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“Regėjau naują dangų 
ir naują žemę“

50 “Tėviškės žiburiams” 50
PREL. DR, ANTANAS RUBŠYS, 

Manhattan College

Šių metų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventimas yra nepaprasti 
verpetai laiko upėje, nes ne tik 
krikščionys, bet ir visi Žemės 
gyventojai švenčia retą įvykį - 
XX šimtmečio užsklandą ir III 
tūkstantmečio pradžią. Šventi
mas siejasi su atmintimi, pasa
kojimu ir įvardijimu. Žmogui 
įgimta atsiminti, pasakoti ir 
įvardyti tai, kas lemtinga ir am
žinai išlieka. Šis žmogaus polin
kis yra svarbus žmonijos turtas. 
Švęsdama lemtingus įvykius, 
žmonija ne tik įprasmina dabar
ties džiaugsmą ir skausmą, bet 
ir patiria iššūkį - pašaukimą 
kurti ateitį.

Laikas ir erdvė yra pagrin
diniai kūrinijos reiškimosi bū
dai. Laikas yra mastas, kuriam' 
būdinga trukmė, nuoseklumas 
ir nenutrūkstama bei negrįžta
ma tėkmė. Laiko trukmė ma
tuojama šimtmečiais, metais, 
mėnesiais, dienomis, valando
mis... Būti asmeniu tolygu turė
ti asmenišką gyvenimo apybrai
žą, nes buvimas laiko tėkmėje 
sąlygoja asmens tapatybę ir sa
vitumą. Užtat, norėdami pažinti 
kitą žmogų, teiraujamės apie jo 
gyvenimo raidą ir patirtį. Laikas 
sąlygoja ne tik pavienius asme
nis, bet ir tautas bei religijas. Ir 
tautinė, ir religinė savimonė re
miasi atsiminimu lemtingų pra
eities įvykių, kurie, duodami sa
vitą tapatybę, suburia žmones 
ateičiai.

“PRADŽIOJE" DIEVAS 
SUKŪRĖ VISATĄ

Pradžios knyga rašo, kad 
“pradžioje” Dievas sukūrė dan
gų ir žemę. Ši apreiškimo tiesa 
liudija, kad tikėjimas suvokia 
Visatą kaip nuostabią dovaną, 
kurią sukūrė visagalis ir mylintis 
Dievas. Nuo senovės kai kurie 
filosofai laikė savaime supran
tamu dalyku, kad Visata yra 
amžina ir nesukurta. Platonas ir 
Aristotelis, kartu su kitais grai
kų filosofais, laikėsi tokios pat 
nuomonės. Ir Demokritas, gy
venęs anksčiau negu Aristotelis, 
mokė, kad Visata yra amžini 
“atomai ir tuštuma”. Bemaž iki 
šiol daugumas materialistų va
dovavosi prielaida, kad materija 
yra amžina, nes neturi pradžios.

Graikai laiką laikė dievu ir 
laiką garbino. Iš pradžių, seno
vės graikų įsitikinimu, buvo mil
žiniška tuštuma - chaosas. Jame 
viešpatavo amžinasis dievas 
Kronas - laikas, viską suėdanti 
laiko trukmė. Ilgainiui iš cha
oso, vedami Krono, išėjo tita
nai. Anot senovės graikų, Kro
no sūnus Dzeusas davė pradžią 
naujai dievų kartai - Olimpo 
dievams.

Tikintiesiems apreiškimo 
tiesa apie Visatos sukūrimą 
“pradžioje” nėra tik vaizdus pa
sakojimas, sudarytas tam, kad 
patenkintų žmogišką smalsumą 
bei norą žinoti, kaip pasaulis at
sirado. Apreiškimo tiesa siejasi 
su bendru žmonijos klausimu 
apie tikrovišką gyvenimo pras
mės pagrindą, ieškant sau vietos 
po saule ir norint susivokti pa
saulyje. Kadangi anapusinė ga
lybė ir gerumas sukūrė Visatą, 
ta pati galybė ir gerumas tikrai 
gali išgelbėti iš blogio ir vesti į 
prasmę bei damą, kurios žmo
gus ilgisi ir ieško. Dievas, būda
mas galingas sukurti tokį nuos
tabų pasaulį, tikrai gali išgelbėti 
ir iš gyvenimo nevilties. Kūrėjui 
“nėra negalimų dalykų”! Jis ati

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!

Jubiliejiniai metai tebūna palaimos 
metai visiems!
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ma gyvastį, jis duoda gyvastį! 
Kūrėjas gali net mirtį nugalėti! 
Taigi, tikėjimas į Kūrėją gimdo 
pasitikėjimą bei duoda pagrindą 
žmogaus ilgesiui ir vilčiai, at
skleisdamas tiesą, kad amžina
sis Dievas, sukurdamas Visatą, 
ne tik apsireiškia visagalybe ir 
gerumu, bet ir apreiškia savo 
buvimą laike su kūrinija ir dėl 
kūrinijos.

Nūdien ne tik religija, bet ir 
mokslas daug svarsto apie Visa
tos pradžią - kūrimą. Neseniai 
suformuluota Visatos kilmės te
orija per “didįjį sprogimą” api
ma, bent pirmu žvilgsniu, teigi
nį, kad Visata turėjo pradžią. 
Kadangi pagal šiuolaikinę 
mokslo teoriją Visata turėjo 
pradžią, todėl ir Pradžios kny
gos pasakojimas apie Visatos 
sukūrimą turi svarią reikšmę. 
Tiesa, jame apie “didįjį sprogi
mą” nekalbama, bet apreiškia
ma, kad pasaulis yra Dievo su
kurtas ir turi pradžią. O pats 
pasakojimas kaip pasaulis buvo 
sukurtas, turi savo istorinį kon
tekstą ir atspindi tuolaikinę Vi
satos sampratą.

Įtarimą, kad mūsų Visata iš 
tikrųjų turėjo pradžią, sukėlė 
šio šimtmečio būvyje mokslinin
kų stebėjimai, kad kosminė erd
vė plečiasi. Mokslininkai darė 
išvadas: Visata su besiplečian
čia kosmine erdve turi turėti sa
vo pradinį išeities tašką. Juk jei
gu, sekdami kosminės plėtros li
nijas, grįžtume į tolimą praeitį, 
galų gale atsirastume prie ma
žyčio taško, kur prasidėjo plėt
ra. Nūdien mokslininkų plėtros 
stebėjimai rodo, kad galaktikos, 
- jų neaprėpiama aibė buvo at
rasta tik šį šimtmetį, - traukiasi 
vienos nuo kitų ir Visata toliau 
plečiasi. Taigi kadaise, prieš mi
lijardų milijardus metų, visa fi
zinė tikrovė bus buvusi įspausta 
į neįsivaizduojamai mažą ir tan
kų materijos grūdelį. Nūdien 
atomo dalelių fizika net pri
leidžia, kad anas tankus grūde
lis pradžioje bus buvęs ne di
desnis už atomo branduolį.

Maždaug prieš penkiolika 
milijardų metų ši neįtikimai su
spausta materijos galvutė ėmė 
“sprogti” ir, sprogdama, sukūrė 
erdvę ir laiką. Ugningąjį ka
muolį įprasta vadinti “didžiuoju 
sprogimu” ir, apskritai, sieti su 
Visatos pradžia. Taigi moksli
ninkai, atpažindami “didįjį 
sprogimą”, neabejotinai pasie
kia Visatos pradžios briauną. 
Nors filosofai, mokslininkai ir 
teologai įspėja, kad būtume ap
dairūs keldami nevykusius klau
simus apie aną “didįjį sprogi
mą”, sunku susilaikyti nekėlus 
klausimo kas yra kitoje Visatos 
pradžios briaunos pusėje. Ar ten 
niekas? Ar ten Dievas? Kokia 
yra “didžiojo sprogimo” prie
žastis?

Apreiškimas kalba apie Die
vo slėpinius Kristuje: 
“(Kristus) yra neregimojo

Dievo atvaizdas, 
visos kūrinijos pirmgimis, 
nes jame sukurta visa, 
kas danguje ir žemėje, 
kas regima ir neregima”

(Kol 1,15-16).
“Pradžioje buvo Žodis. 
Tas Žodis buvo pas Dievą, 
ir Žodis buvo Dievas.

* * *
Visa per jį atsirado, 
ir be jo neatsirado nieko, 
kas tik yra atsiradę” (Jn 1,1-3).

Tikėjimu žinome, kad Visa
ta turi pradžią ir yra Dievo su

Tas Žodis tapo kanu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę - šlovę Tėvo 
viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos (Jn 1,14).

Piešinio autorius - dailininkas Saulius Jaškus

kurta; šiuolaikiniai mokslininkų 
Visatos stebėjimai ir išvados pa
deda suvokti kaip Dievas kuria 
Visatą.
“ATĖJUS LAIKO PILNATVEI" 

ŽODIS TAPO ŽMOGUMI
“Tuomet Dievas tarė: ‘Te

būna šviesa!’ Ir šviesa pasiro
dė”. (Pr 1,3). Dievas kuria žo
džiu. “Bet, atėjus laiko pilnat
vei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, 
<... > kad mes įgytume įvaikys

tę. O kadangi esate įvaikiai, 
Dievas atsiuntė į mūsų širdis sa
vo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: 
‘Aba, Tėve!’” (Gal 4,4-6). Jonas 
savo Evangelijoje Jėzų - Dievo 
Sūnų - vadina Žodžiu, nes Jėzus 
yra “Žodis, (kuris) tapo Žmo
gumi ir gyveno tarp mūsų” (Jn 
1,14). Dievas atkuria Žodžiu - 
per savo Sūnų Jėzų Kristų.

Krikščionys tiki, kad Jėzus 
Kristus yra tikras Dievas ir tik
ras žmogus. Būdamas tikrai die

viškas ir tikrai žmogiškas, Kris
tus yra ir Dievo, ir žmogaus ap
reiškimas. Kristaus dieviškumas 
laiduoja jo mokymo tiesą apie 
žmogų, o Kristaus žmogiškumas 
- galimybę gyventi pagal jo mo
kymą. Todėl krikščionys tiki, 
kad, laikydamiesi Jėzaus Kris
taus gyvenimo ir mokymo, jie 
bręsta į tikrus žmones: “Mes gi 
turime ne tokį vyriausiąjį kuni
gą, kuris negalėtų atjausti mūsų 
silpnybių, bet, kaip ir mes, vi
saip bandytą, tačiau nenusidė- 
jusį” (Žyd 4,15). Dievo užmoju, 
žmogaus likimas įgyvendinamas 
per Jėzų Kristų. Jo buvimas tarp 
žmonių buvo meilės - svetingu
mo triūsas. Savo buvimu su ir 
dėl kitų Jėzus Kristus yra Dievo 
teisumas - rūpinimasis žmogu
mi. Sukurtas pagal Dievo pa
veikslą ir panašumą, žmogus yra 
šaukiamas būti Dievo teisumo ir 
meilės atspindžiu. Ne žmogus 
nustato kas yra tikras žmogišku

mas ir kokiu keliu reikia eiti, 
kad taptum žmogumi. Tai daro 
Kūrėjas, įdiegdamas žmogaus 
pašaukimą į jo širdį - į žmogaus 
prigimtį - meilės įstatymą.

Klausiančiam kuris yra pir
masis ir didžiausias įsakymas, 
Jėzus visad duodavo tokį pat at
sakymą: “Pirmasis yra šis: ‘Klau
syk, Izraeli, - Viešpats, mūsų 
Dievas, yra vienintelis Viešpats; 
tad mylėk savo Viešpatį Dievą 
visa širdimi, visa siela, visu protu 
ir visomis jėgomis’. Antrasis: 
‘Mylėk savo artimą, kaip save 
patį’” (Mk 12,29-31).

Jėzus kalba apie tris meilės 
įsakymo kelius. Aukso taisykle 
“Kaip norite, kad jums darytų 
žmonės, taip ir jūs jiems daryki
te”, jis nepasitenkina. Jėzus ne
laiko pakankamu dalyku nuolat 
raginti, kad mylėtume artimą 
kaip save patį. Jis moko: “Kaip 
mane Tėvas mylėjo, taip aš jus 

(Nukelta į 2-tą psl.)

Daugeliui Kanadą pasieku
sių pokarinių ateivių 1949-tieji 
buvo ypatingo judrumo metai. 
Reikėjo dairytis, kur pradėti 
naują gyvenimą, reikėjo apsi
prasti, ieškoti darbo ir pastogės. 
O toli gražu viso to dar neužte
ko - reikėjo ne tik kurtis, bet ir 
burtis (savi su savais, savi pas 
savus), kad neištirptum tarp 
svetimųjų, kad išliktum kas bu
vai ir kas esi. Be jokių formalių 
paskelbimų, be jokių susitari
mų, be nieko išlikti lietuviais 
buvo visų bendras ir pirmaeilis 
uždavinys. Nors naujakuriams 
kiekvienas centas buvo brangus 
ir reikalingas, bendriems lietu
viškiems reikalams ir projek
tams aukų negailėta. Tos pir
mos kuklios dedamos sumelės 
iš tikrųjų nebebuvo vien tik pi
nigai - savo reikšme jos prašo
ko visas kitas vertybes, nes tapo 
ženklu, bylojančiu išeivių tautinį 
susipratimą, solidarumą ir vie
nybe.

Šiuo judriuoju šakoto kūri
mosi ir vis kylančio entuziazmo 
laikotarpiu, tarsi koks didžio
sios kalėdinės Šviesos atspindė- 
lis, sušvito ir “Tėviškės žibu
riai”. Kad tai atsitiko, reikėjo 
idealistų pradininkų, kurie ryž
tųsi tokiam dideliam užmojui 
be tinkamesnių sąlygų, be ištek
lių ir be patyrimo, vėliau susi
spaudę sėdėtų klebonijos rū
siuose, šaltesnėmis dienomis 
net žieminių apsiaustų nenusi- 
vilkę. Į sąlygas ir nepriteklius 
nežiūrėta, nes tiktai tikslas te
buvo matomas, tik darbo pra
džia terūpėjo. Savaitraščiui leis
ti buvo įsteigta Kanados lietu
vių katalikų kultūros draugija 
“Žiburiai”. Štai steigimo pirmū
nai: P. Alekna, kun. P. Ažuba
lis, Pr. Alšėnas, A. Bajorinas, 
dr. S. Čepas, A. Čirūnas, St. 
Dargis, M. Dervinis, kun. dr. J. 
Gutauskas, dr. E. Jasevičiūtė, 
dr. A. Juozapavičius, J. Yoku- 
bynas, Vyt. Kastytis, A. Rinkū- 
nas, B. Sakalas, A. Saulis, V. 
Užupis. Užmojį parėmė Kana
dos lietuvių katalikų kunigų su
važiavimas, įvykęs Toronte 1949 
m. spalio mėn. Pirmąją Kana
dos lietuvių katalikų kultūros 
draugijos “Žiburiai” valdybą 
sudarė: pirm. B. Sakalas, nariai 
- kun. P. Ažubalis, kun. J. Bobi- 
nas, kun. dr. J. Gutauskas, kun. 
dr. J. Tadarauskas, V. Užupis ir 
dr. A. Juozapavičius.

Redaktoriumi buvo pakvies
tas tuo metu su šeima Monrea
lyje gyvenęs istorikas dr. A. Ša
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" DARBUOTOJAI, 
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ir skleidė lietuvybės idealus, iš kartos į kartą perdavė 
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VALDAS ADAMKUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

poka. Prasidėjo darbai. Smar
kiau sujudo visas Kanados lietu
vių kultūrinis gyvenimas. Nau
jas savaitraštis kaip būtinas ryši
ninkas, kaip prasidėjusios visuo
meninės veiklos veidrodis jungė 
besikuriančius tautiečius, skati
no organizuotis, stiprino krikš
čionišką bei tautinę dvasią. Dr. 
A. Šapoka “Tėviškės žiburius” 
pats vienas redagavo iki 1954 
metų, kol susilaukė stiprios tal
kos - į redakciją įsijungė kun. 
dr. Pranas Gaidamavičius-Gai- 
da, vėliau perėmęs redagavimą, 
1961 metais staiga mirus dr. A. 
Šapokai. Redaktoriaus pava
duotoju buvo pakviestas Anta
nas Rinkūnas, tuo metu ėjęs ir 
“Žiburių” spaudos bendrovės 
pirmininko pareigas. (Spaudos 
bendrovė, įsteigta 1950 m. no
rint laikraščio leidybai sudaryti 
tvirtesnį ekonominį pagrindą, 
veikė iki 1964 m., kada KLKK 
draugija įsigijo nepelno organi
zacijos teises.) Netrukus redak
cijoje pradėjo pastoviai dirbti 
Vytautas Kastytis-Tvardauskas, 
daugiau kaip 30 metų rašęs ir 
redagavęs savaitraščio skyrius, 
dėl nesveikatos iš “TŽ” pasi
traukęs 1998 m. vasarą.

Pirmuoju laikraščio admi
nistratoriumi dirbo Jonas Pra- 
kapas. Vėliau - A. Saulis, F. 
Urbonienė, J. Kaknevičienė, S. 
Andrulienė. Spaustuvėje darba
vosi Karolis Rusinas, jam pasi
traukus - Kazys Otto, po jo - 
apie trisdešimt metų iš Argenti
nos atvykęs Vytautas Balčiūnas. 
Be jų, minėtini dar ilgamečiai 
spaustuvės darbuotojai: L. Šal
na, V. Abromaitis, H. Petkus ir 
L. Kurpienė. Keitėsi ir leidėjų 
(KLKK draugijos) vadovybė. 
Vieni ilgiau, kiti trumpiau drau
gijai vadovavo: J. Andrulis, V. 
Aušrotas, V. Krikščiūnas, P. 
Bražukas, dr. S. Čepas. Visada 
jiems uoliai ir nuoširdžiai talki
no renkami valdybos nariai. 
Laikraščio leidybą rėmė ir "glo
bojo parapijų klebonai, ypač 
kun. Petras Ažubalis, visą laiką 
stengęsis kiek įmanoma suda
ryti “TŽ” darbui palankiausias 
sąlygas.

Šiuo metu, kaip ir galima 
buvo laukti ir tikėtis, į laikraščio 
leidybos darbus įsijungė jau iš
eivijoje užaugusi karta. KLKK 
draugijai “Žiburiai” vadovauja 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. 
Kiti draugijos valdybos nariai: 
prel. J. Staškevičius, kun. A. Si
manavičius, OFM, dr. Č. Jonys, 

(Nukelta j 2-rą psl.)
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MIELI IR BRANGŪS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”KERĖJAI

Jau pusę amžiaus Jūsų laikraštis it žiburys nušviečia 
kelią ne vienam pasiryžėliui ugdyti ir puoselėti tautos dvasią.

Iš visos širdies sveikiname Jus visus, buvusius ir esa
mus “Tėviškės žiburių ” redaktorius, bendradarbius, rėmė
jus. Visa Jūsų laikraščio veikla per šiuos 50 metų yra svarbus 
mūsų gyvenimo metraštis, liudijantis tiek karčią mūsų vals
tybės dalią okupacijos laikais, tiek ir džiugius bei svarbius 
tautai darbus ir sprendimus, esančius jos Nepriklausomy
bės valioje.

Linkime visam Jūsų laikraščio kolektyvui ir toliau 
būti ne tik atidžiais besimainančio gyvenimo stebėtojais, bet 
ir toliau skatinti savitarpio supratimą, aukštą moralę, tauti
nės kultūros gyvastį.

Tegul Jūsų šviesios mintys dar ilgai žadins mūsų 
tėvynainių viltį ir stiprins kilnius jų siekimus.

Pagarbiai -
Andrius Kubilius, 

Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas 
Vilnius, 1999.XI.19

MIELI REDAKTORIAI, ŽURNALISTAI, 
LEIDĖJAI, TALKININKAI,

Karštai sveikinu su įspūdingu laikraščio jubiliejumi. 
Jau 50 metų “Tėviškės žiburiai” lanko tūkstančius lietuvių 
Kanadoje ir už jos ribų ir tuo vienija mus visus, vienija 
spausdintu lietuvišku žodžiu, žiniomis apie svarbiausius 
įvykius ir procesus bendruomenėje, Lietuvoje, Kanadoje, 
pasaulyje. Savaitraščio pirmojo 50-čio proga leiskite pakelti 
šampano taurę už visus Jus, nes be Jūsų pastangų lietuvių 
kultūra būtų daug netekusi. Jūsų (ir mūsų) laikraščio svarba 
seniai jau išėjusi už Kanados ribų, belieka tik tą puikų darbą 
tęsti. Tad visiems Jums nuoširdžiausiai linkiu didelės asme
ninės laimės, geros sveikatos, tokios pat kantrybės ir pasiau
kojimo mylimiems ir laukiamiems “Tėviškės žiburiams”, kad 
jie mus lankytų kaip lankę.

Jūsų bendradarbis -
Dr. Alfonsas Eidintas, 

Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir 
Įgaliotasis Ambasadorius Kanadoje

50 “Tėviškės žiburiams”50
(Atkelta iš 1-mo psl.)

J. Andrulis, A. Aušrotaitė-Ši- 
monėlienė ir V. Piečaitis. Kad 
“Tėviškės žiburiai”, išskyrus 
trumpas metines atostogas, išei
tų reguliariai kiekvieną antra
dienį, rūpinasi nuolatiniai šio 
savaitraščio darbuotojai: vyr. 
redaktorius prel. dr. Pr. Gaida, 
red. C. Senkevičius, red. R. 
Sakalaitė-Jonaitienė, spaustu
vės vedėja G. Gaižutienė, V. 
Tumosienė, korektorius G. 
Kurpis, administratorės A. Le- 
šinskaitė-Trussovv ir V. Baliū- 
nienė. Laikraščio išsiuntinėjimą 
atlieka K. Rašymas, V. Petraus
kienė, E. Ališauskienė ir V. Ba
lionas. Neapskaičiuojamai svar
bią paramą laikraščiui teikia 
Anapilio korporacija su pirmi
ninku J. Andruliu ir Lietuvos

kankinių parapija su klebonu 
prel. J. Staškevičiumi.

Šiandien sunku būtų beiš- 
vardinti visus geruosius savano
rius talkininkus, dirbusius laik
raščio ekspedicijoje, padėjusius 
ruošti metinius renginius, rin
kusius aukas ar kaip kitaip pri
sidėjusius, kad savasis periodi
nis žodis gyvuotų. Kas besuskai- 
čiuos tuos šimtus nuolatinių 
bendradarbių, rašiusių, fotogra
favusių, be jokių honorarų išti
kimai dirbusių lietuviškajai išei
vijos spaudai. Per penkis de
šimtmečius visa tai sukūrė di
džiulę spaudos mylėtojų ir dar
buotojų šeimą, išsiryškinusią jau 
trimis kartomis. Metams bai
giantis “Tėviškės žiburiai” mini 
savo gyvavimo 50-metį. Nueitas 
kelias ilgas ir vingiuotas, bet vis 
įkalnėn, vis aukštyn. Ar jau vir
šūnė pasiekta? Laikas prisiminti 
kaip ėjome, pamąstyti kaip to
liau eisime. Medžiagos tam su
sikaupė pakankamai. Bet kaip 
bebūtų, reikia aiškaus žvilgsnio 
ateitin. Reikia darbo, reikia 
Dievo palaimos. O labai reikia 
ir meilės lietuviškam žodžiui. 
Miela džiaugtis, kad ligi šiolei 
to netrūko. Tebūna ir ateityje 
ne kitaip. Snk.

• Keičiasi žmonės, bet nesikeičia ne
mari lietuvio dvasia, trokštanti gy
venti laisvai ir nepriklausomai. To
ji dvasia neša tėviškės žiburį iš kar
tos į kartų su atnaujintu ryžtu.

Antanas Rinkūnas,
"Tėviškės žiburiai" 1964.XD.24

nešti gerąją naujieną <...> 
skelbti maloningų Viešpaties 
metų <...> Šiandien išsipildė 
ką tik jūsų girdėti Rašto žo
džiai” (Lk 4,1-22).

Dievo karalystė dar nėra ta
pusi visapusiška tikrovė. Laiko 
upė tebeteka. Istorija tęsiasi. 
Patiriame nudelsimą, meldžia
mės prašydami: “Teateinie Ta
vo karalystė!” Mat mūsų gyven
seną sąlygoja nauja laiko sam
prata, - “jau atėjo” ir “dar ne”, 
arba eschatologinė įtampa, - 
Pabaigos amžius atėjo, bet blo
gis ir mirtis dar siaučia. Nenuo
stabu, kad baigiantis XX šimt
mečiui ir žengiant j III tūkstant
metį, daug kur ima reikštis 
pasaulio galo karštligė.

Eschatologija yra tikėjimo 
pastangos suvokti Pabaigos am
žiaus reikšmę ir Artumą Dievo 
laiko upėje - įvykiuose. Istorija 
liudija krikščionių šių pastangų 
įvairovę. Nuoseklus mėginimas 
yra pranašiška eschatologija. Ji 
pabrėžia, kad žmogus yra šau
kiamas dabartyje apsispręsti už 
Dievo teisumo ir meilės užmojį. 
Ateitis prasideda dabartyje!

Pranašiškoji eschatologija iš 
esmės teigia, kad Dievas ir 
žmogus - Kūrėjas ir kūrėjėlis - 
kuria kartu jau atėjusią ir dar vis 
ateinančią Dievo teisumo kara
lystę. Žmogaus sąveika su Die
vo iniciatyva reiškia, kad žmo
gus triūsia visad atsiverdamas 
Dievo buvimui su ir dėl kūrini
jos. Žmogaus triūsas nėra be
vertis, nes kurdamas gyvenimą 
žemėje žmogus deda galutinius 
Dievo karalystės pamatus. Da
lyvavimas istorijoje yra būtinas 
ir svarbus, nes toks yra Kūrėjo 
užmojis. Kūrinio įnašas į istoriją 
- laimėjimai - sudaro Karalys
tės metmenis, arba parengiamą
ją apybraižą, kurią Kristus ant
rojo atėjimo metu permainys ir 
apreikš ją visoje garbėje. Žmo
gus yra šaukiamas triūsu ir me
nu, išmintimi ir įgūdžiais kurti 
“su Kristumi ir Kristuje” Dievo 
karalystę žemėje, kuri bus per
mainyta į amžiną Dievo kara
lystę.

Apokalipsės pranašas skel
bia: “Aš regėjau naują dangų ir 
naują žemę, nes pirmasis dan
gus ir pirmoji žemė išnyko. 
<... > Ir išgirdau galingą balsą, 
skambantį nuo sosto: “Štai 
Dievo padangtė tarp žmonių. 
Jis apsigyvens pas juos ir jie bus 
jo tauta, o pats Dievas bus su 
jais. Jis nušluostys kiekvieną 
ašarą nuo jų akių; ir nebebus 
mirties, nebebus liūdesio nei ai
manos, nei sielvarto, nes kas 
buvo pirmą praėjo” (Apr 21, 3- 
4). Dievo Žodis tveria amžiais.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” redakcijoje Šv. Jono Krikštytojo parapijos priestate 1956 metais. Dešinėje - pirmasis 
vyriausias savaitraščio redaktorius dr. Adolfas Šapoka, miręs 1961 m., ir jo padėjėjas kun. dr. Pranas Gaida

“Regėjau naują dangų ir naują žemę”
(Atkelta iš l.-mo psl.) 

mylėjau” (Jn 15,9). Užtat Jėzus 
ir pabrėžia: “Aš jums duodu 
naują įsakymą, kad vienas kitą 
mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, 
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas 
kitą! Iš to visi pažins, kad esate 
mano mokiniai, jei mylėsite vie
ni kitus” (Jn 13, 34-35). Artimo 
meilė nebebus matuojama vien 
tik žmogaus - mūsų - meile sau, 
bet ir meile, kuria Dievas žmo
gų pamilo (žr. 1 Jn 4,16).

Meilė turi daug veidų. Mei
lės šaknys yra patyrimas, kuris 
veda žmogų iš savęs artimo link. 
Dažnai norime būti su kitu as
meniu dėl to, kad šis asmuo yra 
patrauklus. Mylėti - tolygu mo
kytis gyventi. Noras būti su kitu 
asmeniu gali iš tikrųjų būti pro
ga ir katalizatorius augti į norą 
ir ryžtą dosniai gyventi dėl kito, 
- išeiti iš savęs, norint stiprinti 
kitų būtį ir buitį.

“ATĖJO ĮVYKDYMO METAS. 
DIEVO KARALYSTĖ ČIA PAT... "

Įsikūnijęs Dievo Žodis pa
darė žmoniją paveldėtoja Paža
do, kadaise duoto Izraeliui. Pa
žadas yra ir Gerojo Naujiena ir 
reiklus iššūkis. Apreiškimo švie
soje, ši Geroji Žinia šitaip

skamba: “Aš, Dievas, kuris esu 
su tavimi ir dėl tavęs, myliu tave, 
myliu visus žemės žmones”. Ši 
Geroji Žinia meta iššūkį: “Aš, 
Dievas, šaukiu tave bei visus že
mės žmones mylėti mane ir vie
ni kitus, kaip aš jus iš pat pra
džių myliu”. Tai reiklus kvieti
mas į Dievo karalystę.

Kviesdamas žmogų tapti 
Karalystės nariu, Dievas nedės
to geografijos, neįsako žmogui 
kur turėtų gyventi, bet veikiau 
moko kaip reikia gyventi. Dievo 
karalystė yra teisumo veikla: at
kurianti, gydanti, įprasminanti 
buvimą ir elgimąsi teisingai. 
Netikėtas ir stebinantis teisumo 
apreiškimas: esi mylimas, kad 
mylėtum; tau atleista, kad at
leistum! Dievo karalystė apima 
Dievo užmojo galutinį įvykdy
mą žemėje ir danguje, laike ir 
amžinybėje.

Taigi Dievas nelopo, bet, 
apreikšdamas naują gyvenimo 
kokybę, atnaujina. Dievo jėga ir 
Artumas jau yra laiko upėje: 
“Atėjo įvykdymo metas. Dievo 
karalystė čia pat. Atsiverskite ir 
tikėkite Evangelija” (Mk 1,14). 
Jėzus sutapatina save su Dievo 
jėga ir Artumu istorijoje: “Vieš
paties Dvasia šu manimi <...>

“Tėviškės žiburių” leidėjų, Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos 
“Žiburiai” valdyba: iš kairės - sekretorė Aldona Aušrotaitė-Šimonėlienė, 
Anapilio atstovas Jonas Andrulis, iždininkas dr. Česlovas Jonys, pirminin
kė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, narys Vincas Piečaitis, vicepirmininkas 
prel. Jonas Staškevičius. Trūksta vicepirm. kun. Aug. Simanavičiaus, OFM

“TŽ” ekspedicijos darbuotojai, kas savaitę sąžiningai paruošiantys laikraš
tį siuntimui paštu. Iš k. Vincas Baiiūnas, Elena Ališauskienė, Kostas Rašy
mas, Valentina Baliūnienė, Vanda Petrauskienė

Savaitraščio “Tėviškės žiburiai” paruošiamuosius darbus atlieka nedidelis būrys tarnautojų. Iš kairės - adminis
tratorė Aušra Lešinskaitė-Trussow, techninės redaktorės pavaduotoja Vida Tumosienė, redaktorius Česlovas Sen
kevičius, vyriausias redaktorius prel. dr. Pr. Gaida, redaktorė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, techninė redaktorė 
Genovaitė Gaižutienė, administratorė Valentina Baliūnienė, korektorius Gediminas Kurpis

Pirmojo numerio vedamasis 1949

Plačiam bare
Išeivių gyvenime deginančiai aktualių problemų daugiau negu 

gyvenime tautiečių, gyvenančių savame krašte, savo tėvų žemėje. Iš
eiviai turi daug daugiau ir grynai praktiškųjų, asmeniškųjų ir visuo
meninių bei tautinu problemų. Tinkamas šitų problemų pastatymas 
bei tinkamas sprendimas ir nedidelėm grupėm išeivių laiduoja gerą 
ateitį, tautai garantuoja nuo jos organizmo atskirtųjų dalių gyvastin
gumą, jų gyvesnį pasireiškimą ir naudą visos tautos reikalui.

Palyginus jauna, dar nė šimto metų neturinti, lietuviškoji išeivi- I 
ja, deja, atsparumu negali pasigirti. Kaip norma, jos trečioji karta iš- 
tautėja, pasiduoda aplinkos veikimui ir nuo tautos kamieno nutols
ta. Tai liūdnas reiškinys. O pagrindinė priežastis be abejo yra ta, kad 
dažnas lietuvis išeivis, ateidamas į naują kraštą, nebuvo pakankamai 
sąmoningas, neatsinešė vientisos dvasios, čia nebuvo, kas pagelbėtų 
jam išlaikyti amžių suformuotą lietuviškojo tipo asmenybę, išryškinti 
lietuviškąsias vertybes bei lietuviškuosius bruožus. Svetur lietuvis iš
eivis neįvertino savęs bei savųjų tautinių vertybių, nesuprato galįs 
didžiuotis jomis ir lenkė galvą prieš kitoniškas gyvenimo formas, 
stengėsi jas kuo greičiau pasisavinti.

Lietuvių tauta nuo 19 amž. pabaigos pergyveno dvasinę krizę. 
Lietuviškoji dvasia buvo suskaldyta beatodairiškos kritikos senųjų 
tautos tradicijų. Viską neigianti nihilistinė srovė, dar ir dabar nesu
sigaudanti, ko nori ir ko siekia, sužalojo tautos dvasią, apardė jos 
veidą, bet nedavė jokios pozityvios atramos. Visai vienišas arba, kad 
ir gyvenąs kiek didesniame būrelyje savų tautiečių, tokios apardytos 
dvasios išeivis savo viduje neberado gaivinančios jėgos šaltinių, nesi
jautė turįs savų brangintinų vertybių ir laipsniškai linko susilieti su 
vyraujančia aplinka.

“Tėviškės žiburiai” nori stoti pilnutinio lietuviškumo sargybon, 
nori gaivinti pilnutinę lietuvišką dvasią, suformuotą amžių kely, nori 
gaivinti ir palaikyti visas lietuviškąsias tradicijas bei papročius, puo
selėti lietuviškąją kultūrą, skleisti lietuviškųjų laukų gaivinančiojo 
vėjelio dvelkimą, šviesti daugybę šviesų, švieselių, žiburių žiburėlių, 
kurie spindi tėviškės pastogėje ir po žydriuoju jos dangumi.

Veikiamas rytų Europoje per ilgai užsitęsusios pozityvistinės ir 
nihilistinės dvasios, patekęs j klystkelius, neretas lietuvis šiandieną 
nebelinkęs prisipažinti prie esminio lietuviškojo bruožo - religingu
mo ir katalikiškumo. Dažnai net didelis patriotas nejaučia tuo būdu 
žalojąs pilnutinį lietuviškumą. Juk religinės, katalikiškos nuotaikos 
yra neatsiejamas lietuviškojo charakterio bruožas, nuo amžių buvęs 
vienas iš pagrindinių veiksnių tautos gyvenime. Lietuvio dvasią gau
biąs katalikiškumas visais sunkiausiais tautos gyvenimo momentais 
yra buvęs ir tebėra tikriausias pajėgumo šaltinis ir atsparumo laidas. 
Ir niekad lietuvis nėra tiek lietuviškas, kaip gaubiamas religinės 
nuotaikos. Katalikybė ir jos amžiais išdirbtos gyvenimo formos lie
tuviui yra būdingiausios. Su ja yra susijęs visas lietuvio gyvenimas. 
Lietuvoje beveik nerastum plačiau paplitusio papročio ar kokios 
apeigos, kuri vienu ar kitu būdu nebūtų surišta su religija. Lietuvio 
niekas tiek nejaudina, kaip jo tikėjimo įžeidimas. Gindamas tikėjimą 
lietuvis gynė savo tautą, o gindamas tautą gynė tikėjimą. Tai mums 
rodo pavyzdys sunkią maldaknygių naštą tempiančio knygnešio, baž
nyčią ginančio Kražių skerdynių karštuolio arba ir nūdienio Lietu
vos žaliųjų girių kovotojo, kryžiaus ženklu prašančio Aukščiausiojo 
globos ir stiprybės. Ir kasdienybėje lietuvyje niekad taip nesireiškia 
pilnutinė lietuviška dvasia, kaip tada, kai suklupęs prieš altorių gie
da “Pulkim ant kelių” ar kitą kurią religinę giesmę; kaip tada, kai iš
eidamas į laukų darbus meta žvilgsnį į pavartės kryžiaus Rūpintojėlį 
ar Nukryžiuotąjį; kaip tada, kai sekmadienio popietę, apžiūrėdamas 
derlių, dėkodamas Kūrėjui ir prašydamas sėkmingos piūties, kalba 
poterius.

Kokia jėga lietuvyje reiškiasi religinis momentas, kaip jam pa
trauklūs yra religinio bei bažnytinio gyvenimo papročiai, pastebėjo 
net religijos priešai. Juk net Lietuvos laisvamanių patriarchas ir or
ganizatorius J. Šliūpas, vedamas patriotizmo, pats rūpinosi lietuviš
kųjų parapijų organizavimu ir bažnyčių statymu JAV. Ir kas šian
dien galėtų sakyti, kad Šliūpas tada klydo? Ar bažnyčia ten nėra vi
sas tenykščio lietuviškojo gyvenimo centras? Iš tikrųjų lietuviui nėra 
kitos tokios stiprios atramos pasaulio platybėse, kaip jo iš tėvynės iš
sineštoji nesužalota lietuviška katalikiška dvasia. Atsisakęs tėvų dva
sios, jų gyvenimo formų, papročių bei tradicijų, lietuvis nebebus lie
tuvis. Kuo gi jis tada skirsis nuo kitų? Nejau vien kalba? Ją juk ir ne
lietuvis gali išmokti. Bet nelietuvis niekad neįgys pilnos lietuviškos 
dvasios, neįgys lietuviškojo charakterio. Ko kitatautis neįgys, to lie
tuvis ir norėdamas ilgai neatsikratys. Norėdamas pasirodyti tarytum 
moderniškas, neigdamas tėvų religiją ir papročius, lietuvis tik save 
sukarikatūrina, bet amžiais suformuotųjų tautinių bruožų nepajėgia 
atsikratyti. Net pačiam jam nepastebint, lietuvyje lieka religingumo 
dvasios ir tada, kai jis net kovoja prieš ją.

“Tėviškės žiburiai” dėlto laikosi nusistatymo, kad išeivių lietuvių 
gyvenimas turi būti tvarkomas ir organizuojamas nepamirštant šio 
pagrindinio veiksnio, visada jam skiriant tinkamą vietą ir vaidmenį. 
Tai nebus pastoracijos reikalams skiriamas religinis laikraštis, bet 
lietuvių katalikų laikraštis. Jei lietuvių išeivių tarpe nesirodytų ten
dencijos žaloti pilnutinį lietuviškumą paneigiant katalikiškąjį bruo
žą, “Tėviškės žiburiams” nė nereikėtų savo katalikiško nusistatymo 
akcentuoti, nes jo noras yra tarnauti savo tautai bei tautiečiams išei
viams. Dabartinėse sąlygose ją tenka užakcentuoti. Kitaip būtų ne
suprantamas šio laikraščio pasirodymas. Išeivijoje yra pakankamai 
laikraščių, bet, deja, ne visi jie yra pilnutinio lietuviškumo sargyboje, 
ne visi pakankamai įvertina katalikiškąjį lietuviškos kultūros pobūdį, 
ne visi pakankamai vertina katalikiškas visuomeninio šeimyninio ir 
asmeninio gyvenimo formas. “Tėviškės žiburių” nusistaytmas yra, 
kad jos yra saugotinos visomis jėgomis, nes tai mūsų savaimingo gy
venimo ir tautinio išlikimo laidas. Katalikiškumas yra neatskiriamas 
lietuviškojo charakterio bruožas, kuris amžiais saistė visas tautos gy
venimo formas ir papročius. Tai yra tiesa, kurios įrodinėti nereikia. 
Ir “Tėviškės žiburiams” šito nereikės. Dėl to, deklaravę savąjį nusis
tatymą pradedami darbą “TŽ” toliau imsis visų aktualių problemų, 
kokias iškelia lietuvių išeivių ir lietuvių tautos dabar pergyvenamas 
momentas. Jungdamiesi į bendrą kovą dėl tautos teisių, dėl gimtojo 
krašto laisvės, rūpindamiesi lietuvių išeivių visuomeniniu, kultūriniu 
ir asmeniniu praktiškuoju gyvenimu, “Tėviškės žiburiai” ypatingo 
dėmesio kreips į lietuviškųjų gyvenimo formų, lietuviškųjų papročių 
bei tradicijų išlaikymą, lietuviškos kultūros puoselėjimą, o kartu bus 
ryšininkas ir cementuotojas lietuvių išeivių bendruomenės. Šiam 
pastarajam reikalui yra įvedamas platus informacinis skyrius ne tik 
iš Kanados, bet taip pat ir iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo. Tam 
organizuojamas platus bendradarbių tinklas. Mes kviečiame tad vi
sus dorus lietuvius jungtis į bendrą darbą ir nuoširdžiai talkininkauti 
straipsniais, nagrinėjančiais principinius, kultūros ir praktiškojo gy
venimo klausimus, o taip pat korespondencijomis ir žinutėmis iš vi
so pasaulio kampelių lietuvių gyvenimo. Bendromis jėgomis ir 
pastangomis “Tėviškės žiburius” padarysime mielu, visų laukiamu 
svečiu, kiekvienam teikiančiu tėviškės gaivinančios dvasios, taip rei
kalingos ir išsiilgtos išeivių, gyvenančių moderniškojo gyvenimo įvai- 
rumoje, veikiamu jo svaiginančio tempo, varginamu kasdieniškųjų 
rūpesčių.

Išeivių gyvenimas dvasiškai vyksta tyruose, kepinamas saulės, iš
šaukiančios brangios tėviškės dvasios troškulį. Prie gaivinančiojo gy
vybės vandens srovės kaskime šulinį bendromis telktinėmis jėgomis. 
Atsigaivinę ir atsikratę nuovargio pajusime, kad ne veltui dirbta ir 
vargta- Dr. A. Šapoka

mailto:tevzib@pathcom.com
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Su Kristumi į naują šimtmetį
Vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, kalėdinis žodis 

pasitinkant jubiliejinius metus

Iš dipuko dienoraščio

1944 ir 1945 Kalėdos
Paskutinės karo ir pirmutinės pokario Kalėdos Vokietijoje

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Šių Kalėdų dieną pradeda

me švęsti didįjį krikščionybės 
jubiliejų - Jėzaus Kristaus 2000- 
tąjį gimtadienį. Šį jubiliejų švę
sime ne vien mes, krikščionys, jį 
švęs savu būdu visas pasaulis.

Jungtinės Tautos jau 1997 
metais priėmė rezoliuciją, pava
dintą “Betliejus 2000”, kuria 
žmonija yra kviečiama planingai 
pasiruošti ir prasmingai atšvęsti 
Jėzaus gimtadienį, “kuris yra sy
kiu ir trečiojo tūkstantmečio 
pradžia ir simbolis bendros vil
ties, jog tarp visų pasaulio žmo
nių įsitvirtins taika” (CRTN, 
98.XII.9).

Žydai ir arabai, nuoširdžiai 
bendradarbiaudami planuojant 
ir vykdant įvairius jubiliejinius 
projektus, sukūrė ir politinį kli
matą naujos valdžios rinki
mams.

Naujoji Izraelio vyriausybė, 
vadovaujama E. Barak’o (Vil
niaus rabino vaikaičio), tuoj pat 
ėmėsi iniciatyvos atgaivinti ir 
įgyvendinti Oslo taikos planus.

Betliejaus miesto gyventojai, 
Amerikos jubiliejinės dovanos 
($20 milijonų)' dėka, išsprendė 
šimtametę buitinę problemą - 
įsivedė modernią vandentiekio 
sistemą.

Prezidentas Bill Clinton, at
siliepdamas į Šventojo Tėvo Jo
no Pauliaus II skatinimą jubilie
jaus proga dovanoti tarptau
tines skolas neturtingiesiems 
kraštams, pareiškė, jog Ameri
ka tai padarys.

JAV Lietuvių bendruomenės 
taryba 2000-tuošius metus pa
skelbė (1999.X.10) “Jėzaus Kris
taus gimimo metais”.

Katalikų Bendrijos (Vatika
no ir kraštų vyskupų konferen
cijų) “Viešpaties malonės metų” 
numatytuose religiniuose, kul
tūriniuose ir socialiniuose ren
giniuose pabrėžiama, kad Dievas 
yra ne vien krikščionių, bet ir vi
sos žmonijos Tėvas ir kad per 
įsikūnijimą Dievo Sūnus susivie
nijo tam tikra prasme su kiek
vienu žmogumi ir tapo vienu iš 
mūsų (Gaudium et spės).

• Žmogus be religijos yra keleivis be 
tikslo, klausėjas be atsakymo, ko
votojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS

t Amžinoji

s sviesa
Ja pasirodžiusi Betliejaus žvaigždės pavidalu, savo spin- jf 
%, dūliais pasiekia viso pasaulio tautas, jas žadindama 4 

eiti dorovės keliais. Tepaliečia ji ir lietuvių tautą, a 
a' kurios atgimimo prošvaistės dar vis dengiamos krau- $ 
K piospraeities šešėlių. 4

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS proga sveikina- A 
k me tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, linkėdami dvasi- f 

nės stiprybės gyventi taikoje ir vienybėje dirbant tautos $ 
bei žmonijos gerovei, savo laisvos tėvynės naudai. j

Naujieji jubiliejiniai metai tebūna paskata ir $ 
'jį kelias į gilesnį krikščionišką gyvenimą. if.

Kanados lietuvių katalikų centras

“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”

Pastogė, globa ir šeimos šiluma 
yra brangiausia dovana našlaičiams.

Teatlygina Aukščiausias -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

Pagalbos fondas

sveikina rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
linki sėkmingų 2000-jų metų.

Jubiliejinius metus pradėsi
me švęsti Kalėdų vigilijoje, 
gruodžio 24-tos naktį. Romoje 
bus iškilmingai atidarytos Šv. 
Petro bazilikos Šventųjų metų 
durys, simbolizuojančios “Vieš
paties malonių metus” ir kvie
čiančios atidaryti mūsų sielų 
duris Kristui.

Lietuva jubiliejų pradės 
švęsti šeimose jubiliejinių metų 
malda prie Kūčių stalo bei pa
ženklindama kiekvienų namų 
duris 2000-ųjų metų ženklu.

Jubiliejinių metų eigoje 
tarp daugelio kitų prasmingų 
renginių vyks: Jubiliejinė krikš
čionių vienybės savaitė (sausio 
18 - 25), jubiliejinė mokslininkų 
konferencija Romoje ir Klaipė
doje (vasario 25 - 27), naujųjų 
kankinių paskelbimas Romos 
Koliziejuje (gegužės 7), tarptau
tinis eucharistinis kongresas 
Romoje (birželio 18 - 25) ir II 
Lietuvos eucharistinis kongre
sas Kaune (birželio 2 - 4), XV- 
sios Pasaulio jaunimo dienos 
Romoje (rugpjūčio 15 - 20), tarp
tautinis mariologinis kongresas 
Romoje (rugsėjo 15 - 20), X-sis 
vyskupų sinodas Romoje, jubi
liejinis Pasauliečių apaštalavi
mo kongresas Romoje (lapkri
čio 24 - 26), jubiliejiniai metai 
bus užbaigti simboliniu Šv. Pe
tro bazilikos Šventųjų durų už
darymu sausio 6 d.

Švęsdami 2000-tuosius jubi
liejinius metus minėsime ne 
vien istorinį Jėzaus Kristaus gi
mimą, bet ir Jo ontologinį įėji
mą į žmonijos istoriją ir pasiliki
mą krikščioniškoje Bendrijoje. 
“Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. 
Kas pasilieka manyje ir aš jame, 
tas duoda daug vaisių” (Jn. 
15,5). Dievo Sūnus, tapęs mūsų 
Išganytoju ir Broliu, per krikštą 
ir kitus sakramentus be perstojo 
plečia savo meilės karalystę, ku
ria naujas tautų kultūras.

“Jis (Jėzus Kristus) tapo mūsų 
kelionės draugu ir suteikė naują 
prasmę žmonijos istorijai... Su 
juo mes keliaujame per vargus ir 
kančias į naująjį dangų ir naująją 
žemę (Jonas Paulius II).

Džiugaus Kristaus gimta
dienio, Dievo palaimos jubilieji
niais metais!

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
1999 metų Kalėdos
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Kur jungiasi švenčių malda ir ramybė...

Kūčios Lietuvos kaime
PETRAS PEČELIŪNAS
- Petrai, Povilai, eikite prie 

stalo Kūčių valgyti, - motina, 
nusiplovusi rankas ir į prijuostę 
jas nusišluosčiusi, kvietė vaikus 
šventosios vakarienės.

Kūčių stalas kuklus, bet iš
moningai Antaninos paruoštas. 
Viduryje jo kryželis pastatytas. 
Šalia kryželio - balta lėkštutė, 
joje dar baltesnis Dievo “pyra
gas”. Keturiose lėkštelėse gara
vo avižinis kisielius. Dešiniaja
me stalo pakraštyje - molinis 
dubuo, prėskučių primerktas, 
aguonų pienu baltintas. Kairia
jame - dubenėlis silkės, su svo
gūnais sutaisytos. Toliau - bara
vykų valgis, pats skaniausias vi
sų valgių. Po stalu - šieno pus
maišis, Juozapo atneštas. Norėta 
ant stalo, po staltiese ar prie bal
tosios lėkštelės pabarstyti, bet 
susilaikyta, laukta, ką žmona pa
sakys, o toji, valgiais besirūpin
dama, pamiršo kvepiantį, iš Blin- 
dinės atvežtą šieną...

Šeimynos galva Juozapas 
ėmė iš baltosios lėkštelės Dievo 
“pyragą”, davė jį laužti žmonai, 
vaikams. Tie laužė, žegnojosi, 
“Tėve mūsų” kalbėjo. Malda 
šeimos narius nuteikė rimčiai, 
dvasingumui, susimąstymui. Kū
čių malda - ir bendra, ir indivi
duali: Juozapui ir Antaninai - 
padėka už duoną, sveikatą; vai
kams - už mokslo šviesą; pavie
niui - Juozapui, kad žmona ne 
tokia pavydi, priekaištinga pasi
dariusi, Antaninai - kad vyras į 
kitas moteris akių negano, kad 
sūnaus rūpesčiais užsiėmęs... 
Laikas kaip vanduo bėga, ne
laukia - krapštyk pinigėlius už 
butą, knygas. Suk galvą, ką par
duoti. Pigūs ir rugeliai, ir mais
to produktai, bekoną, ir tą sker
dykla grąžina, neima. Jei nori - 
miesčioniui pusvelčiui atiduok...

Petrui neišėjo iš galvos 
barzdotasis Kulevas. Kur jis, 
vargšelis, nusidangino? Ar ap- 
nakvydino jį kas Ramygaloje? 
Gal ožiai sniege šąla, sustipę 
dreba?.. Jei Petras būtų dabar 
miestelyje, padėtų tam keistuo
liui pas jautrios širdies žmogelį 
apsistoti, o tas jau priglaustų, 
sušildytų, prie Kūčių stalo pa
kviestų...

Poviliukas kiek valgęs, kiek 
nevalgęs į brolio parvežtas kny
geles įniko. Motina neiškentusi 

pabarė vaiką:
- Rytoj rasi, nepabėgs! Da

bar valgyk, alkanas liksi.
Nenuvarysi Poviliuko nuo 

knygų: jam ne knygos “nepa
bėgs” -valgiai palauks... Be to, 
pakaks jų visiems. Motina tiek 
priruošusi! Per Kūčias iki soties 
valgyk, stiprinkis, - vis vien liks 
Kalėdoms!

Kalėdų rytą Antanina su 
Juozapu nevalgę išskubėjo į 
bažnyčią. Vaikai liko namie gy
vulėlių žiūrėti, knygelių skaityti. 
Petras džiaugėsi tvartan užsu
kęs: Bėrė jį pažino, į jį atsisuko!

Petras, Bėrę paglostęs, jos 
kaklą delnu papliauškinęs, ėjo 
prie kitų gyvulėlių.

- Gyvulėliai mano, sveiki 
drūti, švenčių sulaukę. Pasiilgau 
jūsų...

Sukruto Kriaučiūnų tvartas: 
karvės stojosi, avys kampan grū
dosi.

Petras su kiekvienu gyvuliu 
kalbėjosi:

- Dėkui tau, Žalioji, už pie
ną, už sviestą.

- Juodmarge, Juodmargėle, 
ar nešalta tvarte? Ar nepučia 
per lubas, gal plonai šiaudais 
apklotas?

- Burės mano, bailiosios 
mano, ko susitraukėte? Ko į 
kampą susigrūdote? Nebijokite 
manęs, seniai matyto, seniai re
gėto. Juk jūs man pirštines, ko
jines dovanojate. Ačiū jums, 
ačiū... Ir tu, avinėli, ko išsigan
dai? Taip paaugėjai, gerasis 
mano.

Iš tvarto Petras į klojimą, 
rezginėmis nešinas, per purų 
sniegą klampojo. Naktį pasnigo, 
pripustė. Takas užverstas. Neži
nai, žmogau, kur koją statyti: 
visur gilu, visur klimpsti. Susto
ja Petras vidury keliuko, iš kloji
mo į tvartą kratinį tempdamas.

Šiaudų ir šieno kratinys tė
vo iš vakaro sutaisytas - tik imk. 
Į rezgines prisikimšęs, ant pečių 
užsimetęs, tik tempk į tvartą gy
vulėlių šerti. Rankos spėriai pa
vargsta, nes virvės jas veržia, 
spaudžia. Vaikas sustoja, dar sykį 
ilsisi. Keblu kojas iš pusnies 
traukti, o dar kratinio naštos sle
giamam, prie žemės lenkiamam.

Atprato Petriuko rankos 
nuo ūkio darbų: raumenys nu
silpo, kojos linksta. Vargais ne
galais susidoroja vaikas su paša
ru: pašeria gyvulėlius, nutildo 
paršus. Tvarte vėl ramu, tylu. 
Petriukui knieti skuduru duris 
apkamšyti, kad tvartan šalčio 
neprieitų, gyvulėlių nesušaldytų. 
“Šiandien tegul būna ir jiems 
geriau - juk Kalėdos...” - linki 
berniukas, į trobą tuščius kibi
rus vilkdamas.

Sniegas sidabru, deimantu 
žvilga, spindi. Ryto šaltukas 
spaudžia, už ausų griebia. Kur 
tvora pokšteli, kur paukštelis 
purpteli...

(Iš knygos “Teisybės kai
na”, Vilnius, 1998 m.).

Knygų rišykla
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

VYTAUTAS P. ZUBAS
1944. Jau beveik du mėne

siai abu su žmona gyvenam ir 
dirbam karinėje ligoninėje Bad 
Reichenhall, Pietų Bavarijos kal
nuose, Salzburgo ir Berchtesga- 
deno kaimynystėje.

Artėja Kalėdos. Visą Ad
ventą dideli pušų šakų vainikai 
kabo poilsio kambaryje ir abie
jose valgyklose. Kas sekmadienį 
pridedama po vieną žvakutę. 
Sveikstantys kareiviai užsiėmę 
dailių niekučių gamyba, kurie 
bus išdalinti Kalėdoms. Gabaliu
kai medžio, seni laikraščiai, kar
tonas klijų bei dažų ir lakios 
vaizduotės dėka tampa peleni
nėm, lėkštėm, paukščiukais ir 
gėlėm. Keletą dienų prieš šven
tes didelės šakotos eglės atsisto
jo prie Advento vainikų. Pasiren
gimai švęsti Kalėdas užbaigti.

Kariškiai ir personalas šven
čiam atskirai. Nedidelėje kari
ninkų valgykloje parengtas ilgas 
“U” formos stalas 60 vietų. 
Prieš kiekvieną kėdę ant stalo 
padėta lėkštė su keletu sausai
nių, trim obuoliais, stiklinė 
karštam raudono vyno punšui, 
stiklinis bokalas alui ir kareivių 
darbo niekutis. Gudytojas dr. 
Spatz, vietoj įprasto balto chala
to šį vakarą vilkintis SS pulki
ninko uniformą, pradėjo vakarą 
trumpa kalba apie tėvynę ir pa
siaukojimą. Ne vyresnis kaip 50 
metų Pirmojo karo veteranas 
dr. Spatz priminė seno prūsų 
militarizmo atstovą. Truputį 
aukštesnis už vidutinį, atletiška 
figūra ir dailus veidas jį jaunino. 
Ilgas randas nuo kairiojo 
skruosto beveik iki lūpų veido 
negadino, beveik net puošė. 
Rapyros smaigaliu padarytas 
dvikovos randas. Žinojau, kad 
dar neseniai dvikovos buvo po
puliarios vokiečių studentų tar
pe. Žaizdą draugai apipildavę 
alum, kad uždelstas užgijimas 
paliktų didesnį randą.

Ligoninėje dr. Spatz nepikt
naudžiavo savo autoritetu. “Ka- 
meraden” kreipdavosi į karinin
kus ir kareivius, nežiūrėdamas į 
laipsnį ar tautybę. Nors daugu
ma pacientų vokiečiai, bet yra 
vyrų turbūt iš visų Europos tau
tų, kovojančių prieš sovietinį 
komunizmą po nacių vėliava.

* * *
Kalėdinės giesmės maišėsi 

su kalėdinėm dainom ir kalėdi
nis džiaugsmas su ašarom. Kiek
viena moteris, sena ar jauna 
(mes buvom tik trys vyrai prie 
ilgo stalo), turėjo ką nors bran
gų prisiminti ai1 apgailėti. Vyrai 
ir sūnūs, tėvai ir broliai, myli
mieji ir draugai buvo nežinia 
kur. Vieni dar kovoja pralaimė
tą karą, kiti ilsisi po kukliais 
mediniais kryžiais, treti dingę 
be žinios.

Schwester Nana sėdėjo ma
no kairėje. Apykūnė, ant 30-ties 
slenksčio, švelni ir miela mote
ris. Jos kadaise, spėju, gana dai
lus veidas žiauriai sudarkytas 
ugnies. Po bombardavimo ją be 
sąmonės ištraukę iš degančio 
pastato rūsio. Po ilgų savaičių 
ligoninėje ji grįžo į darbą tik 
prieš šešis mėnesius. Jos suža
dėtinis žuvo anksti Prancūzijos 
fronte, o brolis jau daugiau kaip 
metai dingęs be žinios Rusijoje. 
Kitas brolis dar kažkur kovojo. 
Kokia ypatinga eilutė giesmėje 
ar dainoje grąžindavo seselę 
Naną, kaip ir daugelį kitų mote
rų aplink stalą, į senus prisimi
nimus ir, tarsi gėdindamosi savo 
silpnumo, vogčiom nubraukda
vo ašarą. Niekas nelaukė ir nie
kas nepasiūlė paguodžiančio ar 
užjaučiančio žodžio. Kančia ir 
širdgėla buvo privatūs jausmai. 

w w w w w w w w
Įženk į mūsų dieną, Jėzau,
Per pluoštą saulės spindulių,

pS Įeik į mūsų kelią, Jėzau,
Jei eisime ne tuo keliu.

M? B. Brazdžionis

Džiaugsmingų
Šventų Kalėdų
Jums linki —

Lietuvos kankinių parapijos vaikučių choras “ANGELIUKAI"

Išnešti juos į viešumą, kai visas 
kraštas kraujavo, atrodė nepri
imtina. * * *

Dabar aš supratau, kaip 
mažai pažinau civilius vokiečius 
per tuos du mėnesius Vokietijo
je. Žiaurumai okupuotoje Lie
tuvoje, ypatingai mano septy
niolikmečio brolio nužudymas, 
kai jaunuoliai buvo gaudomi į 
darbo batalionus, ištrynė anks
čiau pagarboj laikytai tautai bet 
kokį respektą. Civilizuoto bar
baro įvaizdis iškilo, nepaisant 
pasaulinio garso klasikų, kaip 
Goethe ir Schiller literatūroje, 
van Beethoven ar Brahms mu
zikoje, filosofai Kant, Hegel, 
Schopenhauer ir kt.

Sį vakarą prie kalėdinio sta
lo supratau, kad mano nauji pa
žįstami yra pajėgūs kentėti ir 
jausti skausmą savo sieloje, 
“Schmerz”, apie kurį kalbėjo jų 
filosofai ir poetai. Pasijutau 
lengviau žinodamas, kad kančia 
yra universali patirtis, paliečian
ti kiekvieną sėdintį prie “U” 
formos stalo.

Mes neturėjom kančios mo
nopolio, Ada ir aš galvojom 
apie prarastus artimuosius, na
mus ir mylimą kraštą. Mes visi 
buvom aplinkybių aukos: visos 
šios vokietės, dvi jaunos rusai
tės, vengrė motina su dukra, 
prancūzė ir belgė. Mūsų gyveni
mai buvo artimai susiję. Ilgas 
valandas sėdėdami slėptuvėje 
žinojom, kad priešo bombos ne
diskriminuoja. Ligoninės admi
nistracija su svetimšaliais elgėsi 
taip pat, kaip ir su savais. Virtu
vės personalas turėjom rezer
vuotą stalą kareivių valgykloje, 
kur rinkdavomės penkis kartus 
per dieną valgyti ir kavos per
traukoms. Visi dirbo sunkiai ir 
ilgas valandas. Septynių dienų 
savaitėje tik vieną popietę turė
jom laisvą ir sekmadienio rytą 
galėjom išklausyti šv. Mišias ne
tolimoje šventovėje.

* * *
Mano diena prasideda 5 v.r. 

ir baigiasi 10 v.v., kai paskutinę 
centrinio šildymo krosnį paruo
šiu nakčiai. Schwester Doris pa
prastai yra mano pirmutinis su
tiktas žmogus ankstų rytą, kai 
apėjęs visas keturias katilines 
grįžtu į savo kambarį praustis. 
“Guten Morgen, Peter” dar iš 
tolo pasisveikina. “Koks gražus 
rytas”, arba “Koks bjaurus oras” 
prideda pagal reikalą nelėtinda
ma žingsnio. “Guten Morgen, 
Schwester”, aš atsakau, kai mu
du skiria pora žingsnių. “Tikrai 
gražus (bjaurus)” patvirtinu jos 
pastabą mums prasilenkiant.

Dar tamsu ir ramų šiltą rytą 
girdžiu artėjančius žingsnius jos 
dar nematydamas. Aš sulėtinu 
žingsnius ir laukiu iš tamsos pa
sirodant Schwester Doris, (vie
nintelė seselė negyvenanti ligo
ninėje). Su motina ji gyvena už 
dviejų kilometrų miestelyje. 
Tradicinis bavariškas žalsvos 
spalvos vilnonis apsiaustas su 
gaubtuvu, dengiančiu trumpai 
pakirptus šviesius plaukus, slidi
nėjimo kelnės, sukištos į sun
kius geležim apkaustytus kal
niečių batus.

Schwester Doris buvo gyvas 
drąsios ir pareigingos jaunos 
moters paveikslas. Ji augo Hit
lerio populiarumo laikais ir su
brendo karo metais. Visada 
rimta, bet linksma, tvarkinga ir 
mandagi ji buvo mėgstama pa
cientų ir personalo.

Konkurencija yra aštri. At
sidavimas darbui ir pareigai 
tarp vokiečių moterų ligoninėje 
nuostabus. Atrodo, kad ilgos 
valandos jų nevargina. Ober- 
schwester Rosita, nedidukė, gal 

35 metų moteris, su rožiniais 
vardą atitinkančiais skruostais 
ir visada besišypsančiom vyšni
nėm lūpom, buvo vyriausia ne 
tik pareigom, bet ir amžium. 
Jos karininkas vyras buvo neži
nia kur. Gal nuojauta, kad jų 
pačių mylimi žmonės gali būti 
reikalingi pagalbos, skatino šias 
moteris atiduoti visas jėgas, šir
dį ir užuojautą ligoniams.

* * *
1945. Liepos pabaigoje li

goninę uždarius, persikėlėm į 
“išvietintų asmenų” stovyklą 
Traunsteine, 35 km. į šiaurę 
nuo Bad Reichenhall.

Ir vėl artėja Kalėdos. Pir
mos po šešių karo metų ir an
tros svetimam krašte daugumai 
stovyklos gyventojų. Ados ir 
mano nuotaikos daug nepasi
keitė nuo praėjusių Kalėdų. Ne
bėra sunaikinimo ir mirties pa
vojaus, bet neaiškios ateities rū
pestis nuolatos graužia. Pernai 
buvom vieni tarp žmonių, kurių 
papročiai, kalba ir lūkesčiai bu
vo svetimi. Šiandieną esam tarp 
savų. Tačiau šviesesnės ateities 
ir karo pabaigos viltys pernai 
rišo visą margą grupę. Ko stigo 
pernai, šįmet atrodo nesvarbu, 
nes baimė ir netikrumas pakeitė 
viltį. Mes pavydim praėjusių 
metų mūsų pažįstamiems.

Milijonai karo metu išblaš
kytų žmonių sugrįžo į savo na
mus ir pradėjo gyvenimą iš nau
jo. Mudu ir visi aplink mus įstri- 
gom nelabai svetingoje aplinko
je. Nauji valdovai sukišo trijų 
tautybių žmones (lietuvių, latvių 
ir rusų) į vieną stovyklą pradėti 
beviltišką gyvenimą kaip “žmo
nės be pilietybės”. Mes save lai
kėm politiniais pabėgėliais, bet 
tai nepatiko sąjungininkams ir 
surado naują žodį “išvietintieji”. 
Mat bėgti nuo “išvaduotojų” 
galėjo tik prisiekę naciai, bet 
karas galėjo išvaryti iš namų 
daug nekaltų žmonių, galvojo 
pragmatiški nugalėtojai.

♦ * ♦
Vakaras prieš Kalėdas lie

tuvių tradicijoje ne mažiau svar
bus kaip Kalėdos. Stovykloje 
lietuviai buvom pasiryžę tęsti 
senus papročius. Iš kuklių ištek
lių moterys stengėsi bendroms 
Kūčioms pagaminti autentiškus 
valgius. Temstant visi stovyklos 
lietuviai susirinkom valgykloje 
praleisti keletą valandų kartu. 
Grupės nuotaika buvo šventiš
kai rimta. Net džiaugsmingos 
kalėdinės giesmės nepadėjo iš
blaškyti juodų minčių.

Mudu su Ada nuėjom į vi
durnakčio Mišias miesto šven
tovėje. Didelė sena ir graži 
šventovė buvo artipilnė, ir mes 
radom vietą stovėti už paskuti
nės klauptės. Jauna graži pora, 
gal metais ar dviem vyresnė už 
mus, sėdėjo prieš mus. Vyras 
vilkėjo karišką milinę be jokių 
ženklų, žmona tradicinį bavarų 
žalsvos spalvos apsiaustą ir 
skrybėlaitę. Abu buvo geroje 
nuotaikoje ir aiškiai įsimylėję. 
Tai nestebino, nes daugelis po
rų po keleto metų švenčia Ka
lėdas kartu. Netrukus pastebė
jau, kad vyras visiškai aklas. 
Pajutau gailestį abiem ir stebė
jausi jų drąsa. Prieš Mišias visi 
dalyviai atsistojo giedoti “Stille 
Nacht”. Aklas vyras, laikydamas 
žmonos ranką, negyvom akim 
žiūrėjo tiesiai prieš save ir gie
dojo garsiai ir aiškiai. Jis turėjo 
labai gražų balsą, ir jo veidas 
švytėjo kažkokia vidine laime. 
Aš negalėjau atitraukti ašaro
jančių akių nuo žmonių, ku
riems prieš keletą minučių jau
čiau gilią užuojautą. Supratau, 
kad jie žino ką turi, kur jie yra, 
ko gali tikėtis ir pajutau pavydą. 
Ar aklo jauno vyro padėtis ne 
geresnė už manąją?
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
NOVELĖ

ERPB PASKOLA
Vilniuje gruodžio 9 d. buvo 

pasirašyta sutartis dėl Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko 
(ERPB) ir kitų devynių užsienio 
bankų paskolos Lietuvos žemės 
ūkio bankui. Iš viso bus suteikta 
15 mln. JAV dol. ERPB penke- 
riems metams suteiks 5 mln. JAV 
dol. praneša ELTA. Kartu su 
ERPB paskolą organizuoja Aus
trijos bankas RZB (Raiffeisen 
Zentralbank Osterreich).
DARBO RINKA KOMPIUTERYJE

ELTOS žiniomis, Lietuvos 
darbo birža gruodžio 9 d. visuo
menei pristatė kompiuterizuotą in
formacinę sistemą, kurioje įtrauktos 
viso darbo biržos paskirtys - nuo 
ieškančių darbo ir darbdavių re
gistravimo iki įdarbinimo. Sukur
ta savarankiškos informacinės pa
ieškos sistema “Susirask informa
ciją pats” (SIP). Ja naudodami 
darbo ieškantys gali patys sužinoti 
apie laisvas darbo vietas, nesire- 
gistruodami darbo biržoje.

NAUJA AUKSO MONETA
Lietuvos banko valdybos nu

tarimu, gruodžio 21 d. į apyvartą 
bus išleidžiama 10 litų proginė 
aukso moneta, mažiausia Lietu
vos valstybės pinigų istorijoje, 
sverianti tik 1.244 gramo. Ji išlei
džiama pagal tarptautinę progra
mą “Mažiausios aukso monetos 
pasaulyje. Aukso istorija”. Mone
ta sukurta dailininko Giedriaus 
Paulausko, rašo ELTA.

DOVANOJO LAIVĄ
Gruodžio 4 d. Klaipėdoje bu

vo iškilmingai pakrikštytas Lietu
vai perduotas vokiškas minų pa

SXETXIXXXvtE visus lietuvius plačiame pasaulyje suŠV. XXLĖDO9vlIS ir 
Taufijame Jūsų atvykstant įXI tautinių šo^ių šventę 2000 m. ‘Toronte!

Qv. ^Kalėdų ir | 

l\aujų 2000 metų | 
proga sveikiname visus šokėjus, 
mokytojus, rėmėjus ir kitus meninius 
lietuvių vienetus bei visus lietuvius 
plačiame pasaulyje. |>

ęF\rįstaus gimimo šventė 
tejungia mus visus, skleisdama taiką | 
ir ramybę mūsų širdyse. Ruošiamės 
50-metų jubiliejinei šventei, kuri sŠ 
įvyks 2000 m. gegužės 6, šeštadienį. |i

Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblis “GYVATARAS”

‘Toronto (ietuvių jaunimo 
ansamblis “gintaras”, 

vadovai ir tėvų komitetas

Xi* \
| tįfiHų*-. j • j

Toronto lietuvių ansamblis “ATŽALYNAS” sveikina su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS |
^7 visus šokėjus, mokytojus, meninius lietuvių vienetus, organizacijas, rėmėjus, plačiąją lietuvių aį

"X visuomenę ir linki visiems ištvermės, jaunatviško džiaugsmo bei laimingos ateities.

ieškos laivas. Tokio tipo laivo 
Lietuva iki šiol neturėjo. Jo ilgis 
siekia 47, o plotis - 8.3 metro. 
Kaip rašo ELTA, laive sumon
tuota moderni minų paieškos ir 
likvidavimo įranga. Lietuvos ka
rių įgula nuo pavasario dalyvavo 
įvairiuose mokymuose ir plaukio
jimuose, surengtuose Vokietijoje. 
Laivui suteiktas vardas “Sūduvis”.

KAS SPROGDINO “RYTĄ”?
“Lietuvos rytas” skelbia, kad 

Vilniaus kriminalinė policija nu
statė du asmenis, kurie įtariami 
prieš 4 metus sprogdinę to dien
raščio redakciją. Turima duome
nų, siejančių abu įtariamuosius su 
organizuoto nusikalstamumo gru
pe, “Vilniaus brigada”. Vienas iš 
jų, 26 metų vilnietis buvo sulai
kytas Maskvoje, ten taip pat vyk
dęs sprogdinimus. Kitas dar slaps- 
tOSL PABRANGO NAFTA

ELTA praneša, kad nuo me
tų pradžios naftos produktai Lie
tuvoje pabrango 102%, arba dau
giau kaip dvigubai. Lapkričio mė
nesį, palyginti su praėjusių metų 

gruodžiu, vidaus rinkoje parduo
tų naftos produktų kainos išaugo 
79.7%, o eksportuojamos gamy
bos kainos padidėjo 113.2%.

AUDRA LIETUVOJE
Gruodžio 3-4 d.d. siautė di

džiulė audra, padariusi nuo 3 iki 
5 mln. litų nuostolio vien “Lie
tuvos energijai”, kurios 4,000 pa
stotės buvo sugedusios, o po dvie
jų dienų 477 dar nebuvo įjungtos 
ir elektros neturėjo apie 18,000 
vartotojų. Daugiausia žalos pada
ryta pajūryje. Vėjas siekė net 40 
metrų per sekundę. Nerijos miš-

Kūdikėlio Jėzaus gimtadienis, pavirtęs amžinai negęstančia Šviesa 
pasaulyje

kuose vėjas išvertė aukščiausias 
pušis, nusiaubtos kopos, mano
ma, kad nuostoliai gali siekti 5-6 
mln. litų. Iki 6 metrų kilusios 
bangos suniokojo Palangos pa
plūdimį, apdraskė tiltą, kuris at
plėštas 20 m. nuo kranto. Klaipė
doje padaryta daugiau kaip 2.5 
mln. litų žalos, daugiausia (1.2 
mln. litų) uostamiesčio komunali
niam ūkiui. Iš viso buvo sugriauti 
arba apgadinti apie 100 namų, 
kilo apie 30 gaisrų. Žuvo 2 gyven
tojai, “Lietuvos ryto” žiniomis, 
sužeisti bent 7.

PRITARĖ LENGVATOMS

Kaip praneša BNS, gruodžio 
8 d. Lietuvos vyriausybė pritarė 

Važiavimo keleiviniu transportu 
lengvatų įstatymo projektui. Jame 
nustatyta asmenų, kuriems teikia
mos važiavimo keleiviniu trans
portu lengvatos, kategorijos, 
lengvatų rūšys, išlaidos už naudo
jimąsi transportu kompensavimą 
bei lengvatų finansavimo tvarka. 
Teisę važiuoti nemokamai turi 
pirmos grupės invalidai bei vaikai 
invalidai ir vaikai iki 7 metų am
žiaus. Antros grupės invalidai, su
laukusieji 70 m. amžiaus ir vyres
ni bei kariai savanoriai ir laisvės 
kovų dalyviai bei vaikai turi teisę 
gauti 50% nuolaidą. Nuolaidos 
taip pat teikiamos studentams ir 
moksleiviams. Seime priėmus įsta
tymą, jis įsigalios 2000 m. RSJ

Mes buvome draugai nuo 
studijų laikų. Su pirmuoju, iš 
tikro, artimi ir kaimynai; net 
mūsų vaikystė praėjo bendruose 
žaidimuose ir sportuose.

Su antruoju susipažinau stu
dijuodamas, net kukliu bendru 
kambariu dalijomės. Pirmasis 
mano draugas tik iš tolo jį pa
žino ir, pastebėjau, nelabai mė
go. O aš ir tą antrąjį laikiau ar
timu kolega, nes man visada jis 
ir materialiai, ir kitaip padėda
vo. Tai jau tolimi laikai, bet aš 
juos vis prisimenu, ypač prieš 
didžiąsias šventes.

Kiekvieno kitaip gyvenimas 
klostėsi, kitokios susikūrė šei
mos, bet aš apmąstau tik mūsų, 
trijų draugužių, ryšį ir mūsų gy
venimo prasmę. Ir užrašau smė
ly, kaip sakė poetas. Apmąstau 
ir pasakoju.

Aš visada buvau greitas žo
džiui - plepėjimui, greitas žmo
nėms, godus juos pažinti ir#,neva 
jiems padėti. O, kiek yra progų 
padėti! Pakelk nukritusią kny
gą, atkalbėk mergaitę nuo rūky
mo, padėk senutei kaimynei ap- 
sitvarkyt darželį... Augi, auga ir 
gudrumas: jau dairaisi, ar at- 
gniauš tau kokį dolerį už tą pa
galbą... Bet ir taip smagu, kai 
padedi, nors nuo savų vargų at
sikvepi, pajuokauji su tais, ku
riems padėjai, grįžti laimingas, 
greičiau užmiegi.

Pirmasis mano draugas iš to 
tik pasijuokdavo:

- Švaistyk, švaistyk savo lai
ką niekams!

- Gera padarau...
- Sau, jiems? Niekam! Tu 

juos paikini, jie tik išnaudoja, o 
tu savo laiką švaistai, kurio ir 
taip nedaug...

A, jis toks rimtuolis! Vis 
nosį į knygas, į erdves, į kalnus, 
vandenynus... Ką jis ten atras? 
Man-žmonės ... Patinka.

Antrasis mano draugas mė
go mane kaip tik už tai, kad ir 
jam padedu, patarnauju, pava
duoju, už jį ar apie jį parašau... 
Nes visada jis užimtas savais 
“svarbiais” reikalais. Kodėl ra
šau “svarbiais” kabutėse? Nes 
man tai atrodo - jo tikros tušty
bės! Pradžioj - tuštybės, o vė
liau pasirodė, kad tai didina jo 
pajamas ir jį iškelia aikštėn, kur 
visi ar bent daugelis pamato ir 
juo stebisi. Vyrutis palinko į pi
nigą, į prestižą... A, jis man irgi 
anksčiau padėjo! Studijų laikais 
pridurdavo - kąsniu, pinigu. 
Bet iš toliau atsigręžęs pastebė
davau, kad aš jam - atsilyginda
mas - žymiai daugiau padėda
vau: perrašydamas, šokėją per
leisdamas, jam užsnūdus ar pa
tingėjus, už jį kokį darbą atlik
damas...

- Matai? Nei jis tavo gera
daris, nei ką. Tu tik jo tarnas! 
Tai pastebėjęs sakydavo pirma
sis mano draugas.

Na, tegu bus ir taip. Aš - 
daugelio tarnas. Gal taip man 
patinka. Ir profesiją pasirinkau 
mokytojo, o jam reikia padėti - 
dvasiškai, na, ir kitaip.

- Tai gerai! - sakė pirmasis 
draugas. - Tik nenusismulkink, 
neprarask savo talentų ir... sielos.

- Oho, gerai! Tobulėk, ro
dyk pavyzdį, gal kada ir moky
tojas bus įvertintas - algą pa
kels, žmoniškiau gyvens... - Sa
kė mano antrasis draugas. O ir 
pats jau seniai savo algą iškėlė,

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus t

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

nuo pat pirmųjų karjeros žings
nių. Tik nelabai regiu, kad jis 
keltų gerovę kitiems. Regis, nei 
savo stipendijų dar negrąžino - 
išsisuko! Jis gabus išsisukti... 
Na, manęs jis per šventes neuž
miršdavo: pakviesdavo, išgerda- 
vom gerai... Jis išdidžiai išsi
traukdavo storą piniginę, sąs
kaitą apmokėdavo. Bet jis ne
būtų jis: neva pristigdavo smul
kesnių arbatpinigiams. Na, tai 
aš pridėdavau. Ir linksmi, apsi
kabinę išeidavom, kartais net 
uždainuodami.

Deja, rečiau, vis rečiau susi
tikdavom su pirmuoju. Aš jo 
pasiilgdavau. Tiesa, aš irgi atlie
kamo laiko mažai turėjau, o 
jis... pasinėręs į studijas, kelio
nes - vis mokslines... Jis buvo 
mokslininkas ir... poetas. Ko
kius laiškus jis man rašydavo! 
Apie debesis, giedrą, apie van
denyne tirpstantį saulėlydį... Ir 
be jokių pretenzijų į rašytojus, 
poetus! Tik laiškai, tik draugo 
atsivėrimas, kas jį neramino, 
kuo grožėjosi... Pavyzdžiui:

- Na, ir buvo puiku! Tokia 
kalnų ramybė, toks nuostabus 
pasaulis žiūrint nuo viršūnių į 
tarpeklius ar į žvaigždėtą erdvę. 
Pasijunti Visatos dalele, kad ir 
kaip menka, nuostabios Visatos...

- Kas jam iš to? - atsakė 
man antrasis draugas, kai jam 
pacitavau apie Visatą. - Kas jam 
užmoka už tuos atradimus? Pa
lyginus, mokslininkai - skurdžiai. 
Profesoriai mažai atlyginami, 
mokslininkai dar menkiau.

Aš vienam ir antram atsa
kydavau į laiškus. Pirmasis pri
stigdavo laiko, tai kartais pas
kambindavo. Girdi, laiškai už
trunka, kad ir malonu... O man 
vis tiek. Aš toks padaras, kuris 
apie viską mąstau valandomis, o 
dažniausiai - trumpamiegėmis 
naktimis.

- Telefonai brangūs! Rikte
lėjo kartą antrasis draugas, kai 
užtęsiau jam savo pasakojimą 
tolimo puotolio pasikalbėjime.

Taip, brangus, bet jis turi iš 
ko apsimokėti, o mokytojo pen
sija...

Nežinau, kaip išsiverčia pir
masis draugužis, bet niekad ne
siskundžia, net neužsimena apie 
materialius dalykus ar savo var
gus... Užtat antrasis - dar vis 
nepatenkintas:

. - Kiek skolų! Kiek rūpesčių 
- tu nė nesupranti!

Taip, aš nesuprantu. Dar 
neseniai, pro mūsų miestą va
žiuodamas, pakvietė mane į pra
bangų restoraną, pavaišino, net 
apie smulkius arbatpinigiams 
neužsiminė... Viskas - ant kre
dito kortelės... Ne tiek nuo pi
nigų, kiek nuo tų kortelių iš
pampus jo piniginė...

Taigi tokius brangius turiu 
draugus, nuolat apie juos galvo
ju. Ir... užrašau smėly, pagal 
poetą Radauską...

Nemigos. Nežinau, kaip jas 
išsiaiškinti. Sapnai - tai mano 
pasąmonė. Netikiu sapninin
kais, tai tik mano pasąmonės 
atoliepis - į ką? Ar į dieninius 
mąstymus ir darbus?

<3V. KALĖDŲ 
ir laimingų 

O^laujųjų Metų 
visiems Kanados 
lietuviams linki -

SI Kanados lietuvių muziejaus-archyvo
vedėja ir valdyba

TREMTINIŲ GRĮŽIMO
FONDAS sveikina rėmėjus su 

šv. KALĖDOMIS ir linki 
sėkmingų 2000 metų.

Jūsų pagalba lengvina tremtinių skurdą 
ir teikia jiems moralinę paguodą.

Nuoširdžiai dėkinga -

ALĖ RŪTA

Pirmasis mano draugas kar
tą aiškino ir juokaudamas rodė 
pirštu į mano kaktą:

- Tas tavo “sūris”! Tai lyg 
vairas, kuris išlaviruoja pavo
juose, kuris pakreipia mūsų 
veiksmus... Kad išsaugotume 
sielą...

- Negali būt! Ar viskas 
smegenyse?

- Prote, tame plotely - tavo 
gyvybė, esmė tavo gyvenimo, 
sielos nuo pavojų išgelbėjimas 
ar pražudymas... Stebuklinga, 
ar ne?

- Kaip tu žinai?
- Mokslas! Gali daug ką su

žinoti, po mikroskopu padėjęs 
mažytę dalelę iš to “sūrio”... žiū
ri, mąstai, ir ima aiškėti... Ne 
vienas ir netikintis Dievą moks
lininkas taip Kūrėją atrado...

- Tikėjimas - per mokslą 
randamas?

- Galimybė! Yra mokslinin
kų, lyg vienuolių, pasišventusių 
vien kurios molekulės išaiškini
mui, paskui to atradimo pritai
kymui prie visumos. Mokslo rū
mas pastatomas ne vieno žmo
gaus amžiaus laiku. Tai sudėtin
ga, bet svarbu žmonijos pažan
gai ir tobulėjimui. Aš norėčiau 
nors mažytę plytelę į tą rūmą...

- Tai gyvuok, drauguži, sta
tyk tą rūmą!

Gal buvo lėkštas mano atsi
liepimas - jis tik nusišypsojo. 
Taip mes tada, kažkurių atosto
gų metu, jo laisvalaiky susitikę, 
atsiskyrėm.

O gyvenimas riedėjo toliau. 
“Riedam, riedam tolyn”, - tai 
mano draugo - mokslininko 
dažnas posakis.

Antrasis, jau labai praturtė
jęs, kėlė antrąsias vestuves, ži
noma, be bažnyčios, be alto
rių... Su pirma tik išsiskyręs. Jo 
dabartinė gražuolė irgi išsisky
rusi, gal net skubiai kaip tik dėl 
šio turtuolio... Na, jų dalykas. 
Ziniasklaida pilna panašių “ro
mansų”...

Esu pakviestas! Nuvykau, 
bet paskui gailėjausi. Tenai man 
apsuko ir vėl atsuko galvą kelis 
kartus... Tas prabangus triukš
mas, valgiai ir šokiai didelėj sa
lėj, lyg džiunglėse... Aš ten klai
džiojau nieko nepažinodamas, 
visų tų saldžių šypsenų apstul
bintas... Kaip kvailys išgėriau 
porą stiprių. Galva svaigo, min
tys šokinėjo - lyg laužo žiežir
bos... Tranki muzika kėlė 
žingsnius, kažkokia moteriškė 
sugriebė į glėbį, prisispaudė, 
neva, šokom... Per visą naktį 
gal tik porą kartų susidūriau su 
draugu, jis plojo man per petį - 
iki skaudumo, kažkuo gyrėsi, 
žadėjo ir mane, skurdžių, išvest į 
laimę... O persismaugusi lieme
nį jo gražuolė, kad ir apvytusi, 
vis dar ilgais baltais drabužiais, 
vestuviniais, ir savajam, ir man ir 
daugeliui aplinkui kartojo - Dar
ling! Brangusis... Ir sudėjusi lū
pas bučiniui, prisimerkusi lau
kė... Iš manęs nesulaukė...

Rodos, su draugu nei neat
sisveikinau. Nežymiai nusiė-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

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

k

i

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)

Sv. Kalėdų

Tėviškės žiburiai *1999.XII.14«Nr.51-52(2598-2599)«psl. 5

F* LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 1 ------  1

OTAVAOTAVA A
£

MIELI KANADOS LIETUVIAI,

i

ir Naujųjų metų 
proga siunčiame nuoširdžiausius 
linkėjimus broliams ir sesėms 
Tėvynėje ir išeivijoje.

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

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

kun. E. Putrimas, R. Žilinskienė, S. Piečaitienė, R. Kuliavas,
M. Stanevičius, V Stanevičienė, J. Stasiulevičienė

Vytauto Didžiojo karo muziejus ir bokštas su karilįjonu (archit. V. Dubeneckis, 1934). Skulptūra “Lietuvos 
mokykla 1864-1904” (skulpt. P. Rimša, 1939). Vytauto Didžiojo karo muziejaus rodiniai. Prisikėlimo švento
vė (aut. K. Reisonas, 1933) Nuotr. R. Požerskio
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“TAURAS” jau švęs savo 50 metų sukaktį.
fj Švenčių proga “TAURAS” sveikina visą jaunimą su H
% ŠV. KALĖDOM ir linki sveikų NAUJŲ 2000 METŲ. f
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(Atkelta iš 4-to psl.) 
miau nuo to košmaro, išslinkau 
į šiurpią, drėgną naktį, bet dan
gaus properšose žydėjo kelios 
žvaigždės. Tai ramino... O na
mo grįžęs kritau j lovą ir tuoj 
užmigau. Sapnavau savo pirmąjį 
draugą, bet nubudęs sapnu ne
buvau patenkintas. Chaosas! 
Kitoks nei vestuvėse... Mano 
draugas blaškėsi, lyg šaukė pa
galbos, likęs vienas, be vilties... 

' Paskui jis lyg pradingo, viskas 
nurimo, šviesiau...

Šio sapno niekaip negalėjau 
išsiaiškinti. Norėjau jį užmiršti. 
Gyvenimas riedėjo toliau. Para
šiau antrajam draugui padėką 
už pakvietimą, palinkėjau lai
mės... Jis šiltai atsiliepė, girdi, 
buvom ir būsim draugai... Jo
kios pragaro jėgos mūsų, girdi, 
neperskirs...

Ne, pragaro jėgos nė ne
bandė mūsų draugystės išardyti. 
Kas kita...

Už kelių savaičių po to keis
to sapno trenkė į mano gyve
nimą perkūnas... Skaudžiausia 
žinia!...

Išvykęs gerais tikslais į kitą 
šalį, netikėtai, staigiai žuvo ma
no pirmasis draugas. Ilgokai ne
buvo pranešta net giminėms, o 
aš sužinojau tik iš spaudos, iš 
seno laikraščio... Buvau kiek 
nustebęs jo tyla: nei telefono, 
nei laiško... Maniau, kad labai 
užimtas, stengiasi dėl tos “ma
žos plytelės” į mokslo rūmą...

Viešpatie, kaip tai mane 
pritrenkė! Juo toliau, juo skau
džiau gėlė ta žinia. Koks absur
das, kokia gyvenimo ironija! 
Kodėl tokia Dievo valia? Min
tyse maištavau. Su savo mažais 
darbeliais aš riedėsiu tolyn ir 
niekur nenuriedėsiu, nieko ne- 
atliksiu... Mokytojas! Taip, mo
kiau dalykų, bet ar auklėjau? Ar 
įteigiau gėrį? Mano maži darbe
liai - ką jie reiškė? Nieko neat
skleidžiau, gal nei savo mokinių 
“sūrio” nepajudinau - tik dės
čiau dalyką... Ar gerinau savo 
ir kitų elgseną, žmonių santy
kius? Ar kiek sumažinau baisius 
įpročius mokyklose į šaudme-

nis? Ką aš savo gyvenimu pa
siekiau?

O mano pirmasis draugas... 
Tik dabar supratau jo gerumą, 
giedrumą, draugystę... Jis už
krėsdavo ir kitus idealizmu, 
moksliniais ir gyvenimiškais ieš
kojimais - j pažangą, į žmogaus 
protą ir sielą...

Kodėl, Viešpatie, jis išėjo, o 
aš, žemės sliekas, teberopoju?...

Ilgai taip ginčijausi su pačiu 
Dievu - maldose ir svarstymuo
se. Ginčas be laimėjimo... Min
tiju, svastau, kankinuosi, ra
šau... smėly. O niekas mano 
minčių neskaito ir nepaiso. O 
gal?-

O gal gi taip reikėjo? Gal 
mano draugas jau buvo savo 
“plytelę” įdėjęs j mokslo rūmą? 
O per jį - mano sąmonėj, tame 
mano “sūry”, vyksta kokie po
kyčiai? Dvasiniai atradimai?

Iš antrojo draugo ilgai nie
ko negirdėjau. Ir jam nerašiau. 
Nei jo akcijos, nei rezidencijos 
manęs nebedomino. Ir į trečią-

sias vestuves (o tai - galimybė) 
jau nebevykčiau.

Nebėra pirmojo, nebėra ir 
antrojo... Turiu dabar tik vieną 
draugą. Keista! Antrasis man 
lyg mirė, o pirmasis, per savo 
mirtį dar labiau man dabar 
gyvas.

“Tu kelias, tiesa ir 
gyvenimas...” - Tai apie Kristų.

Mano draugas toli nuo to. 
Bet jis mėgino eiti tuo keliu, ne
tiesiogiai vedė ir mane. Jis ėjo 
prasmingu tiesos keliu, ieškoda
mas tiesos, Dievo paslapčių ir... 
savęs. Ar atrado? - Liko pas
laptis.

Ir aš mėginsiu, draugo pa
vyzdžiu, kilti, Kūrėją prašyda
mas tik išminties, o draugo vėlę 
maldose - pagalbos ištesėti 
kukliame savo kelyje, kiek dar 
juo man liko riedėti...

Kalėdų Žvaigždė šviesi visa
me pasauly. Jeigu Jis užgimsta iš 
naujo dutūkstantąjį kartą, ar ne
gali siekimai tiesos užgimti dar ir 
dar kartą manyje ir kituose?

Su tokia mintimi Kūčių 
naktį ramiai užmiegu.

Netrukus gyvensime ir dirbsime trečiame tūkstant
metyje. Kalėdinių švenčių bei Naujųjų - 2000-ųjų metų proga 
nuoširdžiai sveikinu visus Jus, linkiu sveikatos, laimės, pilnat
vės šeimyniniame gyvenime. Didelės sėkmės visoms Kanados 
lietuvių įstaigoms, susibūrimams, mokykloms, parapijoms, 
laikraščiams, Kanados lietuvių bendruomenės tautinei veiklai. 
Ta proga noriu nuoširdžiai pasidžiaugti Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus vizitu, padėkoti už paramą jį surengiant, už 
pastangas padėti Lietuvos valstybės užsienio politikai.

Kanada - nuostabus kraštas, mums čia labai patiko 
gyventi, bet visą laiką plasnojo mintis - visur gerai, bet Lietuvoj - 
geriausia. Šios šv. Kalėdos - jau paskutinės mano ir visos mūsų 

ir šeimos Kalėdos Kanadoje. Baigiu savo kadenciją šioje puikioje 
*, šalyje ir netrukus būsiu namie, Vilniuje, Lietuvoje.
%, Liks prisiminimai apie keliones, susitikimus, lietuvių
šy- telkinius, Jūsų renginius, namus, mūsų pokalbius. Labai dėkoju 
jk Jums už pagalbą Lietuvos ambasadai Otavoje, man asmeniškai, 
ll už Jūsų draugystę ir lietuvišką širdį. Nebuvo lengva būti pirmuo- 
Jv ju Lietuvos ambasadoriumi Kanadoje, tačiau kolegų diplomatų
V pastangomis, su Jūsų pagalba buvo padaryta svarbiausia - įkur- 
JKt ta Lietuvos ambasada, ji veikia, ji veiks, o Kanados-Lietuvos 
% santykiai auga vis kylančia kreive ir, žinoma, augs kasmet.
$ Linksmų šv. Kalėdų, šaunieji Kanados lietuviai, pri-
A mygtinai prašau, tiesiog reikalauju Jūsų išpildyti pagrindinį
V mano prašymą - būkite ir toliau laimingi.

Dr. Alfonsas Eidintas,

t
&

į Šv. ČKatėdų l

Jau artėjančiais 2000 metais Montrealio Aušros

Kauno parodų salėse
Kuklumu brandintas menas

Nuo 1999 m. spalio 21-sios 
iki lapkričio 11-osios Kauno ap
skrities viešojoje bibliotekoje 
dalį IV aukšto užėmė grafikės 
B. Demkutės jubiliejinė išplėsti
nė medžio raižinių paroda “Se
noji Lietuvos architektūra”. D. 
Akstino rūpesčiu parodai pri
statyta 20 darbų, atliktų dar są
stingio metais. Tai Žemaitijos 
varpinės, bažnytėlės, koplytsul- 
piai. Juose skaudus kai kurių 
žmogaus kūrinių laikinumo su
vokimas. Juk sovietinės okupa
cijos dešimtmečiai išniekino, 
naikino, griovė į šimtmečius 
įaugusias grafikos vartybes ir 
baroko šventoves.

Birutė gimė 1924 m. Vilniu
je, augo su broliu Vytautu. Tė
vai Valerija ir Jonas Demkai 
plušėjo kultūros baruose. Bai
gusi Kauno valstybinį taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės ins
titutą, dailininkė, “Vagos” leidyk
loje iliustravo daugiausia knygas 
vaikams. Pogrindžio sąlygomis 
įstojo į saleziečių vienuolyną. 
Todėl teko vengti viešumos.

Pagrindiniai parodos lanky
tojai - skaitytojai. Šiokiadie
niais vyrauja studentai. Itin pa
brėžiama tai, kad paroda pažin
tinė ir turi išliekamąją meninę 
vertę. Labiausiai į akis krenta 
“Kartena”, “Beržoras”, “Plate
liai”, “Ž. Kalvarija” darbai ir 
vėlesni “Pikeliuos”, “Kapinai
tės”, atlikti 1958 m. Dailininkei

svetimas aplinkos, pastato, erd
vės idealizuotas poetizavimas. 
Jos atrama - konkreti realybė.

Kūrėja ištikima kuklumui: 
net nepalikusi bent paprasto są
siuvinio atsiliepimams įrašyti.
Didžiojo poeto jubiliejui

Tos pat bibliotekos III 
aukšte veikia ir didžiojo vokie
čių poeto bei mokslininko 
han Wolfgang von Goethe 
dinių paroda.

Pirmiausia pateikti jo 
ties, tėvų ir sesers portretai bei 
ankstyvoji lyrika studijuojant 
Leipcige (1765-1766). Čia pat 
“Audros ir veržimosi periodas” 
- “Susitikimas ir išsiskyrimas” 
(Frederike Brion 1752-1813), 
“Erškėtrožė”. Abu kūriniai iš
versti į lietuvių kalbą. Pirmą 
kartą poeto kūryboje nuskamba 
neištikimybės tema. Greta ori
ginalų ir lietuviški vertimai 
“Jaunojo Verterio kančios”, 
“Egmontas”.

Gana plačiai atstovaujamas 
“Ankstyvasis Veimaro perio
das” (1775-1786) bei “Vėlyvasis 
periodas” (1805-1832). Į pasta
rąjį patekę “Faust” bei “Philo- 
sophisches Erbe”.

Salėje iš viso 224 autoriaus 
eilėraščiai, poemų rinkiniai. Vy
rauja vokiški originalai. Nema
žai iliustracijų. Leidinius čia pat 
užsisako ir pasinaudoja inteli
gentai ar aukštųjų mokyklų stu
dentai, moksleiviai.

Jeronimas Šalčiūnas

Jo- 
lei-

pa-

2000 metų 
proga 

sveikinu visus 
mielus lietuvius ir 
dėkoju Jums už Jūsų 
nuoširdų rūpestį 
ir teikiamą paramą 
mūsų Tėvynei.

Haris Lapas,
Garbės generalinis konsulas

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

^Kalėdų
švenčių ir viltingų

2000 metų —
KLB Toronto apylinkės valdyba

i

artų parapija ir choras švęs savo auksinį 50 metų ju

įz Montrealio Aušros Vartų parapijos tarųba, kun. K. Ambrasas, 
P. Mališka, seselės ir Montrealio Aušros

h vadovu Anta nu Mickum ir dirigentu-vargoninin

Vartų parapijos choras su c 

įku muz.
|k Djintcbaradze sveikina visus parapijiečius tautiečius ir TZ s

i bebūtų, Kristaus gimimo šventės ir Naujų 2000 metų proga.

Sveikiname
gimines, bičiulius ir 
pažįstamus Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitur su

šv. Kalėdomis
ir Naujais metais -

JUOZAS ir DANUTĖ
DANIAI Ottawa, Ont.

V sš

Sv. Kalėdų ir | 
Tkxuju metų |

proga
sveikinam visus | 
tautiečius ir | 
geros valios | 
žmones - i

£ KLB Montrealio apylinkės valdyba
f®

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS"

ir laimingų
CVaujų metų 

linkime mūsų choro rėmėjams, 
draugams ir visiems lietuviams 
išblaškytiems plačiame 
pasaulyje -
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Hamilton, Ontario
A.a. STASYS ŽVIRBLYS, sun

kios ligos iškankintas, iškeliavo į 
amžinybę. Velionis buvo nuoširdus 
patriotas, daug sielojosi dėl Lietu
vos ateities ir gerovės, buvo dosnus 
jos reikalams. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Oną, gimines Lie
tuvoje ir Argentinoje bei draugus. Pa
laidotas š.m. gruodžio 3 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississaugoje. L.P.

A-a. STASIO ŽVIRBLIO atmi
nimui pagerbti “Vaiko tėviškės na
mams” aukojo: $25 - A. J. Gedriai; 
$20 - A. D. Garkūnai, A. E. Kybar
tai; $10 - Rasa Fronczak, Ramutė 
Shaw. E.K.

GERBIAMI HAMILTONO LIE
TUVIAI, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Va
rėnos skyriaus taryba didžiuojasi ju
mis ir yra labai sujaudinti, kad jūs 
nepamirštate mūsų ir jau tapusiu 
tradiciniu penktojo “Laisvės kovų 
ir kančių istorijos” konkurso para
mos tęstinumo. Be jūsų mums būtų 
sunku išsiversti.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
LPKTS Varėnos skyriaus tarybos 
pirm. V. Kaziulionis, sekr. B. Savic
kas, nariai - A. Lydeka, O. Budė- 
nienė ir A. Baliukonis - surašėme 
šj aktą konstatuodami, kad gautą iš 
Kanados lietuvių a.a. Edvardo Lau- 
galio atminimui paaukotą sumą 
$780 panaudosime “Laisvės kovų ir 
kančių istorijos” konkurso tęstinu
mui ir Edvardo Laugalio prizo 
įsteigimui, kurį įteiks jo našlė Dai
na Laugalienė geriausiai konkurse 
pasirodžiusiam moksleiviui.

Su didžia pagarba nuoširdžiai 
dėkojame visiems, skyrusiems au
kas Lietuvai brangaus žmogaus at
minimui reiškiant užuojautą. Nuo
širdžiai dėkojame: varėniškiui iš 
Toronto N.N., A. H. Liaukams, A. 
Mačiulaitienei, E. V. Bilevičiams, 
D. Gutauskienei, F. P. Lukavi- 
čiams, V. Keziui, M. L. Paškams, 
A. Repčytei, J. Pyragiui, L. E. Kle
vams, N.N., E. R. Jasinskams, H. 
Kšivickienei, I. P. Girniams, B. Vi
dugiriui, D. Juškevičienei, J. L. 
Stungevičiams, A. Mikalauskienei, 
R. Pakalniškienei, J. Z. Rickams, 
L. Stukienei, E. Ramanauskienei ir 
visiems, neskelbusiems savo pavar
džių. Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką, linkime stiprios sveikatos, ne
blėstančios energijos, daug saulėtų 
dienų, ilgų laimingų gyvenimo me
tų. (Parašai) Inf.
*.

• Lietuviškas žodis vaikui‘yra 
kai p sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS a.a. Stasio Žvirblio atmini
mui, užjausdami žmoną Aną ir vi
sus artimuosius, vietoj gėlių aukojo: 
$25 - Z. P. Sakalai; $20 - Z. Čeč- 
kauskas, O. J. Deveikiai, E. K. Gu- 
dinskai, S. J. Remesat, A. Rinkie- 
nė; $10 - S. Matukaitienė; a.a. J. 
Rudaičio atminimui: $20 - K. V. 
Jokubauskai; $10 - S. Matukaitie
nė. Auka mūsų veiklai $50 - N.N. 
Vietoj kalėdinių atvirukų, sveikinda
mi gimines ir pažįstamus, aukojo: 
$50 - A. Volungienė; $40 - F. A. 
Povilauskai; $30 - E. K. Gudinskai.

Nuoširdžiai sveikiname visus 
Hamiltono lietuvius su šv. Kalėdo
mis ir Naujais metais. Dėkojame už 
jūsų gausias aukas ir paramą pade
dant vaikučiams Lietuvoje.

Pagalba Lietuvos vaikams 
komitetas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS, KANADOS IR 

ORGANIZACIJŲ VĖLIAVOMIS 
papuoštoje Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje š.m. lapkričio 27 d. šven
tėme Lietuvos kariuomenės šventę. 
Mišias 3 v.p.p. aukojo, gražų ir tai 
progai pritaikytą pamokslą pasakė 
prel. J. Staškevičius. Aukas nešė 
DLK Gedimino šaulių kuopos va
das Juozas ir šaulė Leodakija Vitai, 
Pamaldos baigtos parapijos choro 
sugiedotu Tautos himnu. Parapijos 
salėje susirinkusius sveikino KLB 
apyl. pirmininkė T. Pargauskienė, 
pakviesdama prel. J. Staškevičių su
kalbėti invokaciją. Po trumpos pa
skaitėlės, kurios metu tylos minute 
buvo pagerbti žuvusieji Lietuvos 
laisvės gynėjai ir mirusieji šios apy
linkės šaulės ir šauliai, J. Pargaus
kienė paskaitė poezijos. Šventė į 
kurią visuomenę pakvietė KLB 
apyl. valdyba, baigta giesme “Lietu
va brangi”. Po maldos prieš valgį 
vyko malonus visų pabendravimas 
prie V. Cvirkienės paruoštų užkan
džių ir kavutės.

APYLINKĖS LIETUVIŲ BŪ
RELYJE rugsėjo 24 d. Tillsonburg 
kiniečių restorane, 80-ąją amžiaus 
sukaktį atšventė P. Lapienis. Rū
pestingą ir pareigingą Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos choristą ir pa
rapijos komiteto narį, aktyvų apyl. 
lietuviško gyvenimo dalyvį ir KLB 
dabartinės krašto tarybos narį svei
kino KLK moterų dr-jos, choristų ir 
lietuvių bendruomenės atstovai. Iš
sakius linkėjimus, visiems sugiedo
jus “Ilgiausių metų” ir padėkojus 
sukaktuvininkui ir jo žmonai Van
dutei už gražią popietę, visų dalyvių 
vardu įteikta didelė raudonų rožių 
puokštė. T.P.

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS priėmimo metu, 1999 m. 
spalio 25 d. Kanados parlamento rūmuose; kairėje - Lietuvos ambasa
dorius Kanadai dr. A. EIDINTAS, dešinėje - buvusi Otavos apylinkės 
valdybos pirmininkė RŪTA DANAITYTĖ

1974 m. Otavos lietuviams švenčiant bendruomenės gyvenimo 25 m. su
kaktuves, buvo surengta dail. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS gobe
lenų paroda. Nuotraukoje - apylinkės valdybos pirm. VIKTORAS 
PRIŠČEPIONKA (viduryje) kalbasi su dail. ANTANU TAMOŠAIČIU 
ir Vokietijos ambasadoriumi Kanadai dr. RUPPERT VON KELLER

Nuotr. Igno Gabalio

Ottawa, Ontario

Įsonių kaimo Onutei 100!
Buvusi Sibiro tremtinė, dabar ramiai gyvenanti Lietuvoje

IRENA JANINA VAIČIKAUSKAITĖ

Jubiliatė Sibiro tremtinė Ona 
Deksnytė-Dominauskienė gimė 
1899 m. lapkričio 25 d. įsonių 
kaime, Lygumų valsč., Šiaulių 
apskr. daugiavaikėje ūkininkų 
šeimoje. Kuklaus lygumų gam
tos grožio apsuptyje ir, žinoma, 
rūpestingų tėvelių globojama, 
užaugo kukli ir dora, darbšti ir 
miela, žvitriaakė - tamsiaplau
kė, visų mylima Įsonių Onutė, 
kuri, sulaukusi 25 metų, susi
tuokė su to paties valsčiaus, Ra- 
monaičių kaimo jaunuoliu Sta
siu Dominausku. Ūkis buvo 
prie pat Kruojos upės. Žemė 
labai akmenuota. Todėl 1937 
metais tą ūkį pardavė ir nusipir
ko 30 ha labai derlingos žemės 
ir 20 ha miško Vagariškių k., 
Joniškio raj. Per trejus metus 
jauna šeima pasistatė reikalin
gus pastatus. Darbščių rankų, 
jautrių širdžių bei šviesių vilčių 
puoselėjama, sodyba gražėjo su 
kiekviena diena, abu tėvai, anot 
dukters Julijos, dirbo labai sun
kiai. O mama taip sukdavosi, 
kad net buvo pamiršusi vaikš
čioti: ji tiesiog bėgiojo po naują 
sodybą.

Ūkio darbų sūkuryje darbšti

ir rūpestinga šeima išaugino 
tris šaunias dukteris. Vyriausioji 
Adelė buvo kruopšti, turinti 
meninių gabumų, siuvėja, Ona 
(vidurinioji) buvo labai sąžinin
ga ir darbšti sovietinio ūkio dar
žininkė, o jauniausioji Julija - 
sumani, taip pat sąžininga bei 
rūpestinga buhalterė, dirbanti 
Politkalinių ir tremtinių sąjun
goje.

Deje, raudonieji atėjūnai 
sugriovė Dominausku šeimos 
visas gražias ateities svajones ir 
neleido džiaugtis sūriu prakaitu 
aplaistyta žemele bei pavyzdin
gai sutvarkyta sodyba...

1949 m. Joniškio gimnazijo
je suėmė ir išvežė į Sibirą jau
nesniąją dukterį Juliją. Tėvai 
pabėgo iš namų. Slapstėsi. Ta
čiau 1951 m. stribai surado tė
vus su seserimi Adele ir ištrėmė 
į Sibirą, Krasnojarsko sritį. 
Tremtyje Dominausku šeimai 
teko patirti daug vargo, kančių 
bei pažeminimo. Šaltis ir badas 
alino sveikatą. Dirbo kolūkyje. Į 
darbą varydavo net esant - 
49°C!... Tik po Stalino mirties 
leido išvykti į Ačinsko miestą, 
200 km nuo Krasnojarsko. Į 
Lietuvą sugrįžo 1959 m.

Sibiro tremtinė ONA DAKNYTĖ- 
DOMINAUSKIENĖ prieš pasi
tinkant 100 metų sukaktį

Paprašius prisiminti džiaugs
mingiausias gyvenimo akimir
kas, jubiliatė, laime nušvitusio
mis akimis, skaidria kalba skuba 
vardinti: “Atgimimas! Kovo 11- 
toji! Okupantų armijos išėjimas 
iš Lietuvos!...”

Šiuo metu garbi senolė dar 
pakankamai guvi ir sąmoninga. 
Klausosi radijo. Domisi politi
ka. Žiūri televizijos laidų. Patin
ka muzika bei dainos. Jaunystė
je ir ji pati gražiai dainuodavo. 
Verpdavo ir ausdavo. Dabar 
džiaugiasi, kad gali nueiti iki 
balkono ir ten pasėdėti, pasi
grožėti gamta, pasiklausyti 
paukštelių čiulbesio bei balta-

Winnipeg, Manitoba

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios 
jfvįfflit Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,

Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, *,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

■ Bernardas Brazdžionis .L,

Džiugių šv. Kalėdų
ir laimingų bei sėkmingų

Naujų metų
mieliems nariams, rėmėjams ir
žiūrovams nuoširdžiai linki —

Hamiltono teatras "Aukuras"

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokykla 
sveikina visus savo mokinius, tėvus, rėmėjus 

bei tautiečius ŠV. KALĖDŲ proga ir linki įįj 
sėkmingų, darbingų 2000 metų.

YPATINGA SUKAKTIS. Ota
vos lietuviams šie metai yra sukak
tuviniai: 50-metis jų organizuoto 
gyvenimo. Nors Kanados lietuvių 
bendruomenė oficialiai pradėjo veik
ti tik 1952 m., Otavos lietuviai, kun. 
dr. J. Razučio pastangomis, jau 
1949 m. pradžioje susibūrė į Otavos 
lietuvių bendruomenę, kuriai vado
vavo išrinktas komitetas (kun. Rą
žulis buvo ir pirmasis bendruome
nės pirmininkas).

1974 m. gegužės 13-19 d.d. 
KLB Otavos apylinkės komiteto 
pastangomis Otavoje buvo iškiliai 
paminėtas bendruomenės gyveni
mo 25-metis. “Lietuvių savaitės 
Otavoje” vardu įvyko daug rengi
nių: iškilmingas Lietuvių savaitės 
atidarymas puošnioje “National 
Arts Centre” rūmų salėje, pašto 
ženklų, pinigų, knygų ir liaudies 
meno paroda Otavos centrinės bib
liotekos rūmuose, dail. Anastazijos 
Tamošaitienės gobelenų paroda 
Goethės Instituto patalpose, vieša 
Carletono universiteto prof. dr. Ba
sil Mogridge paskaita “Johannes 
Bobrowski ir Lietuva”, sukaktuvinis 
balius gražioje “Ottawa Civic Cent
re Assembly” salėje, iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant svečiams ku
nigams, Baltųjų Tėvų vienuolyno 
koplyčioje. Savaitė buvo užbaigta 
viešu Toronto “Gintaro” koncertu 
didelėje, modernioje “High School 
of Commerce” auditorijoje, į kurią 
susirinko beveik 500 žiūrovų. Pri
vačia G. Procutos iniciatyva Otavos 
universiteto patalpose buvo sureng
ta dail. Telesforo Valiaus grafikos 
darbų paroda. Visi šie renginiai bu
vo plačiai paminėti bei recenzuoti 
kanadiškoje spaudoje bei televizijo
je. Otavos miesto burmistras Pierre 
Benoit oficialia deklaracija buvo 
paskelbęs, kad ši savaitė Otavoje 
yra “lietuvių savaitė”.

VYRESNIO AMŽIAUS dviejų asme
nų šeimai ar vienišam lietuviui, no
rintiems praleisti vienos ar dviejų 
savaičių atostogas Vankuverio apy
linkėse, galime suteikti atskirą 
miegamąjį su vonia, bet kurį mėne
sį. Už tokias atostogas dviejų as
menų šeima norėtų atostogauti 
Otavoje gegužės mėnesį. Skambinti 
tel. 604 465-7340.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda"

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

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury  Ontario

kalavo daug ryžto, darbo ir energi
jos. Tuo metu KLB Otavos apy
linkės valdybos nariais buvo V. Priš- 
čepionka (pirm.), B. Čeponkus, R. 
Čeponkienė, S. Mitalienė, A.. Elvi- 
kis ir L. Giriūnas. Prie šventės ren
gimo prisidėjo ir keletas savanorių.

DIDELIS NUSIVYLIMAS. Lie
tuvos respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus ir ponios Almos lanky
masis Kanadoje baigėsi dideliu 
Otavos lietuvių nusivylimti. KLB 
Otavos apylinkės valdybos ir Lietu
vos ambasados Kanadoje pastango
mis buvo numatytas Otavos ir 
Montrealio lietuvių susitikimas su 
prezidentu “Dow’s Lake” paviljone 
antradienį, 1 v.p.p. Tos dienos anksti 
rytą buvo visiems pranešta, jog 
susitikimas neįvyks (tuo metu jau 
nemažas skaičius montrealiečių 
nuosavais automobiliais buvo pake
liui į Otavą). Tik nedidelė dalis 
Otavos lietuvių turėjo progos susi
tikti su prezidentu pirmadienio va
kare įvykusiame jo priėmime Ka
nados parlamento rūmuose.

A.a. KOSTĖS JURGUTIENĖS 
mirties proga, vietoje gėlių, 
Montrealio ir Otavos lietuviai su
aukojo 570 dol.; pinigai buvo per
siųsti Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” skyriaus išlaikomoms vargšų 
valgykloms. Neseniai gautame pa
dėkos laiške reikalų vedėja O. Vir- 
bašiūtė rašo: “Nuoširdžiai dėkoja
me Jums už auką (....). Mes už vi
sus geradarius meldžiamės ir būna 
aukojamos šv. Mišios. Taip pat ir 
už a.a. Kostę Kauno arkivyskupijos 
“Caritas” direktorius kun. V. Vep- 
rauskas artimiausiu laiku aukos šv. 
Mišias”, vip

London, Ont.
BIRUTEI IR LINUI NAUJO- 

KAIČIAMS bei jų šeimai, draugai, 
bičiuliai ir giminės suruošė šaunias 
įkurtuves įsigijus jiems jaukius, gra
žius skoningai įruoštus namus. B. ir 
L. Naujokaičiai tik prieš dešimtį 
metų atvyko į Kanadą ir apsigyveno 
Londone. Jie yra uolūs parapijie
čiai, o Linas šventovėje savo skambiu 
tenoru papildo giedotojų balsus.

Šventišką nuotaiką dar labiau 
pakėlė atvykusi Lino mamytė iš 
Lietuvos ilgesnėm atostogom. Kle
bonas kun. K. Kaknevičius pašven
tino namus ir palaimino vaišių sta
lą, kurį puošė iš tėvynės atvežtas ra
guolis.

A.a. V. KIAUPA mirė 1999 m. 
lapkričio 10 d., sulaukęs 56 m. am
žiaus. Šiluvos Marijos šventovėje 
gedulines Mišias atnašavo klebonas 
kun. K. Kaknevičius giedant “Pa
švaistės” chorui, kuriam vadovavo 
muz. A. Petrašiūnas. Draugai ir gi
minės palydėjo velionį į Šv. Petro 
kapines amžinam poilsiui. Velio- 
nies motina S. Kudirkienė liturgi
nės muzikos kasai “Villis” paauko
jo $75.

A.a. STASYS REPŠYS mirė 
1999 m. lapkričio 23 d. sulaukęs 98 
m. amžiaus. Maldas Westview kop
lyčioje pravedė klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Giminės, draugai, 
gausus būrys londoniečių ir iš apy
linkės palydėjo velionį poilsiui į 
Woodland (London, Ont.) kapines. 
Prie kapo visi sugiedojo “Marija, 
Marija”. Viktorija St.

METINĖ MUGĖ, per paskuti
nius 40 metų rengiama Šv. Kazi
miero parapijos naudai, šiemet bu
vo surengta šeštadienį, lapkričio 13 
KLB Vinipego apylinkės pastango
mis ir praėjo su dideliu pasisekimu, 
dalyvaujant daugeliui lietuvių ir ki
tataučių. Apylinkės valdyba visiems 
prisidėjusiems prie mugės pasiseki
mo nuoširdžiai dėkoja.

KLB VINIPEGO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS sušauk
tas sekmadienį, lapkričio 14 tuoj po 
pamaldų šventovės salėje. Kun. J. 
V. Driscoll, SJ, sukalbėjus maldą, 
visi dalyviai buvo pavaišinti šiltais 
pietumis. Po pietų R. Bučaitė ir A. 
Burba, studentai iš Lietuvos, studi
juojantys Konkordo kolegijoje, pa
sikeisdami akordeonu linksmino su
sirinkusius. Susirinkimą pradėjo ir 
jį pravedė apylinkės pirm. J. Gra- 
bys, sekretoriauti pakviesdamas E. 
Fedarą, kuris perskaitė ir praėjusių 
metų protokolą. Protokolas priim
tas be pataisų. Krašto tarybos suva
žiavime ir prezidento V. Adamkaus 
sutikime Toronte atstovavo B. Gra- 
bienė ir V. Daubaraitė, kuri padarė 
pranešimą apie suvažiavimo eigą. 
Po valdybos narių pranešimų iš 
praėjusių metų veiklos, valdyba at
sistatydino, bet susirinkimo daly
viams prašant sutiko likti pareigose 
ateinantiems metams. Pirm. Gra- 
bys pabrėžė, kad prieš mėnesį pa
laidojome savo kleboną, o netrukus 
palaidosime ir parapiją, todėl yra 
svarbu sustiprinti bendruomenės 
veiklą. Vėliau vyko diskusijos apie 
religinį aptarnavimą. Dėl to bus pa
sitarimai su kurija. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu.

KLB VINIPEGO APYLINKĖS 
VALDYBA 2000-iems metams pasi
skirstė pareigomis: J. Grabys - 
pirm.; A. Eimantas - vicepirm.; E. 
Bugailiškis ir B. Grabienė - iždi
ninkai; V. Daubaraitė - sekretorė; 
D. Januškaitė, A. Kozicina, V. Rut
kauskas ir E. Šarauskienė - nariai. 
Revizijos komisijoje - E. Fedaras, 
A. Lingė ir J. Timmerman.

A. a. PREL. J. BERTAŠIAUS 
turto išpardavimas buvo surengtas 
šeštadienį, lapkričio 20, o visas ki
tas turtas, nepriklausantis vyskupi
jai, išparduotas šeštadienį, lapkričio 
27. Pirkėjų per abu šeštadienius bu
vo daug ir beveik viską nupirko. Gi
minių pageidaujami dalykai pasiųs
ti į Lietuvą, o kai kurie parapijos 
veiklos dokumentai, nuotraukos, 
skaidrės ir knygos pasiųsti j KLB 
muziejų-archyvą, Mississauga, ON.

chers, B. ir J. Grabiai, V. Lion, A. 
Radzevičius; $50 - B. ir A. Eiman
tai, K. ir E. Kalasauskai, N. Sabia- 
ga; $40 - M. Ould, E. Šarauskas; 
$30 - P. Arquiliano, J. Bėžis, S. 
Martinez, W. Minorka; $25 - A. 
Dudonis, M. ir S. White; $20 - M. 
Ardovas, Z. Brazauskas, M. Capri, 
V. Daubaras, A. Dionisio, P. Gal- 
minas, D. Januška, E. Januška, K. 
ir B. Joven, M. Kiniauskas, A. Lio
vė, D. ir Z. Ramančiauskai, Jul. 
Ramančiauskas, J. Razma, A. Ša
rauskas, S. Sniezik, C. Tejada, C. ir 
p. Vincente, A. Young, C. Yabut, 
V. Zavadskas, P. Ziminskas; $10 - 
M. Bagdonas, L. Bautista, R. Bond, 
M. Bracio, V. Castco, N. sn.Gab
riel, L. de Guzman, H. Haydon, D. 
ir Č. Jankauskai, J. Limsa, Jose 
Limsa, A. Lingė, E. Marasgau, R. 
Mestagh, J. Ramančiauskas, Sally 
ir Elelyn, F. Sylva, XX; $7 - P. 
Haydon; $5 - C. da Silva, A. Mer- 
luza, G. Riviera, A. Rutkauskas. Iš 
viso surinkta $1,797. Visiems auko
tojams Telšių seminarijos vardu 
KLB Vinipego apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

A. a. ERIKAS SAMULAITIS, 
sulaukęs 70 metų amžiaus, po ilgos 
ligos mirė 1999 m. spalio 30 d. Gi
mė Vinipege ir nuo 1954 iki 1989 
m. tarnavo kariuomenėje revizoriu
mi. Gedulines Mišias atnašavo kun. 
J. V. Driscoll, SJ, Šv. Kazimiero 
šventovėje. Palaidotas Assumption 
kapinių mauzoliejuje. Liūdi motina 
Leona, dukterys Leona ir Erika, 
sūnus Toni su šeimomis ir brolis 
Ernestas su šeima. EKK

būriais debesėliais paplaukioti 
po Sutvėrėjo žmogui padovano
tą nuostabaus grožio, kupiną 
paslapčių, pasaulį...

Įdomu tai, kad senolė turi 
išsaugojusi Rožinį, kurį nusipir
ko būdama 14 metų. Kasdien 
kalbėjo už Popiežių Joną Paulių 
II-jį ir prof. Vytautą Landsber
gį. Dabar meldžiasi už kaimy
nus ir visus valdžios vyrus, ve
dančius tėvynę Lietuvą doros 
bei teisingumo keliu, kartu ap- 
gaįjestaudama, kad tiek daug 
mūsų žemelėje melo, klastos, 
pavydo, keršto, pykčio, žiauru
mo, paleistuvystės... “Seniau 
tiek blogio nebuvo Lietuvoj... 
Kad tik negrįžtų valdžion ko
munistai!... Tai jie kalčiausi, su
jaukę žmonių gyvenimus, širdis 
ir protus” - sujauduliu sampro
tauja senolė.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 1531 Mosley St, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-429-2121
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

/Linksmų šv. TšciCėdų ir 
Caimingų Naujų metų 

linkime savo nariams bei visiems geros 
valios tautiečiams čia ir Lietuvoje.

Tėvynės sąjungos Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio valdyba

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ŠVENTOVĖS UŽDARYMAS. 
Sekmadienio pamaldas 1999 m. 
lapkričio 28 atnašavo Vinipego ar
kivyskupas L. J. Wall. Prieš Mišias 
jis pranešė, kad šios’jau būsiančios 
paskutinės šioje šventovėje. Po pa
maldų šventovė bus uždaryta ir pa
rapija panaikinta. Dėl dvasiškių 
trūkumo mūsų šventovė yra šeštoji 
Manitoboje, uždaryta šiais metais. 
Jam, spalio mėn. esant vyskupų su
važiavime Romoje, teko susitikti su 
arkivyskupu A. J. Bačkiu, bet ir 
Lietuvoje padėtis nėra geresnė. Są
lygos bus sudarytos išklausyti Mi
šias lietuvių kalba lenkų Šventos 
Dvasios šventovės koplyčioje, ku
rios naujai paskirtas klebonas, 
punskietis A. Degutis kalba lietu
viškai. Jaudinantis momentas buvo, 
kai sugiedojus Kanados ir Lietuvos 
himnus iš šventovės buvo išneštos 
Kanados ir Lietuvos vėliavos. Dau
geliui tikinčiųjų ištriško gailesčio ir 
netekties ašaros. Po 46 metų mel
dęsi savoje pastogėje vėl tapome 
benamiais.

A. a. PREL. JUSTINO BER
TAŠIAUS atminimui pagerbti Tel
šių seminarijai aukojo: $150 - L ir . 
E. Pran; $100 - M. ir E. Bugailiš- 
kiai, L. ir S. Dragužai, D. Desro-

«TAT y? \ ” LIETUVIŲ KREDITO 
A Z-VU/IX/Y 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 40 MILIJONŲ DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius................. 4.60%
2 m. term, indėlius..................5.25%
3 m. term, indėlius..................5.50%
4 m. term, indėlius................. 5.60%
5 m. term. Indėlius................. 5.85%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind......................................4.60%
2 m. ind...................................... 5.25%
3 m. ind...................................... 5.50%
4 m. ind...................................... 5.60%
5 m. ind...................................... 5.85%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTER AC KORTELĖ

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Viena iš nežinomą rašytoją
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ 

Vilniaus universiteto profesorė
Ir lietuvių litaratūroje yra 

rašytojų, kurie vienu metu ir 
yra, ir nėra. Išleista keliolika 
knygų, pasiaukojamai dirbta vi
suomenei, lietuvybei, o retam 
kuriam net rašto žmogui tėra 
žinomas šis gražus literatūrinis 
vardas - Marija Aukštaitė. Su
galvotas Juozo Tysliavos - pa
gal analogiją su Žemaite. Yra 
Žemaitė, tebūnie ir Aukštaitė. 
Šis vardas buvo skirtas Radke- 
vičiūtei-Navikevičienei, pagal 
kilimo vietą - suvalkietei. Atro
do, kad ir pati Aukštaitė laikė 
save suvalkiete - “Išeivės me
muaruose” (1988) yra toks saki
nys: “... žemaitiška kalba, iš to
lo klausant, visai nepanaši j 
mūs, suvalkiečių, kalbą...” Kai 
kur pažymima, kad rašytojos 
vardas buvęs Kotryna, tačiau 
viename autobiografiniame kū
rinyje, išsinuomodama butą, pa
sakotoja prisistato: “Aš esu - 
Marija Navikevičienė”.

Marija Aukštaitė gimė 1896 
metais liepos 18 dieną Stanai
čiuose, Garliavos valsčiuje. Su
sijusi su Prienų kraštu. Prienai 
labiausiai šia rašytoja ir domisi, 
deda pastangų, kad jos vardas 
nebūtų užmirštas. Bet daugiau
sia savo motinos atminimo iš
saugojimu rūpinasi garbūs sū
nūs: Antanas ir Algirdas Navi- 
kevičiai, įsteigę Marijos Aukš- 
taitės fondą Kanadoje (Toronto 
universitete). Skaudžią garbę 
savo motinai suteikė ir vyriau
sias jos sūnus Jonas, gražus Lie
tuvos kariuomenės leitenantas 
(g. 1917), žuvęs pirmosiomis 
karo dienomis.

Gimusi neturtingųjų šeimo
je (gali būti, kad inteligentiškos 
laikysenos tėvo šeima buvo nu
kentėjusi 1863 metų sukilime, 
praradusi turtą), tikra vargo 
duktė. Marija iš mažens troško 
šviesos, rašto, turėjo smalsų ir 
imlų protą. Troško tuo, ką turi, 
dalintis su kitais. Pati tik pra
mokusi rašyti ir skaityti. Rašyti 
nebuvo lengva - ji mokėsi nosi
nių, kablelių, dailesnės sakinio 
struktūros. Ilgai sėdėdavo nak
timis: “Kiek turėjau bėdos ir 
įsitempimo, ligi suradau, kur ra
šoma didžioji raidė, kur stato
mas taškas ar kablelis, skliaus
telis arba nosinių uodegėlės...” 
Tėvo padedama, ji jau bando 
mokyti kitus.

Turtinga, įvairialypė pri
gimtis: muzikali (skambino gita
ra, dainavo, jautė muzikos gro
žį), auksarankė (lengvai ir greit 
dirbo buities darbus, siuvo, siu
vinėjo, mezgė), graži, patraukli 
moteris. Rodos, viso to galėjo 
užtekti paprastam ir prasmin
gam moters gyvenimui. Bet ne - 
ją viliojo platesni horizontai, 
noras kažką padaryti daugiau, 
kas ir kitiems būtų svarbu, ku
riuo nors būdu naudinga.

Trįjų chorų - “Dainavos”, “Exultate”, “Volungės” - jungtinio koncerto 
Čikagoje 1999 m. lapkričio 28 d. vadovai (iš k.): Dalia Viskontienė, Da
rius Polikaitis, Rita Kliorienė Nuotr. G. Paulionienės

Atsiųsta
MITTEILUNGEN AUS BAL- 

TISCHEM LEBEN, nr. 4 (188) 
1999 m. gruodis. Žurnalas vokiečių 
kalba, 32 psl. Leidžia Baltiečių drau
gija Vokietijoje. Red. dr. Olgred 
Aule, Titurelstrasse 9/VI, 81925, 
Muenchen, tel. 089/95-05-42.

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI, 
religijos, kultūros ir visuomenės gy
venimo mėnraštis, 1999 m. liepa- 
rugpjūtis, nr. 7-8. Redaktoriai: vy
riausias Petras Kimbrys, pavad. Vy
tautas Ališauskas, pavad. Saulius 
Drazdauskas, Gediminas Mikelai- 

*tis, Nerijus Šepetys, Mikas Vaice
kauskas; garbės red. kun. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM. Leidėjas 
- “Aidų” leidykla (Universiteto g. 4, 
Vilnius 2001). Tiražas - 1,200 egz. 
Kaina - 4,80 Lt. Šis numeris yra ju
biliejinis - 100-sis. Mėnraščio su
kaktis buvo specialiai paminėta

Jau gavusi Marijos Aukštai- 
tės vardą, ji taip mąstė: “Svar
biausia, kad sielos - sielą su
prastų, kad žmonių širdyse ras
čiau vietą, kad suprasčiau juos, 
pajėgčiau įnešti meilę, paguodą, 
prasiblaivinimą pilkose kasdie
nybėse...” Nesunku ir iš šių žo
džių pajusti universitetų nepru- 
sintą, mažai rašto kultūrą tepa- 
žįstančią, bet kilniausių siekimų 
kupiną dvasią.

Kai rašė šiuos žodžius, jau 
buvo Kanadoje, išvažiavo iš Lie
tuvos 1930 metais, pas anksčiau 
ten išvykusį vyrą, tikėdamasi 
lengviau prasikurti, kaip nors iš
bristi iš vargo. Išeivijoje, ypač 
Kanadoje, kur prasilavinusių 
lietuvių tebuvo nedaug, kilnūs 
norai, įgimtas potraukis rašyti, 
organizuoti, veikti rado palygin
ti palankią dirvą.

Marija Aukštaitė rašė ne tik 
beletristiką, bet ir į lietuvių 
spaudą - J. Tysliavos “Vieny
bę”, į (jos redaguojamą) “Ne
priklausomą Lietuvą”, kurios li
kimui ji itin daug nusipelnė. Bet 
daug ko nepajėgė vien savo jė
gomis įveikti - liko rašytoja au- 
todidaktė, rašanti iš geros va
lios, iš širdies, iš tikėjimo Dievu, 
iš pasitikėjimo savo patirtimi.

Patirtį, ypač ankstyvąją, kū
dikystės, gebėjo pateikti gyvai, 
detalėmis, kūniškais daiktais, 
vaizdais. Memuarų knyga “Nu
bangavę kūdikystės dienos” 
(1981) yra bene vertingiausia 
Marijos Aukštaitės knyga, kupi
na autentikos, įdomių liudijimų 
iš pačios XX a. pradžios, išv dva
rų ir kumetynų buities. Žmo
gaus brendimo istorija čia pa
teikta kaip liudijimas. Psicholo
gine prasme įdomūs tėvų ir vai
kų, o ypač sesers ir brolio santy
kiai. Rašytojo Vytauto Bubnio 
teisingai pastebėta: “Mūsų lite
ratūroje ne vienas rašytojas yra 
atsigręžęs į savo vaikystę, tačiau 
nedaug galim prisiminti knygų, 
kurios skaitytoją pagautų nuo 
pirmo iki paskutinio puslapio, 
kuriose aptiktum ir savo mažys- 
tės dienų išgyvenimų pasaulį. 
(Iš atminties primiausia iškyla 
nebent L Simonaitytės "... O 
buvo taip”).

M. Aukštaitės poetiškas pa
sakojimas - tai ne vien jos šei
mos istorija, jos pačios pirmieji 
žingsniai ir įspūdžiai, tai gilus 
etnografinis - psichologinis, sub
tiliai niuansuotas, rūsčiom dra
mom nužymėtas XIX a. pra
džios lietuviškojo kaimo žmo
gaus buities ir jo būties pa
veikslas” (“Taurioji žemietė”).

“Išeivės memuaruose” taip 
pat yra pakankamai autobiogra
finei prozai būdingų teigiamy
bių: Kanados lietuvių išeivių 
buitis, jų tarpusavio bendravi
mas, tarpusavio santykiai, para
pijų, mokyklų, lietuviškų laik
raščių reikalai. (Nukelta i 8-tą psl.)

paminėti
Vilniuje, Bernardinų šventovėje 
1996.VI.10. Šiame numeryje yra visa 
eilė aktualių straipsnių ir apžvalgų.

THE ANTI-SOVIET RESIS
TANCE IN THE BALTIC STA
TES. Genocide and Resistance Re
search Centre of Lithuania Ge
neral Editor - Arvydas Anušaus- 
kas. Language Editor - Zuzana 
Šiušaitė, Joseph Everatt. Design - 
Vaida Gasiūnaitė. Duka. Vilnius, 
1999, p. 272. Price - 30 Lt.

LIETUVOS HELSINKIO GRU
PĖ. Dokumentai, atsiminimai, laiš
kai. Sudarė Viktoras Petkus, Živilė 
Račkauskaitė, Mindaugas Uoka. 
Redaktorė - Rima Dulkinienė. 
Dailininkas - Alfonsas Žilius. Išlei
do Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centras (Didžioji g. 
17/1, LT-2001 Vilnius). Kaina - 15 
Lt. Vilnius, 1999 m., 655 psl.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, būdamas Toronte, savo kalboje dėkojo Kanados mokytojams, kurie atėjo 
talkon Lietuvai dalindamiesi, savo profesinėm žiniom su Lietuvos mokytojais. Dvi iš tų Kanados mokytojų buvo 
(kairėje) AUŠRA KAUKIENĖ, dėstytoja Humber College, vadovavo ruošai pokylio prezidentui ir p. Adamldenei, 
įvykusio spalio 23 d. Toronto Lietuvių Namuose. Dešinėje - IRENA ROSS, dėstytoja George Brown College, kuri 
vadovavo ruošai Kanados lietuvių susitikimo su Prezidentu spalio 24 d. Anapilio sodyboje, Mississaugoje

Nuotr. V. Ross

Lietuviškos knygos keliai
Nuo Mažvydo Katekizmo iki mūsų laikų

KUN. ROBERTAS PUKENIS, 
Roma

Lietuviška knyga lietuvių 
gyvenamajame krašte - Lietu
voje ir Rytų Prūsijoje atsirado 
ne pačios knygos ir spaudos rai
dos pradžioje, o gerokai vėliau
- XVI š. viduryje, būtent M. 
Mažvydo Katekizmas. Dar senes
nės buvo rankraštinės knygos.

Lietuviai pagonys, neturė
dami savo rašto, Lietuvos vals
tybės kanceliarijoje vartojo su
rusintą bulgarų, vėliau gudų 
kalbą, o XIV š. pabaigoje jau 
atsirado lotyniškų knygų, reika
lingų tikybinėms apeigoms. Tai
gi lietuviškoji diduomenė, ofi
cialiai priėmusi krikštą 1387 m., 
knygų gimtąja kalba dar neturė
jo. Z. Ivinskis Lietuvos istorijoje 
iki Vytauto Didžiojo mirties rašo: 
“Nuo krikšto priėmimo rusiška 
raštija buvo imta vartoti įvai
riems aktams, kuriuos pagonys 
gyvu žodžiu buvo pratę iškil
mingai atlikti”. V. Biržiška tvir
tina: “Jei kas iš lietuvių kunigų 
ir dalyvavo tų laikų raštijoje, tai 
duodavo tik lotyniškus, o vėliau 
lenkiškus raštus”. Lietuviškai 
buvo išverstos tik kasdienės 
maldos, keliavusios iš kartos į 
kartą, iš lūpų į lūpas. Seniausias 
lietuviškas rankraštinis tekstas, 
rastas 1503 m. knygoje Tracta- 
tus Sacerdotalis, yra ranka rašy
ta “Tėve mūsų” malda.

1547 m. gruodžio 8 d. gimė 
pirmoji lietuviška knyga - pro
testantų kunigo Martyno Maž
vydo Katekizmas. “Broliai, sese
rys, imkite mane ir skaitykite”,
- šiais žodžiais M. Mažvydo 
knyga pradėjo savo kelionę.

Bręstant tautinei sąmonei 
bei savigarbai, keičiantis politi
nėms ir visuomeninėms sąly
goms, silpnas tikinčiųjų tikėjimas 
bei prietaringumas, protestan
tizmo plitimas liaudyje skatino 
katalikų kunigus leisti religinio 
turinio knygas lietuvių kalba.

Pirmąja katalikiška lietuviš
ka knyga, išspausdinta Lietuvo
je, galima laikyti apie 1585 m. 
Vilniuje išleistą P. Kanizijaus 
Katekizmo vertimą į lietuvių 
kalbą. Tačiau šis leidinys neiš
liko. Mus pasiekė 1595 m. M. 
Daukšos verstas J. Ledesmos 
Katekizmas.

Anot Olševskio, “vaikai

Šventą naktį
Kaip gera būt, kad Kristus 

gimtų
Kiekvieno mūsų širdyje. 
Vargai ir kančios sumažėtų 
Gražiojoj mūsų šalyje.

Gal nežudytume viens kito 
Namuose, gatvėje, kely. 
Galėtum džiaugtis, jog 

pakito
Daug kas aplinkui ir širdy.

Spindėkit žvaigždės naktį 
šventą
Tamsiam, aukštam Dangaus 

skliaute.
Mėnuli, švieski nakties taką, 
Mes eisim garbinti Tave.

Tave - į žemę siųstą Sūnų, 
Kurio taip laukėme seniai. 
Apsivalykime dvasia ir 

kūnu,
Nes nuodėmingi mes labai.

Birutė Papečkienė,
Marijampolė 

prašė duonos, bet nebuvo kam 
tada jos duoti”. Iš tikrųjų, liūd
nai atrodė pirmųjų Lietuvos 
krikščionių intelektualinė ir re
liginė raštija. Liaudis skaityti 
nemokėjo, o pabudusių rašytojų 
plunksna dar tik formavosi, be 
to, ir tiražai buvo labai nedideli. 
Dvasininkijos rūpesčiu, steigiant 
parapijines mokyklas, savaime 
brendo rašto grūdas, išaugęs į 
literatūros medį.

Pirmasis lietuviškų knygų 
leidimo iniciatorius buvo Že
maičių vyskupas (1576-1609) 
Merkelis Giedraitis. Jo paragin
tas ir jo lėšomis kunigas M. 
Daukša ėmė versti religines 
knygas į lietuvių kalbą.

Apie M. Daukšą, kaip ir 
kitus XVII-XVIII š. lietuvių ra
šytojus, išliko mažai bibliografi
nių žinių. M. Daukša gimė tarp 
1527 - 1538 m. Babėnuose, 
smulkių bajorų šeimoje. Mokėsi 
lotynų, lenkų ir senosios gudų 
kalbos, turėjo turtingą bibliote
ką. Vyskupui Giedraičiui mirus 
1609 m., keletą mėnesių admi
nistravo Žemaičių vyskupiją M. 
Daukša. Jis pasirodė pranašes
nis už kitus XVI š. rašytojus vi
sais atžvilgiais. 1595 m. jis išlei
do J. Ledesmos Katekizmą, ku
ris yra išverstas laisvai, turtingas 
žodžiais, gausus sinonimais, be
sitaikantis prie lietuviško skaity
tojo sąmonės. Tilo M. Daukša 
prisidėjo prie gimtosios kalbos 
raštijos ugdymo, išraiškos prie
monių formavimo. Tai labai 
vertingas religinis dokumentas, 
reikšmingas pradinei lietuvių 
literatūrai ir religinės minties 
raidai.

1753 m. pasirodė ilgus me
tus plačiai skaitoma, sulaukusi 
net keliolikos laidų “Bromą at
verta ing wieeznasti”. Tai pirmoji 
lietuvių autoriaus kunigo, teolo
gijos daktaro (Videniškių ka- 
mendoriaus) M. Olševskio as
ketinė knyga. Vėliau prabilo 
savo raštais J. Lechavičius, B. 
Gailevičius, J. Kurmavičius, K. 
Prielgauskas ir kiti rašytojai. 
Beaugančią ir stiprėjančią lietu
vių raštiją, o kartu ir religinę 
mintį suvaržė spaudos draudi
mo metai.

Caro valdžia, numalšinusi 
1863 m. sukilimą, ėmėsi daugy
bės naujų priemonių tautai ru
sinti. Vilniaus generalguberna
torius M. Muravjovas, pasižy
mėjęs nepaprastu žiaurumu 
malšinant sukilimą, buvo liau
dies pramintas Koriku, 1864 m. 
birželio 5 d. įsakė, kad visos 
knygos būtų spausdinamos ru
siškomis raidėmis - “graždan
ka”. Vyskupas K. M. Valančius 
pirmasis iškėlė idėją - platinti 
lietuviškas knygas slaptai. Iš 
pradžių daugiausia spausdino 
maldaknyges, vėlėliau knygas, 
dar vėliau - laikraščius. Pirma
me dešimtmetyje po spaudos 
uždraudimo turime 214 leidi
nių, o ketvirtame - 786 leidi
nius. 1864-1904 m. laikotarpyje 
knygų buvo išleista apie 3000. 
Jų tiražas įvairavo nuo 5000 iki 
30,000 egzempliorių. Buvo pla
tinami kontrafakciniai leidiniai, 
kuriuose specialiai žymėdavo 
laiką prieš spaudos uždraudimą 
ir netikrą spausdinimo vietą, 
kad suklaidintų caro valdžią. 
Tik gaila, kad tuose kontrafak
ciniuose leidiniuose negalėdavo 
vardintis nei autoriai nei vertė
jai ar jų leidėjai. Tuo metu, kaip 
žodžio meistrai, reiškėsi vysku
pas Motiejus K. Valančius ir šie 
kunigai: J. Antanavičius, J. Rač- 
kauskis, M. Sederevičius; ypač 

pasižymėjo A. Vytartas ir Lau
rynas Serafinas Kušeliauskas.

Pasienio rusų sargybiniai ir 
žandarai per 40 metų sugavę su
naikino apie 800,000 egzemplio
rių knygų. Vis dėlto didžioji dalis 
knygų pasiekdavo skaitytojus.

Kai XIX š. pabaigoje ir XX 
š. pradžioje buvo pradėta rūpin
tis lietuviškų knygų bibliografi
jos sudarymu, paaiškėjo, kad 
dėl įvairiausių priežasčių daug 
knygų pradingo.

Ko nesunaikino kandys ir 
rūdys, prarijo nepaliaujama ka
rų ugnis su Maskva, totoriais, 
švedais, danais, kryžiuočiais ir 
kalavijuočiais.

XVII-XVIII š. švedams išsi- 
vežus bibliotekas, dalis knygų 
dingo. Jų liekanos Švedijoj iki 
šiol išliko. Jų tarpe dar 1913 m. 
buvo užtikta labai retų XVI š. 
lietuviškų knygų. Nemažai kny
gų pražudė tikybinės kovos. To
dėl K. Sirvydo žodyno naujesnių 
leidimų prakalboje keliama 
mintis iš naujo spausdinti dėl 
įvairių nelaimių ir karo audrų - 
“iniura ac tempestate bellica” 
pražuvusias knygas.

Žymiausi mūsų bibliografai, 
kaip S. Baltramaitis, S. Stankevi
čius, V Biržiška, apžiūrėję Pet
rapilio, Maskvos, Vilniaus, Kau
no viešąsias ir asmenines biblio
tekas, sudarė išlikusių knygų są
rašą bei aprašymus. Bibliogra
fams žinomų knygų skaičius nuo 
pirmosios knygos pasirodymo iki 
1905 m. siekia 4436.

Nuo pirmosios lietuviškos 
knygos M. Mažvydo Katekizmo 
iki spaudos atgavimo praėjo 358 
metai, o iki šios dienos (1999 
m.) praslinko 452 metai. Religi
nė literatūra augo, skleidėsi, pa
liesdama visą krikščioniško gy
venimo tematiką: maldą, išpa
žintį, dorybes, prasmingą gyve
nimą ir mirtį. Religinė literatū
ra, ypač asketinė, ryškiai prisi
dėjo prie krikščionybės įgyven
dinimo. Ji žadino sakramentinę 
praktiką, pamaldumą, brandino 
dorybes, formavo gražius tauti
nius religinius papročius ir bū
dą, stiprino vidinį vienuolynų 
gyvenimą, apaštališkąją veiklą, 
gynė ir globojo žmogų nuo iš
naudojimo, rodė žavų šventumo 
idealą, pateikė priemones ir bū
dus siekti sielos išganymo, ko
vojo už krikščioniškos meilės 
įgyvendinimą.

Lietuvis mėgo religinį žodį, 
laukė ir skaitė jį. Populiaresnė 
buvo originalinė knyga, parašy
ta lietuvių autorių, o brandesnė, 
moksliškesnė - verstinė.

Religinė literatūra turi gilią 
pažintinę reikšmę ir pradžioje 
buvo visos lietuvių literatūros 
lopšys. Religinių knygų nuopel
nas Lietuvos kultūrai yra neabe
jotinai didelis.

Nepriklausomybės metais 
(1918-1940) lietuvių literatūros 
ąžuolas sužaliavo įvairiais žan
rais ir gausiais kūriniais. Jis įlei
do giliai šaknis į tėviškės žemę, 
sustiprindamas tautietį išgyventi 
fizinį ir dvasinį genocidą sovie
tiniais metais. Dažnai pagalvo
ju: jeigu lietuvių kalba būtų pa
plitusi kaip anglų, prancūzų ar 
ispanų, mes jau seniai būtume 
laimėję ne vieną literatūrinę 
Nobelio premiją. Parodykime sa
vo klasikus pasaulio tautoms...

(Šiame straipsnyje panau
dotos kai kurios mintys iš mano 
teologijos licenciato darbo, pa
rašyto 1982 m. Panevėžyje: Ka
talikiška asketinė literatūra lietu
vių kalba iki 1905 m.)
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C1 MLTMĖJE VEIKLOJE
Bernardo Brazdžionio poezi

jos popietė įvyko š.m. lapkričio 7 
d. Lietuvos ambasadoje, Vašing
tone. Gausiai susirinko Vašingto
no, Baltimorės ir apylinkių lietu
viai, kuriems poetas papasakojo 
apie savo kūrybinį kelią pabrėž
damas, kad “nenoriu ir negaliu iš
sižadėti savo patriotiškosios kūry
bos dalies”. Paskaitė iš savo kūry
bos. Poetą pristatęs rašytojas dr. 
Kazys Almenas priminė 60 metų 
sukaktį nuo ypatingo poeto įverti
nimo, kai jam už poezijos rinkinį 
“Kunigaikščių miestas” buvo pa
skirta valstybės literatūrinė pre
mija. Šioje popietėje dalyvavo ir 
ano įvykio liudininkai poetai - 
Kazys Bradūnas ir Alfonsas Ny- 
ka-Nyliūnas. Pianistas Andrius 
Žlabys skambino M. K. Čiurlio
nio kūrinius. Jauniausiems klau
sytojams B. Brazdžionis įteikė sa
vo poezijos autografuotas knygu
tes. Apie šią popietę R. Kačins
kas rašydamas “Drauge” (1999. 
XI.13) priminė, kad tai Lietuvos 
ambasadoje rengiamų kultūrinių 
suėjimų tęsinys.

Inž. Juozas V. Danys (Dani
liauskas), žymusis Kanados švytu
rių projektuotojas ir statytojas, 
ėjęs atsakingas ir aukštas pareigas 
Kanados susisiekimo ministerijo
je, gyvenantis Otavoje, “Tėviškės 
žiburių” bendradarbis š.m. lapkri
čio 22 d. šventė savo 85-tąjį gim
tadienį. Laikraštyje “XXI am
žius” (1999.XI.17) B. Aleknavi
čius savo ilgokame straipsnyje, 
pailiustruotame sukaktuvininko 
sukurtų švyturių nuotraukomis, 
Lietuvos skaitytojus supažindina 
su šiuo iškiliu išeivijoje gyvenan
čiu profesionalu, Bendruomenės 
veikėju, kultūrininku, visuomeni
ninku. J. Danys gimė vos tik Pir
majam pasauliniam karui prasi
dėjus Padovinio kaime, Marijam
polės apskr. Vytauto Didžiojo 
universitetą baigė 1939 m. Tame 
pačiame universitete hidrotechni
kos katedros vedėjas 1940-1944 
m. Pasitraukęs į Vokietiją, studi
jas gilino Miunchene. Į Kanadą 
atvyko 1949 m., dirbo hidrotech
nikos inžinieriumi, dalyvavo Šv. 
Lauryno upės užtvankų bei laivi
ninkystės šliuzų projektavime, vė
liau dvidešimt metų dirbo Susisie
kimo ministerijos Vandens tarny
bos statybos skyriaus viršininku. 
Šiuo laikotarpiu J. Danys kūrė 
švyturius, savotiškus lietuviškų 
stogastulpių prototipus. Kanados 
lietuviams sukaktuvininkas yra 
itin pažįstamas savo veikla Bend
ruomenėje, labai aktyviu dalyva
vimu lietuviškame gyvenime, savo 
rašiniais spaudoje, suredaguotais 
leidiniais, taipgi ir akademine 
skautiška darbuote.

Kauno medicinos universite
to ir Klaipėdos universiteto rekto
riai š.m. lapkričio 12 d. pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. Kaip 
ELTA pažymi, tokia sutartis pa
dėsianti užmegzti glaudesnius ry
šius, užtikrins mokslininkų bei 
studentų mainus. Sveikatos moks
lų fakultetas Klaipėdos universi
tete tik šiais metais pradėjo pri
imti studentus. Pasirašius sutartį 
tikimasi mokslinės paramos iš jau 
didelę patirtį turinčio Kauno me
dicinos universiteto.

Muzikas JONAS GOVĖDAS, akompanavęs trijų chorų koncertui “Gen
ties giesmės” Čikagoje 1999 m. lapkričio 28 d. ir atlikęs Hendelio “Ale
liuja” Nuotr. G. Paulionienės

Paroda “Skulptoriai Vilniaus 
miestui” buvo atidaryta š.m. lap
kričio 15-21 d.d. “Arkos” galeri
joje. Tai tęsinys projekto užsimo
jus suformuoti skulptūrų sodo 
sostinėje viziją. Šiam projektui 
tęsti iniciatyvos ėmėsi Vilniaus 
skulptorių sekcijos pirmininkė 
Dalia Matulaitė. Parodoje, be 
vyresnio amžiaus menininkų, savo 
darbus rodė vidurinioji karta ir 
Dailės akademijos studentai, pa
sak pirmininkės, pasižymintys 
laisva plastine kalba. Kaip “Lietu
vos aide” (1999.XI.23) R. Kar- 
nackaitė rašo, 70 parodoje išstaty
tų darbų išsklaido abejones dėl 
Lietuvos skulptūros ateities.

Lietuvos liaudies kultūros 
centras jau keletą metų rengia 
vadinamąsias “Pastogės” šventes, 
kuriose gali pasireikšti kaimų bei 
miestelių teatrai. Šiemet lapkričio 
20-21 d.d. Anykščiuose, Kuršė
nuose, Prienuose ir Šilutėje buvo 
surengta tokia šventė vaikų ir jau
nimo teatrams ir pavadinta “Pas
togėlė 99”. Pasirodyti galėjo ver
tinimo komisijų atrinkti vienetai. 
Bet, kaip “Lietuvos aide” (1999. 
XI. 18) rašoma, tų švenčių rengė
jai nesiekia, kad jos virstų varžy
bomis. Tikslas - sudaryti sąlygas, 
paskatinti jaunus žmones kūrybai 
bei dvasinei veiklai.

Šiaulių meno ir kultūros pa
jėgos š.m. rugsėjo pabaigoje pasi
rodė Vilniaus rotušėje ir kitur 
įvykusiuose renginiuose, skirtuo
se 763-čiosioms Saulės mūšio me
tinėms paminėti. Dalyvavo litera
tai, dailininkai, aktoriai ir muziki
niai vienetai bei solistai. Buvo ro
domos vaizdajuostės, Šiaulių 
miesto leidyklų knygos. Kaip rašo 
“Literatūra ir menas” (1999.X.9), 
rugsėjo 21 d. Vilniuje skambėjo 
daug muzikos, o vakare rotušėje 
įvyko šaunus koncertas, kuriame 
dalyvavo Šiaulių miesto meras A. 
Lankauskas, Vilniaus - J. Imbra- 
sas, kiti svečiai bei kultūros 
puoselėtojai. Be žymių solistų, čia 
koncertavo vaikų dainavimo stu
dija “Ro-ko-ko”, berniukų choras 
“Dagilėlis”, valstybinis kamerinis 
choras “Polifonija” bei Lietuvos 
kamerinis orkestras.

A. a. poeto Vaidoto Daunio 
pomirtinės poezijos rinktinės 
“Kelio ženklai” sutiktuvės įvyko 
š.m. spalio 5 d. Rašytojų klube, 
Vilniuje. Knygą išleido dar paties 
poeto įsteigtas fondas “Regnum”. 
Kaip rašoma laikraštyje “Litera
tūra ir menas” (1999.X.9), 1995 
metais tragiškai mirusį poetą kny
gos sutiktuvėse gražiai prisiminė 
mons. K Vasiliauskas, vaikystės 
draugai bei bendradarbiai. Sūnus 
Augustinas pasmuikavo iš tėvo 
mėgstamos Bacho kūrybos. Ve
lionis nebuvo vien tiktai poetas. 
Stipriai reiškėsi kritikos straips
niais ir žurnalistikoje - redagavo 
žurnalus “Žvaigždutė”, “Kran
tai”, “Naujoji Romuva”, dirbo 
“Pergalės” redakcijoje. Į kūrybinį 
darbą buvo pasinėręs visu savo 
talentu, net italų kalbą norėjo iš
mokti, kad geriau suprastų A. 
Dantę. Viktorija Daujotytė ran
da, kad poetas paliko kultūroje 
rimties ir meditacijos ženklus, ku
rie ryškūs ir jo poezijoje. Snk.
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Vilniaus vaizdas nuo Gedimino pilies bokšto 1999 metų vasarą Nuotr. Vyt. Maco

Viena iš nežinomų rašytojų
. (Atkelta iš 7-to psl.)
Vidinė šeimos atmosfera, 

pagaliau kalba, “slengas”, susi
formavęs aukštaičiams, žemai
čiams, suvalkiečiams perimant 
amerikiečių kalbą. Ko vertos 
vien “leidukės”, “misiukės”. Bet 
savitesnės, sakytume, prigimti
nės kalbos Marija Aukštaitė ne
turėjo.

Našlaitiškumo motyvas, su
sitelkęs į vieną ankstyvųjų kūri
nių - į apysakaitę “Juodi vaini
kai”. Marija neturėjo atsargu
mo “aukštiems” žodžiams - jie 
buvo jai gražūs. Ir apie savo po
linkį rašyti ji kalbėjo puošniai, 
kaip jai atrodė, “poetiškai”. 
“Puošni gamta, graži gamta, vi
lioja sielą iš keturių sienų, bet 
meilė kūrybai - viską nuslopi
na... Nulinkus ir nulinkus galva 
ant popieriaus lakštų, juos turiu 
pripildyti tarytum bitė medaus 
korį...” Už to žodinio puošnu
mo, kuriuo dabartis nebelinkusi 
pasitikėti, yra tikrovė: poilsio at
sisakanti moteris, palinkusi prie 
popierių, norinti pasakyti, papa
sakoti. Kartais liūdnai atsidūs- 
tanti - kodėl ji liko bemokslė.

Neturime duomenų, ką 
skaitė, ką • mėgo. Greičiausiai, 
kaip dauguma gabių savamoks
lių, antraeilę lektūrą - graudžią 
svajingą, kupiną meilės ir aukų. 
Su nuostaba atrandame kūrėjos 
ir bitės analogiją, artimą G. Pet
kevičaitei, pasirinkusiai Bitės 
slapyvardę, taip pat Marijai Peč- 
kauskaitei - Šatrijos Raganai, 
poetiško ir praktiško bitininkys
tės motyvo autorei. Galėjo jaut
rią Marijos Aukštaitės sielą for
muoti ir maldų, giesmių into
nacijos, nes buvo labai religin
ga, tikinti visa esybe.

Romano “Ant marių kraš
to” (1981) veikėjas kunigas 
Bronius, dirbantis ir gyvenantis 
silpnųjų labui, besistengiantis 
ne vieną “pavėdėt į mokslą ir 
šviesą, į geresnį gyvenimą”, iš
reiškia ir pačiai rašytojai būdin
gą nuostatą - padėti, telkti, 
remti, tarnauti artimui, visuo
menei. Jos herojė Silvija (“Ant 
marių karšto”) sako, kad siekti 
geresnio pasaulio yra mūsų už
davinys, kurį privalome vykdyti. 
Tokius aukštus moralinius ir 
pilietinius idealus busimoji rašy
toja ir sau kėlė Pirmojo pasau
linio karo metais, kai dirbo ka
ro sanitare, globojo, slaugė, 
nuolat žiūrėdama mirčiai į akis. 
Ir šią patirtį yra panaudojusi 
prozoje.

Grįžusi iš Drubengio apy
linkės miškų, apsigyvenusi Prie
nuose prisidėjo prie kovų už ne
priklausomą Lietuvą. Pirmai
siais nepriklausomybės metais ji 
rūpinosi žemės reforma, kad ši 
vyktų kiek įmanpma teisingiau.

Buvo išrinkta į Prienų miesto 
savivaldybės tarybą 1920 - 1927 
metais; viena moteris ir dvylika 
vyrų. Tad iš tiesų buvo pastebi
ma, savarankiška, sprendžianti. 
Trejus metus buvo Prienų vice
merė. Prisidėjo kuriantis Lietu
vos moterų katalikių draugijai, 
vadovavo šios draugijos Prienų 
skyriui, rengusiam minėjimus, 
susiėjimus, skatinusiam kultū
ros ir labdaros veiklą.

Nelengva atsekti motyvus, 
kodėl emigravo iš Lietuvos. At
rodo, kad buvo beįsitvirtinanti. 
Ištekėjo už Antano Navikevi- 
čiaus, Lietuvos savanorio, augi
no keturis sūnus. Kodėl vyres
nysis liko Lietuvoje pas jos tė
vus? Sūnaus palikimą skaus
mingai išgyveno, pavertė šį savo 
skausmą poezijos - giesmės mo
tyvu. Bet kiekvieno žmogaus gy
venime yra paslapčių ir neleng
vai paaiškinamų dalykų. Pirmas 
į Kanadą išvažiavo vyras, susi
rado darbą. Bet prasidėjo krizė, 
nedarbas. Iš pradžių Navikevi- 
čiai vertėsi gana sunkiai. Ilgai 
slaugė turtingą Marthą Royer: 
rodos, tuo metu gyvenimas pa
lengvėjo.

Nors ir užimta, Marija ne
galėjo atsisakyti visuomeninio 
darbo, veikimo Kanados lietu
vių labui. Kaip jau minėta, dir
bo parapijų, mokyklų komite
tuose, rašė į laikraščius, sielojo
si dėl Vilniaus (1937 metais 
Montrealyje organizavo Vil
niaus vadavimo skyrių ir iki 
1939 metų buvo jo pirmininkė), 
gynė sau artimiausią katalikišką 
ideologiją, telkė žmones ir savo 
namuose, kūrė.

“Lietuvių egzodo literatūro
je” (1992), lietuvių rašytojų 
draugijų ir literatūrinės veiklos 
apžvalgoje yra tokia pastraipa: 
“Kai 1948 m. vasario 7 d. Niu
jorke buvo įkurta JAV LRD, 
buvo galima tikėtis ir lietuvių 
rašytojų suvažiavimo Amerikos 
žemyne. Toks suvažiavimas įvy
ko 1949 m. gegužės 7 d. Niujor
ke (Juozo Tysliavos bute), kur 
dalyvavo jau daugiau iš Euro
pos atvykusių lietuvių rašytojų, 
taipgi Kanados LRD pirm. Ma
rija Aukštaitė (vėliau pirm, bu
vo Juozas Kralikauskas)”. Gali
ma įsivaizduoti, su kokiais jaus
mais Marija, Kanados rašytojų 
pirmininkė, vyko pas literatūri
nį krikštatėvį. Atrodo, kad Ma
rija Aukštaitė yra padėjusi ne
maža pastangų Kanados lietu
vių rašantiesiems organizuojan
tis į draugiją ir jai vadovavo tik
riausiai iki 1951 metų. Net jei ir 
pagalvotume, kad tos draugijos 
veikla ir nebuvo sutelkta į kūry
bos sąmoningumą, profesiona
lumą, jos prasmės negalėtume 
neigti. Kaip nurodoma “Lietu

vių enciklopedijoje”, ketverius 
metus dirbo Kanados Lietuvių 
taryboje.

Gilinantis į Marijos Aukš
taitės gyvenimą, ryškėja stiprus, 
veiklus, savarankiškas charakte
ris; tokių charakterių paralelės 
ar bent punktyrai ryškėja ir jos 
prozoje - bet kuriomis aplinky
bėmis žmogaus skatinamas ne
nuleisti rankų. Jos pačios gyve
nimas šį principą taip pat pa
tvirtina. Patvirtina ir pačios sau 
duotą autocharakteristiką: “Esu 
tikra nenuorama. Man tik eiti, 
veikti, dirbti, siekti, nors ir ne
pasiekiamo...”.

1967 metais Navikevičių 
šeima iš Montrealio persikėlė į 
Torontą, apsigyveno Port Hope 
miestelyje. Atrodo, kad tada 
prasidėjo kūrybingiausias Mari
jos Aukštaitės laikas - iki mir
ties 1987 m. balandžio 26 d. Pa
laidota Port Hope, Šv. Marijos 
kapinėse. Sūnūs pastatė pa
minklą, pradėjo rūpintis jos lite
ratūriniu likimu.

Nors buvo stipri ir energin
ga, paskutiniais metais, ypač po 
vyro mirties, stiprėjo rezignaci
ja, nusivylimo nuotaikos, ap
skritai būdingos veikliems žmo
nėms. Veikus, dirbus kitiems, 
tarsi imama laukti rezultatų, gal 
net dėkingumo. Jo niekad ne
būna pakankamai. Bet turėjo 
didžiausią raminimosi būdą - 
kūrybos, ypač eilėraščių rašymą.

Daug eilėraščių religinėmis 
temomis, atsiliepimų į Lietuvos 
likimą. Bet nepasiekiama ryš
kesnio, savitesnio lygmens. Ei
lėraščiai lieka gyvenimo kaip iš
gyvenimo liudininkai, dar ne 
literatūros faktai. Autentiškiau
sias sūnaus motyvas, įdomesnė 
šios temos eilėraščiams būdinga 
baladinė - romansinė stilistika.

Didžioji M. Aukštaitės eilė
raščių dalis (“Amžinos Meilės 
Audinio”) sudėta į pernelyg 
puošnią knygą “Rožių vasara 
(1966). Pradžioje išspausdintas 
autorės žodis, kuriame yra ir 
biografinių paliudijimų. Taip pat 
pasakyta, kad yra jos dainuoja
mų eilėraščių, likusių Lietuvoje. 
Taip Prienuose dar yra dainuo
jančių “Tylus vakars, gražus...”, 
“Kaip marių vilnys ant marių 
banguoja...” Ši M. Aukštaitės 
knyga gal bus jau paskutinis 
motiniško - kūdikiško kūrėjo 
santykio su kūriniu paliudiji
mas. “Eik, kūdiki...”, - taip pa
lydimi eilėraščiai, pasiteisinant: 
“Kūriau vien sau ir saviesiems, 
nes man buvo miela kurti”. Ra
šymo malonumas ir džiaugsmas, 
kuris savaime yra prasmingas. 
Kitos prasmės atsiranda iš teks
to arba yra susikuriamos skai
tančių.

linkime visiems draugams ir pažįstamiems -

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

uju metų| ir laimingų

ęŲnksmų šv. CĘgiėdų
\ ir laimingų
□V metų

linkime giminėms, 
a draugams ir pažįstamiems -

Konstancija ir Juozas Blekaičiai

Irena Punkrienė 
Vilija, Edvardas, Andrėja, 

Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona, Ričardas, Daniellė,

Mieli giminės, draugai 
ir pažįstami

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

Mykolas-Algirdas, Simonas Punkriai 
Kazimiera Arlauskienė, FL 
Aldona ir Andrius Oliai, FL 

Hs»S&S»S&S®SaiSSt8»SSS«S«SeiS

Sveikiname |
___ „ -__ _____  /

f<

draugus ir pažįstamus &

šv. Kalėdų ir
Naujų metų proga -

Bakšų šeima

5

Džiugių 
šv. ^Kalėdų 

ir laimingų 
2000-jų metų 

linkime giminėms, 
draugams ir sporto 

klubo “AUŠRA” nariams
Žiba, Stepas, Alena ir Aras Ignatavičiai

Ir mes Kūdikėliui širdis aukokim,

draug’ su angelėliais giesmes giedokim.

Tai linksma naujienėlė,

bėkim pas Kūdikėlį

dideli ir maži jo pasveikinti. 4

Toronto lietuvių choras “VOLUNGĖ” ir muzikos vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė

itt 
laimingi^ 
iočtiėig

giminėms, draugams, 
pažįstamiems linki -

Dainius ir Asta Vaidilos su šeima, 
St. Petersburg Beach, FL
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Čikagoje ir apylinkėse gyveną 1999 m. stipendininkai, gavę Lietuvių fondo čekius 1999.XI.6 pokylyje, su tarybos 
pirm. ALGIRDU OSČIU ir Pelno skirstymo komisuos pirm. dr. ANTANU RAZMA Ntr. B. M. Kronienės

Kristaus gimimo šventės ir 
Naujųjų metų proga y 

savo bičiuliams Kanadoje, —
JAV ir Europoje linkime 
daug džiaugsmo, sveikatos 
bei visų svajonių 
išsipildymo -

Helga, Jūratė, Kazys Baronai, 
Vokietija

ai ėdu proga
sveikiname

savo gimines, draugus ir pažįstamus,
X X linkėdami linksmų švenčių ir laimingų
X I i ė 2000-jų metų -
|Į T IĮ | ||T Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras

^XJLLULLhi Karasiejai

/r.

Silvija ir Vincas Piečaičiai
sveikina visus gimines ir draugus

Labdaros doleriai - kaip šviečiančios žvakės
Amerikos lietuvių fondo doleriai - didelė pagalba jaunimui, švietimui kultūriniam 

ir visuomeniniam gyvenimui

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei 

ramybės Naujaisiais metais

Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima

linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

-^Linksmų Kristaus ‘
gimimo švenčių ir sėkmingų

Naujųjų metų
visiems geros valios

S tautiečiams, mylintiems
savo gimtąjį žodį ir

$ dirbantiems savo tautos gerovei.
V. Aušrotas, 

Anapilio knygyno vedėjas

Anapilio moterų 
būrelio valdyba °

8V KALCDU
proga sveikina

savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 2000-siais metais.

7~7

T

Valdyba

^O^juoširdūs sveikinimai J
C bei linkėjimai nariams, 

bičiuliams ir pažįstamiems
|i Šv. Kalėdų ir
f Naujų metų proga -
v,
I PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ
* IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Dėl žinių teiraukitės www.plias.org

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Lietuvių fondo metinis va
jaus pokylis įvyko 1999 m. lap
kričio 6 d., PLC Lemonte. LF 
veiklos tęstinumą šiame pokyly
je simbolizavo LF emblema - 
ranka, laikanti indą su liepsna, 
kuri turi šviesti ir per ateinantį 
šimtmetį. Meniškai ir įspūdin
gai sukurta ši emblema stovėjo 
ant kiekvieno stalo! Svečių susi
rinko net 275!

Vakaro programai vadova
vo LF tarybos narė Ramona 
Steponavičiūtė. Pradžioje trys 
LF stipendininkai perskaitė iš
traukas iš dr. Antano Razmos 
straipsnio “Drauge”, išspausdin
to prieš 39 metus ir raginančio 
kurti šį fondą. R. Steponavičiū
tė pakvietė LF pradininkus: dr. 
Antaną Razmą, dr. Gediminą 
Baluką, dr. Ferdinandą Kauną 
ir dr. Kazį Ambrozaitį ateiti 
prie pakylos, kur stovėjo gėlių 
apsupta simbolinė LF liepsnos 
žvakė, kurią uždegė dr. A Razma.

LF stipendininkai užsidegė 
po žvakutę nuo didžiosios žva
kės ir nešė jas prie stalų, kur už
degė ir kiekvienam svečiui skir
tas žvakeles, kol visa salė sumir
gėjo žvakelių liepsna. R. Stepo
navičiūtė sakydama, kad LF sa
vo gausia ir dosnia veikla yra 
nušvietęs kelią liet, kultūrai, 
švietimui ir jaunimui, kvietė 
svečius uždegti savo draugus ir 
artimuosius LF dvasia.

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
LF v-bos pirm. Rūta Staniulie
nė. Po vakarienės - sveikinimai. 
Žodžiu sveikino LR gen. kons. 
Giedrius Apuokas ir LR garbės 
kons. Vaclovas Kleiza. Jis taip

pat perdavė Lietuvių fondui pa
dėką ir sveikinimą iš konferen
cijos “Dovana Lietuvai”, vyku
sios tuo metu Vašingtone. Svei
kinimą pasirašė JAV LB Socia
linių reikalų t-bos pirm. Birutė 
Jasaitienė, LR ambasadorius 
JAV Stasys Sakalauskas ir Rūta 
Skučienė - JAV LB Vašingtone 
apylinkės pirmininkė (konfe
rencijos rengėjai), o pirmutinis 
parašas buvo LR seimo pirm. 
Vytauto Landsbergio, kuris 
konferencijoje dalyvavo.

LF tarybos pirm. Algirdas 
Ostis padėkojo už sveikinimus. 
Tada trumpą žodį dar tarė Ma
žosios Lietuvos fondo v-bos 
pirm. Gytis Šernas, atvykęs iš 
Kanados. Jis dėkojo Liet, fon
dui už 18,000 dol. paramą Ma
žosios Lietuvos enciklopedijos 
leidybai.

Dr. A. Razma, LF Pelno 
skirstymo komisijos pirminin
kas pranešė, kad LF vadovybė 
šiemet leido skirstyti 800,000 
dol., pridėjus praeitų metų liku
tį - 133,247 dol., buvo paskirs
tyta $933,247 dol. Jis dėkojo sa
lę nuostabiai iškilmingai papuo- 
šusioms Ramonai Steponavičiū
tei ir Sigitai Balzekienei bei jų 
talkininkams ir kvietė LF t-bos 
pirm. A. Ostj įteikti didžiausią 
šio vakaro dovaną - 40,000 dol. 
čekį PL centro pirmininkams 
Rimantui Griškeliui ir Kęstu
čiui Ječiui. Dr. A. Razma sakė, 
kad su šiuo čekiu užbaigia LF 
žadėtą 200,000 dol. “matching 
fund”.

Dr. A. Razma skaitė stipen
dininkų pavardes ir jie ėjo po 
vieną į salės priekį, kur A. Ostis 
įteikė jiems stipendijas. Dr. A.

**.

&

Labdaros dantų klinikos 
Lietuvoje steigėjai 

ft SVEIKINA 

su S v. Kalėdom 
ir linki laimingų 
2000-jų metų.

€

L
 Dėkoja visiems už aukas ir paramą a.
NAŠLAIČIAMS ir SIBIRO TREMTINIAMS |

Razma sakė, kad LF šiemet pa
skyrė 165,185 dol. studentų sti
pendijoms, kurias gavo 119 stu
dentų. Stipendijos yra tarp 1000 
ir 2000 dol., tai vidurkis, nes yra 
ir mažesnių ir didesnių stipendi
jų. Šiame pokylyje galėjo daly
vauti tik 26. Štai jie alfabeto 
tvarka: Jurgita Baltrušaitytė, 
Paulius Benetis, Kristina Bjerk
nes, Saulė Buzaitė, Dalia Cidzi- 
kaitė, Židrūnas Drungilas, Do
natas Garbaliauskas, Milda Gri- 
gaitytė, Vika Ona Gylytė, Laura 
Kavoliūnaitė, Miletą Klimavi
čiūtė, Karolis Klimka, Andrius 
Kudirka, Donatas Lapinskas. 
Vilija Meilytė, Aušra Paulaus
kienė, Audra Prialgauskaitė, 
Virgilija Razmaitė, Džiugas Re- 
netskis, Adelė Rocytė, Kęstutis 
Šatkauskas, Rasa Tamulavičiū- 
tė, Adomas Tautkus, Asta Ma
rija Tijūnėlytė, Katile Vaitkutė 
ir Benediktas Valinskas. (Sti
pendininkai yra iš Lietuvos, 
JAV, Kanados, Brazilijos, Aust
ralijos, Lenkijos). Stipendininkų 
vardu dėkojo Asta Tijūnėlytė.

LF v-bos pirm. Rūta Sta
niulienė dėkojo visiems atsilan
kiusiems ir asmenims, prisidėju- 
siems savo nepailstamu darbu 
prie pokylio ir pasisekimo: Alei 
ir dr. Antanui Razmoms, Sta
siui Barui, Reginai ir Algirdui 
Osčiams, Rūtai ir Povilui Ki
liams, Gražinai ir Vytautui Ka
mantams, Laimai Zavistauskie- 
nei, Audriui Remeikiui, Virgi
nijai Grybaitei. Ypač dėkojo 
Alei Razmienei už pokylio or
ganizavimo darbus, Ramonai 
Steponavičiūtei ir Sigitai Balze
kienei už puikias pokylio deko
racijas. (Smarkiai dirbo ir pati 
LF v-bos pirm. Rūta Staniulie
nė). Ji džiaugėsi LF atliktu dar
bu ir žvelgė į ateitį su pasitikėji
mu, kad LF liepsna stipriai 
liepsnotų ir toliau apšviestų liet, 
kultūrą, jaunimą ir švietimą. Ji 
kvietė aukoti LF, kad 2000-tuo- 
sius galėtume pradėti su 10 mi
lijonų kapitalu!

NIJOLĖ B. BATES

TORONTO /V\A1KOaJIO /AOKYKLA 
L1*JKI ZJU/AS LNKS/AŲ SK KALČIŲ

ir

proga sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus -

Valentina Balsienė

&v. Kalėdų 
ir Naujų m g tų 
proga sveikiname gimines, 

draugus ir pažįstamus 
Kanadoje, JAV-bėse 

ir Lietuvoje -
inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai

Linksmų šv. Kotedžų 
ir laimingų 20ctUJljjU metų 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir šeima

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

“ąžuolas’'
SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 
šv. Kalėdomis ir su 2000-taisiais metais. 
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių ir 
ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais.

Tcl. (416) 763-5 161 
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Klubo valdyba

http://www.plias.org
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių tarybos 
(ALTos) suvažiavimas - kongresas 
vyko spalio 23-24 d.d. Jaunimo 
centro patalpose Čikagoje. Suva
žiavimas sutraukė nemažai dalyvių 
iš įvairių Amerikos vietovių. Jame 
taipgi dalyvavo vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir D. Kuodytė, Lietuvos ar
chyvų direktorė. Pradedant suva
žiavimo programą Amerikos ir Lie
tuvos himnus sugiedojo solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai. In- 
vokaciją sukalbėjo vysk. P. Baltakis, 
OFM, o įvadinį žodį tarė ALTos 
pirm. prof. dr. J. Račkauskas. Jis 
taipogi padarė pagrindinį praneši
mą, apžvelgdamas 5-rių metų veik
lą. Dar platokai apie Lietuvių ben
druomenės ir ALTos veiklą kalbėjo 
Lietuvos garbės konsulas V. Kleiza. 
Lietuvos generalinis konsulas G. 
Apuokas, atstovavęs ambasadoriui 
Vašingtone St. Sakalauskui, džiau
gėsi ALTos teikiama pagalba Lietu
vai. ALTos atstovas Vašingtone A. 
Rimas supažindino suvažiavimo da
lyvius su Jungtinio Baltijos komite
to Amerikoje veikla primindamas, 
kad šiam komitetui trūksta lėšų.

Popietinėje programos dalyje 
vyko simpoziumas tema “Sutartinai 
dirbkime Lietuvai”, kuriam vado
vavo dr. J. Valaitis. Jame praneši
mus padarė D. Kuodytė, G. La
zauskas, P. Narutis ir advokatas P. 
Žumbakis. Pirmoji kalbėtoja pla
čiai aptarė Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ro vykdomus darbus. G. Lazauskas 
kalbėjo apie lietuviškų organizacijų 
praeities darbus, pažymėdamas, 
kad ne visada sutartinai dirbta su 
ALTa. Tačiau dėl Lietuvos laisvės 
visi kovojo vieningai. P. Narutis iš
kėlė pogrindžio organizacijų veik
los reikšmę siekiant Lietuvai lais
vės. P. Žumbakis kalbėjo, kad žmo
nės ir organizacijų vadovai nėra 
“beždžionės”, kartojantys kitų min
tis ir neturintys savo nuomonės. 
Tačiau blogai, kai žmogų užvaldo 
asmeniškas “aš”, neleidžiantis į 
kompromisus su kitaip manančiais. 
Tada sunku surasti bendrą sprendi
mą. Diskusijose dalyvavo ir kiti su
važiavimo dalyviai. Padaryta išva
da: dėl Lietuvos ir jos nepriklauso
mybės išlaikymo visi turi jungtis į 
bendrą darbą. Vakare vyko iškil
minga vakarienė. Kitą dieną, spalio 
24, Jėzuitų koplyčioje vysk. P. Bal
takis, OFM, aukojo Mišias ir pasa
kė pamokslą. Prie žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo padėta 
gėlių. Po pusryčių vyko rezoliucijų 
priėmimas. Suvažiavimas baigtas 
ALTos pirm. dr. J. Račkausko pa
dėka ir Lietuvos himnu.

Australija
Sidnio lietuvių namuose spa

lio 30 d. popietėje, Lietuvių klubo 
direktoriaus bibliotekos reika
lams A. Bučinsko kviečiami, susi
rinko nemažas būrys šio miesto 
lietuvių kultūrininkų. Pasitarimui 
vadovavo ir pranešimą padarė A. 
Bučinskas. Susirūpinta šioje vie
tovėje lietuvių kultūros puoselėji
mo veikla. Turėtų būti organizuo
jamos kultūrinėmis temomis po
pietės. Į tokias popietes tikimasi 
įtraukti ir naujus ateivius iš Lietu
vos. Po ilgesnių diskusijų išrinktas 
tokios veiklos koordinacinis ko
mitetas: dr. V. Doniela, V. Pata
šius ir M. Reisgienė. Bibliotekai 
tvarkyti išrinkta vedėja J. Buro- 
kienė ir iždininkė N. Liutikaitė. 
Klubo bibliotekos padalinį sutar
ta pavadinti “Bibliotekos bičiu
lių” vardu. A. Bučinskas taipgi 

Dangaus palaimą, širdžių ir žiemos ramybę jaučianti senoji Lietuvos 
tėviškė

pranešė, kad bibliotekoje vyksta 
persitvarkymas, pasistengiant tu
rimas knygas papildyti naujomis 
iš Lietuvos. Ateityje bibliotekoje 
budės vienas iš “Bibliotekos bi
čiulių”. Bus galima gauti knygų 
paskaityti ir nusipirkti. Taip pat 
bus galima išsinuomoti vaizda
juosčių. Susirinkimo pabaigoje, 
kaip rašoma “Mūsų pastogės” 44 
nr., tylos minute pagerbtas bei 
prisimintas poetas Vincas Kazo
kas, tą pačią dieną miręs prieš 15 
metų.
Britanija

Britanijoje 1999 m. lapkričio 
mėnesio data išėjo naujas mėnesi
nis laikraštis “Britanijos lietuvių 
balsas”. Jį leidžia Britanijos lietu
vių kultūros ratelis, redaguoja re
dakcinė kolegija su pagrindiniu 
redaktoriumi Klemensu Tamo
šiūnu. Vedamajame rašoma, kad 
po metinio Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos suvažiavimo bu
vo pajausta tuštuma bei pozity
vios opozicijos stygius. Tada kul
tūrininkams bei kitaip galvojan- 
tiems asmenims ir kilusi mintis tą 
spragą užpildyti nauju leidiniu, 
kuriame būtų galima ir kitaip gal- 
vojantiems pasisakyti bei išreikšti 
savo mintis. Sutarta įsteigti Lietu
vių kultūros ratelį Britanijoje ir 
šio ratelio vardu leisti mėnraštį 
“Britanijos lietuvių balsas”. Taip
gi pažymima, kad skaitytojai bus 
supažindinami su lietuvių kūryba 
ir jos autoriais. Pirmajame nume
ryje spausdinamas straipsnis apie 
Jono Biliūno kūrybą ir jo kūrinys 
“Brisiaus galas”.
Lenkija

Lietuvos generaliniame kon
sulate Varšuvoje spalio 9 d. atida
ryta lietuvių šeštadieninė mokyk
la, kurioje mokysis 10 vaikų. Tai 
daugiausia vaikai Varšuvoje dir
bančių Lietuvos. piliečių, o taip 
pat mišrių lietuvių bei lenkų šei
mų. Mokytojos Irena Aleksaitė, 
Varšuvos universiteto dėstytoja, 
Inga Rinkevičiūtė ir Alicija Zim- 
nickaitė, viena baigusi Varšuvos 
F. Šopeno muzikos akademiją, ki
ta Varšuvos meno akademiją.' 
Taip pat mokykloje suėjimus 
rengs Varšuvoje studijuojantys 
lietuviai studentai.

Spalio 17 d. Lietuvių Namuo
se Seinuose įvyko lietuvių susiti
kimas su naujuoju Balstogės tele
vizijos direktoriumi K. Jozwiaku. 
Jame dalyvavo Lietuvos konsulas 
Seinuose J. Kindurys, Lenkijos 
lietuvių bendruomenės valdybos 
pirm. L Gasperavičiūtė, Lenkijos 
lietuvių draugijos pirm. P. Maksi
mavičius, Lietuvių Namų direkto
rius A. Vilkelis, Lenkijos lietuvių 
jaunimo bei televizijos tarybos 
narės J. Jonušonytė ir V. Valens- 
kaitė, televizijos lietuviškų laidų 
rengėjos. Buvo išsakyti lietuvių 
pageidavimai. Naujasis Balstogės 
televizijos direktorius nudžiugino 
lietuvius pranešdamas, kad Suval
kų redakcija, kurioje paruošiamos 
lietuviškos laidos, gausianti nau
jovišką techniką. Taipgi jis pabrė
žė, kad laidos turėtų būti kuo ge
resnės kokybės ir įdomesnės. Ta
da esą būtų galima jas pasiūlyti ir 
kitoms Lenkijos televizijos pro
gramoms, kaip rašoma “Aušros” 
1999 m. 19 nr. J- Andr.
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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

ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais v
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Marija ir Jurgis Astrauskai 
V. VC Augėnai
Zosė ir Petras Augaičiai 
Albina Augaitienė ir šeima 
Birutė Abromaitienė 

ir dukra Angelė
Jonas Aukštaitis
Jonas ir Bronė Akelaičiai 
Katrina Ališauskienė 
Antanas Ambraška,

Phoenix, AZ
Alina ir Petras Armonai, 

Hamilton, Ont.

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
Kristina ir Adomas Biretos 
Elena Bersėnienė
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
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.
Ona ir Antanas Baltrūnai, 

Colgan, Ont.
Rasa ir Otto Berentai

G. T. Cipariai, 
Rodney, Ont.

Vladas Čėsna, 
Hamilton, Ont.

Petras Čiurlys
Elena Činčikienė ir 

sūnus Jonas

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

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

Birutė ir Petras Daržinskai 
Zita Didžbalienė
Ona, Jonas, dukra Vida

Dirmantai
Adelė Dobienė
Ona ir Jonas Deveikiai, 

Hamilton, Ont.
Verutė Dunderienė, sūnūs 

Paulius ir Andrius

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai

Marija Gečienė
Elena Girėnienė
Marija ir Jonas Gimžauskai, 

Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Gudinskai, 

Hamilton, Ont.
Zigmas ir Ona Girdauskai

Irena, Povilas Girniai, 
Hamilton, Ont.

Bronius Grajauskas, 
Hamilton, Ont.

Bena Gataveckienė ir šeima
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, 
Hudson, Que.

Bronė Galinienė
Jonas ir Bronė Greičiūnai 

ir šeima, 
Newmarket, Ont.

Mykolas Gegužis
Kostas ir Eugenija Gapučiai, 

Bothwell, Ont.

Irena Ignaitienė

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

Stasys Janavičius 
ir dukra Kristina

Marytė Janeliūnienė
Ona Fagockytė-Juodviršienė
Ona Juodišienė
Vytas Jokūbaitis, 

West Lome, Ont.
Stefa Jankauskienė, 

Hamilton, Ont.

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.
Povilas Kanopa,

Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, Ont.
Adolfas Kanapka,

Wasaga Beach, Ont.
Petras ir Teklė Kareckai 

ir sūnūs
Hamilton, Ont.

Genė ir Eugenijus
Kuchalskiai

Vincė ir Stasys Kneitai, 
Oshawa, Ont.

J. V. Kėžinaičiai, 
Hamilton, Ont.

Viktoras ir Marija
Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont.

Teofilė Kobelskienė
Elena ir Vytautas Krikščiūnai, 

Wasaga Beach, Ont.
Albina Kavaliauskienė
Gailė, Juozas, Edis ir

Mykolas Krištolaičiai, 
Hamilton, Ont.

Vida, Jurgis ir Linas Kairiai 
Adelė, Juozas Kizai,

Brampton, Ont.
Veronika Kubilienė

Jonas, Dovilė, Ramona ir 
Sylvia Kalpokai, 
Tampa, FL

J. A. Kairiai

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
Juozas ir Stella Miškiniai,

Niagara Falls, Ont.
Jane ir Zenonas Mažonai
Stasys Matulionis,

Brantford, Ont.
Liuda Morkūnienė
Stasė Matulevičienė
Marija ir Brian Mikelėnas-

McLoughlin
Marcinkevičių šeima

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 Simonas 
ir Juozapas

Kęstutis Norkus, 
Hamilton, Ont.

Salomėja ir Liudas Olekai

Anelė Puterienė
Valentinas 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,

Stayner, Ont.
Juozas, Aldona, sūnus 

Antanas Petrauskai
A. K. Poviloniai
Adelė Pakarnienė,

Stayner, Ont.
Vytautas, Irena Pečiuliai 

ir šeima
V. V. Paškai
Jonas ir Teresė Povilauskai, 

Hamilton, Ont.
Regina ir sūnus Juozas

Piečaičiai,
Verdun, Que.

Stasys ir Janina Poškai 
Vladas ir Levutė Pevcevičiai

Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Jonas ir Konstancija Rugiai 
O. L. Rimkai
Danguolė Radzevičienė
Aldona Ranonienė
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Juozas Rovas
Marta ir Albinas Radžiūnai
Birutė ir Žigas Remeikos
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 Šimkienė įr sūnūs 
Janina, Juozas Šarūnai,

St. Petersburg, FL 
Juozas Staškevičius 
Regina ir Vladas Simonaičiai 
Prima ir Bronius Sapliai 
Olga ir Jonas Statkevičiai,

Rodney, Ont.
Sofija, Juozas Skučai, 

Montreal, Que.
Erika ir Vincas Sakai,

Hamilton, Ont.
Vanda, Petras Šidlauskai, 

Hamilton, Ont.
Klara ir Kostas Stankai,

St. Catharines, Ont.
A. G. Skaisčiai,

Grimsby, Ont.
Sofija ir Juozas Sendžikai, 

St. Catharines, Ont. ~
Eleonora ir Antanas Šiškai, 

Fort Erie, Ont.
Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 

Hamilton, Ont.
Gražina Strimaitienė 
Klementina ir Kazimieras

Šlyžiai,
Sault Ste. Marle, Ont.

Angelė ir Bronius Stankaičiai,
Paterson, NJ

Danutė Skukauskaitė,
Ottawa, Ont.

G. B. Trinkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Ona ir Vytautas Taseckai 
Balbina ir Juozas Tamulioniai

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

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.
Vytautas Vaidotas
Petrė Vitienė,

Burlington, Ont.
Felicija Venckevičienė, 

Burlington, Ont.
Stasys Valickis, 

Collingwood, Ont.

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 Žymantienė ir šeima, 

Brampton, Ont.
E. P. Žuliai
Marija ir Juozas Zažeckai,

Cambridge, Ont.
Petras ir Irena Zubai, 

Hamilton, Ont.
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A. J. Vaškevičiai, R. P. Stankai 
ir šeima

Senoviškas lietuvių namas Rumšiškių buities muziejuje. Juo domisi gausūs lankytojai Nuotr. Vyt. Maco

ir (aimingų bei sėkmingų

linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

I [Nuoširdžiai sveikiname |
® gimines, draugus ir pažįstamus 

su šv. Kalėdomis ir 
gs linkime laimingų bei
’ sėkmingų Naujų metu
si

Jonas ir Alma, Kęstutis, Danius ir 
įte Ramunė, Birutė ir Frank (Marcoccia), 
(te Jurgis ir Susie su šeima Jurėnai

Q\jjoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus su 

šv.O^alėctomis ir linkime laimingų 
bei sėkmingųQ\jaujųjų metų-

Pranas Krilavičius, sūnūs 
Romas, duktė Dana su šeimomis 

Keswick, Ont.

ir faimin^ų bei sėkmingų
CVaujiį metų 

linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems -

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis i 
Naujaisiais metelis sveikina 

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Augustinas Simanavičius, OFM 

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

ningai nenori pagerbti ir pami
nėti Iljos Erenburgo, jo pasekė
jų ir jo tautiečių aukų. Tilžės 
Akto, kaip mažlietuvių testa
mentinio dokumento, reikšmė 
lieka aktuali ir tebeignoruoja- 
ma, todėl yra grėsmė kilti nau
jam genocidui”.

Konferencijos dalyviai pri
ėmė dvi rezoliucijas. Vieną, lie
tuvišką, j Lietuvos seimą, skati
nančią spalio 16 d. paskelbti 
Mažosios Lietuvos genocido 
diena. Antrą - rusišką, skati
nančią šių dienų Rusiją pa
smerkti sovietinės Rusijos nusi
kaltimus žmonijai.

Keista, kad šios konferenci
jos darbo aplinka (1999 m. spa
lio 16 d.) Vilniuje, Karininkų 
ramovės mažojoje salėje, prily
go sovietmečio laikų rafinuo
tiems trukdymams, - gretimuo
se kambariuose vyko nepaken
čiamas šurmulys; bufete gėrė 
kavutę “vaižgantukai”, kurių 
konferencija vyko tuo pačiu 
metu.

Teisus buvo velionis, Mažo
sios Lietuvos patriotas Valteris 
Kristupas Banaitis ir numiręs su 
įsitikinimu, kad be Mažosios 
Lietuvos - nebus ir Didžiosios.

Koferencijos dalyviai baigė 
darbą pasmerkę sovietinį Mažo
sios Lietuvos genocidą, tikėda
mi, kad drauge su Baltiečių lais
vės lyga išeivijoje, pasauliui bus 
įrodyta, kad nacių-sovietų su
tartis yra niekinė ir nepriimtina 
XXI amžiui.

vinimis ar sudegintos užpilant 
benzinu. Apie tai liudija doku
mentų rinkinys “Vokiečių išva
rymas iš Rytų Europos”, 1954,1 
t., 8 p. 1945 m. vasario mėnesį 
per Aistmarių ledą bėgant iš 
Karaliaučiaus rusų lėktuvai 
bombardavo bėglius, o laivus ir 
baržas persekiojo torpediniai 
rusų laivai. Taip žuvo iki 140, 
000 prūsų lietuvių kilmės gyven
tojų bėglių. Išbadėję Karaliau
čiaus miesto gyventojai priėjo 
net iki kanibalizmo, o konclage- 
riuose Šilutėje, Gastuose, Įsru
tyje, Karaliaučiuje, Prūsų Ylu- 
voje, Allenšteine ir kt.) kalinius 
likvidavo ir be teismo. Atvykę 
kalinių lankyti artimieji buvo iš
tremti į Sibirą.

MLRT pirmininkas Vytau
tas Šilas savo pranešime pabrė
žė, jog iš visų 3-jų Mažosios 
Lietuvos genocidų (kryžiuočių, 
nacistinio ir sovietinio) - pats 
baisiausias mažlietuvių žemėje 
buvo raudonasis - Baltarusijos 
III-jo fronto vadovybės (su ar
mijos generolu L Černiachovs
kiu priešakyje) suformuotas. 
1944 m. spalio 21 d. žudynes 
Nemirkiemyje vykdė generolo 
pulkininko Galickio 11-toji 
gvardiečių armija, 31-oji gvar
diečių šaulių divizija ir generolo 
Burdeino 2-sis gvardiečių tankų 
korpusas. Norėdami nuslėpti 
baltišką Karaliaučiaus krašto 
praeitį, įvykdytą etninį valymą, 
sovietai pakeitė visus vietovar
džius.

Mažosios Lietuvos enciklo
pedijos redaktorius, dr. A. Ma
tulevičius, kritiškai vertindamas 
Valstybinės lietuvių kalbos ko
misijos darbą, pareiškė, kad 
1999 m. pavasarį Prezidento pa
sirašytas ir LR seimo priimtas 
įstatymas dėl baltiškųjų (lietu- 

- viškų, prūsiškų) vietovardžių - 
yra tik iš dalies įgyvendintas. 
Minėta komisija apsiribojo tik 
transportu ir mokykliniais vado
vėliais, neplėšdama tų vietovar
džių panaudojimo visose viešojo 
gyvenimo srityse (žiniasklaido- 
je, raštvedyboje, mokslinėje ir 
kt. literatūroje).

MLRT vardu dėl genocido, 
etnocido Mažojoje Lietuvoje ir 
tebevykdomos okupacijos, kaip 
tarptautinę teisę pažeidžiančio 
nusikaltimo, į Lietuvos respub
likos seimo narius kreipėsi poli
tinis kalinys, Vyčio Kryžiaus ka
valierius ir MLRT vicepirminin
kas Petras Cidzikas. Jis apgai
lestavo, kad “Lietuvos valstybės 
institucijos išskirtinai minėda- 
mos tik žydų genocidą, sąmo-

Mažoji Lietuva - Didžiosios rūpestis 
Konferencija Karaliaučiaus krašto genocido 55-tosioms metinėms

IRENA SKOMSKIENĖ, Vilnius
Mažosios Lietuvos reikalų 

taryba (Vilniuje) š.m. spalio 16 
d. surengė Mažosios Lietuvos 
genocido konferenciją. Praneši
mus skaitė patriotiškiausias Lie
tuvos mokslo elitas, ištyręs, jog 
1944 m. spalio pabaigoje Kara
liaučiaus krašte buvo nužudyta 
ne mažiau kaip 300 tūkstančių 
civilių gyventojų, kurių apie 
40% buvo lietuviai.

Konferencijos dalyviai tylos 
minute pagerbė š.m. rugsėjo 9 
d. Vokietijoje mirusį mažlietuvj 
muziką ir radijo žurnalistą 
(“Voice of America”) Valterį 
Kristupą Banaitį (1918.IX.26 
Karaliaučiuje - 1999.IX.9 Fūrs- 
tenberg).

Per dr. V. Matulevičių, ką 
tik grįžusį iš buvusios Mažosios 
Lietuvos, sveikinimus konferen
cijos dalyviams iš šiandieninio 
Karaliaučiaus perdavė kun. 
Anupras Gauronskas, aptar
naujantis 17 katalikų parapijų 
Karaliaučiaus krašte.

Pranešimus skaitė: Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybos 
(MLRT) pirmininkas Vytautas 
Šilas, žurnalistas Algimantas 
Patašius, istorijos mokslų dr. 
Nastazija Kairiūkštytė, visuo
menės veikėjas Algimantas Zo- 
lubas, vertėjas Leopoldas Sta
nevičius ir MLRT vicepirminin
kas Petras Cidzikas.

Pasisakius istorikams dr. R. 
Batūrai, dr. A. Matulevičiui, 
Lietuvos laisvės lygos vadovui 
A. Terleckui buvo priimtos dvi 
rezoliucijos: LR seimui ir vy
riausybei, antroji - Rusijai. 
Konkrečius genocido faktus 
dėstė vertėjas L. Stanevičius.

Kolektyvinės kaltės, anot 
prelegento, negali būti: Mažo
sios Lietuvos tragedija sietina 
su ilgai diegta veidmainiška ir 
kruvina komunistine ideologija 
bei praktika, su jokio žmonišku
mo nežinančia Stalino ir jos ko
misarų propaganda.

Iki karo Karaliaučiaus kraš
te buvo per 160,000 germaniza
ciją atlaikiusių lietuvininkų, o 
(visuose Rytprūsiuose - 2 mln. 
473 tūkstančiai gyventojų). Pa
čiame Karaliaučiuje gyveno 
350,000 žmonių.

Kas atsitiko 1944 m. spalio 
mėnesį? Tarptautinė gydytojų 
komisija nustatė, kad Gumbinės 
apylinkės Nemirkiemio gyven
vietėje visos be išimties moterys 
(įskaitant 8-12 metų mergaites 
bei senutes virš 80 m.) - buvo 
išprievartautos. Lyg Spartako 
laikais - nukryžiuotos, prikalant

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

ir Naujų 2000 metų
proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo -

Irena ir Petras Lukoševičiai

su šv. Kalėdomis ir

ir pažįstamus -
A. V. Dubickai

ir
NAUJŲ METŲ 

proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus 

ir pažįstamus —

Ona ir Juozas Gataveckai

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
linksmų bei sėkmingų

Dr. Eimutis ir Rita Birgiolai su šeima

linksmu šv. OCafėbų |
k ir faimingų |

ir r><xixji4
2OOO-jų metų 

draugams, giminėms ir 
pažįstamiems linki - 

Antanas ir Danutė Garkūnai

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

Algis, Vi lt ė, Daina, Aurelia, 
jjgj Paulius, Algiukas ir Vanesa Valiuliai

Naujais metais
R visus gimines, draugus

Sv. K.alčdų
Naujų aoetų

proga 
sveikiname draugus, pažįstamus 

ir gimines Lietuvoje -

Pranas Ročys, dukra Rita

Toronto teatras

sveikina visus rėmėjus ir 
teatro mėgėjus

šv. Kalėdų proga 
ir linki daug laimės 

naujais 2000 -taisiais metais
Aitvariečiai

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

< linkėdami linksmų ŠV. Kalėdų. ir

sėkmingų Naujųjų metų -

Toronto Lietuvių Namų valdyba, revizijos komisija ir 
Slaugos namų komitetas
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Vertinga knygutė vaikams
“Tėviškės žiburius” pasiekė 

kun. V. Aliulio atsiųsta eilėraš
čių knygutė “Laimink mažuo
sius”, kurią sudarė Vida Kazra- 
gytė, iliustravo dailininkė Nijolė 
Jurgelionienė, išleido “Aidai” 
Vilniuje 1999 m. Knygutės rė
mėjai yra Antanas ir Janina Mi
kalajūnai iš Kalifornijos, JAV.

Knygutė - minkštais virše
liais. Joje yra 19 rašytojų 27 reli
ginio turinio eilėraščiai. Pasku
tiniame puslapyje įdėtas Jono. 
Juškaičio žodis skaitytojams ir 
nurodyti šaltiniai spausdintų ei
lėraščių. Sužinome, kad toks re
liginių eilėraščių rinkinėlis pir
mą kartą išleistas Lietuvoje, nes 
religinės temos sovietinės oku
pacijos metu buvo visai išnyku- 
sios iš vaikų poezijos. Šiam lei
diniui parinkti eilėraščiai auto
rių prieškarinio laikotarpio - iš
eivijos ir dabartinių poetų. Išei
vijai atstovauja: Vytė Nemunė
lis, kun. St. Yla, J. Minelga, L. 
Žitkevičius, S. Džiugas, D. Lip- 
čiūtė-Augienė ir kt; prieškari
niam laikotarpiui: M. Grigonis, 
K. Bajerčius, S. Zobarskas, M. 
Linkevičius ir kt. Iš dabar ra
šančių pažymėtini: Lacrima, A. 
Puišytė ir keletas išeivijoje be
veik negirdėtų poetų.

Eilėraščiai sklandus, nuo
taikingi, temos proginės, nes ta

pati tema kartojasi - Kalėdos, 
Kristaus prisikėlimas... jos visos 
pinasi j vieną religinę pynę, 
skirtinga išraiška, artindamos 
vaikų sielas Dievui.

Vidos Kazragytės sudaryta 
knygutė yra visapusiškai vertin
gas įnašas į vaikų poeziją. Ji tei
giamai paveiks vaikų religinius 
ir estetinius jausmus. Reikia ti
kėtis, kad ateityje bus ir dau
giau išleista panašių knygų Lie
tuvoje pagal vaikų amžių ir su
gebėjimus.

Dailininkės Nijolės Jurge- 
lionienės iliustracijos vertos dė
mesio. Viršelyje po dideliu skė
čiu spiečias keturi vaikučiai su 
žaisliukais, o virš jų, debesyse, 
angeliukai. Kiekvienas puslapis 
meniškai iliustruotas, harmo
ningai siejasi su tekstu. Jos spal
vingos, patrauklios, vaikai 
grakštūs, jų išraiška švelni. M. 
Grigonio eilėraščio “Vėlinės” 
visas puslapis iliustruotas tauti
nių motyvų kryžiais ir berniukas 
su žvakute tarp kitų žvakučių. 
Viduryje knygutės yra dviejų 
puslapių iliustracija, vaizduo
janti Kristaus gimimą. Tarp pie
menėlio, žvėrelių, angeliukų ir 
Jėzulio Marija pristatyta ne tra
diciniu apdaru, bet šių dienų 
vaikų vaizduotei artimesniu.

Šis vertingas leidinys reko
menduojamas šeimoms, auklė
jančioms mažuosius, ir lituanis
tinėm mokyklom. Mokytojai, 
kurie dėsto religiją, joje ras su
telktą medžiagą įvairiom pro
gom. Šis leidinys suras palankią 
dirvą išeivijoje ir pradžiugins 
mažuosius.

LAIMINK MAŽUOSIUS. Ei
lėraščiai vaikams 19-kos auto
rių. Sudarė Vida Kazragytė. 
Iliustravo Nijolė Jurgelionienė. 
Išleido “Aidai” (Universiteto 
g. 4, Vilnius 2001). Vilnius, 
1999 m., 32 psl. A. Abr.

Vilniaus vaizdas nuo Barbakano kalvos 1999 metų vasarą Nuotr. R. Gaižučio

Kelionė į atlaidus ir praeitį

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai

ČIA MANO NAMAI
Lyg prie ugnelės
Tėvų namai - brangiausia, ką 

turėjau,
Ar tai tik tėviškė - net nežinau.
Juk ir Tėvynę netikrumo vėjai 
Niokojo, klupdė - aš joj gyvenau.

Rugių vilnis prieš tėvo dalgį lenkės, 
Ir skendo vakarai griežlės balse.
Ne tik namų - Tėvynės mindė 

slenkstį,
Kas svetimiems mūs protėvių 

dvasia?

Tėvų namai išnyko laiko vėjuos, 
Mane sutinka smilgos, dobilai... 
Gal ne kieme - jo vietoj pastovėjai, - 
Lyg prie šeimos ugnelės sušilai.

Gerai, kad Tu, Tėvyne, prisikėlei - 
Lyg vyturys aš giesmę Tau nešu;
Į tėviškę - prisiminimų gėlę - 
Nukrisiu bent skaidriu lietaus lašu.

Kaimo šuliniai
Šuliniai šuliniai - 
kiemų akys, žvaigždes 
paskandinę... .
Rentiniai rentiniai, 
samanoti ir brangūs gimtinei.

Kibirų nieks netrauks 
vėlų vakarą šokiuos sukaitę 
Ir bernelio nelauks 
prie vartelių parimus mergaitė.

Viskas buvo seniai...
Lyg daina pabaigtuvių nutolo. 
Ak, šalti šuliniai!
Nesurasiu jų grįžus namolio.

Vėjas ūš, švilpiniuos, 
rentiniai grius žvaigždžių 

nepaklausę, 
ką jos veiks šuliniuos, 
kai dangaus nematys mėlyniausio.

Ant pinučių tvoros
“Tupi šarka ant tvoros, 
nenulaiko uodegos.,. ”

Ant pinučių tvoros krykščia šarka. 
Ak, vagile, ko vėl atskridai?

Gal dairais, ar jau durys pravertos, - 
Anąkart juk ten gūžtą radai.

Ant pinučių tvoros ir puodynės, 
Ir ąsočiai rikiuojas šalia.
Čia, daržely, lelijų priskyniau, 
Prie jų glaudžias rūtelė žalia.

Prie pinučių tvoros stoviniavo 
Klasės draugas mįslingų akių. 
Supo vėjas lapus liauno klevo, 
Sviro galvos jurginų puikių.

Mintyse aidi žodžiai dainos: 
“Kai bernelis atjos, 
žirgą riš prie tvoros... ”

Svajonės vėl sugrįš
Čia mano namai...
Po kelionės ištroškau, 
prie šulinio bėgu 
gurkšnelio skaidraus: 
kibirėli medini, pagirdyk, 
pabūk man gimtinės šviesa, 
neleiski svajonei užgesti.

Gurkšnelis giliai po žeme, 
rasužė pagirdys mane, 
kregždė sparneliu pamojuos.

Čia mano namai...
Ta trauka lyg magnetas. 
Kiemeli, visų numylėtas!
Akmuo šis gulėjo prie klėties 
ir kvietė prisėst, atsipūsti.
Kam šiandien galiu pasiskųsti, 
jei čia tik šunažolė stypso?

Svajonės vis plauks ir sugrįš, 
tvirčiau mano mintį pririš 
prie tėviškės kiemo brangaus.

Prie vartelių
Prie vartelių šermukšnis lingavo, 
Bėrė uogas, pakąstas šalnų.
Mums abiems šitas kiemas 

juk savas -
Saugo rimtį gimtųjų namų.

Prie vartelių erškėtrožė švietė, 
Kepurėti balti gulbinai.
Nuostabi šita kiemo paletė 
Gal todėl, kad čia mano namai.

HENRIKAS KUDREIKIS
Šiandien šv. Onos diena. 

Atlaidai poroje apylinkės para
pijų Lietuvoje. Pasirenkame ar
timiausią, tik už penkiolikos ki
lometrų - Butkiškę. Tai mažas 
bažnytkaimis netoli Ariogalos ir 
Dubysos. Čia maždaug ir bai
giasi Žemaitija. Apylinkėje vyko 
nepaprastai sunkios partizanų 
kovos su NKVD daliniais. Visai 
netoli Vozbutų kaimas, kur žu
dynes vykdančios Vetrovo divi
zijos gaujas puolė jungtinės 
Ariogalos, Čekiškės, Betygalos, 
Girkalnio, Juodaičių ir Sere
džiaus vyrų jėgos. Nelygioje ko
voje žuvę vyrai ilsisi čia neto
liese kalne prie Dubysos.

Lauko kelias ėjo per plačius 
įvairių javų laukus. Gražiai ru
duoja man nepažįstamų ankšti
nių augalų laukas. Man paaiški
no, kad tai rapsai, iš kurių spau
džiama valgomoji alyva. Laukai 
išnuomoti Kanados bendrovei, 
kurios centras prie Raseinių. 
Matau būrius varnėnų ant jau 
nupjauto rugių lauko. Renka 
paliktas sėklas. Kiekvienoje pa
laukėje varlinėja gandrai. Paukš
čiai, kurių daug metų nemačiau.

Pagaliau tarp tankių me
džių ir sodų iškyla mažos medi
nės bažnytėlės bokštelis. Pavė
lavome. Aikštė prie šventoriaus 
pilna automobilių. Nė vieno ve
žimo su arkliais. Automobilį pa
liekame ant arimo. Sustoja šalia 
ir kiti vėliau atvykę.

Prieškariniais laikais aikštė
je prie šventoriaus stovėdavo 
palapinių eilės - “karabelnin- 
kai”. Jie keldavo triukšmą. 
Šiandien sena moterėlė turėjo 
mažą staliuką su margais saldai
niais. Aplink stoviniavo vaikų 
būriai. Čia ji pardavinėjo roži
nius, medalikėlius ir porą mažų

religinių knygelių. Gaila, niekas 
nepardavinėjo katalikiškų laik
raščių.

Jauni vyrai ir moterys, kaip 
ir senais laikais, būriavosi šven
toriuje. Senesnieji ėjo švento- 
vėn, kurioje pristatyta daug 
paprastų suolų. Jie jau buvo už
imti. Teko stovėti sausakimšoje 
šventovėje. Maža parapijėlė ne
turėjo choro. Giedojo gerus 
balsus turintys vadinamieji gie- 
doriai. Pamokslą sakė svečias - 
Čekiškės klebonas. Pamokslas - 
šv. Mišių metu, tad niekas neiš
ėjo laukan. Šv. Komuniją pri
ėmė daugiausia moterys. Visi 
žengėme procesijoje aplink 
šventovę.

Po pamaldų šventoriuje bū
riai kalbasi, sveikinasi su pažįs
tamais. Man kažkas suduoda 
per petį. Žiūriu, žiūriu - ogi tai 
mūsų Juodaičių parapijos kle
bonas VI. Luzgauskas, kuris, 
pasirodo, aptarnauja ir Butkiš
kės parapiją ir dar vieną, arčiau 
Nemuno, koplyčią. Klebonas 
kviečia klebonijon pietums. 
Bandžiau atsiprašyti, bet jis 
greit atvedė ir mano brolio šei
mą. Pietavau su parapijos komi
tetu, giedoriais. Susipažinau su 
jaunu Čekiškės klebonu Evaldu 
Vivulskiu. Išgirdau įvairių nuo
monių, liečiančių dabartinį Lie
tuvos katalikų ir bendrą krašto 
gyvenimą.

Grįžtant namo pasukome 
kitu keliu. Kilupių kaime, savo 
draugo pavasarininkų orkestro 
nario lauke žuvo enkavedistų 
atvytas Juodaičių pavasarininkų 
pirmininkas Antanas Gudžiū
nas. Tai vienas pirmųjų Lietu
vos partizanų, nes žuvo gegužės 
mėnesį 1941 metais. Kaime 
siautė Vetrovo divizija. Sodybų 
vietoje likę tik keli medžiai.

Vienoje iš jų, neradę šeimos 
galvos, žudikai padegė namus ir 
tvartus su gyvuliais. Seimininkė 
su šešių mėnesių dukra pabėgo 
basa. Per sniegą tris kilometrus 
atbėgo pas dėdę. Tai įvyko Kū
čių dieną.

Sekančio kaimo - Skapiškiu 
lauke žuvo Juodaičių partizanų 
vadas Andrikis ir partizanas Po
vilaitis. Jų kapai nesurasti iki 
šiol. Susimąstę ir gailėdamiesi 
puikių mūsų apylinkės vyrų, va
žiavome puikiai žvyruotais kai
mo keliais.

Pirmoji mano organizacija - 
Jaunųjų ūkininkų ratelis (nr. 
400). Ratelio narių dauguma 
buvo daug vyresni už mane. Jie 
jau beveik visi ilsisi parapijos 
kapuose. Sužinojau, kad Zig
mas dar gyvas ir gyvena bažnyt
kaimio pakrašty. Nutariau ap
lankyti ir sužinoti kaip pragy
vena žmonės iš minimalios pen
sijos. Gyvena vienas mažame 
namelyje. Turi mažą daržą. Pa
klaustas jautė dėkingumą Lietu
vos valstybei už mažą pensiją. 
Nesiskundė sunkumais. Kamba
riai labai švarūs, nors matyti 
šiek tiek skurdo žymių. Jis kele
tą metų vyresnis už mane. 
Stebėjausi, kad jo veidas nė kiek 
nepasikeitęs, nors jį paskutinį 
kartą mačiau prieš 62 metus.

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei 

ramybės Naujaisiais metais 
linki visiems giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Leokadija ir Juozas Vitai

Zigmas atsinešė duonos ke
palą, indą su medumi. Na, kaip 
apsieis be butelio, atrodo, na
minės? Galvojau atsisakyti, bet 
brolis pamerkė... Stiklą ištušti
nau, bet vos nepašokau ligi lu
bų. Tikras ugninis vanduo! Toli
mesnių siūlymų nepriėmiau, mi
nėjau neva gydytojo įsakymus. 
Stebėjausi jo atmintimi: jis pri
siminė visų mūsų narių pavar
des. Jam - per 80 metų. Norė
jau dovanoti vieną kitą litą vy
nui, kurį, sužinojau, jis mėgsta, 
bet nepriėmė.

Taip trumpam momentui 
buvau sugrįžęs į savo vaikystės 
laikus.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway, Suite 150, 
Mississauga. Ont L4Z1S1

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211 - įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

Prašau kreiptis visais narni/ pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

f džiugių |
' šv. Kalėdų

ir laimingų bei ’ 
pilnų geros Jį
nuotaikos

metų
linki visiems 
lietuviams bei 
parapijiečiams

Lietuvos kankinių A 
parapijos choras

Džiugių

linkiu visai giminei bei 
artimiesiems -

JURGIS JUODIKIS

Q^IXelus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikiname su 

šv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės 
ir sėkmės

Naujaisiais metais -
Onutė ir Algis Adomauskai, 

Hamilton, Ont.

ir laimingų

Džiugių šv. ^Ęgiėrfų 
ir sėkmingų 

Q\aujų metų
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS ir šeima

Bronė Maziliauskienė 
Ina ir Ian Kavanagh

irCVaujųmetų 
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus -

Linksmų
Kalėdų

ir sėkmės pilnų
Naujų metų

giminėms, draugams ir pažįstamiems linki - i

Viktoras ir Teresė Gražuliai į 
Marija Andrulevičienė

* A ' Jatulis mų I

šv.
ir taunincjų

Otlaujuju 
2000 metu 
linkiu visiems 

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems —

ja ‘t i ui.......  Elizabeth Strodomskienė
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1999 m. spalio 23 d. Toronto Lietuvių Namuose įvyko iškilminga vakarienė pagerbti Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui ir p. Almai Adamkienei. Lietuvių kredito kooperatyvas “Parama” paskyrė keturis bilietus prie valdybos 
stalo lietuviškam jaunimui. Loterijos būdu parinktieji “Paramos” nariai stovi su valdybos pirmininku ir vedėju (iš 
kairės): Povilas Leknickas, Kristina Steponaitytė, pirmininkas A Šileika, Justinas Šimonėlis, Tadas Vainius ir 
vedėjas L. Zubrickas Nuotr. K. Baliūnaitės

A’t/ė(/r// ė 
narius ir visus lietuvius čia ir tė 
ŠV. Kalėdų proga ir linkime daug 

laimės bei geros sveikatos
Naujuose metuose

Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Naujasis orkestras “Sinfonia Toronto”
Jame dalyvauja ir Audronė Sarpytė

^Unksnių Q\alėdų švenčių 
ir laimingų

\auiLljy 2000 metų I
linkime giminėms, draugams |

A

A

A

ir pažįstamiems -
Roma ir Jurgis Jurgučiai, ii

'' ............. Hamilton, Ont. SĮ

So. JCalėdų ir 
liauju metu 

fLl&fįXL 
nuoširdžiai sveikiname 

draugus, gimines, 
pažįstamus

Jonas Stankus, Loreta ir Vida Stankutės

mielus draugus ir pažįstamus, linkiu 

jaukių Kalėdų švenčių 
bei laimingų, sveikų

Naujų metų -
Alina Kšivickienė, 

Dundas, Ont.

proga sveikiname 
gimines, draugus ir 

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

Hamilton, Ont.

SLAVĄ ŽIEMELYTĖ
Į muzikinį Toronto gyvavi

mą įsijungė naujai įsisteigęs ka
merinis orkestras “Sinfonia To
ronto” su profesionaliais atlikė
jais. Šio gražaus vieneto muzi
kos direktorius Nurhan Arman 
yra gerai žinomas orkestrų diri
gentas tarptautiniame muzikos 
pasaulyje. Net keletą kartų yra 
dirigavęs ir Lietuvos simfoni
niam orkestrui.

1999 m. lapkričio 26 dieną 
pradėta programa Glenn Gould 
studijoje, diriguojant Nurhan 
Arman. Buvo atlikta Norvegijos 
kompozitoriaus Edward Grieg 
“Holberg Suite Op. 40”, sukur
ta stygų orkestrui 1884 m. pa
minėti mirties sukakčiai drama
turgo Ludwig Holberg.

Edward Grieg muzika pa
grįsta sentimentu ir tautiniais 
motyvais, glaudžiai susijusi su 
folkloru. Minėtasis Edward Grieg 
kūrinys susideda iš penkių da
lių. Paskutine dalimi “Rigou- 
don” orkestras užbaigė pirmąją 
koncerto dalį.

Toliau programoje išėjo į 
sceną smuikininkas Dmitri Ber- 
linsky su kompozitoriaus Felix 
Mendelssohn-Bartholdy smuiko 
koncertu in D-minor, suside
dantį iš trijų dalių. Felix Men
delssohn XIX š., kaip ir dauge
lis žymių kompozitorių, yra ro
mantiškos muzikos atstovai. 
Kiekvieno kompozitoriaus kū
ryboje nauji polėkiai reiškėsi sa
vaip.

Felix Mendelssohn pradėjo 
kurti muziką dar labai jaunas. 
Minėto vakaro programoje 
“Violin Concerto in D-minor” 
parašė būdamas tik trylikos me
tų amžiaus. Smuikininkas Dmit
ri Berlinsky atliko šį kūrinį su 
gera technika ir interpretacija.

Po pertraukos paskutinėje 
koncerto dalyje girdėjome An
tonin Dvorak “Serenade in E- 
major, Op. 22”, susidedančią iš

Smuikininkė AUDRONĖ ŠARPY- 
TĖ, naujojo Toronto orkestro “Sin- 
fonia Toronto” koncertmeisterė

penkių dalių. Jo kūrybai didelės 
įtakos turėjo kompozitoriai 
Wagner, Brahms, Schubert. Bet 
Dvorak savo kūryboje sugebėjo 
integruoti į klasikinį stilių tauti
nį ir folklorinį pradą.

“Sinfonia Toronto” orkest
ras scenoje pasirodė su koncer
tu tik antrą kartą. Savaime su
prantama, muzikantai nėra la
bai susigroję ir instrumentinis 
derinys nebuvo toks, koks galė
tų būti. Labai svarbu, kad kiek
viena sekcija grotų ta pačia 
įtampa ir garsu.

Paskutinę dalį kompozito
riaus Antonin Dvorak “Serena
da in E-major” muzikantai gro
jo laisviau su įsijautimu, ir ins
trumentinis balansas buvo ly
gesnis. Pažymėtina, kad šioje 
programoje dalyvavo orkestro 
koncertmeisterė, grojanti pirmu 
smuiku, Audrone Sharp (Šarpy- 
tė), lietuviams jau gerai pažįs
tama.

Šio orkestro programa yra 
sudaryta ir kitiems metams. 
Reikia tikėtis, kad muzikos di
rektorius Nurhan Arman, su to
kia didele patirtimi, iškels šį or
kestrą į muzikinę aukštumą.

ESSEBSI

| ‘KNB JBamiCtono apylinkės vaCdyba sveikina visus lietuvius su | 
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Lietuvos teatralų aukščiausio apdovanojimo - Kristofo premijos laureatas, 
Klaipėdos muzikinio teatro baritonas, buvęs tremtinys, sulaukęs kūrybinio 

darbo dvidešimtmečio

EGIDIJUS MAŽINTAS

D. Rosinio operos “Sevilijos kir
pėjas” Klaipėdos muzikiniame teat
re Figaro - MINDAUGAS GYLYS

sijoje, lyginant su kitais meni
ninkais.

Būdamas paauglys, Min
daugėlis slapta giedodavo Pet
rašiūnų parapijos chore, vado
vaujamame ilgametės vargoni
ninkės Michelevičiūtės. Vaka
rais ir katalikiškų švenčių die
nomis, apsidairydamas ar nėra 
sekamas, skubėdavo į repetici
jas, šv. Mišias. Lankyti tais lai
kais pamaldas moksleiviams bu
vo griežtai draudžiama. Toks 
“nusikaltimas” būdavo svarsto
mas mokyklose, kviečiami tėve
liai. Būdavo trukdoma įsigyti 
aukštąjį išsilavinimą. Mindaugui 
patikdavo giedoti gražių pa
veikslų, šventiškoje aplinkoje. 
Tai nulėmė, kad jaunuolis pasi
rinko dainininko kelią.

Pirmą kartą jį pamačiau 82- 
ais Lietuvos Muzikos akademi
jos koncertų salėje solinio dai
navimo katedros diplomantų 
baigiamajame koncerte. Grakš
tus, elegantiškas, tremtyje - 
Krasnojarske gimęs Mindaugas 
Gylys (doc. A. Karoso ir prof. 
E. Kaniavos dainavimo klasė) 
dainavo arijas iš kompoz. Ver
di, Klovos, Čaikovskio operų, J. 
Gruodžio “Visur tyla” ir kt. Tai 
būsimas Kauno muzikinio teat
ro spektaklių Žermonas, grafas 
Liuksemburgas, Danyla, Renė, 
Udrys, Eizenštainas...! Laikino
ji sostinė negalėjo pamiršti iš 
gyvenimo anksti pasitraukusio 
publikos numylėtinio, operečių 
dievaičio V. Rimkevičiaus. Ta
da pagalvojau: “Šis kuklus stu
dentas pakeis amžinybėn iške
liavusį populiarų artistą!” Deja, 
į jaunystės miestą Mindaugas 
negrįžo, išvyko į Klaipėdą, kur 
tik skleidės busimojo muzikinio 
teatro vizija.

Miesto kultūros rūmuose 
įsikūrusioje Liaudies operoje 
(vadovaujamoje energingo maes
tro K. Kšano) prabėgo jaunojo

Pasižymi visapusiškomis ži
niomis, erudicija. Dviem šeimo
je augančiom dukrom Gretai ir 
Augustinai tėvas - artimiausias 
draugas ir patarėjas. Kaip žmo
gus mielas ir patikimas, prade
dančiam ar sunkią teatro artisto 
vagą varančiam veteranui. Ta
čiau gyvybiškuose meno tarybos 
posėdžiuose jis reiklus, tiesus, 
nepalenkiamas.

Daug per 17 metų čia nu
veikta, dar daugiau numatyta. 
M. Gylio profesionalumas iš
skirtinis artistiškumas, vokalinis 
meistriškumas visuomet sulau- 

■ kia audringos žiūrovų ovacijų 
gimtajame teatre, gastrolėse ša
lies sostinėje ar užsienyje.

menininko formavimosi ir kūry
binio augimo laikotarpis. Buvę 
Mindaugo studijų draugai dai
navo perpildytuose Vilniaus ir 
Kauno miestų teatruose. Klai
pėdoje reikėjo išugdyti savą žiū
rovą, sukurti muzikines, teatri
nes tradicijas. Visa tai vyko ne
iškarto.

Šiandien M. Gylys išsiskiria 
ne tik kaip unikali, kūrybinė in
dividualybė, aukšta atlikimo, el
gesio ir dainavimo kultūra. Ge
ra lyrinio baritono dainavimo 
technika, aistringa sceniška pri
gimtis, laisva teatrališka laikyse
na, M. Gylį apdovanojo prie Pa
žaislio vienuolyno šilo išaugusį 
vaikiną. Šiandien M. Gylys - 
Kristoforo statulėlės ir premijos 
laureatas. Grakščiai lengvam, 
lieknos figūros, elegantiškam 
dainininkui M. Gyliui tinkamos 
pamainos operetės žanre nėra 
net ir didžiausiuose šalies mies
tų teatruose. Kaip dainininkas 
jis yra toliau nuėjęs savo profe-

a

Tegul pro šalį dienos neprabėga, 
Tegul ilgesnės būna už metus. 
Te nepavargsta Jūsų rankos, 
Kai džiaugsmą nešat į namus.

Tegul šv. Kalėdos Jums džiaugsmu žydi, « 
Tegul Naujieji metai Jums neša laimę!

)3v. Kalėdų ir
Naujųjų metų

proga
Stasė Butkienė ir vaikai - 

Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos GIMUSIO KŪDIKĖLIO palaimos

I

linkime giminėms, draugams bei
pažįstamiems Kanadoje ir Lietuvoje -

Teresė, Juozas Andrukaičiai 
ir Juozas Kalmatavičius

"’gjatgfc.s'/Fzz Travel_____________
& Services Ine.

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

Oduiiliirdžlal si) eiUitiriu te
Ž J Jus visus su šv. Kalėdom.

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdom ir
Naujais metais.

Linkime daug sveikatos ir 
laimės -

inksmų 
i r 

laimingų

ir Naujais metais,
dėkojame už praėjusius, 

laimės, brangieji!
Visada Jūsų Astra Tatarsky ir šeima

Mokinių vaidinimas Vasario 16 gimnazijos ateitininkų suruoštame mokyk
los talentų vakare Nuotr. M. Šmitienės

Linksmų
Kalėdų švenčių
ir laimingų

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

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

Kristina Dziemionai

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

Kanados lietuvių fondas

"TALKA" lietuvių kredito kooperatyvas

Ičdll švenčių

Daujų metų
proga 

nuoširdžiai sveikina 
savo narius bei 

visus lietuvius ir 
linki gražių, sveikų 
ir laimingų dienų —

Valdyba, 
komitetai ir tarnautojai
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Vilniaus universiteto Šv. Jono šventovės varpinė Nuotr. R. Gaižučio

Iš psichiatrės patirties
Žėrintis ir žudantis auksas I

SVKAITDU1R
NAUJU MITU fįHA 1 
proga savo gimines, draugus -Mb H w ||
ir pažįstamus sveikina -

■ ■ ’ W> I
Regina Bražukienė

Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

Mount Hope, Ont.

visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus

proga ir linkime 
laimingų 2000 metų -

Alina, Kazys Žilvyčiai

GIEDRĖ MILUKAITĖ
Okupavus bolševikams Lie

tuvą, Jonas, kurį mano tėvas vis 
gėdindavo, kad gelbėdamas žy
dus vokietmečiu turtėjo. Mat 
buvo pusiau žydas, turėjo tarp 
pastarųjų daug pažįstamų, kurie 
dirbo prekyboje, bazėse, sandė
liuose. Ten prie algų dar galima 
buvo gerokai “prisidurti”. So
vietiniais laikais tai buvo labai 
pravartu.

Taigi Jonas per savo drau
gus žydus susirado gana neblo
gą darbą - iš Kauno mėsos 
kombinato po parduotuves išve
žiodavo dešras; turėjo savo vai
ruotoją ir automobilį. Visa tai 
buvo valdiška.

- Gudrus veršis dvi karves 
žinda - didžiuodamasis savo su
gebėjimais ir turtais sakydavo 
jis mano tėvui. - Kada reikia, aš 
lietuvis, kada reikia, žydas. 
Svarbiausias dalykas gyvenime 
mokėti daryti pinigus, išnaudo
jant kiekvieną progą...

- Jonai, Jonai, Dievo galybė 
didesnė už visus pasaulio turtus. 
Man gaila tavęs, bet tas auksas 
tau neišeis į gerą. Tu nematai, 
bet nelaimingųjų skausmas ir 
ašaros, likę ant jų turtų, tau ne
duos ramybės.

O Jonas, prisikrovęs turtų, 
pametė protą. Sulaukęs žilo 
plauko, pradėjo vaidinti jaunikį, 
rėžti sparną apie patrauklias 
moteris, pamiršęs, kad turi 
žmoną ir sūnų.

Mano mama turėjo nepa
prastą gamtos dovaną - mokėjo 
kantriai išklausyti pažįstamų gy
venimo istorijas ir juos paguosti.

Viena iš tokių paguodos 
ieškotojų buvo Jono žmona, ku
rią mes vadinome Joniene. Ji 
skaudžiai išgyveno vyro neištiki
mybę. Visą savo šeimos tragedi
ją su visomis smulkmenomis ji 
pasakodavo mano mamai.

Iš pradžių vyko beviltiška 
jos kova su savo vyru ir jo mei
luže, bet nesėkmingai. Atėjo 
skyrybos, turto dalijimasis. Ka
dangi būta net dviejų puikių na
mų, tai, regis, neturėjo kilti dėl 
to sunkumų, bet iš savo stebėji
mų patyriau, kad juo didesni 
turtai, juo aršesnės skyrybos. 
Taigi ir šios skyrybos buvo dra
matiškos, abiem pusėm kaina-

Dar apie krepšininką Lubiną
EDVARDAS ŠULAITIS
Galima drąsiai teigti, kad 

Pranas Lubinas (Frank Lubin) 
buvo pats žymiausias šio šimt
mečio lietuvis krepšininkas. Ne
trukus (2000 m. sausio mėnesį) 
minėsime jo 90-jį gimtadienį. 
Anksčiau jo gimimo data buvo 
žymima 1910 m. sausio 7 d., o 
jis pats neseniai Lietuvoje išėju
siame stambiame leidinyje - 
Stanislovo Stonkaus knygoje 
“Neslūgstančios krepšinio vil
nys” teigia, jog pasaulį išvydo 
sausio 10 d. Los Angeles rytinė
je dalyje.

Šis mūsų krepšinio vetera
nas (ne krepšinio tėvas, kaip 
kad kai kurie jį bandė pristatyti) 
savo garbingos sukakties nesu
laukė - nes amžinybėn iškeliavo 
praėjusią vasarą.

Čia minimoje knygoje yra 
patikslinamas ir P. Lubino ūgis. 
Per 1939 m. primenybes jo ūgis 
buvo minimas 196 cm. Oficia
lioje Lietuvos rinktinės žaidėjo 
kortelėje, kuri 1939 m. buvo 
pasiųsta į FIBA įstaigą, regis
truojant žaidėjus III Europos 
čempionatui, jo ūgis nurodytas 
195 cm. Latvijos krepšinio isto
rijoje yra teigiama, kad Lubinas 
buvęs 206 cm. ūgio. Amerikoje 
jo ūgis buvo žymimas 201 cm. O 
pats P. Lubinas apie tai sako:

“Tuo laikotarpiu, kai buvau 
susijęs su Lietuvos krepšiniu, tai

Vedybos ir skyrybos
vusios daug nervų ir sveikatos.

Neilgai džiaugėsi Jonas sa
vo antrąja žmona. Dažydavo sa
vo žilstančias geltonas garba
nas, slėpdavo blizgančią plikę 
šukuodamas ant jos plaukus, 
nes daug jaunesnė žmona atvi
rai pradėjo rėžti karčią tiesą:

- Aš tik dėl turtų už tavęs 
ištekėjau, seni. Man reikia jau
nesnių! Kas man iš tavęs tokio 
atsiduodančio rūkytom dešrom 
diedo?! Džiaukis, kad su tavim 
sutikau tuoktis, po vienu stogu 
gyventi. Jei supyksiu, tau šon
kaulius suskaičiuos mano ger
bėjas! Man reikia laisvės, seni!

Joną pagavo baimė ir gai
lestis, kad išsiskyrė su pirmąja 
žmona. Įžeistas ligi sielos gel
mių prisiminė dabar savo gerąją 
Jonienę - pirmąją žmoną, kuri 
jį taip mylėjo!

Susugraudinęs ir visai pasi
metęs nuėjo pas ją prašyti at
leidimo. Ant kelių atsiklaupęs 
prašė. Ir ką jūs pasakysit? Bu
vusioji žmona viską atleido!

Vėl skyrybos, bet dabar jau 
su antrąja žmona. Tačiau toji 
argi paleis Joną su turtais? Jos 
galvoje kilo baisūs planai - atsi
kratyti Jonu taip, kad jai liktų 
visas turtas.

Dabar prieš Joną ant kelių 
klūpojo jo gražuolė antroji 
žmona. Ilgi, vešlūs, rusvi stam
biom garbanom nubangavę 
plaukai krenta ant jos apnuo
gintų pečių... Ploni antakiai 
skausmingai išlenkti, pabalusia
me nuo širdgėlos veide ašarotos 
vylingomis ugnelėmis spindin
čios akys dar mėlynesnės, dar 
labiau gundančios. Tokios gra
žios Jonas dar niekados jos ne
matė! Ir vėl jo jausmuose skaus
mingas lūžis: viską jai atleidžia, 
su viskuo sutinka: byla bus nu
traukta, skyrybų nebus, gyvens 
su ja ir toliau.

Kaipgi neatšvęsti susitaiky
mo? Žinoma, reikia! Jaunoji 
žmona pasiūlo vykti į romantiš
ką kelionę prie jūros. Laimingo
ji pora netrukus išvyksta į pajūrį 
atšvęsti savo “džiaugsmo”. Jono 
mylimoji pasirūpina, kad jų “su
sitaikymas” būtų “aplaistytas” 
konjaku, šampanu; į kelionę pa
siima rūpestingai pripildytą pin
tinę su gėrimais ir užkandžiais.

fl

Kazys ir Adelė Ivanauskai

Malonių
Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų
Naujų 2000 metųŠtai ir saulės nušviestas pa- 

jūrys. Balto smėlio krantas, ša
lia mėlynos kaip mylimosios ' 
akys jūros, Jonui atrodė žavus.

Susitaikymo šventė prasidė
jo ant paplūdymyje ištiestos 
staltiesės - užkandžiai, konja- 
kas, šampanas. Pajūrys dar be
veik tuščias. Ankstokas rytas 
nugėrimams ir linksmybėm. Jo
nas, žmonelės raginamas išlen
kia viską, ką tik ji siūlo. Paskui, 
kiek atsipūtę, eina maudytis į 
jūrą.

Liūdnai ošia Nidos pušys. 
Jos regi, kaip du vyrai čiumpa 
besimaudantį Joną ir murkdo. 
Tarp bangų vyksta nelygios 
grumtynės. Po kiek laiko viskas 
nurimsta...

O žmonelė jau seniai kran
te, pasislėpusi už kopų stebi jū
roje vykstančią dramą. Nurimus 
grumtynėm, minutėlę luktelė
jus, bėga prie jūros ir pradeda 
šaukti.

- Gelbėkit, gelbėkit, skęsta!
Netrukus tie patys du vyrai 

ištempia ant kranto negyvą Jo
ną. Skenduolį kiek pakrato, 
“bando gaivinti”, bet jokių gyvy
bės žymių jau nėra. Tada už
dengia jį ta pačia staltiese, ant 
kurios ką tik buvo visos šios tra
giškos šventės vaišės. Staltiesė 
per trumpa, tad pamėlusios 
skenduolio kojos iš po jos krau
piai kyšo. Suakmenėjusi iš siau
bo žmona negali atitraukti akių. 
Tik dabar ji pamato savo žudi
kiško sumanymo košmarišką 
nuogybę.

Vienas iš vyrų, skandinusių 
Joną, jai uždeda ranką ant pe
ties ir sušnabžda į ausį:

- Atlikta puikiai, duokš li
kusius pinigus!

Bet ji lieka vis tokia pat 
sustingusi statula. Nė vienas 
raumuo jos kūne nekrusteli. Pa
galiau, lyg pro rūką, ji išgirsta 
savo pačios balsą, rodos, atplau
kianti, iš tolių:

- Pinigai mašinoje... tuoj 
atiduosiu...

Ji negali pajudėti iš vietos. 
Jos žvilgsnis prirakintas prie tų 
iš po staltiesės kyšančių mėly
nomis dėmėmis nusėtų vyro ko
jų, šaltų, negyvų kojų. O ir jos 
pačios kojos tarsi negyvos, suak
menėjusios, saugusios į žemę...

- Priėjęs antrasis vyriškis, 
skandinęs Joną, įžnyba jai į 
šlaunį ir piktai taria:

- Ko įsistebeilijai, boba, į 
tas pastyrusias savo vyrelio ko
jas? Vis tiek daugiau valso jis su 
tavim nešoks... Pati to norė
jai... Duok greičiau pinigus, nes 
ir tave ptimurkdysim...

Ji pažvelgia į grasinantį 
samdytą žudiką, vos pajėgdama 
atplėšti akis nuo skenduolio ko
jų ir, išvydusi jo akyse šiurpų, 
šaltą, žiaurų blizgesį, tyliau už 
pralekiantį smėlį sušnabžda sau
som lyg sumedėjusom lūpom:

- Prakeiktas tasai auksas...
Ir lyg girta, tarsi nesavomis 

kojomis, eina dviejų vyrų prilai
koma atsiskaityti su jais už Jono 
nužudymą.

Drūti žudikai godžiai stve
ria pinigus ir garsiai juokiasi. 
Jie dvokia alkoholiu ir kažkokiu 
aitriu prakaitu. Skenduolio žmo
nelei darosi bloga. Rodos, pa
saulis slysta jai iš po kojų, visas 
traukiasi nuo jos ir tik pamėlu
sios, pastyrusios negyvo Jono • 
kojos kyšo prieš akis. Ji užsi
merkia. Bet tos skenduoliškos 
jos vyro kojos, jau įsėdusios į jos 
smegenis ir kol gyva ji jas regės...

visiems klubo nariams ir 
“Vilniaus Manor” gyventojams 
nuoširdžiai linki -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Sv. ŽKjilėdų ir
O^aujųjų metų 

proga sveikiname visus 
pažįstamus ir bendradarbius

* A- /f Kulniai, R. M. Douglas ir 
dukros - Kassandra ir Sabrinna

/

MttetriartLe 
gimines, draugus ir 

pažįstamus sulaukus
sv. Kalėdų ir 

2000 Naujų metų 
bei linkime sveikatos ir

Dievo palaimos -uievu palaimos p

Adelė, Danutė, Raimundas Stulgiai

į Džiugių šv. Kalėdų
į * bei laimingų
ii _ Tjįg J\laųjų metų
| linkime giminėms, draugams
jg ir pažįstamiems -

Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

> Švi JCalėdiL švenčių 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių bei laimingų 
Naujų metų -

Danutė, Petras ir 
Raminta Petrauskai, 

Anastazija Petkevičienė

litu tie visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su

SV. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų

ir

Naujųjų

velkiname 
su šv. TšaCėdomis,

Lindime Laimingų

Sraujųjų metų
giminėms, draugams 

ir pažįstamiems —
Kathy, Ričardas, Natasha, Ryan Dauginiai, Loreta, Vladas, 

Alicia, Andriukas Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai

Mielus klientus, draugus 
bei pažįstamus

yra 1936 - 1939 m., mano ūgis 
buvo šešios pėdos ir šeši su pu
se colio, t.y. 199.4 cm.”

Šis mūsų milžinas 1936 m. 
JAV olimpinės rinktinės sudė
tyje žaidė Berlyne įvykusioje 
olimpiadoje. Po jos Pranas su 
žmona ir broliene trumpam ap
silankė Kaune. 1938 m. jis su 
šeima apsigyveno Kaune ilges
niam laikui. Jis žaidė vidurio 
puolėju LFLS krepšinio koman
doje, treniravo Kauno policijos 
mokyklos ir “Makabi” sporto 
klubo krepšininkus, dėstė spor
to teisėjų ir trenerių kursuose.

Neseniai į mano archyvą 
pateko viena įdomi istorinė 
nuotrauka, daryta prieš 60 metų 
(1939 m. balandžio 21 d.) Kau
ne, kur P. Lubinas stovi kartu 
su Policijos mokyklos krepšinin
kais. Tų krepšininkų pavardės: 
Šiugžda, Skriekis, Šileika, Juš
ka, Naruševičius, Ruškėnas, Ja
nulevičius.

Nežinia, kiek iš šioje nuo
traukoje esančių žmonių dar yra 
gyvi. Tačiau žinome, kad prieš 5 
metus amžinybėn yra iškeliavęs 
Jonas Juška, kuris ilgą laiką Či
kagoje reiškėsi kaip LFK “Litua
nikos” darbuotojas. Jeigu, kas 
nors iš nuotraukoje esančiųjų 
dar būtų gyvųjų eilėse, būtų 
įdomu apie tai sužinoti.

Beje, ši nuotrauka iki šiol 
dar niekada nebuvo panaudota 
spaudoje.

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

Linksmų šv. Kalėdų
ir laimingų

Naujųjų metų linkiu 
visiems draugams ir pažįstamiems.

Ada Jagėlienė

iši

Linksmų 
šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 
sėkmingų

Naujų metų 
linkime giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -
Jonas ir Elena Bukšaičiai, 

Rasa ir Neil Wilkinson

f LAIMĖS ir 6ĖKMĖS A
?į v Jv . 1. 1 . •■>

«r nuoširdžiai linkime ■i -W^A. tC- .

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

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE
300 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

mieliems
kooperatyvo nariams ir

B

9
K

visiems

M

Lietuvos policijos mokyklos krepšinio komanda su sporto instruktoriu
mi Pr. Lubinu. Iš kairės: Šiugžda, Skrickis, Šileika; stovi: Juška, Naru
ševičius, Lubinas, Ruškėnas, Janulevičius

Q((UCįH metų

prOtĮCl ~

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas
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J-Camiltono
ateitininku

I StuLginskįo
kuopos nariai

sveikina 
visus ateitininkus ir 
prijaučiančius su

šv. NętCėcCorn.
Linkį džiaugsmingų, nuotaikingų ir prasmingų

2000-jų metų. Qar6ė Kristuje.

| SVEIKINAME i gimines, draugus, 
| pažįstamus ir visus lietuvius 

I šv. Kalėdų proga
ir tinkime laimingų Naujųjų Metų —

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

įf Mount Hope, Ont.

Sveikiname 
su šv. Kalėdomis 
ir linkime sveikų 
bei laimingų 

Naujųjų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Janina ir Vytautas Svitai

□kalėdų ir

&

draugus ir pažįstamus
Kanadoje bei Amerikoje sveikina -

Andrius Petrašiūnas,
London, Ont.

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams 

^Kalėdų ir *

ONjaujų metų proga
Lietuvių spaustuvė 

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

ė

Džiugių 
šventų Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos

Naujų metų 
linki visiems giminėms, 
draugams bei pacientams -

dr. Gina J. Ginčauskaitė, 
optometristė

E

(SZiriksmų

šv. GŽCalėdų
bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, 
visiems lietuviams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki ir toliau pasiruošęs sąžiningai 
patarnauti —
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Lietuvoje dar naudojama ir tokia susisiekimo ar prekių pervežimo priemone Nuotr. V. Kapočiaus

ALGIMANTAS EIMANTAS

Ten rašoma: Tėvynės sąjun
gai laimėjus rinkimus ir V. 
Landsbergiui pasiskyrus keturis 
pavaduotojus, buvo aišku, kad 
seimas nesiruošia rimtai dirbti. 
Kodėl? Nes V. L. pasiskyręs ketu
ris pavaduotojus! Nėra jokio kito 
paaiškinimo.

Nepagrįsti priekaištai valdantiesiems
Atsiliepiant į A. Mykolėno pastabas “TŽ” 1999 metų 45 numeryje

Toliau autorius pareiškia: 
prezidentas turėjo atstatydinti 
vyriausybę. Atrodo, straipsnio 
autorius lyg būtų susipažinęs su 
Lietuvos respublikos konstituci
ja, bet kažkodėl ignoruoja kons
titucijos 84(5) straipsnį, kuria
me nurodoma, kad prezidentas 
atleidžia ministerį pirmininką 
tik su seimo pritarimu. Prezi
dentas neturi teisės nei galios 
savarankiškai atstatydinti ar 
skirti vyriausybę ar bent minis
terį pirmininką. Ir kitų vyriausy
bės ministerių prezidentas ne
skiria - tai ministerio pirminin
ko prerogatyva pasitarus su sei
mo dauguma. Seimui nepritarus 
joks kandidatas netaps prem
jeru. G. Vagnoriaus ir R. Pakso 
atvejais jie patys atsistatydino, 
nebuvo atstatydinti.

Faktų supainiojimai klaidina 
skaitytojus. Skirtingų atsakomy
bių veiksniai suverčiami į vieną 
maišą: sumaišomos vyriausybės, 
savivaldybių ir net privatūs darbai 
bei iniciatyvos. Sumaišomos ir at
sakomybės kam nors sąmoningai 
siekiant suversti kaltę. Tai opozi
cinė taktika.

Duodama skaitytojui su
prasti viena, sakoma kas kita. 
Ne kartą užtinkama klaidinga 
išvada, daroma iš dviejų saki
nių; pvz. po pareiškimo, kad po 
Tėvynės sąjungos laimėjimo sei
mas nesiruošė rimtai dirbti, 
dėstoma apie valstybės prasko- 
linimą 1993-1996 m. sausio 
mėn. Siekis aiškus - Tėvynės są
junga įskolino kraštą. Tačiau 
neminima, kad Tėvynės sąjunga 

laimėjo seimo rinkimus tik 1996 
m. rudenį. 1992-1996 m. kaden
cija priklauso LDD Partijai, ku
ri turėjo seime daugumą. Jos 
atstovai sėdėjo vyriausybėje ir 
praskolino Lietuvą! Valstybės 
kontrolė sėdėjo LDDP kišenė
je, o LDDP draugai - bankuo
se, įmonėse, bendrovėse, mito 
iš valstybės biudžeto.

Dabartinė skola taip pat iš
augo, bet ji atsirado kilus pa-

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 50 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reikalin
gi vis didesnės paramos, ypač nuo
lat kylant paruošimo ir spausdini
mo išlaidoms. Testamentinis pali
kimas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lietuviš
kai veiklai. Adresas: “Tėviškės ži
buriai”, 2185 Stavebank Rd., Mis
sissauga, Ont., L5C 1T3, Canada.

“TŽ” leidėjai

saulinei finansų ir ekonomijos 
krizei. Visa Lietuvos prekyba su 
Rytais žlugo, ypač dėl Rusijos 
politinės ir ekonominės suiru
tės. Taip smuko mokesčių su
rinkimas ir valstybės pajamos iš 
jų. O biudžetas nenustojo mo
kėjus algos mokytojams, medi
kams, valdininkams, pensinin
kams, socialinės bei sveikatos 
rūpybos žmonėms ir t.t. Visa tai 
tuštino valstybės iždą. Paskolos 
buvo reikalingos tiems ir ki
tiems įsipareigojimams.

Valstybės reikalai tai ne šei
myniniai, o valstybės. Tai ne as
meninių sąskaitų balansavimas.

Finansinė laviruotė valsty
bėje daug priklauso nuo ben
dradarbiavimo su kitų kraštų 
pareigūnais, valdininkais, vado
vais. Diplomatijos ugdymas, 
kontaktai, pasaulinio masto 
konferencijos, ir kt. yra būtiny
bės valstybės gyvenime. Tad 
vadinami “važinėjimai po užsie
nį” yra reikalingi krašto gerovei 
užtikrinti. Tokios komandiruo
tės skirstomos. Kvietimai į už
sienį Lietuvai nieko nekainuoja, 
nes išlaidas apmoka kvietėjai.

Dažnai šurmulys yra kelia
mas dėl prarastų rublinių in
dėlių grąžinimo litais. Tokį pa
žadą davė Tėvynės sąjunga 1996 
m. seimo rinkimų eigoje. Tas 
pažadas tapo įstatymu seime po 
Tėvynės sąjungos rinkimų lai
mėjimo ir yra vykdomas pagal 
nustatytus prioritetus. Pirmiau
sia tuos prarastus indėlius at
gauna neįgalieji, garbaus am
žiaus žmonės, tėvynės gynėjai, 
tremtiniai ir kt. Visi, įrodę pra
radę indėlius, juos atgaus su lai
ku. Grąžinimas niekad nebuvo 
paneigtas, tik dabar yra laikinai 
atidėtas dvejiem metam atsi
žvelgus į sunkią finansinę val
džios padėtį Lietuvoje.

Nepagrįsti priekaištai inves
ticijų atveju. Investicijos skatina 
Lietuvos gerovę. Jomis moder- 
ninama visa Lietuvos pramonė, 
visas Lietuvos ūkis, visa Lietu
vos gamyba. Jau minėta ekono- 

. minė Rusijos žlugtis. Prieš tą 
suirutę Rusija supirkdavo viso
kias prekes iš Lietuvos, nors jos 
būdavo žemos kokybės. Dabar 
ta rinka žuvo, o žemos kokybės 
prekių niekas daugiau neperka. 
Vakarų Europa pirktų mūsų 
prekes, jei jos atitiktų vakarie
čių standartus.

Dauguma Lietuvos įmonių 
yra sovietinio lygio, antikvari
nės, pasenusios technikos ir at
silikusios gamybos metodų sri
tyje. Norint parduoti savo ga-

mybą Vakarams reikia moder
ninti visą procesą, kuris reika
lauja didelių finansinių išteklių. 
Tokių išteklių Lietuvoje nėra, 
tad investicijos tampa vienintelė 
galimybė sumoderninti įmones, 
įdarbinti žmones, pakelti prekių 
kokybę, tinkamą Vakarų klien
tūrai, gaminius eksportuoti ir 
sukurti krašto gerovę.

Lietuvoje jau yra bendro
vių, eksportuojančių savo pre
kes į Vakarus. Jos gamina aukš
tos kokybės prekes ir pelningai 
uždarbiauja investicijų dėka. 
Pvz. Krekenavos mėsos kombi
natas, vienas iš naujausių įmo
nių, gavęs aukštos kokybės pre
kių pripažinimą iš Vakarų, sėk
mingai ir pelningai dirba savo 
srityje.

“Mažeikių naftos” laukia 
panaši ateitis po investicijų su
tarties pasirašymo. Be to, apie 
7000 visokio darbo vietų buvo 
išsaugota pasirašius sutartį su 
“Williams” firma. “Mažeikių 
naftos” skola, 1.4 bil. litų, prie
šingai opozicijos tvirtinimams, 
neturi nieko bendro su valsty
biniu biudžetu. Ta privačios 
įmonės skola kuri bus atmokėta 
iš pelno ateityje, sumoderninus 
naftos įmonę.

Jei “Mažeikių nafta” nebū
tų radusi investitorių, ji būtų 
bankrotavusi po poros metų. 
Tuomet visa skola būtų tekusi 
valstybės iždui atmokėti. Be to, 
“Williams” įtraukimas į Lietu
vos ekonomiją yra teigiamas 
veiksnys saugumo atžvilgiu - 
JAV gins savo interesus grės
mės atveju.

Investicijos, pramonės mo- 
derninimas ir laisvos rinkos 
įgyvendinimas yra gyvybinis Lie
tuvos reikalas.

Siūlomos konstitucinės pa
taisos. Nėra abejonės, kad kai 
kurios pataisos yra reikalingos. 
Tačiau kaltinti Lietuvos respub
likos konstituciją esant sąmo
ningai rašytą rinkimams mani
puliuoti, savanaudiškiems tiks
lams įžeidžia tautą ir valstybę. 
Tai nepagristas įtarumas.
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SPAUDOS BALSAI
Prezidento vizito atgarsiai

Toronto lenkų laikraščio 
“Nowy Kurier” 1999 m. lapkri
čio 15 - 30 d. laidoje laikraščio 
redaktorė J. Kowalewska-Cabaj 
rašo: “1999 m. spalio 23 d. 
redaktoriai Zenowiusz Ponarski 
ir Zbigniew Koprowski planuo
to susitikimo su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi metu 
atstovavo “Nowy Kurier” laik
raščiui. Susitikimo metu buvo 
perduotas Prezidentui mano 
laiškas anglų kalba, kuriame 
buvo iškelti lenkų-lietuvių san
tykius liečią klausimai ir taip 
pat lenkų mažumos Vilnijoje 
dalią. Jam irgi buvo perduotas 
“Nowy Kurier” laidos egzemp
liorius su plačiu dr. Ponarskio 
straipsniu, kuriame autorius su
pažindino skaitytojus su dabar
tiniu Lietuvos respublikos pre
zidentu ir taip pat dr. Ponarskio 
knyga “W. Jaruzelski Lietuvoje 
ir Sibire”. Su tikru malonumu 
pranešu, kad jau lapkričio 11d. 
gavau iš Prezidento kanceliari
jos Vilniuje faksą su atsakymais 
į visus klausimus, ir tai dar len
kų kalba! Tai buvo mūsų laik
raščiui labai maloni Lenkijos 
nepriklausomybės dienos minė
jimo proga dovana”.

Prezidentas atsakė į aštuo
nis “Nowy Kurier” redakcijos 
klausimus. Lenkus ypač jaudina 
planuojamas Lietuvos teritori
jos administracinio padalinimo 
pakeitimas, kurį įvykdžius len
kams gali būti sunkiau išrinkti 
savo atstovus į seimą ir savival
dybes. Prezidentas atsakė: “No
riu pabrėžti, kad visoje Lietuvo
je vykdoma administracinė-teri- 
torinė reforma nėra nukreipta 
prieš jokią tautinę mažumą. 
Pagrindinis reformos tikslas yra
sukūrimas sričių gyventojams 
kuo palankiausių ūkinės ir vi
suomeniškos veiklos sąlygų ir 
subalansuoto bei dinamiško 
vystymosi užtikrinimas. Šias re
formas vykdant reikia visų pir
ma atsižvelgti į vietinės visuo
menės nuomonę ir pageidavi
mus. Šiame kontekste Vilnija, 
kur lenkai ir kitos tautinės ma
žumos sudaro žymią gyventojų 
dalį, yra ypač jautri sritis. Todėl 
taip pat ir šiuo metu prieš pra-

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner) i

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808 

Nuotr. Ed. Petrausko

dedant Vilnijoje naują reformos 
etapą bus atlikti gyventojų ap
klausinėjimai, kurių išdavos tu
rės reikšmės tolimesniems spren
dimams”.

Rinkimines apygardas gali
ma sudaryti palankia lenkams 
prasme, tačiau negalima jų pri
versti balsuoti už Lietuvos len
kų rinkimų akcijos sąrašą. Lie
tuvoje lenkų yra apie 7%, tačiau 
už minėtą sąrašą 1996 m. seimo 
rinkimuose balsavo vos 2.98% 
balsuotojų.

Rusų mokykla Vilniuje
Maskvos žurnalas “Vnešniaja 

Torgovlia” (“Užsienio prekyba”) 
paskyrė visą 1999 m. penktąją 
laidą Lietuvai. Apie Lietuvos 
rusų mokyklas šioje laidoje pa
sisakė Vilniaus Lazdynų viduri
nės rusų mokyklos direktorius 
Feliksas Bičajevas:

“Norint tapti tikru Lietuvos 
piliečiu reikia išmokti kalbą, susi
pažinti su lietuvių istorija ir tra
dicijomis, suprasti ir priimti tau
tos protavimo būdą. Tačiau, esant 
toms sąlygoms norint išlikti Lie
tuvos rusu, svarbu nepamiršti 
protėvių kalbos ir tradicijų, žinoti 
savo tautos istoriją. (...)

Nėra paslaptis, kad nuo 
1989 metų besimokančių rusų 
mokyklose vaikų skaičius nuolat 
mažėja. Rusų, lenkų ir gudų šei
mų tėvai vis dažniau leidžia sa
vo vaikus į lietuviškas mokyklas, 
norėdami, kad jie įsisavintų lie
tuvių kalbą, laisvai ja kalbėtų ir 
ateityje galėtų pasiekti aukštes
nį išsilavinimą.

Tačiau tam tikslui pasiekti 
visai nėra būtina leisti vaikus į 
lietuviškas mokyklas, kada dau

Jaunieji dainininkai, dalyvavę Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
sutikimo iškilmėje Mississaugos Anapilyje š.m. spalio 24 d.

gelyje rusų mokyklų yra stipri
namas lietuvių kalbos dėstymas. 
Ir mūsų mokykloje lietuvių kal
bai yra skiriamas didesnis dė
mesys. Kai kurie dalykai yra 
dėstomi valstybine kalba. Tuo 
būdu mes sėkmingai sprendžia
me vieną iš svarbiausių rusų 
mokyklų tikslų - rusų įsijungi
mą į Lietuvos visuomenę. (...) 
Ne pirmi metai yra svarbi kai 
kurių dėstomų dalykų rusų kal
ba vadovėlių stokos problema. 
Turime pasitenkinti tuo, ką tu
rime. Mokykla neturi lėšų, kad 
galėtų įsigyti metodikos ir gro
žinės literatūros vadovėlių. Lė
šos iš valdžios dėl biudžeto de
ficito nėra numatomos. (...)

Šiandien rusiška mokykla 
turi tapti rajono, miesto ir res
publikos rusų kultūros centru. 
Tai bendras visų tų reikalas, ku
rie vienaip ar kitaip yra susieti 
su rusų kultūra ir visų tų, kurie 
trokšta jos Lietuvoje išsaugoji
mo kaip būtiną krašto kultūros 
turto dalį”.

Iš šio straipsnio galima 
spręsti, kad Lietuvos rusai ne
vengia savo mokyklose lietu
viškų vadovėlių, mielai sutinka 
įsijungti į krašto visuomenę ir 
supranta valstybinės kalbos rei
kalingumą.

Nepamiršta Punsko
Paryžiaus lenkų žurnalo 

“Kultūra” redaktorius J. Gied- 
royc šio žurnalo 1999 m. lapkri
čio laidoje rašo:

“Viliuosi, kad naujas vidaus 
reikalų ministeris Marek Bier- 
nacki ras klaidų, kurias padarė 
jo pirmtakas, ištaisymo būdą, 
t.y. visų pirma išspręs užkardos 
Punske reikalą”. J.B.

Tautinių šokių grupė “Gintaras”, pasitikusi Lietuvos prezidentą 
VALDĄ ADAMKŲ, einantį į susitikimą su Kanados lietuvių visuomene 
Mississaugos Anapilio salėje 1999.X.24 Nuotr. R. Puterio

Britai apie Rusijos užmačias
JUOZAS VITĖNAS

Buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos, išskyrus Baltijos 
valstybes, 1991 m. sudarė Ne
priklausomų valstybių sandrau
gą. Britų saugumo ekspertai 
“Jane” leidyklos “Sentinel” pas
taroje laidoje teigia, kad šios 
sandraugos narės rodo polinkį 
susitaikyti du sovietiniu paliki
mu ir kurti savo ateitį. Tačiau 
Rusija bando vyrauti ekonomi
nėje, politinėje ir karinėje srity
je ir užsitikrinti savo įtaką san
draugos šalyse.

Pasak britų ekspertų, Rusi
ja siekia išlaikyti savo įtaką ar 
bent neįsileisti į šią sritį kitų 
valstybių, kaip pvz. JAV ar Tur
kijos įtakos. Rusija savo pačios 
interesus stato aukščiau kitų 
sandraugos šalių. Pranešime sa
koma, kad Rusija dažnai nepai
so sandraugos nuostatų (pvz. 
Rusijos karių įvedimas Tadži
kistane), ir kad iš dalies jai pasi
sekė atkurti karines bazes viso
se sandraugos šalyse, išskyrus 
Azerbaidžaną.

Britų eskpertų pranešime 
pažymima, kad “senos tvarkos 
galimo grąžinimo” simbolinis 
ženklas prieš trejus metus buvo 
planas sandraugos centrą iš 
Minsko perkelti į Maskvą. Kai 
sandrauga buvo kuriama, Gudi
ja buvusi sąmoningai pasirinkta, 
kad būtų išvengta bet kokio so
vietinės centrinės kontrolės iš 
Maskvos pusės.

Paul Beaver šiame britų 
saugumo ekspertų pranešime 
rašo, kad Maskva siekia laikytis 
“artimo užsienio” doktrinos, t.y. 
ji turi natūralią teisę vyrauti bu
vusioje Sovietų Sąjungos terito
rijoje. Ji siekia šią doktriną pri
taikyti Kaspijos ruožo šalims 
bei užgniaužti nepriklausomy
bės sąjūdžius pačioje Rusijoje. 
Tai rodo, kad rusai tebenaudoja 
Kazachstaną lyg jiems jis pri
klausytų, ir nemoka nuomos. 
Tai taip pat rodo, kaip jie ban
do daryti įtaką Azerbaidžanui, 
ypač remdami Armėniją. Tai 
matyti iš jų elgesio su Osetija, 
Ingušija ir Dagestanu. Jie už
gniaužia visa, kas dvelkia nepri
klausomybės siekimu.

Pranešime abejojama, ar 
Maskvai pasiseks vyrauti ir 
kontroliuoti aplinkines sritis ir 
jų daugiataučius gyventojus. 
Sandraugos šalims kuriant dvi
šalius politinius, ekonominius ir 
karinius ryšius su užsienio vals
tybėmis, Rusijos įtaka silpnės.

Pasak pranešimo, tiktai Gu
dijoje ir Tadžikistane Rusija iš
laikys karinę kontrolę, bet ir 
šiuo atveju Maskva pradeda 
abejoti šių įsipareigojimų verte.

Rusija yra susirūpinusi dėl 
Šiaurės Atlanto sąjungos įtakos 
didėjimo prie jos sienų, nepai
sant fakto, kad prieš dvejus me
tus ji pati pasirašė su ja specia
lią chartą. 1995 m. pradžioje 
vienuolika iš dvylikos nepri
klausomų valstybių sandraugos 
narių (išskyrus Tadžikistaną) 
pasirašė ŠAS taikos partnerys
tės dokumentą.

Esą Rusija baiminasi, kad 
ŠAS tolimesnė plėtra gali “įam
žinti” Europos padalinimą ir 
palikti Rusiją blogoje pusėje. Ji 
ypač susirūpinus, kad Ukraina 
plačiai dalyvauja taikos partne
rystės programoje ir yra su 
Šiaurės Atlanto Sąjunga pasira
šius specialią chartą. Pranešime 
pažymima, kad Ukraina jaučiasi 
nejaukiai dėl Rusijos bandymo 
iš naujo primesti savo kontrolę 
kaimynams. Tokį susirūpinimą 
reiškia Azerbaidžanas, Gruzija 
ir kitos šalys.

“Jane” leidiny pažymima, 
kad 1997 m. gruodžio mėn. pri
imtoje Rusijos valstybės saugu
mo politikoje pabrėžiamas “ru
sų tautinių vertybių apsauga ir 
stiprinimas”. Tai gali būti aiški
nama, kaip legalizavimas ar gra
sinimas atnaujinti prievartą su
rusinti daugiau nei šimtą tauty
bių, kurios sudaro 28% Rusijos 
federacijos gyventojų. (Naudo
tasi “Baltic Bulletin”, Oct. 1999)
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Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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Savaitė Lietuvoje
Nauji partijų vadovai

“Lietuvos aidas” skelbia, kad 
lapkričio 27 d. įvykusiame Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP) suvažiavime 
nauju vadovu išrinktas 1996- 
1998 m. buvęs švietimo ir moks
lo ministeris Zigmas Zinkevi
čius. Už jį balsavo 185 suvažia
vimo dalyviai, už F. Palubinską 
- 146 atstovai. Z. Zinkevičius 
žadėjo visomis išgalėmis siekti 
partijos vienybės. Kalbėdamas 
apie bendradarbiavimą su kito
mis partijomis, jis teigė pritariąs 
dešiniųjų jėgų susivienijimui, ta
čiau “nepasiduosiąs kitų politi
nių jėgų įtakai”. Naujasis LKDP 
vadovas ragino mokyklas augin
ti tėvynės patriotus, šalinti iš 
švietimo sistemos komunistinę 
ideologiją, besikerojantį kosmo
politizmą.

Gruodžio 4 d. įvykusiame 
Liberalų sąjungos suvažiavime 
vadovu išrinktas buvęs Lietuvos 
konservatorių partijos pirminin
kas ir ministeris pirmininkas 
Rolandas Paksas. Iš 196 delega
tų, 186 balsavo už R. Paksą, 
kuris tikisi atnaujinti Liberalų 
sąjungos “sudėvėtas klumpes”, 
rašo “Lietuvos rytas”.

Derinama veikla
Baltijos parlamentarų sesi

joje, vykusioje Rygoje gruodžio 
pradžioje, Latvijos prezidentė 
Vaira Vike-Freiberga pareiškė 
tikinti, jog Latvija ir Lietuva bus 
pakviestos derybų su Europos 
sąjunga viršūnių susitikime Hel
sinkyje. Sesijoje buvo pabrėžta 
trijų Baltijos kraštų bendradar
biavimo svarba, praneša ELTA. 
Lietuvos seimo delegacijos va
dovė Baltijos parlamentarų su
sitikime Laima Andrikienė pažy
mėjo, kad trijų kraštų laisvosios 
prekybos sutarties įgyvendinimui 
yra svarbus suderintas Baltijos 
ministerių tarybos veikimas, “ku
rio dažnai pasigendama”.

Stiprinti ryšius su JAV
ELTA skelbia, kad gruo

džio pirmomis dienomis Lietu
voje lankėsi Estijos ministeris 
pirmininkas Mart Laar. Susiti
kime su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi sutarta, jog 
reikia stiprinti ryšius su JAV 
kongresu ir pasinaudoti tame 
krašte gyvenančių tautiečių įta
ka. V. Adamkus siūlė sudaryti 
bendras grupes, kurios svarsty
tų, kokių konkrečių žingsnių abi 
valstybės turėtų imtis, kad at
kreiptų ŠAS (NATO) dėmėsi i 
savo pastangas tapti sąjungos 
narėmis.

Su Lietuvos seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu bu
vo aptartos glaudesnio politinio 
bendravimo galimybės, įsijungi
mas į vadinamas euroatlantines 
struktūras. Lietuvos ministeris 
pirmininkas Andrius Kubilius 
su svečiu tarėsi dėl būsimų dar
bų derantis dėl narystės Euro
pos sąjungoje ir ŠAS (NATO). 
Taip pat buvo kalbėta apie 
bendradarbiavimo planus ener
getikos srityje, sujungiant elek
tros linijas į Baltijos elektros 
žiedą, bei galimybes sudaryti 
bendrą Baltijos kraštų dujų tie
kimo žiedą, kuris prasidėtų 
Skandinavijos kraštuose.

Atsistatydino ministeris
Gruodžio 6 d. Lietuvos pre

zidentas Valdas Adamkus pri
ėmė valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministerio Sigi
to Kakčio atsistatydinimą, kurį 
pastarasis buvo įteikęs ministe- 
riui pirmininkui Andriui Kubi
liui. V. Adamkus anksčiau mi- 
nisteriui siūlė atsistatydinti, ta
čiau S. Kaktys nesutiko. Gruo
džio 3 d. prezidentas, neturintis 
konstitucinės teisės atleisti mi
nisterio, kreipėsi į ministerį pir
mininką prašydamas vyriausy
bės vadovą teikimo šiuo tikslu. 
S. Kaktys buvo pagarsėjęs ži- 
niasklaidoje dėl įstatymų pažei
dimų, padarytų deklaruojant 
šeimos turtą ir lengvatinėmis 
sąlygomis įsigyjant Vilniuje že
mės sklypą, skelbia ELTA. Jo 
pareigas laikinai sutiko eiti tei
singumo ministeris Gintaras 
Balčiūnas.

Seimo pirmininkas Briuselyje

Lapkričio 29 d. Lietuvos 
seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis išvyko į Briuselyje 
surengtą Europos sąjungos pro
cese dalyvaujančių kraštų parla
mentų pirmininkų susitikimą su 
Europos parlamento prezidente 
Nicole Fontaine. “Lietuvos ry
to” žiniomis, V. Landsbergis su
sitikime pareiškė tikįs, kad Eu
ropos sąjunga derybose su Lie
tuva dėl narystės esminių rezul
tatų pasieks per šešis kitų metų 
mėnesius. Susitikęs su naujuoju 
ŠAS (NATO) generaliniu sek
retoriumi George Robertson, 
seimo pirmininkas pareiškė vil
tį, kad “Lietuva egzaminus sto
jant į NATO laikys jau 2002 
metais”. Generalinis sekreto
rius, pažadėjęs kitų metų pava
sarį lankytis Lietuvoje, tvirtino, 
jog ŠAS priims tik tinkamai 
pasirengusias kandidates.

Rūpi korupcija
Lapkričio 29 d. prezidentū

roje pasitarimui kovos su ko
rupcija klausimais buvo sukvies
ti Vidaus reikalų ir Teisingumo 
ministerijų, Valstybės kontro
lės, Generalinės prokuratūros, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos va
dovai, o taip pat ir seimo frakci
jų bei komitetų vadovybės na
riai. Rengti šį susitikimą paska
tino artėjantys savivaldybių ir 
seimo rinkimai, rašo “Lietuvos 
aidas”. Susirinkusieji pripažino, 
jog visuomenė nepasitiki politi
nėmis partijomis ir valstybinė
mis institucijomis, o svarbiausia 
nepasitikėjimo priežastis yra, 
kad aukšti pareigūnai ir valdi
ninkai įtariami korupcija. Pagal 
tarptautinius duomenis “Lietu
va - itin korumpuota valstybė”.

Pasitarime su prezidentu 
kalbėta apie korupcijos sąvokos 
įteisinimą. Tikimasi, kad greitai 
bus priimtas antikorupcinis įsta
tymas. Taip pat rengiama Vals
tybinė kovos su korupcija stra
tegija. Politinių partijų atstovai 
nebuvo patenkinti pokalbiu, nes 
vėl buvo kalbama apie proble
mas, bet nesvarstomi jų spren
dimo būdai. Be visuomenės ir 
politinių partijų sutarimo, ir ne- 
siimant didesnės iniciatyvos, ko
rupcijos neįmanoma įveikti. RSJ

Naujieji Lietuvos pašto ženklai “Baltuos kelio” dešimtmečiui prisiminti 
Nuotr. M. Pranevičiaus

You could be calling J^lįJlUdHld right now for only $0.49 a minute!
That’s right.

Only

EVERY MINUTE-ANY DAY YOU CALL 
ANY TIME YOU CALL

Allline’s new flat rate service guarantees you the 
lowest long-distance charges-from Canada to 

Lithuania and around the world.

CHECK OUT THESE GREAT WE ALSO OFFER
LONG DISTANCE RATES: GREAT RATES TO

Austria $0.34 NO contract CANADA AND U.S.

Australia $0.18 NO monthly fee 
NO hidden cost

CANADA $0.10
Belgium $0.25 U.S. $0.12
Denmark $0.39
France $0.23 iiv iidbbic

NO extra numbers to dial
Call us at: (416) 363-8894 or 1-800-567-8040

Germanį $0.18
Poland $0.49

Altline Communications has been helping 
Canadians save on their long distance 
since 1990. Our full range of services 
includes data lines, 800/888 numbers, 

calling cards and Internet Service.

/ŽLTLINE 
communication.

100 Adelaide Street West, Suite 1101, 
Toronto. Ont. M5H 1S3

$



AtA
KSAVERAI ŠLEKIENEI 

iškeliavus į Amžinos ramybės namus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui ELIZIEJUI, 
dukroms - GRAŽINAI ir ŽIVILEI, sūnui ARŪNUI ir 
jų šeimoms. Tegul ilsisi ji Viešpaties prieglobstyje -

Prisikėlimo parapija

MIRUS TAURIAI MOTINAI IR ŽMONAI 

a.a. KSAVERAI ŠLEKIENEI, didelę pagarbą velionei ir gilią užuojautą šeimai reiškia -
Rautinšų šeima

A+A
JONUI VALIULIUI
iškeliavus amžinybėn,

liūdesy likusią jo žmoną JUZEFĄ, sūnus - VIDĄ ir 
dr. ALGĮ su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai 
Margarita ir dr. Antanas Kiškiai

1999 m. gruodžio 3 d. Lietuvoje, Druskininkuose mirė 
ilgametis Hamiltono ir “Rambyno” namų gyventojas

a.a. ALEKSANDRAS ŽULYS
. (1906-1999).

Jį pažinojusius kviečiame jungtis su jo 
gausia šeima Lietuvoje bendrai maldai už 
mirusįjį.

Našle likusią jo žmoną, 5 vaikus su 
marčiomis ir žentais, 12 vaikaičių ir 11 
provaikaičių nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Šileikų šeima

MIRUS MIELAI SESUTEI

A+A
ONAI STANKAITIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiam brolį JONĄ DERVAITĮ, 
šeimą ir visus gimines -

J. M. Glizickai I. Tauteras

K. P. Bubeliai J. Bieliūnas

S. F. Jonušai J. Labuckienė

J. S. Sendžikai A. Zubrickas

S. S. Zubrickai J. Žemaitis

J. J. Šarūnai

PADĖKA
A+A

ROŽĖ ŽILVITYTĖ- 
AUGUSTINAVIČIENĖ

iškeliavo amžinybėn 1999 m. spalio 5 d., sulaukusi šimto 
ir pusės metų amžiaus. Ji gimė Smilgiuose, Lietuvoje. Ka
nadoje išgyveno 74 metus. Palaidota Tillsonburg, Ont. 
kapinėse spalio 9 d.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapi
jos klebonui prel. J. Staškevičiui už atlaikytas gedulines 
Mišias, maldas koplyčioje, palydėjimą į kapines ir maldas 
prie kapo.

Esame dėkingi giminėms, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą Rožinio ir laidotuvių metu, už pa
reikštas užuojautas raštu ir per spaudą, už užprašytas Mi
šias, aukas įvairioms organizacijoms ir puikias gėles. Dė
kojame A. Klemkienei ir T. Pargauskienei už surinktas 
aukas Šv. Kazimiero šventovei, vaikams sergantiems vė
žiu Lietuvoje, Tremtinių fondui ir “Tėviškės žiburiams”. 
Nuoširdi padėka vargonininkei B. Vytienei ir parapijos 
chorui už gražų giedojimą Mišių metu. Dėkojame karsto 
nešėjams - vaikaičiams ir provaikaičiams. Širdingas ačiū 
už atsisveikinimo žodžius koplyčioje KLB Delhi-Tillson- 
burg apylinkės pirm. T. Pargauskienei, KLKM dr-jos 
Delhi skyriaus pirm. A. Ratavičienei bei provaikaitei An
gelai Davis.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mums ne
užmirštamas!

Liūdinti šeima

Paminklas Kryžių kalne žuvusiems Lietuvos laisvės kovotojams Nuotr. Vyt. Maco

“Teisė į atminimą” ■|AN1NAMARgvlclĘčiE-
Istorinė atmintis grožinėje kūryboje - Prano Šerno romanas, sulaukęs premijos

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, 
Šakiai

Išplaukusį iš amžių glūdumos, 
Žemaičių kovose užgrūdintą, 
Prie Minijos, prie Baltijos senos 
Kaip kraštą tą pajūrio apibūdinti? 
Čia Kretinga, čia Akmenos krantai, 
Žvelgi į ją ir dangų vis matai, 
Prie užtvankos sustoji ir gėries...

1999 m. spalio 22 d. kretin
giškiai ir gausus atvykusių sve
čių būrys deramai sutiko naująjį 
Pranciškaus Šerno, Kretingos 
rajono pašto viršininko, romaną 
“Teisė į atminimą”.

Ši penktoji talentingo Lie
tuvos kaimo rašytojų sąjungos 
nario knyga yra premijuota dr. 
Kazio Griniaus fondo JAV ir 
“Ūkininko” žurnalo.

Romaną “Teisė į atmini
mą” 500 egz. tiražu išleido P. 
Šerno leidykla, spausdino AB 
“Klaipėdos rytas”. _

Kai 1996 m. “Ūkininko” re
daktorius Kostas Fedaravičius

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
ZENONAS TUMOSA

mirė 1999 m. gruodžio 2, ket
virtadienį “Trillium Health 
Centre” Mississaugoje, Ont., 
sulaukęs 76 m. amžiaus. Nuliū
dime paliko žmoną Birutę, se
serį Uršulę Kulbokienę Kybar
tuose, brolienę Sofiją; velionis 
maloniai prisimenamas Allan’o, 
jo žmonos Debby ir visų kitų jo 
šeimos narių bei draugų čia ir 
Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas 
Turner and Porter laidotuvių 
namuose, 436 Roncesvalles 
Avė., Toronte. Maldos prie kars
to buvo kalbamos penktadienį 
7 v.v. Laidotuvių Mišios atlaiky
tos Prisikėlimo parapijos šven
tovėje, gruodžio 4, šeštadienį, 
10 vai. ryto. Velionis palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, Ont.

iš JAV gavo K. Griniaus litera
tūrinio konkurso nuostatus, ku
riuose buvo pageidaujama vaiz
duoti likimus žmonių, prievarta 
nuvaromų nuo žemės, 4-rių 
knygų autorius P. Šernas, kaip 
pats teigė šio renginio metu, 
pasiūlymą rašyti priėmė šiek 
tiek abejodamas, nes tai reiškė, 
kad teks imtis dar neliestos jo 
kūryboje temos. Autorius su
prato, kad būsimo romano me
džiagą teks įvilkti į istorinės tie
sos apdarą.

Bet žemaitiškas atkaklumas 
nugalėjo. Kažkuo labai mielas, 
jautrios sielos, ryžtingas pagrin
dinis šio romano veikėjas Va
lentinas gyvenimo negandų ma
riose nepalūžta: jo atkakli kova 
už žmogiškąsias teises, įsitikini
mų tikslingumas įrodo žmogaus 
ir tautos ryšį, Tėvynės meilės 
galią, gėrio sampratą. Žemės 
garuojanti riekė, kvepianti že
mės vaga jį lydi visur, net sap
nuose. Atrodo, kad “šitas žemės 
ilgesys sruvendavo jame, virsda
mas širdies dunksėjimu”.

Jaudinantis poetiškos sielos 
jaunuolės Raselės likimas... Tė
vus išveža, ji lieka. Partizanės 
dalia. Tragiška mirtis. Pašven- 
tory tarp vyrų guli ant purvino 
grindinio ir ji, neįgyvendinusi 
savo svajonių. Kiek išgyventa 
dėl žemės, artimųjų netekties, 
meilės! Valentino ir Janikės 
meilės linija - ėjimas per ap
nuogintą skausmą.

Geriausiai žmogaus ryšį su 
žeme įrodo knygos pabaigoje 
Valentino žodžiai, pasakyti savo 
sūnui Karoliui.

Pats autorius renginyje pa
pasakojo ir apie savo knygos iš
takas, ir apie įtemptą 4 mėnesių 
darbą. Įdomiai autoriaus vaiz
duotė supynė to laikotarpio įvy
kių pynę, gal turėjo šiek tiek 
įtakos muziejinė medžiaga apie 
partizaninę kovą, o prozos me
ninės išraiškos šį žmogų mokyti 
nereikia.

Visų kalbėjusių renginyje ir 
rašinių spaudoje nuomonės su

AtA
dr. NIJOLEI ŠERNAITEI-LAANSOO 

mirus,
jos sūnums - JONUI ir PETRUI, mamytei SALOMĖ
JAI PARGAUSKIENEI, giminėms ir artimiesiems jų 
lūdesio valandose reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Ona Yčienė
Loreta Yčaitė,
Ramona ir Martynas Yčai su šeima

PADĖKA

tampa: P. Šerno, kelių literatū
rinių konkursų laureato, nauja
sis romanas “Teisė į atminimą” 
yra vertingas ir meniniu požiū
riu, gražia, sodria vaizdinga sa
vo kalba, įdomus patraukliai 
pateiktais personažų išgyveni
mais, kuriuos pagilina lyriniai 
vidiniai monologai, peizažas.

Šios knygos sutiktuvės suta
po ir su pašto veterano Pranciš
kaus Šerno 65 metų sukaktimi. 
Sveikinimų nuoširdumą, gėlių 
gausą lėmė ne tik naujoji knyga, 
bet ir tai, kad šis žmogus, baigęs 
universitete teisės mokslus, 15 
metų buvęs Aukščiausiojo teis
mo tarėju, ne kartą kviestas 
dirbti pagal specialybę neeilinė
se pareigose, visą gyvenimą dir
bo ir tebedirba tik pašte. Pradė
jo šią tarnybą nuo basakojo laiš
kininko, dar vos ne vaiku būda
mas (47 m. stažas, iš jų 26 Kre
tingoj). Gal teisingai sakė vals
tybinės įmonės “Lietuvos paš
tas” direktorius A. Mitrofano
vas. “Kito tokio paštininko Lie
tuvoje nerasi”.

Šilčiausius sveikinimo žo
džius P. Šernui išsakė Klaipė
dos apskrities centrinio pašto 
viršininkas J. Tarvydas, Kaimo 
rašytojų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas A. Klizas. Buvo 
įteikti apskrities viršininko bei 
rajono savivaldybės padėkos 
raštai. Sukaktuvininką sveikino 
Skuodo, Šilutės, Salantų ir Kre
tingos paštų darbuotojai, “Vals
tiečių laikraščio” bei rajoninių 
leidinių žurnalistai, KRS nariai. 
Juostos, permestos per abu pe
čius, susikryžiavo lyg simboli
zuodamos kūrinių tematikos 
įvairovę. Taip prie “Teisės į at
minimą” gėlėmis ir šiltais žo
džiais prisiglaudė ir teisė į pa
garbą.

Verti dėmesio P. Šerno pa
sakyti žodžiai: “Žmones skaldo 
partijos, politinė priklausomy
bė. Man artimesnės yra bažny
čios dogmos. Mes per daug 
verkšlename ir mums truputį 
trūksta gerumo. Jeigu būčiau 
valdžioje, įkurčiau gerumo aso
ciaciją...”

A+A
ANTANAS PRANCKEVIČIUS

mirė 1999 m. rugpjūčio 1 d.
Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų parapi

jos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už atliktus visus reli
ginius patarnavimus, Hamiltono parapijos chorui, visiems 
už aukas, gėles ir karsto nešėjams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie laidotuvių ir palydėjo velionį į 
amžinojo poilsio vietą. Ypatinga padėka Onutei ir Anta
nui Justams ir Alvyrai Bajoraitienei, kurie nuoširdžiai 
daug padėjo įvairiuose reikaluose.

Sūnūs -Raimondas ir Ronaldas, 
duktė Lilija ir jų šeimos
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Skaitytojai pasisako
KŪČIŲ VAKARUI

BRANGIAUSIEJI,
Kai laušit baltą šventą kalėdaitį 

iš kviečio Lietuvos laukų, per jūras, 
per marias, per kalnus parkeliau- 
kit... Pabūkime šį vakarą kartu.... 
Kartu prie stalo pasėdėkim, kaip 
kažkada vaikystėj... prie tėvų... Kaž
kada už lango naktys buvo tokios švie
sios... O viduje taip šilta ir jauku...

Prašykim Dievą išminties vai
kams - ir jiems ir sau sveikatos, tru
putį džiaugsmo, daug jėgų, kad kant
riai nėštume gyvenimo uždėtą naštą 
ir ant jaunų, ir ant senų pečių... Ir 
būtinai pridėkime - tegul geroji 
Viešpaties Ranka Tėvynei mūsų tik
rą kelią rodo, teapgina nuo priešų 
svetimų ir parsidavėlių savų...

Laiške iš Lietuvos

APLANKĖ GIMTINĘ
Teta Bronytė Skvereckienė iš 

Hamiltono 1999 m. vasarą aplankė 
savo gimtinę Vainutą Lietuvoje. 
Aplankė artimųjų kapines, meldėsi 
savo gimtinės bažnytėlėje kiekvieną 
dieną. Kartu lankėmės atlaiduose 
Šiluvoje. Dosniai aukojo bažny
čioms ir vargšams. Jos apsilanky
mas sustiprina dvasiškai visą mūsų 
giminę savo gerumu. Iš jos moko
mės ir mes būti geresni. Jai dėkoja
me už dvasinę ir materialinę pagal
bą, linkime laimingų naujų metų.

Janina Černauskienė,
Panevėžys

PARAMA GAUSIAI ŠEIMAI
Kanadoje gyvenantys B. B. Ta

mošiūnai, E. V. Abromavičiai, Ze
nonas Čečkauskas, Alė Armonienė 
ir Birutė Jonaitienė paaukoja pini

gines aukas per ponią B. Jonaitienę 
mūsų Šv. Pranciškaus žiedelių šei
mynai. Mes abu, užauginę du savo 
vaikus - dukrą ir sūnų, dabar augi
name savo name 11 vaikų nuo 1,5 
iki 15 m. amžiaus, kurių atsisakė tė
vai. Šios aukos mūsų šeimynai - tai 
gailestingumo, artimo meilės, pasi
dalijimo su artimu išraiška.

Mes pranciškoniškai gyvename 
pasikliaudami Dievulio teikiamo
mis malonėmis, kurių gavome ir 
per geradarius. Gautas aukas pri
dėsime prie taupomų pinigėlių, už 
kuriuos svajojame nusipirkti auto- 
busėlį, nes su mama ir tėčiu mūsų 
yra 13 ir j lengvą mašiną netelpame.

Dėkojame geradariams už au
kas.

Šv. Pranciškaus žiedelių 
šeimynos mama Jovita, tėtis 

Algimantas Kasperavičiai 
ir vaikučiai

Mūsų adresas: J. A. Kasperavi
čiai, Girnikų km., Užvenčio paštas, 
5480 Kelmės raj. Lithuania.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

A+A
KSAVERAI ŠLEKIENEI 

mirus,
jos vyrą ELIZIEJŲ, sūnų ARŪNĄ, dukras - 
GRAŽINĄ ir ŽIVILĘ su šeimomis liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -
B. Stalioraitienė Augaičių šeima

GAILESTINGAJAM VIEŠPAČIUI PASIKVIETUS

AtA
dr NIJOLĘ ŠERNAITĘ LAANSOO,

buvusią pašvaistietę, jos sūnus - JONĄ (Jaan) ir 
PETRĄ, motiną SALOMĖJĄ PARGAUSKIENĘ, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai šioje žemiškoje ne
tektyje užjaučia - Kanados Londono lietuvių

choro “Pašvaistė”nariai ir valdyba

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.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti

paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

¥
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SIKELIMO
999 College St., Toronto, Ontario M6H L\8 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; 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 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......
180-364 d. term.ind......
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................ 3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.60%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.60%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.85%
Taupomąją sąskaitą iki............ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.50%

3.25% 
3.80% 
4.35% 
5.00% 
5.25% 
5.35% 
5.60% 
,4.35% 
4.60% 
5.25% 
5.50% 
.5.60% 
.5.85%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.75%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

7.10%
7.60%
7.80%
7.90%
8.00%

5.95%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičlus 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” kOTtOlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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)

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 

G PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

BPL Import/Export

©^SPORTAS

-
i
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SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

“Lituanikos” vyrų komanda su vadovais 1999 m. pavasarį Lemonte 
prie Čikagos Nuotr. Ed. Šulaičio

“Lituanikos”
Čikagos “Lituanikos” klubas 

jau baigia savo 49-sius veiklos me
tus ir greitai bus pradėtas sukaktu
vinis - 50-sis sezonas.

1999-siais klubas turėjo tris ko
mandas: vyrų, jaunių (žemiau 19 
metų) ir veteranų. Vyrų komanda 
metų pradžioje žaidė salės futbolo 
pirmenybių aukščiausioje divizijoje, 
į kurią pateko pernai laimėjusi I 
vietą “Metropolitan” lygos I-je divi
zijoje. Pirmenybėse mūsiškiai gerai 
laikėsi ir jas baigė, atsistodami pir- 
menybinės lentelės viduryje.

Pavasarį ši komanda baigė 
1998-1999 m. antrąjį ratą lauko pir
menybės! I divizijoje. Čia “Lituani
kos” vyrai gerai pasirodė ir užėmė 
trečią vietą, gaudami gražią taurę.

Po vasaros pertraukos vyrų ko
manda pradėjo 1999-2000 m. pir- 

• menybių rudens sezono žaidimus.
Ji pradžioje gana gerai laikėsi ir 
ilgai nepralaimėjo nė vienų rungty
nių. Tačiau antroje pirmenybių pu
sėje dėl žaidėjų neatvykimo bei 
drausmės stokos nusilpo. Iškovotos 
2 pergalės, 2 kartus sužaista lygio
mis ir 4 kartus pralaimėta.

Jaunių komanda, kuriai vado
vavo Gary Devorak, žaidė su nema
žu entuziazmu ir laimėjo porą 
rungtynių prieš gerokai vyresnius

Žinios iš
KREPŠINIS: Pagaliau Kauno 

“Žalgiris” laimėjo! Eurolygos var
žybų B grupėje (12-08) nugalėjo 
89:70 Berlyno “ALBA” (Vokietija) 
ekipą, bet vistiek savo grupėje yra 
paskutiniai. R. Koračo taurės var
žybų 16-baigmines pirmąsias rung
tynes išvykoje (12-08) Alytaus “Ali
ta” 61:88 pralaimėjo “Ceilcom Ga- 
lil” (Izraelis) krepšininkams. Šiau
lių “Šiauliai” 66:69 pralaimėjo Me- 
cheleno “Telindus” (Belgija) ko
mandai. R. Saportos taurės varžy
bose Kipre (12-07) Vilniaus “Lietu
vos ryto” krepšininkai 68:37 su
triuškino Nikosijos “APOEL” klu
bą. Vilniaus “Sakalai” Slovėnijoje 
62:95 pralaimėjo Novo Mesto “Kr- 
ka” komandai. L. Rochetti taurės 
varžybose (12-08) Kauno “Laisvės” 
krepšininkės namie 71:76 pralaimė
jo Adanos “Botasspor” (Turkija)

klubo veikla
varžovus, nes “Lituanikai” atstova
vo daugiausia tik 15-16 m. amžiaus 
jaunuoliai.

Veteranų vienuolikė, sustiprin
ta pajėgiais žaidėjais, stipriai pasi
rodė 1999-2000. m. pirmenybių ru
dens sezone. Ji čia laimėjo 4 rung
tynes ir tiek pat kartų pralaimėjo, o 
vienerias sužaidė lygiomis. Įvarčių 
santykis 15-14 mūsiškių naudai. 
Buvo surinkta 13 taškų ir atsistota 
pirmenybių lentelės viduryje.

Klubo vadovybė dėkoja Bro
niui Mikėnui, Leonui Juraičiui, Jo
nui Rudaičiui, Don Brandonisio, 
Albertui Glavinskui ir Gediminui 
Bielskui už suolų įrengimą ir kitus 
darbus aikštės pakraščiuose.

Klubo veiklos 49-jo sezono pa
baigai lapkričio 20 d. PLC Lemon- 
te didžiojoje pokylių salėje buvo 
suruoštas šaunus balius, kurio metu 
buvo pagerbti du klubui nusipelnę 
vyrų komandos žaidėjai: Danas 
Smulkys ir Gytis Kavaliauskas. Pas
tarasis su savo komandos draugu 
Virgiu Žuromsku ne taip seniai at
vykę iš Lietuvos Čikagoje jau spėjo 
baigti universitetus ir dirba savo 
specialybėse. Gytis darbuojasi “Sa
lomon Smith Barney” finansinėje 
bendrovėje kaip patarėjas.

Edvardas Šulaitis

krepšininkėms. LKL pirmenybėse: 
Marijampolės “Kraitenė” - Kauno 
“Atletas” 83:71, Vilniaus “Sakalai” 
- Klaipėdos “Neptūnas” 103:99, 
Alytaus “Alita” - Kauno “Atletas” 
95:57, Kauno “Žalgiris” - Klaipė
dos “Neptūnas” 100:73.

IMTYNĖS: Gudijoje vykusia
me graikų-romėnų imtynių tarptau
tinėse varžybose vilnietis Artūras 
Stankevičius (iki 76 kg) išsikovojo 
pirmąją vietą. Visaginietis Aleksie
jus Kirovas ir vilnietis Valdas Šid
lauskas savo svoriuose užėmė ant
ras vietas.

ŠACHMATAI: Batumyj (Gru
zija) pasibaigusiame Europos šach
matų 36 rinktinių čempionate Lie
tuvos moterų komanda pasidalijo 
16-24 vietomis, o vyrų komandai 
atiteko 23-25 v. V.P.

j Skautų veif^Ca.
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lininiui imi ubui

Lina Kuliavienė

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

• Šatrijos ir “Rambyno” tuntų 
ir Kunig. Birutės vyr. skaučių dr-vės 
rengtos skautiškos Kūčios įvyko 
gruodžio 5 d., 4 v.p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje.

• Skautų-vyčių ir vyr. skaučių 
kalėdojimas įvyks šį šeštadienį, 
gruodžio 18. Surinktos aukos per
duodamos labdaros tikslams.

• Šv. Kalėdų proga “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntų skautai-tės, vado- 
vai-vės sveikina tėvelius ir rėmėjus, 
linkėdami, kad visiems 2000-tieji 
metai būtų sveiki ir laimingi. F.M.

• Toronto skautininkų-kių su
eigoje lapkričio 30 d. Lietuvių Na
muose dalyvavo Kanados rajono 
vadė v.s. R.’ Žilinskienė ir gražus 
brolių-sesių būrys. Sueigos darbo
tvarkę pateikė v.s. F. Mockus, vi- 
sus-as pasveikino ir padėkojo už 
aktyvų dalyvavimą. Minutės tyla 
buvo pagerbtas neseniai amžinybėn 
iškeliavęs ilgametis skautininkų drau
gininkas a.a. v.s. Vytautas Skrinskas 
bei visi kiti skautininkai-kės. Vyko 
rinkimai. Po v.s. F. Mockaus ir v.s. 
V Grybienės pasiūlymų naujais 
draugininkais išrinkti s. Kastytis Ba
tūra ir s. Jūratė Batūrienė. Toliau

svarstyti Lietuviškos skautybės fon
do Kanados rajone reikalai. Po pa
siaiškinimų visais rūpimais klausi
mais ir iždininko v.s. V. Sendžiko 
pranešimo naujuoju Skautybės fon
do Kanadoje atstovu sutiko būti j.s. 
Algis Empakeris, ižd. v.s. V. Sen- 
džikas ir nariu v.s. F. Mockus. Visų 
šių trijų asmenų parašai registruoti 
“Paramos” kredito kooperatyve. 
Tartasi knygos “Lietuviškoji skau- 
tija” platinimo reikalu. Rajone dar 
yra likę, daugiau kaip 20 knygos 
egz. Siūlyta knygas teikti kaip dova
nas už pasižymėjimus bei siųsti į 
Lietuvą. Tačiau kiekvienu atveju 
reikėtų gauti knygos leidėjo - Skau
tybės fondo - sutikimą. Dar padis
kutuota, kaip dažnai šaukti sueigas, 
kokias programas paruošti. Buvo 
daug gerų pasiūlymų. Sueiga baigta 
“Ateina naktis” - vakarine skautų- 
čių malda. F.M.

“Aušros” žinios
- Gruodžio 7 d., dalyvaujant 

daugiau kaip 200 sportininkų ir tė
velių, įvyko klubo eglutė. R. Sriu- 
biškio, H. Rupf, R. P. Kuru dėka 
vyko turtinga loterija klubo veiklai 
paremti.

- Treniruotės vėl prasidės sau
sio 11d.

- Pradėdami Kalėdų atostogas, 
sportininkai ir tėveliai, treneriai bei 
tėvų komitetas linki rėmėjams ir 
parapijiečiams linksmų švenčių ir 
sėkmingų 2000 metų.

Plaukimo pirmenybės
Š. Amerikos baltiečių plauki

mo pirmenybės įvyko 1999 m. spa
lio 30 d. “Etobicoke Olympium”, 
Etobicoke, Ont. Varžybos vyko 25 
m baseine. Jas vykdė Baltiečių 
sporto federacijos plaukimo sekci
ja. Varžyboms vadovavo latvis 
Modris Lorbergs. Lietuvių dalyva
vimą koordinavo C. Jotautienė iš 
Brampton, Ont.

Pirmenybėse dalyvavo 46 plau
kikai, iš jų 12 lietuvių. Beveik visi 
(44) plaukikai buvo iš Kanados ir 
tik 2 iš JAV.

Varžybose buvo pagerinta 19 
baltiečių pirmenybių rekordų. Mi
nėtini iškilesni lietuviams atstovavę 
plaukikai: E. Mekešaitė (Klyvlando 
“Žaibas”), ‘E. Sodonis (nepr.), C. 
Lukas (nepr.), A. Sodonytė (nepr.), 
P. Taraška (Klyvlando “Žaibas”) ir 
R. Jotautaitė (nepr.).

Lietuvis Kanados 
rinktinėje

Kalgario mieste (Calgary, Alta.) 
š.m. lapkričio 1 d. buvo paskelbta 
Kanados vyrų “Bobsleigh” (kalnų 
rogučių) komanda 1999-2000 me
tams. Iš viso paskirta 19 vyrų atsto
vauti Kanadai “World Cup” ir “Eu
ropa Cup” rungtynėse Europoje. Jų 
tarpe ir torontietis Gintaras Batū
ra. Šia proga apie kiekvieną ko
mandos dalyvį • buvo paskelbta 
trumpa biografija. Apie Gintarą ra
šoma, kad jis laimėjęs Ontario pro
vincijos gimnazijų disko metimo I 
vietą, dalyvavęs Kanados valstybi
nėse dešimtkovės varžybose ir Toro
nto universitete baigęs kompiuterio 
studijas, įgijęs “Computer Science” 
laipsnį.

Šiuo metu Gintaras su savo ko
manda yra išvykęs į Europą vienam 
mėnesiui rungtyniauti Vokietijoje, 
Austrijoje ir Prancūzijoje.

* * *
Wayne Gretzky lapkričio 22 

buvo įvesdintas į ledo ritulio žy
mūnų salę (“Hockey Hall of Fa
me”). Daug kas laiko W. Gretz
ky geriausiu visų laikų ledo ri
tulio žaidėju, nors jo karjeros 
pradžioje - o žaisti jis pradėjo 
būdamas šešerių metų savo kie
me Brantforde (Ont.) - daug 
kas abejojo, ar šis plonas, leng
vas ir lėtas ant pačiūžų jaunuo
lis kada nors paklius į didžiąsias 
ledo ritulio lygas. Tos abejonės 
buvo išsklaidytos jau seniai. Per 
dvidešimt metų NHL (“Natio
nal Hockey League”) W. Gretz
ky susižėrė net 61 lygos rekor
dą, pradedant įvarčių skaičiumi 
(894) ir baigiant įvarčių įmuštų 
per vieną kėlinį nesezoninėse 
(“All Star”) rungtynėse (4). De
vynis kartus išrinktas vertin
giausiu lygos žaidėju, jis žaidė 4 
lygos rinktinėse (Edmontone, 
Los Angeles, St. Louis ir Niu
jorke), Kanados rinktinėje per 
“Canada Cup” bei “World 
Cup” pirmenybes ir Žiemos 
olimpiadoje. G.K.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.35% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.25% už 3 m. term, indėlius 
5.35% už 4 m. term, indėlius 
5.60% už 5 m. term, indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.60% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk. ' 
4.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................. ..7.10%
2 metų................. ..7.60%
3 metų................. ..7.80%
4 metų................. ..7.90%
5 metų................. ..8.00%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

.MasterCard}L v 1
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapis: www.parama.net

TS

K.B.

GROUP

Vį

B

antanas
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS
- PARDAVIMU AR PIRKIMU -

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Ateitininkų žinios
Kursai Dainavoje “Keliaukime 

kartu” prasidės š.m. gruodžio 26 d., 
4 v.p.p. ir tęsis iki gruodžio 30 d., 1 
vai. p.p. Kviečiami visi moksleiviai 
(9-13 skyrių) greitai registruotis, nes 
vietų skaičius ribotas. Registruotis

• pas Birutę Bublienę: internetu 
bvbublys@aol.com arba tel. 248 648- 
8588. Daugiau informacijos Atei
tininkų tinklalapyje: www.ateitis.org

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

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus ątl
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2000 metų 
proga. Linkim daug laimės, sveikatos 
ir Dievo palaimos.

Kviečiame pasinaudoti musų paslaugomis ”

ALGIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnyniede požeminio stoties.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE IHSAI IIITIAS

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 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

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS DRĄSOMIS.
Skrydžiams po 1 spalio galioja jau nupigintos žiemos sezono kainos. 

Tarp 13 ir 25 gruodžio yra vadinamas PEAK arba 
HIGH SEASON - kainos aukštesnės.

UŽSISAKYKIT REIKIAMUS BILIETUS JA U DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos.

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!

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
mailto:bvbublys@aol.com
http://www.ateitis.org


HUMORESKA
Netikėtas “Revanšas”

Ak, tie - rupūžės, sodo va
gys!.. Vienais metais mano svo
gūnus nurovė, kitais - bulves 
nukasė, trečiais - pomidorus 
nuskynė...

Ne, ne, sakau, pakaks čia 
jums, dykaduoniai, mano proce 
naudotis. Imsiuos priemonių.

Ir ėmiausi... Pakalbinau 
porą tokių mėlynanosių, nuolat 
besitrainiojančių apie autobusų 
stotį.

- Vyrai, - sakau, - norite 
kasdien po puslitrį “pilstuko”?

- Bene pats jau žadi mums 
statyti? - su pašaipa paklausė 
vienas.

- Statysiu, - tvirtai sakau. - 
Ne už dyką... Reikės padirbėti...

- O ką jau reikės dirbti?
Aš išdėstau savo sumany

mą: kartu naktimis budėsime 
sode ir tykosime vagis.

- Galime ir pabudėti... O 
puslitriai tikrai bus?

Garantuoju... Sukertame 
rankas...

Pirmoji mūsų budėjimo 
naktis praeina be nuotykių. Pa
sikeisdami vieni budime, kiti 
miegame... Nepasirodo vagys ir 
antrąją naktį... Ir trečiąją... Jau 
pradėjau galvoti, kad be reikalo 
su tais mėlynanosiais prasidėjau
- tik pinigų švaistymas.

Bet bene penktą ar šeštą 
naktį vienas iš mano sargybinių 
pradėjo mane purtyti, iš miego 
žadinti. Kai pramerkiau akis, jis 
sušnibždėjo:

-Jau...
Šokome visi trys. Vagį kaip 

mat beskinantį agurkus sučiu
pome. Gerai, kad buvome trise
- žaliūko vyro būta...

- Tai ką, vyrai, - klausiu, - 
policijon vesime?

- Ne, - sako mano pagalbi
ninkai, - savo teismą darysime. 
Saulė jau teka - miškeliu vesime.

Ką čia dabar jie sugalvojo? 
Bet įdomu, koks tas jų “teis
mas” bus...

Nuvedame miškeliu. Maniš
kiai liepia nusirengti vagiui - 
šiam lūpos tik virpa, virpa, o 
patys iš kišenių virves traukia. 
Tai, velniai, galvoju, net ir vir
ves pasiėmė - negi kars? Ban
dau perkalbėti.

- Nebijok, - sako maniškiai.
- Pusdieniui nuogą prie medžio 
pririšime - te uodai’ jo kraujo 
paragauja.

Kaip tarė, taip padarė. Pri
rišo vargšelį - man net gaila pa
sidarė: jau norėjau vagišiui do
vanoti, bet mano bendrai nesu
tiko.

- Ne!.. Iki pietų tegu prisi- 
iminėja “saulės vonias”...

Ir, žinote, šis teismas padė
jo. Kai mūsų “nuteistąjį” palei
do, sodan ramybė atėjo.

Už metų, rudenį, grybavau. 
Jau ir krepšiai pilni, ir saulė - 
prie laidos... O taip gerti ištroš
kau!.. Kaip tyčia čia dar kaž
koks vienkiemis besąs. Kaip 
neužsuksi tyro šulinio vandenė
lio paragauti, troškulio numal
šinti?...

Puodelį gaivinančio van
dens padavė kažkokia moteriš
kė. Godžiai geriu ir staiga... 
atsiveria kito kambario durys ir 
įeina... Nagi, atspėkite kas?.. 
Ogi, tas pats, kurį prie medžio 
buvome pririšę. Aš - atatupstas, 
atatupstas, pro duris nerti ban

Toronto Maironio mokyklos Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokinai 
rimtai klausosi pamokų metu

ADMINISTRATORIUS “NERINGOS” STOVYKLAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai mokantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.
“Neringos" stovykla yra Nek.Pr. Marijos seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

ASMENYS, KURIE DOMĖTŲSI ŠIUO DARBU, PRAŠOMI KREIPTIS 
DABAR PRISIUNČIANT SAVO GYVENIMO IR DARBO APRAŠYMĄ (“CV”):

“Neringos” taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

dau. Bet įėjusysis tvirtai suima 
man už rankos ir sako:

- Nagi, nagi... Neskubėk!.. 
Sėskis - būsi svečias...

Man ir blusos apmirė... To
kiam žaliūkui nepasipriešinsi - 
teko paklusti.

- Na, moč, - sako tas mote
riškei, - ruošk stalą, brangų sve
čią turime.

Ši tik žvilgterėjo į savo vyrą, 
bet, netarusi nė žodžio, pradėjo 
ruošti stalą. Kai jis buvo apdė
tas valgiais, šeimininkas iš spin
telės ištraukė puslitrį ir, padėjęs 
ant stalo, tarė:

- Šitokią progą reikia “ap
laistyti”...

Na dabar jau su manim 
susidoros - arba nudobs, arba 
prie medžio nuogą pririš. O jis 
pripildė stikliukus ir pasakė:

- Na, išgerkim!..
Imu stiklelį, geriu... Gal, 

sakau, išgėrusiam ne taip baisi 
ta egzekucija bus?.. Išgeriame ir 
po antrą, ir po trečią... Šeimi
ninkas apie egzekuciją nekalba. 
Kai butelis ištuštėja, kitą pasta
to... Vėl geriame... Aš geriu iki 
dugno, bet girtumo nejaučiu - 
kažin ar įmanoma tokioje situ
acijoje pasigerti?

Kai baigėme ir antrąjį pus
litrį, aš bandau rasti išeitį, kaip 
iš čia pasišalinti, pareiškiu norįs 
j prausyklą.

- Gerai, - sako, - palydė
siu...

Ne, matau, pasprukti nepa
vyks.

- Man laikas namo...
- Hm... m... - sukrenkščia 

šeimininkas. - Manai, kad tokį 
brangų svečią aš naktį išleisiu? 
Ne, brolyti!.. Močia, klok lovą 
svečiui...

Nuvedė mane į viršų, kur 
laukė švariai paklota lova. Ru
pūžės, galvoju, specialiai viršuje 
paklojo, kad pro langą neiššok
čiau. Reiškia, su manimi susido
ros, kai užmigsiu.

Visą naktį prasivarčiau lo
voje bluosto nesudėjęs. O egze
kucijos taip ir nesulaukiau. Ry
tą įėjęs šeimininkas mandagiai 
tarė:

- Labas rytas!.. Kelkitės - 
pusryčiai paruošti...

Jau nieko nebesuprantu, 
bet prieštarauti nesiryžtu. Po 
pusryčių nedrąsiai sakau:

-Jau laikas namo...
- Gerai, - sako šeimininkas.

- Parvešiu...
To dar nebuvę... įsodino 

mane į “Mersedesą” ir parvežė 
namo. O išlipus iš jo, mano ir tų 
mėlynanosių baustas ištiesė ran
ką ir tarė:

- Ačių!.. Labai dėkoju, kad 
man davėte pamoką. Pats ma
tai: nieko man netrūksta, visko 
turiu... Tik įpratau vogti... Lyg 
ir ligą buvau įsitaisęs... Po jūsų 
“teismo” nė menkiausio šapo 
nebepavogiau. Gera pamoka 
buvo, - ir, sėdęs į automobilį, 
nuvažiavo.

O aš į kambarį įėjau baltu
tėlis - per vieną naktį pražilau. 
O gal dar vieną tokią pasalą 
sode suruošti? Bet, jei vėl bus 
kas nors panašaus, ar nenu
slinks paskutiniai mano plau
kai? Na, ir kas?... Bet gal dar 
vieną vagišių į progą atvesiu?..

Steponas Miltenis,
Raseiniai

Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje Lietuvos Kariuomenės 
šventės pamaldose muzikinis vienetas (iš kairės): Teodoras Pabrėža, 
Inga Pivoriūtė, Daiva Čičinskienė (iš Vilniaus), Žiba Janeliūnienė, sol. 
Rimas Paulionis Nuotr. G. Paulionienės

10 TORONTO"
Julius ir Stasė Sinkevičiai Šv. 

Kalėdų proga atsiuntė $100 auką 
Tremtinių grįžimo fondui.

A.a. Rožės Augustinavičienės at
minimui pagerbti L. ir J. Vitai paau
kojo $10 Tremtinių grįžimo fondui.

KLKM dr-jos centro valdyba 
A.a. Bernadetos Vaičiulėnaitės 

atminimui pagerbti laidotuvių metu 
benamių kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje aukojo: $50 - G. 
ir D. Sakus, Anne Bender; $20 - A. 
ir R. Šileikos, J. ir O. Gataveckai, 
Jim ir Roberta Clough, M. Tamu- 
laitienė, Roma Sapijonienė, Bena 
Gataveckienė.

Aukas surinko M. Povilaitienė.
D. Radzevičienė mirusio sūnė

no a.a. Aido Kubiliaus atminimui 
pagerbti atsiuntė $20 auką “Vaiko 
tėviškės namams”.

Šv. Kalėdų proga našlaičių kai
mui “Vaiko tėviškės namai” at
siuntė $100 auką: Julius ir Stasė 
Sinkevičiai ir $100 - Danielius ir 
Aldona Bigauskai.

KLKM dr-jos centro valdyba
A.a. Kzaveros Šlekienės atmi

nimui pagerbti laidotuvių metu be
namių vaikų kaimui “Vaiko tėviškės 
namai" aukojo: $200 J. A. Kisielius 
(Brossard, Que.); $50 - J. S. Skučai 
(Montreal), G. Bernard, R. R. Pot
ter, L. P. Lorecz, G. D. Sakus; $30
- L. Matulevičienė, G. V. Butkiai, 
A. Augaitis, C. L. Leblanc, O. V. 
Bražiai (Florida); $25 - Dalia Mi
talas, Nijolė Banelienė, dr. S. ir E. 
Čepai, Irena Ignaitienė, Lina Kar- 
būnienė, A. Z. Stančikai; $20 - L. 
Radzevičienė, p. Juknevičienė, B. 
Stalioraitienė, A. V. Bubelis, J. K. 
Batūros, D. A. Zakarevičiai, S. M. 
Bušinskai, E. Bočkienė, L. Strumi- 
lienė, V. K. Gapučiai, P. Čiurlys, A. 
Jagėlienė, S. Grizickas, R. Cipli- 
jauskienė, J. Poška,'J. Pacevičienė, 
J. Rinkūnienė, Bruno Keass, J. Ga- 
taveckas, J. A. Gudavičiai; $10 - V. 
Skukauskas, A. Arūnienė, M. Ra
dzevičienė, A. Puterienė.

Tremtinių grįžimo fondui au
kojo: $30 G. Kocienė; $20 - dr. A. 
ir S. Pacevičiai.

Aukas surinko D. Keršienė ir 
M. Povilaitienė.

KLKM dr-jos centro valdyba
Galina Morkūnienė ir jos bro

lis Algirdas Vaitkus (San Jose, CA), 
šv. Kalėdų proga norėdami pasvei
kinti sergančius našlaičius ir tremti
nius^ aukojo “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje $100. M.P.

A. a. Jono Valiulio atminimui 
pagerbti našlaičių fondui “Vaiko 
tėviškės namai” Lietuvoje aukojo: 
$165 - “Lakeridge Health Oshawa” 
operacinės darbuotojai; $50 - G. 
Sprainaitienė, P. M. Besaspariai, dr. 
S. ir dr. A. Kazlauskai, B. Tamuliū- 
nienė, D. Besasparytė, A. B. Stan
kaičiai, A. Zubrickas; $40 - B. Kaz
lauskaitė, J. Rovas, V. Šukienė; $30
- R. V. Simonaičiai; $25 - V. Jasi- 
nevičienė, J. Aukštaitis, A. P. Žu
liai; $20 - A. Petkevičienė, V. A. 
Aušrotai, A. Vaišvilienė, I. Punk- 
rienė ir šeima, D. DesRosiers, P. L. 
Linkevičiai, J. Petrauskas, A. D. 
Barkauskai, R. Vaišvilaitė, L. Ka
minskas, dr. S. E. Čepai, V. M. 
Kazlauskai, dr. Č. ir dr. B. Joniai, 
V. Kubilienė, D. Kamaitis; $10 - R. 
A. Zubrickai, R. Celejewska, S. 
Bartusevičienė, 1. A. Zalagėnai.

Aukas surinko D. Keršienė, B. 
Matulaitienė ir M. Povilaitienė.
KLK moterų dr-jos centro valdyba

»*h*«w«m-«*>****
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju L. Balsie
nei ir L. Pocienei už manęs aplan
kymą š.m. gruodžio 6 d. senelių 
prieglaudoje - The O’Neill Center, 
33 Christie St., Toronte. Taip pat 
dėkoju už nuoširdžius sveikinimus 
Lietuvių Namams ir “Vilnius Ma
nor” pensininkų klubui. Ta proga 
aukoju $100 Slaugos namams.

Martynas Račys

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 140 dol. 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Prieš metus mirusios a.a. 
Emos Lorencienės atminimui 
pagerbti, B. Stalioraitienė pa
aukojo $50 tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje. A.S.

Taninos Grabošienės 95-to 
gimtadienio proga suaukota $180 - 
labdarai Lietuvoje. Jos dukra Irena 
Ross ir šeima paskyrė tą auką “Vai
kų dienos centrams” ir “Tremtinių 
grįžimo fondui” po $90. M. P.

A. a. Kosto Ramono atminimui 
pagerbti žmona Marija Ramonienė 
“Vaikų dienos centrams” Lietuvoje 
paaukojo $1,000. O.G.

A. a. dr. Nijolės Šernaitės at
minimui L. ir J. Yčai kun. A. Lip- 
niūno jaunimo kultūros centrui au
kojo $100.

A. a. Zenonui Aleksandrui 
Ihmosai mirus, užjausdami jo 
žmoną Birutę “Kovai su vėžio 
liga” Lietuvoje aukojo: $50 - R. 
Kaminski; $20 - G. B. Čižikai,
A. Lemežys, B. T. Stanuliai, B. 
Valančienė; $5 - R. Bekerienė.

A. a. Justinai Sriubiškienei 
mirus, užjausdama jos vyrą Bo
nifacą, dukrą Jūratę, sūnų Rimą 
su šeima, sergantiems vaikams 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje, 
Emilija Kazlauskienė (Arling
ton, Mass.) aukojo $30. M.P.

Genė Klevienė ir šeima šv. Ka
lėdų proga, norėdama sušelpti ser
gančius vaikučius ir senelius tremti
nius, “Kovai su vėžio liga” Lietu
voje aukojo $200.

A. a. dr. Nijolei Šernaitei po 
labai sunkios ligos mirus, jos arti
mieji, užjausdami sūnus Joną ir 
Petrą bei motiną Salomėją Par- 
gauskienę, “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje aukojo: $20 - P. Z. Au- 
gaičiai, D. Mitalienė, A. Slapšienė, 
J. Pacevičienė; $10 - M. Povilaitie
nė, I. Kairienė.

A. a. Jono Valiulio atminimui 
pagerbti Anapilio sodybos korpo
racijai aukojo: $100 - dr. ir p. Le- 
nauskai, (Dept, of Anaesthesia, 
Oshawa Gen. Hospital); $50 - 
Anapilio moterų būrelis, A. Jasi- 
nevičius, A. B. Stankaičiai; $30 - 
R. G. Paulioniai; $25 - V. Jasine- 
vičienė, Nėris Nielsen; $20 - J. S. 
Andruliai, O. Dementavičienė, J. 
Pacevičienė, Alg. Pacevičius, A.
B. Matulaičiai, L. J. Dabrowski, 
E. R. Stravinskai, E. Kripienė, T. 
B. Stanuliai, A. J. D’Angelo, V.
O. Narušiai, R. M. Rusinai, A. 
Augaitienė; $10 - R. Celejewska, 
D. Keršienė, R. A. Zubrickai, M. 
Povilaitienė.

Aukas surinko D. Keršienė, B. 
Matulaitienė ir M. Povilaitienė.

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo: po $1,000 - “Paramos” kred. 
kooperatyvas - enciklopedijai (iš 
viso - 2,900), P. Vilutis - $500 - 
encikl., $500 Karaliaučiaus kr. mo
kykloms (iš viso - 4,175); po $500 -
P. Kučinskaitė - encikl. (iš viso 
3,000), “Litas” kred. unija - encikl. 
(iš viso 1,700), E. Bartminas - 400 
encikl., 100 Karaliaučiaus kr. mo
kykloms (iš viso 830); $250 - 
Prisikėlimo parapijos kred. koop
eratyvas - encikl. (iš viso 2,650); 
$200 - G. Montvilienė - encikl. (iš 
viso 500); po $100 - Kanados 
lietuvių fondas (iš viso 3,500), J. 
Stukas - Karaliaučiaus kr. mokyk
loms (iš viso 120), Ir. ir A. Gedriai - 
encikl. - a.a. E. Uleckienės atmini
mui, Išganytojo parapijos moterų 
draugija - Karaliaučiaus kr. mokyk
loms (iš viso 600); $166.54 - E. 
Žilius - encikl. (iš viso 1,300.61); 
$159.32 - W. Tamuschat - encikl. 
(iš viso 363.26); po $50 - J. E. 
Vingilis (iš viso 470), J. Gustainis 
(iš viso 310); po $20 - N. Kulpa- 
vičienė - auka už knygą, A. Masio- 
nienė - Karaliaučiaus kr. mokyk
loms (iš viso 285).

Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
ir papildomus įnašus į mūsų fondą.

MLF valdyba

Aukojo “Tėviškės 
žiburiams

$200 - J. V. Margis; $100 - S. Da
lius; $70 - M. Jasionytė; $50 - A. 
Jonušas, J. Jurgutis; $43 - J. Dzi- 
minskas; $40 - J. Astrauskas, G. 
Mačys; $38 - S. Valickis; $25 - G. 
Kuchalskis, O. A. Baltrūnai; $23 - 
Z. Žebrauskas; $18 - A. Bungardie- 
nė; $16 - A. Deksnys, S. Pusvaškis; 
$12 - O. Spidell; $10 - E. Glatkaus- 
kas, V. Styga, D. Keršienė, J. Buk- 
šaitis; $8 - J. Vaitiekūnas, L. Paš- 
kus, E. Žiaušys, A. Barzdukas, J. 
Budreika. K. Ališauskas; $7 - S. 
Gudaitis; $6 - J. Vingelis; $5 - K. 
Gaputis, B. Maziliauskas, I. Čiur
lys; $3 - J. Stankus, B. Saplys, P. 
Druskis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - J. Kutka, K. Vaitkūnas, A. 
Zalagėnas, E. Žulys, K. Bartnikas, 
M. Obelienius, J. Sinkevičius, J. 
Ažubalis, V. Poškaitis, A. Bentno- 
rius, L. Pevcevičius; $53 - J. Dzi- 
minskas, E. K. Kalasauskas, J. Ta- 
mulėnas, A. Ledas, J. Brazlauskas, 
J. Kriaučeliūnas; $52 - M. Šakali
nis, dr. R. Strikas, A. Langas, V. 
Sendžikas, L. Morkūnas, P. Z. Jo
nikas, T. Kobelskis, E. Karosas, Z. 
Burkšaitis, B. Liškauskas, I. Raške- 
vičius, V. V. Paškus, L. Radzevičius, 
P. Baronas, J. Ivanauskas, K. Ga
putis, K. Ivanauskas, B. Stankaitis, 
A. Vaičiūnas, Z. Didžbalis, J. Buk- 
šaitis, V. E. Sakas, S. Kowbell, S. 
Kuzmickas, A. Gaputis, Z. Žeb
rauskas, V. Kėžinaitis, V. Kazlaus
kas, J. Nacevičius, V. Vaitkus, B. 
Saplys, A. Genčius, B. Galinis, V. 
Vaidotas, V. Ivanauskas, V. Butri
mas, B. Kaminskas, M. Mogenis, P. 
Skeivelas, M. J. Macevičius, I. 
Čiurlys, J. Biliūnas, B. Vileita, S. 
Dalius, I. Jakimavičiūtė, B. Bunys,
I. Punkris, J. Misius, F. Mockus; 
$50 - K. Pajaujis, V. Lesniauskas, J. 
Ivanauskas, O. Pulkauninkas, I. 
Kaliukevičienė, J. Rugys, J. Vitas, 
P. Armonas, J. Aleknevičius, B. 
Bagdonas, P. Šidlauskas, Jonas Ju
rėnas, Juozas Jurėnas, A. Drusei- 
kis, J. Petrauskas, K. Rulys, V. Ba- 
risas, P. Butvilą, S. Kulmatickas, M. 
Lazdutis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - A. Čepulis, V. Kubilius, dr.
J. Yčas; $80 - P. E. Stosius; $75 - A. 
Bumbulis, R. Dornfeld, H. Butke
vičius; $70 - J. Zonys, V. Kezys, V. 
Jakubaitis, A. Jagėla, P. Kuzma; 
$65 - M. Putrimas, V. Simanavi
čius, I. Ignaitis, P. Sidaras, J. A. 
Vaškevičius, A. Petrašiūnas; $63 - 
A. Ruzgys; $62 - O. Juodišius, B. 
Stalioraitis, J. S. Sendžikas, V. Ta- 
seckas, K. Stankus, J. Astrauskas, 
E. Kliučinskienė, P. A. Volungė, V. 
S. Balsevičius, V. Ramanauskas, J. 
Stankus, J. Valiukas, J. Zubrickas, 
J. Pleinys, J. Vingelis, J. Augustina- 
vičius, J. Dabrowski, K. Bulota, V. 
Montvilas; $60 - A. Vaišvila, S. Ja
kaitis, B. E. Kišonas.

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

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

$100 - Veronika Kubilienė, 
Antanas Bumbulis ir dukros; $50 - 
Zosė ir Petras Augaičiai; $48 - O.
J. Kirvaičiai; $35 - Gražina Stri
maitienė, Viktoras ir Rita Navickai 
su šeima, Tillsonburg, Ont.; $30 - 
Marytė ir Vacys Vaitkai, Wasaga 
Beach, Ont., J. K Dervaičiai ir Ge
novaitė Kudžmaitė, St. Catharines, 
Ont., A. J. Jurcevičiai ir šeima; $25 
- Stasys ir Janina Poškai, G. T. Ci- 
pariai, Rodney, Ont., Verutė Dun- 
derienė, sūnūs Paulius ir Andrius, 
Petras ir Teklė Kareckai ir sūnūs, 
Hamilton, Ont., Viktoras ir Marija 
Kryžanauskai, Collingwood, Ont., 
Marytė Janeliūnienė, Adolfas ir 
Danutė Bajorinai, Jonas ir Teresė 
Povilauskai, Hamilton, Ont., Bro
nius ir Elena Kišonai, Stasys Matu
lionis, Brantford, Ont., Jane ir Ze
nonas Mažonai; $20 - Jonas ir Bro
nė Akelaičiai, Aldona ir Mečys 
Empakeriai, Elena ir Vytautas 
Krikščiūnai, Wasaga Beach, Ont., 
Janina Pacevičienė, Jeronimas ir 
Irena Birštonai su šeima, Stayner, 
Ont., Valentinas Poškaitis, Prima 
ir Bronius Sapliai, Gražina Balčiū
nienė, Bronė Galinienė, Bronė ir 
Jonas Greičiūnai su šeima, New
market, Ont., Vytautas Vaidotas, 
Teresė Rastapkevičienė ir šeima, 
Dutton, Ont., Ramutė ir Jeronimas 
Piciniai, Hamilton, Ont., Olga ir 
Jonas Statkevičiai, Rodney, Ont., 
Stasys Valickis, Collingwood, Ont., 
Vladas ir Levutė Pevcevičiai, Kos
tas ir Eugenija Gapučiai, Bothwell, 
Ont.; $18 - Elena Girėnienė; $15 -
K. A. Poviloniai, Jonas, Dovilė, Ra
mona ir Sylvia Kalpokai, Tampa, 
Fl; $13 - Vytautas Montvilas; $10 - 
Marija Žymantienė ir šeima, Mo
nika Jasionytė, Juozas ir Stella Miš
kiniai, Niagara Falls, Ont.; $8 - 
Mykolas Gegužis; $5 - J. A. Kai
riai.
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Ftoalty Ine.

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

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.: 905 271-7171

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str a Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

Keliaujantiems j Lietuvą, sutikti naujo tūkstantmečio 
siūlome skrydį ir viešbutį Vilniaus centre su pusryčiais, 
septyniom dienom. Išvykstantiems iki 17 gruodžio kaina 
$1870, o gruodžio 17 dieną ir vėliau $1995.

DĖL KITŲ PASLAUGŲ TEIRAUKITĖS!

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA-V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

“Pristatymo kaina $15 už siuntinį

................... ........................................ ......................
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TORONTO
Anapilio žinios

- Jaunų šeimų sekcijos ruošia
ma Kalėdų eglutė bus Anapilio sa
lėje gruodžio 19, sekmadienį po 11 
vai. Mišių.

- Gruodžio 14, antradienį, pa
laidota a.a. Ona Mašalienė, 95 m. 
amžiaus.

- Lietuvos kankinių šventovėje 
Kūčių naktį, apie 11 vaL, prieš Ber
nelių Mišias bus religinis koncertas. 
Programoje dalyvaus: Jono Govėdo 
vadovaujamas Lietuvos kankinių 
parapijos choras, smuikininkai - 
Rūta Melkienė ir Mindaugas Gab
rys, solistai - Slava Žiemelytė ir Ri
mas Paulionis.

- Kalėdų švenčių Mišių tvarka: 
Lietuvos kankinių šventovėje - 12 
v.n., 10.30 v.r. ir 11 v.r.; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje - 3 
v.p.p.; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje - 11 v.r. Sekmadienį po Kalėdų 
Mišios visur įprasta tvarka, išskyrus 
Delhi Šv. Kazimiero šventovę, 
kurioje Mišios bus 11 vai. ryto.

- Naujųjų 2000 metų pirmąją 
dieną Lietuvos kankinių šventovėje 
švęsime iškilmingai: Mišios bus 11 
vai. ryto su religiniu koncertu bei 
vaišėmis visiems parapijiečiams.

- Naujųjų metų Mišių tvarka: 
Lietuvos kankinių šventovėje - 11 
v.r.; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje - 3 v.p.p.; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje - 11 v.r. Sek
madienį po N. Metų Mišios visur 
bus įprasta tvarka, išskyrus Delhi 
Šv. Kazimiero šventovę, kurioje 
Mišios bus 11 vai. ryto.

- Naujųjų 2000 metų sutikimo 
pokylis prasidės Anapilio salėje 
gruodžio 31, penktadienį, 7 v.v. Bi-. 
lietai dar platinami parapijos salėje. 
Juos galima taip pat užsisakyti pas 
R. Celejewską tel. 416 231-8832.

- Anapilio knygyne galima nu
sipirkti vaisinių kalėdinių pyragų, 
kuriuos platina sąjūdis “Už gyvy
bę”. Priimami užsakymai įsigijimui 
vaizdajuostės apie Lietuvos prezi
dento lankymąsi Toronte.

- Ateinančios savaitės pamal
dos: Kalėdų dieną, gruodžio 25 - 
Lietuvos kankinių šventovėje - 12 
v.n. už a.a. kun. Petrą Ažubalį; 9.30 
v.r. už a.a. Petrą Balčiūną; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje - 3 v.p.p. už a.a. 
Aldoną Kryžanauskienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje - 11 v.r. už 
parapiją; Sekmadienį, gruodžio 26 
- Lietuvos kankinių šventovėje - 
9.30 v.r. už Gaidelių ir Skrebių šei
mos mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje - 3 v.p.p. už Vaitkevičių ir 
Ivaškevičių mirusius; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje - 11 v.r. už Stro- 
domskių šeimos mirusius; N. Metų 
dieną, sausio 1 - Lietuvos kankinių 
šventovėje - 11 v.r. už Jurgulių ir 
Mockų Šeimas; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje - 3 v.p.p. už 
a.a. Raimundą ir Zigmą Laurinavi
čius; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje - 11 v.r. už a.a. Mečį Norkų; 
Sekmadienį, sausio 2 - Lietuvos 
kankinių šventovėje - 9.30 v.r. už 
a.a. Moniką Jurkšienę ir jos miru
sius gimines; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje - 3 v.p.p. už a.a. Zuzaną ir 
Emilį Boguslauskus; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje - 11 v.r. už pa
rapiją.

Muziejaus-archyvo žinios
- Švenčių metu muziejus bus 

uždarytas antrąją Kalėdų dieną, 
gruodžio 26, ir taip pat sausio 2 d., 
bet bus atidarytas gruodžio 27 d. ir 
sausio 3 d.

- Muziejaus-archyvo išlaikymui 
aukojo: $100 - dr. S. Čepas; $52 - 
Vilma ir Kaz. Gapučiai; $10 - W. 
Vidugiris.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, gruo

džio 12 dalyvavo 136 asmenys. Pra
nešimus padarė ir su svečiais supa
žindino - LN moterų būrelio narė 
L. Matulevičienė.

- Slaugos namų vajaus komitetas 
dėkoja visiems aukotojams. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Tbronto, ON, M6P 1A8.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairių vaizdajuosčių iš 
Lietuvos. Tai puiki dovana Kalėdų 
proga. Skambinti S. Pabricienei tel. 
416 762-5419 arba V. Kulniui tel. 
416 769-1266.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Per 10.15 v.r. Mišias gruo

džio 12 d. grojo liaudies muzikos 
kapela, kurią sudarė D. Čičinskie- 
nė, J. Danaitienė, Ž. Janeliūnienė, 
I. Pivoriūtė ir T. Pabrėža, giedojo 
D. Radtkienė, D. Viskontienė ir vi
si Mišių dalyviai.

- Kun. Julius Sasnauskas, OFM, 
Vilniaus Bernardinų šventovės rek
torius ir radijo “Mažoji studija” 
programos vedėjas vedė uždaras re
kolekcijas Los Angeles ir Toronto 
lietuviams ir prieškalėdinį susikau
pimą Hamiltono Aušros Vartų ir 
Toronto Prisikėlimo parapijose. 
Gruodžio 15 d. jis grįžta į Lietuvą.

- Su šiomis Kalėdomis praside
da krikščionybės jubiliejiniai metai. 
Tai 2000 metų nuo Kristaus gimi
mo. Tuos metus pradėsime su spe
cialiomis apeigomis prieš Bernelių 
Mišias ir Kalėdų dieną prieš 10.15 
v. Mišias. Bernelių Mišios gruodžio 
24 d. vyks 10 v.v. Prieš Mišias bus 
pusės valandos kalėdinės/religinės 
muzikos koncertas. N. Metų išva
karėse, gruodžio 31 d. Mišios bus 7 
v.v. Kalėdos ir Naujieji metai yra 
privalomos šventės. Tomis dieno
mis tikintieji yra įpareigoti dalyvau
ti Mišiose.

- Pakrikštyta Arija-Jacqueline, 
Daivos (Krivaitės) ir David Stone
house dukrelė.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dalina
mos zakristijoj sekmadieniais, o pa
rapijos raštinėje bet kuriuo metu.

- Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokos vėl prasidės sausio 9 d.

- Jaunimo muzikinis spektak
lis, vardu “Į Torontį”, kurį parašė 
Rasa Paškočimienė iš Čikagos, 
įvyks 2000 m. kovo 4 per parapijos 
persikėlimo vajaus rengiamą iškil
mingą vakarienę. Spektakliui reikia 
daug jaunimo, todėl kviečiamas įsi
jungti, ypač stovyklavę “Kretingo
je”. Suinteresuoti yra prašomi susi
siekti su Dalia Viskontiene 416 
762-8098.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
19: 8.15 v.r. už a.a. Joną Šimkų; 
9.15 v.r. už a.a. Mariją ir Michael 
Weytowicz; 10.15 v.r. už a.a. Sofiją 
Olekienę, už a.a. Antaną Aukšta
kalnį, už a.a. Alfonsą Lukošių, už 
a.a. Mariją Pašvenskienę; 11.30 už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

- A. a. Ksavera Šlekienė palai
dota lapkričio 30 d., ne gruodžio, 
kaip paskelbta “TŽ” nr. 49-50.

Maironio mokyklos žinios
- Lietuvos kankinių parapijai, 

paaukojusiai Toronto Maironio 
mokyklai 3,000 dolerių (už dvejus 
metus) nuoširdus ačiū.

- Kviečiame visus, mažus ir di
delius į Kalėdų eglutę gruodžio 18 
d„ 10.30 v.r. mokyklos auditorijoje. 
Ateis Kalėdų senelis, bus vaidini
mai ir dainos, vyks loterija. Prašom 
paremti mūsų veiklą.

- Lituanistiniai kursai jau baigė 
šių metų programą. Mokyklai (1 sk. 
- 8 sk.) paskutinė pamoka gruodžio 
18 d. Visiems pamokos po Naujų 
metų prasidės sausio 15 d. Ž.S.
Išganytojo parapijos žinios

- Šį sekmadienį, gruodžio 19, 
vienintelės pamaldos 2 v.p.p., ku
rias praves parapijos jaunimas. 
Giedos parapijos choras. Po pamal
dų į Kalėdų eglutę ketina atvykti 
Moterų draugijos iškviestas Kalėdų 
senelis.

- Kūčių vakaro pamaldos su 
Šv. Komunija įvyks 6.30 v.v. Giedos 
parapijos choras.

- Kalėdų rytą pamaldų nebus. 
Sekmadienį gruodžio 26 d. pamal
dos įvyks įprastu laiku 11.15 v. ryto.

- Gruodžio 10 d. mirė Olga 
Krygerienė, palaidota gruodžio 14 
d. Oakvillės kapinėse po apeigų 
Ward laidotuvių namuose. A. a. 
Olga Krygerienė paliko liūdinčius - 
dukras Ireną Nordaunt ir Hildą 
Hali, sūnų Ričardą bei vaikaičius 
Kim ir Leslie.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo: M. Rupkai, P. M. 
Venskai.

Keltuvo vajui aukojo: $100 - 
F. Juzėnas; $50 - H. O. Adomo
niai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $300 - O. 
Raubienė; $50 - B. Galinienė.

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje aukojo: 
po $200 - V. L. Balaišiai, dr. M. ir 
dr. J. Uleckai; po $100 - G. Morkū
nienė, A. Vaitkus (JAV). A.S.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” skaitytojai, Anapilio darželinukai su mokytojomis - Loreta Dauginiene ir Ramune 
Zukowski

CANADIAN CHAMBER ACADEMY ORCHESTRA

KALĖDINIS KONCERTAS
1999 m.gruodžio 18, šeštadienį, 8 vai. vak.

The Church of St. Martin-ln-The-Fields, 151 Glenlake Avenue
Programoje - G. F. Hendelio, N. Gade, A. Corelli, P Locatelli ir 

A. Vivaldi kūriniai, sukurti šv. Kalėdų proga.
Solistai: smuikininkės Marta & Irina Krechkovsky ir Sadie Fields;

Kanadiečių Kamerinės akademijos orkestras;
Atis Bankas, dirigentas.

Dėl informacijos kreiptis: 416 530-4050

: 7 vai. vakaro
: Vytauto Didžiojo

* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.

menėje

Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio 
popietėse. ĮĖJIMAS - $60 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 2000-tuosius 
Naujuosius metus Lietuvių Namuose.

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

2000-tųjų METŲ SUTIKIMAS

su orkestru “Canadian Thunder Band”

gruodžio 31, penktadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai) >
* Salti užkandžiai po 12 valandos nakties
* Nemokamas baras * Sampanas, puikiai išpuošta salė
Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų
Anapilyje ir vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos ž? „ į̂,,.
administracinė sekcija

paskutinė šiais metais, nes dėl 
spaustuvės ir pašto atostogų ne
būtų buvę įmanoma laikraščio 
atspausdinti ir jį pristatyti skai
tytojams. “TŽ” redakcija ir ad
ministracija bus uždaryta gruo
džio 24-28 d.d., o gruodžio 29, 
trečiadienį, veiks įprasta tvarka. 
Sekantis “TŽ” numeris išeis 
2000 m. sausio 4 d.

(Ė^inksmų

sv alėdų
ir laimingų

MENO PARODA
Lud Pilkus

deHFabrication

Alex Bovkis----——------ ' W*. • 
re-construction
Gatery 40.1

401 Richmond St. W., 2nd Floor, 
Dec. 28 - Jan. 11/00, Tues-Sat. 1-7

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo Kalėdų laikotar
pyje darbo valandos: gruodžio 24 
d. nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p., gruodžio 
25, 26, 27, 28 d.d. uždarytas. 
Gruodžio 31d. veikia nuo 9 v.r. 
iki 3 v.p.p. Sausio 1, 2 ir 3-čią 
dienomis uždarytas. Kitomis die
nomis kooperatyvas veikia įpras
ta darbo tvarka. Vedėja

“Paramos” švenčių darbo 
valandos: penkt., gruodžio 24 - 
atidaryta iki 3 v.p.p., šešt., gruo
džio 25 - uždaryta, sekm., gruo
džio 26 - uždaryta, pirm., gruo
džio 27 - uždaryta, antr. gruo
džio 28 - uždaryta; penkt., 
gruodžio 31 - atidaryta iki 3 
v.p.p., šešt., saus. 1 - uždaryta, 
sekm., saus. 2 - uždaryta, pirm., 
saus. 3 - uždaryta.

Vaiko tėviškės namams auko
jo: $1,000 - P. M. Venskai; $500 - 
B. Ignatavičienė.

Vaikučių savaitraščiui “Kregž
dutė’ aukojo: $100 - O. Raubienė; 
$50 - J. Staškevičius.

aujųjų metų
visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems linki -

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

Alesė ir Kostas
Rašymai 

Laima ir Česlovas
Senkevičiai

Aušra, Henrikas
Trussow ir šeima

Vida, Gintautas
Tumosai ir šeima

KALĖDŲ SENELIS nori aplankyti 
jus darbe ir namuose. Prašom 
kreiptis į jo administratorių Liną 
Narušį tel. 905 277-1128.

IEŠKOME auklės. Darbas Vakarų 
Kanadoje. Skambinti tel. 519 944- 
2506.

MONTREAL
KLK moterų dr-jos Montrea- 

lio skyrius gruodžio 5 d. paminėjo 
savo metinę šventę. Mišiose dalyva
vo su vėliava ir skaitinius atliko val
dybos narės Julija Adamonienė ir 
Danutė Staškevičienė. Mišios buvo 
aukojamos už skyriaus gyvas ir mi
rusias nares. Po pamaldų seselių 
namuose vyko jaukios vaišės, kurio
se dalyvavo apie 30 narių bei sve
čių. Vaišių metu skyriaus pirm. Ge
novaitė Kudžmienė trumpai apibū
dino skyriaus veiklą.

Aušros Vartų šventovėje prieš
kalėdinis susikaupimas vyks gruo
džio 17 ir 18 d.d., 6 vai. v. bei gruo
džio 19 d., 11 vai. r. Praves kun. 
Stanislovas Kazėnas, SJ. Prieš kiek
vienas pamaldas bus klausoma iš
pažinčių.

Kalėdinių pamaldų tvarka 
Aušros Vartų šventovėje: Kūčių va-, 
kare, gruodžio 24 d., 9 vai. v. susi

kaupimas, 9.30 vai. v. religinis kon
certas ir 10 vai. v. Bernelių Mišios.

Sekmadienį, Kalėdų pirmąją 
dieną, Mišios 8.30 vai. r., 11 vai. r. 
ir 5 vai. v.

2000 - Naujųjų metų - iškil
mingas sutikimas rengiamas Aušros 
Vartų parapijoje. Gruodžio 31 d., 6 
vai. v. susikaupimas ir 7 vai. v. Mi
šios šventovėje. TUoj po pamaldų pa
rapijos salėje 2000-ųjų metų lau
kimas. Svečiai atsineša bendram bu
fetui maisto ir savo stalui vyno ar ki- , 
tų gėrimų. Nealkoholinių gėrimų 
bus galima įsigyti salėje. Šampaną 
parūpins rengėjai. Bus muzika, šo
kiai ir pačių svečių atsinešta gera 
nuotaika. Rengėjai - parapijos tary
ba - kviečia visus, visus. Įėjimas 12 
dol., vaikams iki 10 metų amžiaus ne
mokamas. Bilietai įsigijami iš anksto 
pas parapijos narius; prie įėjimo bi
lietai nebus pardavinėjami. B.S.

I IT A Q Montrealio lietuvių 
LI I /1O kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8 

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd.,

Tel. 722-3545
Montreal, Que. H1X 1L7

Fax: 722-3546

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
I THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $43.00, 

rėmėjo - $53.00, garbės - $63.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00

(JAV-se amerikietiškais)

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

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

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 pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

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).

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.


