficialiu vizitu viešėjo Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Al
girdas Saudargas. Jis su Ispani
jos diplomatijos vadovu Abel 
Metutes pasirašė readmisijos 
sutartį, kuri apibrėžia nelegaliai 
tose valstybėse esančių asmenų 
grąžinimo sąlygas. Lietuva to
kias sutartis jau yra sudariusi su 
Estija, Latvija, Slovėnija, Ukrai
na, Švedija, Šveicarija ir Italija.

Svarbios sutartys
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
gruodžio 1 d. susitiko su nauju 
Vokietijos ambasadoriumi Lie
tuvoje Detlof von Berg. Pasta
rasis oficialiai pranešė, kad nuo 
1999 m. kovo 1 d. įsigalios be
vizis režimas tarp Vokietijos ir 
Lietuvos. Gruodžio 18 d. vidaus 
reikalų ministeris Stasys Šedba- 
ras lankysis Vokietijoje ir pasi
rašys readmisijos sutartį, kuri 
leis šį režimą įgyvendinti.

Readmisijos sutartį su Pran
cūzija gruodžio 4 d. pasirašė 
Lietuvos užsienio reikalų minis
teris Algirdas Saudargas ir 
Prancūzijos ambasadorius Lie
tuvoje Michel Touraine, prane
ša ELTA. Nelegalių ateivių grą
žinimo sutartys yra pasirašytos 
su Italija ir Ispanija bei su Šiau
rės Europos valstybėmis.

Nebus mirties bausmės
Gruodžio 9 d. paskelbtu 

Konstitucinio teismo (KT) nu
tarimu, tautos referendumu pri
imta Lietuvos konstitucija ne
leidžia skirti mirties bausmės, ir 
ji nuo šiol Lietuvoje nebus tai
koma. Seimo vicepirmininkas 
užregistravo Baudžiamojo ko
dekso pataisą, pagal kurią už 
tyčinį nužudymą sunkinančio
mis aplinkybėmis būtų skiria
mas laisvės atėmimas iki gyvos 
galvos. Šiuo metu tokios baus
mės baudžiamajame kodekse 
nėra, tegalima skirti maksimalią 
baudą - 20 laisvės atėmimo me
tų. Panaikinus mirties bausmę 
reikia pakeisti visus straipsnius, 
kuriuose minima mirties bausmė.

Naujas policijos vadovas
BNS skelbia, kad Vidaus 

reikalų ministeris Stasys Šed- 
baras Mokesčių policijos prie 
Vidaus reikalų ministerijos vy
riausiuoju komisaru paskyrė lig- 
šiol buvusį Kauno ekonominės 
policijos vadovą Darių Samuolį. 
Jis baigęs Policijos akademiją, 
dirbo kriminalinės policijos 
ekonominių nusikaltimų tyrimo 
srityje, paskirtas vietoj atsistaty
dinusio Stanislovo Juocevičiaus. 
Mokesčių policijoje, įsteigtoje 
1997 m. vasario mėn., dirba 186 
darbuotojai.

Siekiant ŠAS narystės
Lapkričio 28 d. Taline įvyko 

Baltijos asamblėjos sesija, ku
rioje^ buvo priimtas pareiškimas 
dėl ŠAS (NATO) plėtros, skel
bia ELTA. Jame pareikštas pa
sitenkinimas JAV kongreso at
stovų rūmų priėmimu akto, pri
pažįstančio, jog Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įnašas stojant į 
SAS ir įgyvendinant jo tikslus 
būtų svarbus. Taip pat buvo 
kreiptasi į ŠAS valstybių parla
mentarus, kad viršūnių susiti
kime Vašingtone būtų priimtas 
teigiamas sprendimas dėl Balti
jos kraštų priėmimo į ŠAS.

TS(LK) suvažiavimas
Vilniuje lapkričio 28 d. įvy

ko Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo apie 
600 delegatų iš visų partijos 
skyrių, vyriausybės ministerial, 
įvairių partijų ir organizacijų 
atstovai. TS(LK) pirmininku vėl 
išrinktas Vytautas Landsbergis, 
valdybos pirmininku perrinktas 
Gediminas Vagnorius. Į naują 
valdybą išrinkti A. Kubilius, A. 
Vidžiūnas, A. Bartkus, E. Ku
nevičienė, E. Zingeris, B. Viso- 
kavičienė, Vyt. Pakalniškjs, K. 
Skrebys, S. Šaltenis, K. Čilins- 
kas ir R. Paksas. Pirmininko 
pavaduotojais bus A. Stasiškis, 
R. Rastauskienė ir S. Kaktys.

Suvažiavime buvo priimta 
rezoliucija pabrėžianti moder
naus konservatizmo principais 
grindžiamą TS(LK) programą 
ir partijos centro-dešinės politi
nę kryptį. Patvirtinta dvejų me
tų programa, kurioje žadama 
daugiau dėmesio skirti ekono
mikos raidai, mokesčių maži
nimui, socialinėms reikmėms, 
kultūrai ir švietimui. Suva
žiavimo išvakarėse paskelbtas 
TS(LK) puslapis internete 
(www.tslk.lt/main.html). RSJ

A

No one likes to be told what to do.
But you decide.

Smoking
Would you like to quit smoking? Would you 
like to help a friend quit? There is information to 
help. Like Quit 4 Life, a website (quit4life.com) 
for teenage smokers who really want to quit. 
Materials are also available on smoking 
prevention and second-hand smoke.

Alcohol and Other Drugs
What are drugs? Why do people use them? 
How do they affect your life? Even if you don't 
drink or use drugs, you probably know someone 
who does. We have information to help peers 
and youth groups deal with alcohol and other 
drug-related issues.

Nutrition
How you feel about yourself is very important. 
Good nutrition is all about making healthy 
food choices and achieving and maintaining 
a healthy weight.

Canada's Food Cuide to Healthy Eating can help 
you make the right decisions so that you feel 
good about yourself.

Fitness and Active Living
Being active is another thing that can help you 
feel really good about yourself. Canada's 
Physical Activity Guide to Healthy Active Living 
can help you make choices about physical 
activity — choices that are right for you.

For information on these and other 
Health Canada publications, please call:

1-800-OCanada
(1-800-622-6232)

TTY: 1-800-465-7735
Or visit us at:

www.canada.gc.ca

Canada

http://www.tslk.lt/main.html
quit4life.com
http://www.canada.gc.ca
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pRISIKELIMO
pARAI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M611 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 58 milijonus doleriu.
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind....................3.75%
180-364 d. term.ind.................. 3.75%
1 metų term, indėlius................4.00%
2 metų term, indėlius................4.10%
3 metų term, indėlius................4.20%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.25%
2 metų GlC-met. palūk..............4.35%
3 metų GlC-met. palūk..............4.45%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.45%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......4.75%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo.................  7.75%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.10%
2 metų.......................6.20%
3 metų...................... 6.30%
4 metų...................... 6.35%
5 metų...........;.......... 6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.95%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas taupymo 
sąskaitoje.
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDAS REFRIGERA T/O Y 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus. 

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

i ,bvl ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E2392
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.

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

(Į PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON) 
_ _ _ _ -TORONTO, ON M8Z 2X3

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

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ANNETTE-PACIFIC 5 butai plius butas rūsyje. 4gg 00Q 
Metinės grynos pajamos $34,787. Prašo 3479,000:

RONCESVALLES-GE pARDuoTAS 2 virtuvės. Prašo $239,000.

Prašau skambinti

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
nešiojamas 416 879-4937; faksas 416 769-1524. 

RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9, 100 metrų į rytus nuo Toronto 
pensininkų klubo “Vilnius Manor”.

NEMOKAMAS namų įvertinimas

Olimpinė diena Vilniuje 1998 m. vasarą. Su jaunimu bėga RIMAS KURTINAITIS Nuotr. V. Kapočiaus

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 11 0 milijonų dolerių

PORTAS
Žinios iš Lietuvos

- R. Koračo taurės varžybose 
žaidžiančių Klaipėdos “Neptūno” ir 
Alytaus “Alitos” dvikova pasibaigė 
94:83 “Alitos” laimėjimu.

- LKL lygos favoritas Kauno 
“Žalgiris” laimėjo prieš Marijam
polės “Kraitenę” 76:71.

- Lietuvos krepšinio A lygos 
pirmenybėse gruodžio 11d. Kauno 
“Gorenje-Šančiai” nugalėjo Joniš
kio “Žiemgalą” 94:75.

- LKL čempionate gruodžio
11 d. sostinės “Lietuvos rytas” įvei
kė kitą R. Saportos taurės varžybų 
dalyvį Kauno “Atletą” 85:75.

- Klaipėdos “Neptūnas” gruo
džio 11d. įveikė Panevėžio “Kalna
pilį” 109:86.

- Šiaulių “Šiauliai” gruodžio
12 d. laimėjo prieš Vilniaus “Saka
lą” 86:65, pralaimėjo Kauno “Žal
giriui” 81:89.

- 21 metų plaukikas Darius 
Grigalionis iškovojo sidabro medalį 
gruodžio 13 d. Sefild (Anglija) pasi
baigusiame Europos čempionate. 
25 m. baseine 100 metrų nugara 
lietuvis įveikė per 53,41 sek. Lai
mėjo vokietis S. Thelokei 52.71 sek.

- Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas (LTOK) buvo įsteigtas 
1924 m. gegužės 25 d. Tarptautinis 
olimpinis komitetas (TOC) savo se
sijoje Berlyne 1991 m. rugsėjo 18 d. 
atsteigė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
olimpinę narystę. Pirmas Lietuvos 
olimpinis čempionas buvo Danas 
Pozniakas (boksas 1968). Pirmas 
nepriklausomos Lietuvos čempio
nas Romas Ubartas disko metime 
1992 m. Barcelonoje.

- LTOK pirmininkas Artūras 
Poviliūnas gimęs 1951 m. Kaune.

Šv. Petro ir Povilo katedra 
Šiauliuose, jau seniai žinoma 
kaip labai aukštą bokštą turinti 
šventovė Lietuvoje

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

Mokėsi Kauno kūno kultūros insti
tute. A. Poviliūnas taip pat yra Eu
ropos vykdomojo komiteto narys 
(nuo 1995 m.). Pasaulio olimpinių 
komitetų narys, 1998 metais apdo
vanotas Tarptautinio olimpinio ko
miteto olimpiniu medaliu ir Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino III 1. ordinu. V.P.

Padės studentams
Galimybes plėtoti Lietuvos ir 

Jungtinių Valstybių kultūros bei 
švietimo bendradarbiavimą prezi
dentas Valdas Adamkus gruodžio 3 
d. Vilniuje aptarė su žinomu Lie
tuvos krepšininku Šarūnu Marčiu- 
lioniu, kuris balandžio mėnesį pa
skirtas Lietuvos ambasados Jungti
nėse Valstybėse nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ministeriu specialiems 
pavedimams. Š. Marčiulionis po su
sitikimo su prezidentu žurnalistams 
sakė, kad vienas svarbiausių jo mi
sijos Amerikoje tikslų - ieškoti gali
mybių lietuvių studentams gauti sti
pendijas šios šalies aukštosiose mo
kyklose, ypač teisės ir socialinės 
vadybos srityse. Prezidentas, pasak 
Š. Marčiulionio, gerai įvertino ir jo 
pastangas amerikiečių žiniasklaido- 
je pateikti Lietuvos sporto bei kul
tūros gyvenimą. Tokiu būdu galima 
papasakoti amerikiečiams ir apie 
mūsų visuomeninį-politinį gyveni
mą, - teigė jis.

Balandžio 7 d. užsienio reikalų 
ministerio įsakymu nepaprastuoju 
ir įgaliotuoju ministeriu specia
liems pavedimams paskirtas 34 
metų Š. Marčiulionis Lietuvos am
basadoje Vašingtone yra tik “prisi
rašęs”. Jis gyvena Kalifornijoj, San 
Diego mieste. Diplomato atlygini
mas jam nemokamas, rašo ELTA
(1998.XII.8).

Skautų veikla
• Hamiltono skautininkių suei

ga, kurioje dalyvavo 11 sesių gruo
džio 2 d. v.s. Reginos Bagdonienės 
namuose, praėjo šventiškoje nuo
taikoje. Po einamųjų reikalų prie 
suneštų vaišių pasidalinome prisi
minimais apie Kūčių vakaro tradi
cijas jaunystėje ir dabartyje. Už- 
baigdamos šią kalėdinę sueigą, su
stojome skautišku ratu, linkėdamos 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų 1999-jų metų. Sekanti 
sueiga, susimąstymo diena, kurioje 
sesės prašomos dalyvauti unifor
muotos, bus pirmadienį, vasario 
mėn. 22 d., 2 vai. p.p. sesės Irenos 
Jokūbynienės namuose. Reg. B.

ARVYDAS SABONIS vėl žaidžia 
Lietuvos krepšinio aikštėse

Ateitininkų žinios
Dėmesio moksleiviai atei

tininkai! Projektą “STATYKIME 
ATEITĮ” išvystė “architektai” Bi
rutė Bublienė, Audrė Budrytė, Vė
jas Liulevičius, Audrius Polikaitis ir 
Monika Vygantaitė. Dabar reikia 
“statybininkų”, kurie įgyvendintų tą 
projektą šią žiemą “Dainavoje” 
ideologiniuose kursuose gruodžio 
26-30 d.d. Laukiafne visų atvyks
tant, duosime įrankius, kad kuo 
greičiau galėtume pradėti statybą. 
Pirmą kursų dieną dr. Vėjas Liule
vičius įžanginėje paskaitoje apibū
dins Jūsų paskirtį šiame Ateities 
statybos projekte. Savaitės eigoje 
susipažinsite ir su kitais projekto 
žinovais: kun. Edžiu Putrimu, sese 
Kuzmickaite, sese Igne, dr. Andriu
mi Kazlausku, Gyčiu Liulevičiumi,
dr. Dalia Katiliūte-Boydstun, dr. 
Mariumi Laniausku, Mirga Girniu- 
viene, Dariumi Polikaičiu, Rima 
Polikaityte. Aida Mikučiauskaite ir 
Pauliumi Gražuliu.

Tad jeigu dažnai save klau
siate, “kas aš noriu būti, kokios 
ateities aš noriu” - atvykite į kur
sus! Turime Jums projekto planą ir 
įrankius. Skubiai registruokitės pas 
kun. Edį telefonu 416-533-0621 
arba elektroniniu paštu kunedis- 
@ican.net, arba teiraukitės pas sa
vo kuopos globėjus. Nelaukite per 
ilgai - yra daug norinčių dalyvių, ir 
vietų skaičius labai ribotas!

Birutė Bublienė 
*W*JI*W*4*^*4*^*4*<w« 
METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 135 
doleriai visuose pasaulio kraštuo
se, įskaitant ir Lietuvą.

MARGUTIS_____
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3_________

Tel. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

VISUS SIUNTINIUS
į LIETUVĄ

siunčiame lėktuvu 
arba laivu ir pristatome
Jūsų giminėms Lietuvoje.

Lėktuvu S 4.95 /kg

Laivu $ 1 /kg

Patarnaujame daugiau kaip 7 metus

MŪSŲ KAINOS

Pristatymas $15.00

MES GARANTUOJAME!!!

Tel. (416) 233-4601

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.75% už 180-364 dienų term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.10% už 2 m. term, indėlius
4.20% už 3 m. term, indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius
4.50% už 5 m. term, indėlius
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.35%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.45% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.45% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.25% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... 6.10%
2 metų................... 6.20%
3 metų................... 6.30%
4 metų................... 6.35%
5 metų................... 6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

VPLUS
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

Sultan
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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI
MEDELIS CONSULTING 
ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu 

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus M

šv. Kalėdų ir Naųjųjų 1999 metų 
proga. Linkim daug laimės, sveikatos 
ir Dievo palaimos.

Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis

'Qown ALGIS
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų, 
kad ir tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra 
skrendant AIR CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai 
sudarytomis trąšomis per Paryžių, Londoną arba Frankfurtą

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi 
susitikti QUEEN TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 
v.v. arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant 
atvažiuosiu i jūsų namus.

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

ican.net
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A. a. Emos Lorencienės at

minimui pagerbti tremtinių vai
kaičių mokyklai “Lietuvių Na
mai” Vilniuje aukojo: $100 - E. 
Stahlkopf; $90 - H. L. Baum- 
gardai; $50 - S. A. Draugeliai, 
N. E. Juknevičiai, K. R. Kurza- 
winski, L. Matukas, J. Mikula, 
E. K. A. R. Šlekiai, G. Stahl
kopf, B. Stalioraitienė; $40 - G. 
Ramsaur ir dukros; $30 - M. 
Janeliūnienė; $25 - S. Matulevi
čienė, M. D. Rose, B. Sapijo- 
nienė, A. Šlekys, B. T. Stanuliai, 
A. H. Stepaičiai, M. Tamulai
tienė; $20 - Z. P. Augaičiai, V. 
Y- Augėnas, A. V. Bubeliai, P. 
Čiurlys, L. Einikienė, F. E. 
Flohr, M. Hagan, A. Jagėlienė, 
V. Jasinevičienė, R. Jesovit, A. 
Kassioullite, E. Kripienė, E. 
Merkelytė. K. Poškienė, T. 
Renkauskienė, J. Rinkūnienė, 
V. L. Sendžikai, J. B. Tamulio- 
niai, A. Tumpa; $15 - E. Boč- 
kienė; $10 - E. Ališauskienė, S. 
Andrulevičiūtė, C. Banharan, 
U. Bleizgienė, M. Gudelis, A. 
K. Ivanauskas, L Jakowich, A. 
Lemežytė, V. Morkūnas, P. L. 
Murauskai, M. Povilaitienė, E. 
Senkuvienė, V. Skukauskas, D. 
Zakarevičienė. Tremtinių vai
kaičių mokyklai “Lietuvių Na
mai” Vilniuje aukojo: $200 - S. 
M. Petryla. A. S.

A. a. Emos Lorencienės at
minimui dr. Antanas ir Sofija 
Pacevičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Reginos Valickienės 
atminimui dr. Antanas, Sofija 

atminimui Janina Pacevičienė Pacevičiai ir šeima “Tėviškės ži- 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25. būriams” aukojo $50.

Linksmų šv. Kalėdų, lai
mingų Naujųjų metų specialiais 
atvirukais “Tėviškės žiburiams” 
palinkėjo Vilniaus universiteto 
biblioteka ir Šarūno Marčiulio
nio krepšinio mokykla.

Kanados lietuvių bendruo
menei aukojo: $50 - S. Danai- 
tis, Gloucester, Ont.; J. A. Kul
kos, Welland, Ont.

A. a. Reginai Valickienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Stasį, 
sūnus Andrių ir Tomą su šeimomis 
ir brolį Vytautą, sės. Nijolės Sadū- 
naitės globojamiems vaikučiams 
“Kovai su vėžio liga Lietuvoje” Va
sagoje aukojo: $100 - Vasagos mo
terų būrelis; $20 - R. J. Dūdos, M. 
Juozaitienė, M. Laurinavičienė, O. 
Senkuvienė, T. Tarvydas, V. Tikui- 
šis, M. V. Vaitkai, A. Vitkienė. To
ronte aukojo: $50 - dr. J. Rimšaitė, 
G. V. Morkūnai, R. Kutschenreuter,
O. R. Berentai; $40 - B. Pichler, G.
P. Stripiniai, S. M. Putrimai; $30 - 
I. Meiklejohn, A. V. Dubickai; $25 
- B. P. Sapliai; $20 - I. V. Ignaičiai, 
S. Kėkštas, D. V. Karosai, J. Rin- 
kūnienė, A. V. Šimkai, L Turūtie- 
nė, M. Zubrickienė, D. Keršienė, 
F. V. Mockai, A. Ledienė, A. Sku
čaitė, J. Gačionienė, K. Kamins
kienė, V. Pačkauskas, B. V. Palilio- 
niai, B. Čepaitienė, B. V. Biretos, 
N. J. Budriai, M. S. Bušinskai, A. 
Jagėlienė, Č. J. Kavaliauskai, I. 
Jakavičienė; $10 - A. A. Kuolai, N. 
Racevičienė, M. Tamulaitienė, M. 
Povilaitienė, K. Žutautienė, E. M. 
Kazakevičiai, A. S. Škėmos, J. S.

į Andruliai, L. R. Andruliai, B. Sapi- 
\ jonienė, P. Puidokas.

A. a. Reginos Valickienės

Toronto Maironio moky klos jaunesnieji ir vyresnieji darželinukai
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“Tėviškės žiburių” redakci
ją pasiekė Punsko lietuvių kul
tūros namų sveikinimas: “Mieli 
Toronto, Hamiltono, Vasagos ben
druomenių lietuviai, mieli kraš
tiečiai, išsibarstę po visą Kanadą.

Sužibus žvaigždutei, skam
bant kalėdinėms giesmėms, mes 
vėl su Jumis. Lauždami
daitį, linkime linksmų Šv. Kalė
dų, o Naujieji metai lai Jums 
suteikia stiprybę, sveikatą ir kū
rybingumą Jūsų kilniuose dar
buose.

Punsko lietuvių kultūros namų 
direktorė - Jūratė Kardauskienė 

ir kaimo kapela “Klumpė”.

kalė-
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JUOZAS NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

40ĮĮF Remax 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.
R&žVIKK West Flealtv lr»c.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Sriubos vakaronėje Toronto Prisikėlimo salėje 1998.XI.il kalba 
lietuvių pranciškonų provinciolas kun. B. JURČYS, atvykęs iš Lietuvos

Nuotr. E. Čuplinsko

Vartotų drabužių išpardavimas Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. 
Gautos pajamos paskirtos labdarai Lietuvoje Nuotr. E. Čuplinsko

Atsiliepdami Į Punsko lie
tuvių pagalbos šauksmą dėl 
lenkų karinės užkardos steigi
mo Punske, Kanados lietuvių 
bendruomenė kartu su Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos.sambū
riu sušaukė skubų posėdį 1998 
m. gruodžio 3 d. Nutarta siųsti 
pasipriešinimo laiškus Lenkijos 
ir Lietuvos valdžių atstovams. 
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūris tokius laiškus jau pa
siuntė atitinkamiems pareigū
nams. Taip pat jau surinkta ir 
pasiųsta šimtai asmeninių laiš
kų. Prašome lietuvišką visuo
menę visame pasaulyje atitinka
mai reaguoti į šį lenkų veiksmą, 
aiškiai vedantį Punsko lietuvius 
į galimai greitesnį nutautėjimą. 
Daugiau informacijų galima gauti 
pas B. Degutį tel. 905 276-3124 
arba J. Kuliešių 416 232-9546.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris Kanadoje 1998 
m. gruodžio 5 d. laiškus išsiuntė 
Lietuvos respublikos preziden
tui, seimo primininkui, ministe- 
riui pirmininkui ir užsienio rei
kalų ministeriui, taipgi - Lenki
jos premjerui, vicepremjerui, 
seimo pirmininkui, seimo vice
pirmininkui ir kitiems valdžios 
pareigūnams.

Kviečiamos visos lietuvių or
ganizacijos rašyti Lietuvos ir 
Lenkijos vadovaujantiems parei
gūnams protesto laiškus. SKLIS

PADĖKA
Lietuvos-Kanados vaikų šalpos 

fondas “Globa” jau penkeri metai 
remia Lietuvos šeimas, kuriose au
ginami našlaičiai. Kanadoje surink
tos lėšos šioms šeimoms yra didelė 
parama.

Šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga sveikiname visus Lietuvos-Kana
dos vaikų šalpos fondo “Globa” rė
mėjus, linkime jiems ir jų šeimoms 
sėkmės, sveikatos ir visokeriopos 
gerovės. Nuoširdžiai dėkojame rė
mėjams už šalpą Lietuvos našlai
čiams 1997 ir 1998 metais. Aukojo: 
J. Akelaitis, N. K. Astravas, J. Bai
ley, P. Basys, L. Balsys, J. Bakis, A. 
Basalykas, R. Bekeris, V. M. But
rimas, E. Čepas, A. Dagevičius, D. 
V. Dargis, J. K. Dubauskas, V. Gu
daitis, J. P. Ivanauskas J. M. Jonu
šas, N. Jukna, O. Jurka, J. Kaliuke- 
vičius, V. Kryžanauskas, A. V. Kul
nys, G. S. Kuzmas, P. Lapinskas, B. 
Lunas, Wm. Maskell Ins., A. Mar- 
cys, J. Meiklejohn, M. Noreika, V. 
Normantas, B. V. Palilionis, V. 
Pačkauskas, J. Pargauskas, O. J. 
Petkevičius, M. A. Radžiūnai, T. 
Renkauskas, J. Rukša, V. Rukšys, 
L. Rutkauskas, J. M. Uleckas, M. 
Uleckas, G. Uleckas, G. Urbonas, 
A. ir dr. A. Valadkos, P. Vilutis, Z. 
Žebrauskas, Vankuverio lietuviai per 
V. Malerienę. LKVŠ fondas “Globa”

Lietuvos vaikų dienos cent
rams Vasagoje aukojo: $50 - A. J. 
Vaškevičiai; $30 - B. Jacka, V. E. 
Krikščiūnai; $25 - A. T. Sekoniai, 
L. D. Mačikūnai; $20 - V. E. Abro
maičiai, Č. L. Javai; A. Kanapka; 
$10 - A. P. Bridickai, V. A. Baltru
šaičiai, B. Kasparavičienė, A. Ma- 
sionienė, E. Tribinevičienė. Toron
te aukojo: $100 - G. D. Sakai; $50 
- V. Vaidotas, P. D. R. Petrauskai; 
$40 - V. Paulionis; $25 - B. J. Ta- 
mulioniai, A. P. Adomaičiai; $20 - 
KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyr., G. V. Morkūnas, H. 
I. Petkus, A. S. Draugeliai, V. L. 
Sendžikai, E. Punkrienė, J. B. Ma
žeikos, T. V. Macas, A. Pacevičius- 
Pace, G. Balčiūnienė, G. S. Kra- 
šauskai, V. Pačkauskas, B. V. Pali- 
lioniai, M. Statulevičius, D. Kalen- 
draitė ir S. Namikas, dr. J. E. Čup- 

linskai, A. L. Rimkai, P. V. Dalin- 
dos; $10 - E. M. Kazakevičiai, E. 
Simonavičienė, S. V. Aušrotai. M.P.

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

$40 - O.V.A. Skrebūnai; $35 - 
Viktoras ir Rita Navickai su šeima, 
Tillsonburg, Ont.; $30 - Gražina 
Strimaitienė; $25 - Jadzė ir Jonas 
Stanaičiai, Hamilton, Ont., Vladas 
ir Petra Jankaičiai. Irma ir Petras 
Šturmai, Vytautas Birštonas, Irma 
ir Petras Šturmai, A. T. Sekoniai, 
Wasaga Beach, Ont.; $20 - E. 
Elijosienė, O. J. Šeidžiai, Montreal, 
Que., Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, Ont., Stasys Matulionis, 
Brantford, Ont., Lidija ir Vytautas 
Bušmanai, Bradford, Ont., Kostas 
ir Eugenija Gapučiai, Bothwell, 
Ont., Regina ir Vladas Simonaičiai, 
Birutė Kazlauskaitė, Atlanta. GA 
Pranas ir Gražina Stripiniai, A. ir 
M. Pranevičiai, Alfredas Bražys, 
Gintaras, Linas, Gailutė ir jų šei
mos, Regina Beržinienė, Vienna, 
Ont., Laima ir Algis Šeškai, Genė 
ir Gintautas Venskaičiai, Teresė 
Rastapkevičienė ir šeima, Dutton, 
Ont., Marytė Janeliūnienė, Petras, 
Teklė ir sūnūs Jonas ir Stasys Ka- 
reckai, Hamilton, Ont.; $18 - Juo
zas ir Stella Miškiniai, Niagara 
Falls, Ont.; $15 - Birutė, Jonas 
Lukšiai su šeima, Tillsonburg, Ont, 
$13 - Marija ir Brian Mikelėnas - 
McLoughlin; $12 - Petras ir Aldo
na Dranginiai; $10 - Elena, Rai
mundas Namikai ir sūnūs.

PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas praneša, kad 
naujuoju “Pasaulio lietuvio” re
daktoriumi nuo lapkričio 16 d. 
pakviestas Arvydas Reneckis. 
Laiškus, straipsnius siųsti adresu: 
“Pasaulio lietuvis”, 14911 127th. 
Str., Lemont, IL, 60439-7417. Tel. 
630 257-8714, faksas - 630 257- 
9010. E-mail - Plietuvis@aol-com.

Baltiečių studijų Europoje 
konferencija Stockholme, Švedi
joje, įvyks 1999 m. birželio 17-20 
d.d. Konferencijoje bus svarstoma 
tema “Baltijos kraštai sovietų ir 
nacių okupacijos metais 1939- 
1991”. Daugiau informacijos tei
kia: Baiba Mentuzale-Kangere, 
Stockholm University, Dept, of 
Baltic Studies, S-10691 Stock
holm. E-mail: bka@balt.su.se. 
Faksas:0046-8-16-11-88. Inf.

Kun. KĘSTUTIS RALYS, N. 
Daugėliškiu parapijos klebonas, 
šiuo metu dirbantis Lietuvos 
kankinių parapijoje, Mississau- 
goje, Ont.

taausnoaai
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis KuliešiusKAUNAS
EUROPEAN MEAT
78 Six Point Road, ETOBICOKE 416 233-0610

Specialios kainos:
Daktariška dešra $1.79 sv.
Mėgėjų dešra $1.79 sv.
Maskvos dešra $5.99 sv.
Odesos dešra $3.69 sv.
Naminė dešra $4.99 sv.
Kapotas kumpis $3.99 sv.
Kumpis “Black Forest” $2.89 sv.
Dešrelės $1.79 sv.
Sardelės $1.79 sv.
Malta kiauliena $0.99 sv.
Malta jautiena $1.99 sv.

BLOOR ST.W.
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Mėsos produktai gaminami vietoje.
Didelis pasirinkimas mėsos produktų 

fabriko kainomis (wholesale).

DARBO VALANDOS: 
pirmad.-trečiad. 9 v.r - 6 v.v. 

ketvirt.- penktad. 9 v.r. - 7 v.v. 
šeštadienį 9 v.r. - 5 v.p.p.

Sekmadienį uždaryta

DELI PRODUCTS

stra Travel
& Services Ine.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

SviikiiKuiu
savo mielus keliautojus su

* šv. Kalėdom ir Naujais metais!
Telydi Dievo palaima Jus ir Jūsų šeimas.
Ačiū už suteiktą pasitikėjimą -

Nuoširdžiai Jūsų Astra Tatarsky ir šeima

$

s

stra Travel

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * 

Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas j namus per vieną parą) ’
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Pasinaudokite išankstiniais išpardavimais sekančiam vasaros sezonui,
bilietai į Lietuvą vasaros metu tik $900, išperkant iki gruodžio 31.

Kreipkitės visomis darbo dienomis 
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 41 g 763-5677
(Prie Jane St.)

Victor Rudinskas, Broker

RUBY REAL ESTATE ltd.
27 John Street (2nd Floor), 
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/z%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829

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.) Runnymedepožeminio 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, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - į Ričardą Drešerį.
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.
..... ... 1 1 1 nn"

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Riek Drešerį

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

WALTER V. DAUGINIS
IXSIRVMI - ihsaiihilv

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO Š.M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

300 North Queen St., Suite 105N 
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584
f

1998.XI.il
mailto:bka@balt.su.se
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Anapilio žinios

- Praeitą sekmadienį baigtas 
Adventinis susikaupimas Lietuvos 
kankinių šventovėje. Nuoširdžiai 
dėkojame kun. Edmundui Putrimui 
už adventinės atgaivos mintis.

- Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 20, adventinį susitelkimą Del
hi Šv. Kazimiero parapijoje praves 
kun. Kęstutis Ralys. Mišios bus 
įprasta tvarka. Išpažinčių bus klau
soma ne tik prieš, bet ir po Mišių.

- Gruodžio 24, ketvirtadienį, 
Kūčios - pasninko bei santūros die
na. Bernelių Mišios - 12 v. nakties, 
11 v.v. kalėdinių giesmių koncertas. 
Gruodžio 25, penktadienis, pirmoji 
Kalėdų diena - Mišios sekmadienio 
tvarka 9.30 v.r. ir 11 v.r.

- Gruodžio 5, šeštadienį, pa
krikštyta Roy ir Julijos (Paliulytės) 
Harvie dukrelė Alma-Uršulė.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos ateinančiais me
tais vyks sekmadieniais po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijoje. Pamokas praves 
Janina Dzemionienė. Pirmasis mo
kytojos susitikimas su vaikučiais ir 
jų tėveliais bus ateinančių metų 
pirmąjį sekmadienį, sausio 3, po 
9.30 v.r. Mišių klebonijos posėdžių 
kambary.

- Kalėdų eglutė vaikams bus 
ateinantį sekmadienį, gruodžio 20, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių. Ruo
šia parapijos Jaunų šeimų sekcija.

- Naujųjų metų sutikimui Ana
pilyje bilietai jau platinami sekma
dieniais parapijos salėje. Kitomis 
dienomis bilietus galima užsisakyti 
pas Reginą Celejewską tel. 416 
231-8832.

- Anapilio knygyne gauta Nijo
lės Bogutaitės-Dėdinienės “Šaltinė
lis” (lietuvių dainų motyvais para
šyti 95 etiudai fortepijonui) bei 
knygelė mažiesiems “Laukiame 
Kalėdų”. Taip pat turime kalėdai
čių, kalėdinių sveikinimų atvirukų 
ir kalėdinės lietuviškos muzikos 
garsajuosčių.

- Šv. Kazimiero kolegija Ro
moje, išleidusi daugybę lietuvių ku
nigų, besidarbuojančių išeivijoje, 
dabar yra perėjusi tiesioginėn Lie
tuvos vyskupų žinion kartu su visais 
išeivijos lietuvių sutelktais fondais, 
iš kurių iki šiol buvo išlaikomi pa
siryžę lietuvių tarpe darbuotis išei
vijos klierikai. Dabar kolegija su 
savo fondais remia tik iš Lietuvos 
atvykusių klierikų bei kunigų studi
jas. Todėl savo parapijoje esame 
įsteigę Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondą, kad galėtume parem
ti išeivijos lietuvius klierikus, pasi
ryžusius darbuotis mūsų tarpe. 
Prašome aukas tam reikalui aukoti 
mūsų parapijos vardu, nurodant, 
kad tai Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
20: Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. už a.a. Ireną Pranevičienę 
ir Karolį Rusiną; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje sekmadienį 3 v.p.p. už Bro
nių Vitkų; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje sekmadienį 3 v.p.p. už 
a.a. Feliksą Gurklį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, gruodžio 20, 2 

vai. p.p. jaunimo pamaldos ir Kalė
dų eglutė vaikučiams.

- Kūčių vakarą, 6 vai. iškilmin
gos pamaldos su Šv. Komunija, ku
riose giedos parapijos choras.

- Kalėdų rytą pamaldos įvyks 
9.45 vai. Šiose pamaldose nebus 
dalinama Šv. Komunija.

- Pirmą sekmadienį po Kalė
dų, gruodžio 27, pamaldos vyksta 
įprastu laiku - 9.45 v. ryto.

- Šių švenčių metu ir visada 
gausiai lankykime pamaldas. Kalė
dos suteikia mums progą paliesti 
rankas ir širdis, suteikti meilę, pri
ėmimą ir ramybę visiems.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 48 
kronikos žinutėje (I.K.) paskelb
ta, kad Sarmite D. Bulte yra 
Toronto miesto tarybos narė. Ji 
yra Kanados parlamento narė.

Anapilio vaikų darželio auklėtiniai su mokytojomis Kaukių dieną, 
spalio 31, keliavo po Anapilio sodybą, lankydami joje įsikūrusias 
lietuviškas įstaigas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienio, gruodžio 13, li

turgiją per 10.15 v. Mišias paįvairi
no fleitistės Lindos Fowl ir violon
čelininkės Sheryl duetas.

- Parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas, kurį praves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM, prasidės šį 
penktadienį, gruodžio 18, 7 v.v. su 
Mišiomis ir pamokslu. Šeštadienį 
Mišios ir pamokslas 10 v.r. ir 4 v.p.p., 
o sekmadienį įprasta tvarka. Išpa
žinčių bus klausoma pusę valandos 
prieš kiekvienas Mišias. Visi kvie
čiami šiame susikaupime dalyvauti.

- Kūčių vakarą prieš Bernelių 
Mišias parapijos choras, solistai ir 
instrumentalistai atliks kalėdinės 
muzikos koncertą 9.30 v.v., Mišios 
bus 10 v.v. Po Mišių visi parapijie
čiai bus pavaišinti kava ir pyragais, 
kuriuos paruoš KL katalikių mote
rų dr-jos skyriaus moterys.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
nami sekmadieniais zakristijoj, o 
kitu laiku parapijos raštinėje.

- Plattsburg, NY, mirė a.a. An
tanas Matulionis, dr. Juditos Čup- 
linskienės dėdė; Salt Lake City, 
UT, mirė a.a. Vincas Simanavičius, 
vyriausias Algio ir kun. Augustino 
Simanavičiaus, OFM, brolis.

- Parapijos organizuojama 
2000 m. sukakties maldininkų ke
lionė po krikščionybei reikšmingas 
vietas Italijoj vyks kitų metų ba
landžio 8-18 d.d. Užsiregistravę iki 
gruodžio mėnesio galo gauna nuo
laidą. Informacijas teikia kun. E. 
Putrimas parapijoj ir R. Valadka, 
Marlin Travel atstovas, 231-1061.

- Parapijoj platinama “Trea
sures of Lithuanian Cooking”, 
KLK moterų parapijos skyriaus 
išleista knyga ir A. Kaknevičiaus 
paruošta parapijos istorinė vaiz
dajuostė “Prisikėlimo parapija: va
kar, šiandien ir tytoj” anglų ir lie
tuvių kalba. Kioske galima įsigyti 
St. Prakapo paruoštą kalendorių - 
knygą.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
20: 8.15 v.r. už a.a. Juozą Pužą; 9.15 
v.r. už a.a. Magdaleną ir Alfonsą 
Sėliokus; 10.15 v.r. už a.a. Aušrą 
Sapijonytę, a.a. Aloyzą Viskontą, 
a.a. Zigmą Kazlauską; 10.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gruodžio 13 

popietėje dalyvavo 190 asmenų. 
Pranešimus padarė LN kult. kom. 
narys B. Stundžia.

- Kalėdų švenčių pietūs (kepta 
žąsis) bus gruodžio 20 d. LN popie
tės metu. Kviečiame visus dalyvauti.

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

- LN valdyba kviečia atsilanky
ti visus LN darbuotojus, bingo sa
vanorius, moterų, vyrų būrelių, kul
tūros komisijos narius bei “Atžaly
no” atstovus gruodžio 17, ketvirta
dienį į kalėdinį pobūvį, kuris įvyks 
Gedimino menėje. Pradžia 6 v.v.

- Naujųjų metų sutikimas - 
Vytauto Didžiojo menėje. Stalai 
numeruoti, rezervuojami iš anksto. 
Bilietai parduodami LN raštinėje 
tel. 416 532-3311. Įėjimas - $50 
asmeniui. Šilta vakarienė, šalti už
kandžiai, veiks baras, šokiams gros 
puikus orkestras.

- LN raštinė ir “Lokio” svetai
nė bus uždarytos 6 v.v. Kūčių dieną, 
gruodžio 24, ir Naujų metų išvaka
rėse - gruodžio 31. LN raštinė ne
dirbs Kalėdų dieną - gruodžio 25 
bei Naujų metų dieną - sausio L 
Svetainė “Lokys” bus uždaryta 
Kalėdų ir Naujų metų dienomis.

- Kultūros komisija pardavinė
ja ar nuomoja vaizdajuostes iš Lie
tuvos. Teirautis telefonu 416 762- 
5419 (S. Pabricienė) arba 416 763- 
1266 (V. Kulnys).

- Slaugos namams $35 aukojo 
Teodoras Stanulis. Aukos slaugos 
namams priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W, Toronto, ON, M6P 1A6.

Toronto Maironio mokyklos I skyrius Kaukių dieną (Halloween). Skyriaus mokytoja - J. KRIŠČIUNIENĖ, 
padėjėja - INA SUNGAILIENĖ

i®'
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
ANAPILYJE su orkestru “MAJOR MUSIC” 
gruodžio 31, ketvirtadienį, nuo 7 valandos vakaro

Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai
Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro I '
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.

V/sus dalyvauti maloniai kviečia -
Anapilio parapijos tarybos

administracinė sekcija

*
*
*

i

* Šilta vakarienė su vynu * Salti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokėjus linksmins puikus 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 1999-tuosius 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose.

Toronto Lietuvių Namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

Ateitininkų moksleivių žie
mos ideologiniai kursai tema 
“Statykime ateitį” įvyks gruo
džio 26-31 d.d. “Dainavoje”. 
Registruotis galima pas kun. 
Edį Putrimą telefonu 416 533- 
0621 arba elektroniniu paštu: 
kunedis@ican.net. Besidomin
tys raginami skubiai registruo
tis, nes vietų skaičius ribotas.

“Tesilinksmina dangūs, te- 
džiūgauja žemė” - tokiu pava
dinimu gruodžio 13, praeitą 
sekmadienį, Prisikėlimo parapi
jos salėje įvyko prieškalėdinis 
koncertas, kurio programą atli
ko Anapilio vaikų choras “An
geliukai”, vad. N. Benotienės, 
Maironio mokyklos kanklių an
samblis, vad. Ž. Janeliūnienės ir 
J. Adamonytės, ir choras “Vo
lungė”,. vad. D. Viskontienės, 
talkinant solistams bei muzi
kantams. Šio koncerto klausėsi 
pilna salė žmonių. (Plačiau kt. nr.).

Šv. Kalėdų proga Anapilio 
moterų būrelis “Kovai su vėžio 
liga Lietuvoje” aukojo $200. M.P.

Kun. A. Lipniūno Jaunimo 
kultūros centrui Panevėžyje 
$200 aukojo - S. E. Markaus
kai; $50 - J. Staškevičius.

“Angeliukų” chorui $100 
aukojo: V. Matulevičius, To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, 
R. G. Paulioniai.

Keltuvo vajui aukojo: $100 
- F. V. Mockai; $50 - A. I. 
Rekščiai.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 2 
metų mergaitę. Gali gyventi kartu. 
Tel. 416 535-8519.

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Galėtų prižiūrėti vaikus ir slaugyti 
senelius. Skambinti tel. 416 767- 
8130.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

t (linksmų

alėdų 
ir laimingų
SV<

Ot aujųjų metų 
visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems linki -

r1

Elena Ališauskienė 
Salomėja ir Jonas

Andruliai
Valė, Vincas

Baliūnai ir šeima 
Genovaitė Gaižutienė
Ramūnė, Algis

Jonaičiai ir šeima 
Gediminas Kurpis 
Vanda Petrauskienė 
Bronė ir Stasys

> Prakapai Jane Vingelienė $

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien ir jo žmo
na Aline atsiuntė “Tėviškės ži
buriams” atviruką, sveikinantį 
Kalėdų švenčių proga.

N. Daugėliškio Šv. Kazi
miero globos namams paau
kojo: KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius $500, Stasys ir Marija 
Jokūbaičiai $100, Adelė Ged
minienė iš Hamiltono $50.

Tinstate
You’re in good hands. 

Mes turime planą, 
kuris Jums sutaupys pinigų

“Take Two Advantage” planas 
sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

APRŪPINU NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMŲ BEI “RRSP" PLANAIS

%

G

ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

a

Alesė ir Kostas
Rašymai 

Laima ir Česlovas
Senkevičiai

Aušra, Henrikas
Trussow ir šeima

Vida, Gintautas
Tumosai ir šeima

“Park Lithuania” 25-mečio 
sukakties proga KLB Toronto 
apylinkės valdyba ir parko pa
vadinimo iniciatorius St. Jokū
baitis yra gavę raštu nemažai 
sveikinimų, jų tarpe Kanados 
parlamento narės Sarmite D. 
Bulte, M.P., Toronto miesto 
burmistro Mel Lastman’o, tary
bos narių Chris Korwin-Kur- 
czynski ir David Miller.

RON VANAGAS
Agentas

311 Matheson Blvd. E.. Mississauga, Ont. L4Z1X8

Darbo tel.: 905 897-5280 
Namų tel.: 416 621-1261 
Fakso nr.: 905 507-8456 
“Pager” nr.: 416 772-1591

Kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
išėjo į pensiją ir apsigyveno prancū
zų jėzuitų namuose netoli Montre
alio - St. Jerome, Que. Jis Aušros 
Vartų parapijoje dirbo beveik 45 
metus. Tik vieną kartą trumpam 
buvo išvykęs į Čikagą. Jo akyse iš
augo dvi kartos. Buvo visų labai 
gerbiamas. Gruodžio 6 d. parapijos 
tarybos surengtas su juo atsisveiki
nimas pritraukė daug parapijiečių 
ir svečių iš Toronto, Otavos, Šv. 
Kazimiero parapijos bei kaimynų 
prancūzų.

Iškilmė prasidėjo Mišiomis, 
kurių procesijoje dalyvavo unifor
muoti skautai, pamaldų skaitovai, 
parapijos tarybos nariai, Mišių pa
tarnautojai ir dvasiškiai: mons. 
Mario Paquette, prel. Jonas Staške
vičius, kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, ir kun. J. Aranauskas. Mišių 
pradžioje mons. M. Paquette anglų 
ir prancūzų kalbomis Montrealio 
kardinolo vardu padėkojo kun. J. 
Aranauskui už ilgą ir gražų lietuvių 
aptarnavimą ir atsiprašęs, kad turįs 
kitų įsipareigojimų, išvažiavo. Mi
šių skaitinius atliko Audra Verby- 
laitė-Zicha, Juozas Piečaitis, Linas 
Staškevičius ir dr. Jonas Mališka. 
Pamokslą pasakė prel. J. Staškevi
čius, įvertindamas kun. J. Aranaus- 
ko ilgą ir našų darbą parapijoje. 
Aukas atnešė du skautai. Mišių 
metu giedojo parapijos choras ir 
vieną giesmę - sol. Gina Čapkaus- 
kienė.

Atsisveikinimo pokylis įvyko 
parapijos salėje. Prie skoningai pa
puoštų stalų susėdo ir žilaplaukiai, 
ir jaunos šeimos su savo atžalomis. 
Salė buvo perpildyta, todėl rengė
jams dar teko įterpti keletą stalų 
daugiau. Programą pradėjo nuošir
džiu žodžiu parapijos tarybos narė 
Genovaitė Kudžmienė ir perskaitė 
gautus laiškus: vysk. Pauliaus Balta
kio, OFM, kun. Gedimino Kijaus- 
ko, SJ, kun. dr. Viktoro Skilandžiū- 
no ir Stasio Jaugelio, Kanados lie
tuvių kunigų vienybės, Lietuvos 
kankinių bei Delhi parapijų, Gero
jo Ganytojo misijos ir prel. Prano 
Gaidos vardu linkėjimus perdavė 
prel. J. Staškevičius. Taip pat šiltą 
žodį tarė kun. K. Ambrasas. Dvi 
dainas padainavo sol. Antanas 
Keblys. Jam akompanavo muz. 
Aleksandras Stankevičius. Seselė

Tel.: 766-5827

ĄDAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA AD AM ONYTĖ, AJ.B.

PETRAS ADAMONIS, CJ.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

JEI KAS NORĖTŲ į namus ar į 
rengiamus švenčių pobūvius pasi
kviesti Kalėdų senelį, juo pabūti 
sutinka Linas Narušis. Skambinti 
tel. 905 277-1128.

Į NUOSAVĄ NAMĄ, atskirą kam
barį galiu priimti vyresnio amžiaus 
asmenį pilnai priežiūrai. Geros są
lygos. Yra patirtis. Skambinti 416 
536-4742 Reginai Toronte.

PRIŽIŪRĖSIU vyresnio amžiaus 
žmogų ar ligonį savo namuose. 
Užtikrinu labai geras gyvenimo 
sąlygas šeimos rate ir nuoširdžią 
bei gerą priežiūrą. Skambinti 416 
626-0219.

REIKALINGA AUKLĖ 4 mėnesių 
vaikučiui, kuri gyventų su mumis, 
padėtų namų ruošoje bei gamintų 
valgį. Pageidautina, kad turėtų SIN 
(Social Insurance Number) ir šiek 
tiek kalbėtų angliškai. Skambinti 
Dorai tel. 905 624-0437 Mississ- 
augoje.
HAMILTONO LIETUVIŲ NA? 
MUOSE “RAMBYNE” yra laisvų 
butų. Teirautis pirm.-penktad. 
tarp 9-12 vai. tel. 905 526-8281.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti

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

Paulė iš Putnamo kalbėjo seselių 
vardu ir seselė Judita su Jonu 
Adomoniu “Rūtos” klubo vardu. 
Po jų muz. Lavrenti Djintcharadze 
pianinu paskambino kun. J. Ara
nauskui skirtos savo kūrybos.

Lietuvių bendruomenės vardu 
kalbėjo Arūnas Staškevičius ir 
“Nepriklausomos Lietuvos” - re
daktorė Birutė Nagienė. Sol. G. 
Čapkauskienė atliko keturias dai
nas. Jai akompanavo muz. Mme M. 
Roch. Tada atsisveikindama trum
pai kalbėjo katalikių moterų drau
gijos vardu Danutė Staškevičienė, 
šaulių vardu - Aldona Vaičekaus- 
kienė ir skautų - Romas Otto. Vy
rų dainos vienetas, vad. muz. A. 
Stankevičiaus, padainavo keturias 
dainas, Šv. Onos draugijos vardu 
atsisveikino Elvyra Burkšaitienė ir 
lietuviškos mokyklos - gražiom 
deklamacijom - Alexander Forster, 
Karina Paulauskaitė ir Alina Staš- 
kevičiūtė. Programą užbaigė para
pijos choras, vad. L. Djintcharadze, 
koordinuojant Antanui Mickui. Po 
trijų dainų choro vardu žodį tarė 
Aldona Morkūnienė, o ketvirta dai
na buvo skirta kun. J. Aranauskui - 
pagal Henriko Nagio eilėraštį “Ne
išsiskirkim, broliai”. (Melodiją su
kūrė muz. L. Djintcharadze). Po to 
tarybos pirm. Romas Verbyla ir G. 
Kudžmienė kun. J. Aranauskui įtei
kė gražų adresą nuo visų čia susi
rinkusių. Visi sugiedojo “Ilgiausių 
metų”.

Programa ilgoka, bet gerai iš
dėstyta, nebuvo nuobodi. Pabaigoje 
už visą renginį ir visiems dalyviams 
padėkojo kun. J. Aranauskas. Jis ir 
palaimino vaišes, kurios buvo gau
sios ir greitai aptarnaujamos. Vai
šių metu sugrįžo ir mons. M. Pa
quette. Po vaišių žmonės neskubėjo 
skirstytis. Vis dar norėjo pasikalbėti 
su išvažiuojančiu mylimu kunigu. 
Beveik visi kalbėtojai įteikė po 
dovanėlę ir visų bendra mintis bu
vo, kad kun. J. Aranauskas mūsų ne
pamirštų ir dažnai mus aplankytų.

Aušros Vartų šventovėje 
Advento dvasinis susitelkimas - re
kolekcijos bus gruodžio 21-23 d.d., 
10 vai. Atsiteisimo Mišios bus au
kojamos už susikaupimo dalyvius, 
parapiją, Lietuvą ir visą pasaulį. 
Pokalbių temos - maldos būdai, es
mė, mūsų tikėjimas. B.S.

FAX: 766-1349

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, AJ.B.

Res. 514 256-5355

ŽIEMA - GERIAUSIAS LAIKAS 
namų vidaus remontams bei deko
ravimams. Visiems patarnauti pa
siruošę geri specialistai. Skambinti 
Zeniui tel. 905 301-7513 arba 905 
301-3729.

JAUNA MEDIKĖ kalbanti lietuviš
kai, angliškai ir rusiškai ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus arba slau
gyti ligonius. Tel. 905 271-0957.

REIKALINGA MOTERIS prižiū- 
rėti 3 m. ir 5 m. amžiaus mer
gaites. Gali gyventi kartu. Skam
binti po 5 vai. tel. 416 236-9662.

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 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

BANGA RENOVATIONS, namų re" 
monto bei pataisymu 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.

LIETUVIŠKA MUZIKA
kiekvieną dieną 

tarp 9-10 v.r. Radijo stotis 
WTOR. AM banga 770.

mailto:kunedis@ican.net

