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Kristaus jubiliejus - 
vilties durys

PREL. ANTANAS RUBŠYS, 
Manhattan College

Praeitų metų Kalėdų dienos 
vidudienį popiežius Jonas Pau
lius II suteikė palaiminimą 
“urbi et orbi” - pasauliui ir Ro
mos miestui - į šv. Petro aikštę 
susirinkusiems tūkstančiams pi
ligrimų, o taip pat ir tiems, ku
rie klausėsi popiežiaus žodžių 
pasaulyje per radiją ir televiziją. 
Popiežius kreipėsi į žmones 
šiais žodžiais:

“Šiandien aidi geroji Kalė
dų Naujiena: ‘Mums gimė kūdi
kis, sūnus mums duotas’. Tai 
Dievo įkvėpti stulbinantys pra
našo Izaijo žodžiai, kurie aidi 
per istoriją, o šiandien, skambė
dami ant dutūkstantųjų metų 
slenksčio, jie skelbia didįjį Įsi
kūnijimo slėpinį. (...) Pranašas 
Izaijas, sakydamas, kad ‘sūnus 
mums duotas’, atskleidžia visą 
Kalėdų slėpinio pilnatvę: am
žiną Žodžio gimimą iš Tėvo ir 
gimimą laike, veikiant Šventajai 
Dvasiai. Šią šventąją dieną, mi
nėdami Jėzaus gimimą, kartu 
išgyvename Kristaus atėjimu į 
pasaulį įvykusį ‘žmogaus tapimo 
Dievo vaiku slėpinį’. Ši malonės 
diena šiemet dar šventesnė, nes 
prasideda Didysis jubiliejus. 
Šiąnakt, prieš Mišias, - kalbėjo 
popiežius, - atidariau Vatikano 
bazilikos Šventąsias duris. Tai 
buvo simbolinis aktas, prade
dantis jubiliejaus metus, tai bu
vo veiksmas, kreipiantis mūsų 
žvilgsnius į tai, kas svarbiausia 
Kalėdų slėpinyje: į Jėzų, Mari
jos pagimdytą Betliejaus skur
de. Jis yra Dievo mums duotas 
Amžinasis Sūnus, Jis mums vi
siems yra Durys! Mūsų išgany
mo Durys, gyvybės ir gyvenimo 
Durys, taikos Durys! Tai Kalė
dų žinia, tai Didžiojo jubiliejaus 
naujiena, vilties Durys!”
VIS IŠ NAUJO STEBINANTIS 
IR KUPINAS VILTIES ĮVYKIS

Evangelistas Lukas pasako
ja apie “Įvykį”, vis iš naujo ste
binantį ir kupiną vilties. Betlie
jaus naktį Marija pagimdė kūdi
kį ir pavadino jį Jėzumi. Užei
goje nebuvo jiems vietos, dėl to 
Motina pagimdė Sūnų oloje ir 
paguldė ėdžiose. Evangelistas 
Jonas atskleidžia šio įvykio 
“Slėpinį”. Oloje gimusis yra 
Amžinasis Dievo Sūnus. Jis yra 
pradžioje buvęs Žodis. Žodis, 
kuris buvo Dievas. Visa, kas tik 
yra atsiradę - per jį atsirado. 
Amžinasis Žodis, Dievo Sūnus, 
tapo Žmogumi. Dievas Tėvas 
“taip pamilo pasaulį, jog atidavė 
savo vienatinį Sūnų” (Jn 3,16).

Plečiasi Kalėdų slėpinio 
akiračiai. Evangelistas Jonas ra
šo: “Žodis tapo Žmogumi ir gy
veno tarp mūsų” (Jn 1,14) ir 
priduria: “Visiems, kurie jį pri
ėmė, jis davė galią tapti Dievo 
vaikais - tiems, kurie tiki jo var
dą” (Jn 1,12). Dar labiau ple
čiasi Kalėdų slėpinio akiračiai: 
Dievo Sūnaus tapimas Žmogumi 
- nepaprasta dovana, didžiausia 
žmogui suteikta malonė.

DIDŽIOJO JUBILIEJAUS 
LIETUVIŲ DIENOS ROMOJE

Du tūkstančiai lietuvių pili
grimų su savo vyskupais ir kuni
gais, - iš Tėvynės ir iš užjūrio 
bei kitų šalių, - Didįjį jubiliejų 
Romoje šventė kovo 1-4 die

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ! 
Tegu visus paliečia taika, 
ramybė ir vienybė!

“Tėviškės žiburiai”

nomis. Kovo 1-ąją San Giovan
ni in Laterano bazilikoje iškil
mėms vadovavo vyskupas Jonas 
Boruta, Lietuvos vyskupų kon
ferencijos sekretorius, kovo 2- 
ąją, San Paolo fuori le Mūra 
bazilikoje - Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys J. Bač- 
kis, Lietuvos vyskupų konferen
cijos vicepirmininkas, kovo 3- 
čią Santa Maria Maggiore bazi
likoje - Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius. Atsiminta ir suda
bartinta mūsų tautos rūpesčiai, 
lūkesčiai ir viltys.

Šeštadienį, kovo 4-tą, Lietu
vos Globėjo šv. Kazimiero die
ną, įvyko pagrindinės Lietuvos 
jubiliejinių dienų Romoje iškil
mės: Šv. Petro bazilikoje auko
tos šv. Mišios ir lietuvių piligri
mų susitikimas su popiežiumi. 
Iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus su 
žmona bei Lietuvos ambasado
riai Romoje.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas Kauno arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, vadovavęs šv. Mi
šių koncelebracijai, priminė 
Šventojo Tėvo pasakytus žo
džius, lankantis Lietuvoje prieš 
septynerius metus: “Po kiek
vieno visuomeninio pasikeitimo 
žmogaus elgesys ir siela būna 
žaizdoti... Anuomet, prieš sep
tynerius metus, - tęsė arkivys
kupas Tamkevičius, - Šventasis 
Tėvas mus kvietė kurti naują 
gyvenimą, kvietė atverti duris 
Kristui. Dabar čia, esant prie 
apaštalo Petro kapo, kviečiu 
brolius kunigus atnaujinti savo 
ganytojišką uolumą, niekada 
nepavargti tarnaujant Dievui ir 
žmonėms. Kviečiu dabarties 
valdžios vyrus ir moteris, apaš
talo Petro pavyzdžiu, turimą 
valdžią visada naudoti tik tarna
vimui pagal Dievo valią sąžinin
gai, nors reikėtų dėl to ir ken
tėti. Kviečiu visus tautiečius at
naujinti savo tikėjimą į Jėzų 
Kristų...”

Arkivyskupo metropolito, 
Kronikos įkvėpėjo ir Gulago 
kankinio, žodžiai prakalbino šir
dį ir drąsino viltį, nes Kristus, 
būdamas tas pat “vakar, šian
dien ir visada”, yra amžinos vil
ties Durys.

JUBILIEJAUS METŲ 
IŠMINTIS - VILTIES DURYS

Jubiliejaus metai, kaip Die
vo pedagogikos išmintis, pade
da ir nūdien aptarti etinę krikš
čionybės nuostatą, kuri tarnauja 
kaip vadovas ir kaip kritika mū
sų amžiaus ekonomikos ir visuo
menės ir teologijos plotmėje.

Ekonomikos plotmėje. Jubi
liejaus metai buvo švenčiami 
tam, kad būtų puoselėjama že
mės nuosavybės forma, kuri bu
vo pagrįsta lygiateisiu žemės pa
dalijimu, ir užkertamas kelias 
didžiaturčiams glemžti beturčių 
žemės nuosavybę į savo rankas. 
Tokia nuostata atspindi kūrimo 
principą, kad visa yra Dievo 
duota visai žmonijai, kuri drau
ge su Kūrėju kaip ūkvedys rūpi
nasi žemės ištekliais. Tokia 
nuostata derinasi su Jubiliejaus 
metų šventimui Sandoros ben
drijai Kūrėjo duotu nurodymu: 
“žemė yra mano” (Kun 25,23),

Betliejaus žvaigždė, rodanti kelią j trečiąjį tūkstantmetį
Iliustracija dail. Laimučio L o cerio

ir visai žmonijai duotu nurody
mu, kad “žemė ir visa, kas joje, 
yra VIEŠPATIES, - pasaulis ir 
visi jo gyventojai” (Ps 24,1-2). 
Taigi etiniai Jubiliejaus metų 
nurodymai yra visuotiniai, nes 
jų pagrindas yra moralinis Die
vo nuoseklumas. Tai, ko Dievas 
reikalavo iš Sandoros bendrijos, 
atspindi tai, ko jis iš esmės tikisi 
iš žmonijos - būtent: kad žemės 
ištekliai, ypač žemės nuosavybė, 
būtų lygiateisiškai naudojami, 
kad būtų pažabotas polinkis 
glemžti žemės išteklius ar žemės 
nuosavybę artimo sąskaita. Tai
gi Jubiliejaus metų šventimas 
kritikuoja ne tik privatų verži
mąsi glemžtis žemės ir turtų, 
bet ir kolektyvizacijos bei nacio
nalizacijos formas, naikinančias 
privačią asmens ar šeimos nuo
savybę.

Visuomenės plotmėje. Jubi
liejaus metai įkūnija praktišką 
rūpestį šeima. Tarp izraeliečių 
žodis “šeima” ženklino platesnę 
šeimą - “tėvo namus” arba šei
myną, kuri apėmė gana didoką 
skaičių mažesnių šeimos bran
duolių, kilusių iš vyriškos lyties 
protėvio, įskaitant tris ar ketu
rias kartas. “Tėvo namai” buvo 
mažiausias giminystės sandaros 
vienetas. Nepaisant to, “tėvo 
namai” buvo kiekvienam asme
niui ir tapatybės, ir visuomeni
nės padėties, ir atsakomybės, ir 
saugumo židinys. Jubiliejaus 
metų tikslas buvo globoti šį ži
dinį - “tėvo namus” - ir, esant 
reikalui, jį atstatyti. Itin svarbu 
pastebėti, kad tai buvo atlieka
ma ne vien tik “moraliniais” pa
mokymais, - skatinant didesnį 
šeimos tarpusavio susiklausymą 

ar barant tėvus ir vaikus, - bet ir 
įstatais, duodant teisėtvarką vi
suomenės ligoms - skolos ir 
skurdo padariniams - gydyti. 
Dėl skolos ir skurdo moralu
mas, - durys į ateitį, - tampa 
beprasmis, nes žmogus, ekono
minių jėgų draskomas ir alina
mas, tampa bejėgiu. Jubiliejaus 
metų šventimu buvo siekiama 
sugrąžinti šeimai - “tėvo na
mams”, įstatais pagrįstomis pas
tangomis, deramą vietą ir oru
mą visuomenėje, kuriant ir puo
selėjant ekonominį gyvastingu
mą. Taigi buvo daroma išvada, 
kad ekonominė šeimos krizė, 
patirta jos kartoje, neturėtų pa
smerkti skolai ir amžinam skur
dui visų būsimų kartų. Šie prin
cipai ir siekiai iš tikrųjų yra 
svarbūs ir šiuolaikiniams sociali-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Išgyvename naujos 
eros pradžią

Užsienio lietuvių vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, žodis 
jubiliejinio Išganytojo Kristaus gimtadienio proga, pabrėžiantis 

krikščionybės veiksmingumą dabarties pasaulio gyvenime

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Praėjusių 1999 metų Kalė

dų vigiliją, gruodžio 24-tos nak
tį, buvo iškilmingai atidarytos 
Romos Šv. Petro bazilikos bei 
katalikiškų kraštų katedrų “Šven
tųjų metų” durys, simbolizuojan
čios Viešpaties malonių metus, 
kviečiančios atidaryti mūsų sie
los duris Kristui, Dievo Sūnui, 
per įsikūnijimą įsijungusiam į 
žmonijos istoriją.

Jubiliejinių metų slinktyje 
vykusiuose renginiuose - kraštų 
ir tarptautiniuose kongresuose 
- buvo išryškinti mūsų gyvybi
niai ryšiai su Kristumi bei krikš
čionybės įtaka žmonijos religi
niam, moraliniam, kultūriniam, 
socialiniam ir ekonominiam gy
venimui.

Blogį jausdami jautriau ne
gu gėrį ir žiniasklaidai iškeliant 
įvairias negeroves kartais atro
do, kad Kristaus dvasia yra 
neveikli krikščionių bendruo
menėje, kad Jis nedaro įtakos 
tautų kultūroms. Daugelis net 
teigia, kad krikščionybė yra at
gyvenusi savo dienas, kad evan- 
gelinės vertybės nebėra aktua
lios šiame sekuliaristinio huma
nizmo ir technikos stebuklų 
amžiuje.

Jubiliejinių metų renginiai 
bei studijų tyrimai patvirtino Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II optimisti
nę įžvalgą, kad nepaisant visų 
negerovių krikščionybė tebėra 
veikli bei aktuali ir į tretįjį tūks* 
tantmetj įžengia su vertingais 
atgimstančio pavasario ženklais.

Įtakingieji Amerikos žurna
lai didžiųjų švenčių proga patei
kia išsamių duomenų apie žmo
nijos religingumą, kurių bendra 
išvada yra:

Nepaisant tariamo religijos 
išnykimo žmonijos gyvenime, re
ligija tebėra gyva ir žmonija išgy
vena dvasinį atbudimą. “Šian
dien negalima įeiti į knygyną 
nesusidūrus su knyga Siela 
(Newsweek, 1997.XII.15).

Tikinčiųjų skaičius į Jėzaus 
antrąjį atėjimą, grįžimą į pasau
lį, per paskutinius trejus metus 
padidėjo iš 61% iki 66% (US 
News and World Report, 
1997.XII.15).

Pagal Northwestern Mutual 
Life studiją “Generation 2001” 
beveik 90% studentų tiki Dievą; 
trys ketvirtadaliai (75%) tiki į 
gyvenimą po mirties; dauguma 
(57%) dalyvauja pamaldose; be
veik pusė (45%) teigia, kad reli
gija bus jiems dar svarbesnė 
ateityje.
įMr W Vr w w w Vr v*
? ALFREDAS GUŠČIUS <

Ne snaigės tirpsta - metai
Ar jaučiate - ne snaigės tirpsta - metai! 
Daugėja kauburėlių mylimų kapuos... 
Ir širdį skausmas ima dilgint matant, 
Kaip plyna tampa tėviškės laukuos.

Išeikime Kalėdų gilią naktį
Tėvų ir protėvių slaptų balsų klausyt... 
Danguj iškels Aukščiausias šviesią dagtį, 
Atkimš kasdienio šurmulio užakintas ausis -

Išvysim Kūdikio žavaus slaptingą aurą, 
Pajausim, jog kraujagysle tarp amžių esam surišti - 
Kelionėj žemiškoj per didžią Kristaus auką 
Nelikome našlaičiai, nelikom vieniši...

Ar jaučiate - ne snaigės tirpsta - metai!
Ar girdite - ne durų vyriai, Amžinybės vartai 

gergždžia?
Tyliau, tyliau... Šiąnakt mus stebi, seka, mato, 
Mus kitomis būtybėmis Kažkas labai subtiliai verčia...

xbtte fe jjhrfe fe fe Jpt*

Viltingiausius “naujojo krikš
čionybės pavasario” ženklus 
skelbia pasaulio jaunimo atsto
vai per savo susitikimus su Šv. 
Tėvu. 500,000 jaunimo suvažia
vusių į Denverį, CO, JAV, 
užtikrino Kristaus vietininką, 
kad “sykiu su tikinčiais ir neti
kinčiais jie sieks kurti naują 
meilės bendruomenę ir yra tikri, 
kad Kristuje galės pakeisti pa
saulį, nes pakeitimą pradeda 
nuo savo pačių širdžių”(Denver, 
CO 1993. V. 14).

Apie šių jubiliejinių metų 
jaunimo susitikimą su Šv. Tėvu 
Romoje The Wall Street Journal 
Europoje rašė: “Šį savaitgalį 
Romoje pasibaigęs renginys, su
traukęs du milijonus jaunimo iš 
įvairių pasaulio šalių, yra reikš
mingas ne vien teologams, bet ir 
visiems žmonėms... Sis didžiau
sias Romos istorijoje jaunimo 
susibūrimas įrodė, kad jaunimas 
gręžias nuo narkotikų ir seksua
linės revoliucijos sukurtos kul
tūros, pagimdžiusios karčią tuš
tumą ir moralinio relatyvizmo 
filosofiją, paliekančią juos bejė
giais atskirti tiesą nuo klaidos... 
daugelis šių dienų jaunimo ilgisi 
geresnių gairių naudingesniam 
ir pasitenkinimą teikiančiam gy
venimui. Ir tai yra viltingas 
ženklas” (2000.VIII.22).

Daug vilčių krikščionybės 
pavasariui teikia ir jaunuolių, 
pasirenkančių dvasininkų gyve
nimą, didėjantis skaičius bei jų 
vidinis nusiteikimas. The New 
York Times žurnalas septynių 
puslapių studijoje nurodo: nors 
stojančių į seminarijas skaičius 
yra mažesnis negu prieš II Vati
kano susirinkimą (JAV, Afriko
je ir Pietų Amerikoje kasmet di
dėja), tačiau dvasinį pašaukimą 
pasirenka pilniau subrendę, la
biau išsilavinę, tvirčiau apsi
sprendę “nesitaikyti prie viešpa
taujančios hedonistinės kultū
ros, o radikaliai nusiteikę prieš 
šiandieninę mirties kultūrą ir 
pasiryžę žmoniją grąžinti Kris
tui... Visuomenėje vyksta kaž
kas naujo ir įspūdingo... išgyve
name naujos eros pradžią... Ir 
tai yra viltingas ženklas” (The 
New York Times Magazine, 
1999.IV.4).

Džiugaus Kristaus gimta
dienio ir viltinų naujųjų 2001 
metų linkiu Jums visiems, mieli 
Broliai, Sesės, Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
2000 metų Kalėdos
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<*> RELIGINIAME GYVENIME
“Bažnyčios pokomunistiniuo

se transformacijos procesuose” - 
tokia tema vyko 1997 metais pra
dėtas, “Volkswageno” paremtas 
ir Vokietijos Osnabruecko uni
versiteto prof. Manfredo Spieke- 
rio vadovautas simpoziumas, ku
riame nagrinėta Čekijos, Lenki
jos, Lietuvos ir Slovakijos patirtis. 
Baigiamasis šio didelio projekto 
posėdis įvyko š.m. spalio 25 - 29 
d.d. Osnabruecke. Lietuvoje tyri
mus atliko Vilniaus universiteto 
Religijos studijų ir tyrimų ben
dradarbiai J. Micevičiūtė, A. Na
vickas, P. Subačius ir I. Vaišvilai
tė. Į baigiamąjį posėdį buvo pa
kviesti ne tik projekto vykdytojai, 
bet ir Katalikų Bendrijos hierar- 
chai bei socialinių mokslų atsto
vai. Iš Lietuvos dalyvavo vysk. J. 
Boruta, SJ, vysk. R. Norvilą, 
Vilniaus kunigų seminarijos rek
torius Hans Friedrich Fischer. 
Dalyvius sveikino Koelno arkivys
kupas kardinolas Joachim Meis
ner, žodį tarė Europos vyskupų 
konferencijos pirmininkas Prahos 
arkivyskupas kardinolas Miloslav 
Vlk. Tyrimus apibendrinant pasi
sakyta, kad visose tose keturiose 
šalyse Katalikų Bendrija tebeieš
ko savo vietos demokratinėje vi
suomenėje. Valstybės ir Kat. 
Bendrijos, santykiai geriausi yra 
Lenkijoje, blogiausi - Čekijoje. 
Posėdyje apžvelgtos ir atskirų ša
lių transformacijos ypatybės. Lie
tuvai atstovavęs vysk. J. Boruta, 
SJ, panagrinėjo Lietuvos episko
pato dokumentus - Laišką Atgai
los ir atsiprašymo dienos proga ir 
Kreipimąsi į kunigus ir tikinčiuo
sius rinkimų proga. Pasauliečių 
vardu kalbėjęs dr. Kęstutis Gir
nius sakė, kad Kat. Bendrija Lie
tuvoje per dešimtį metų nepajėgė 
atkurti “socialinio kapitalo”, būti
no pilietinės visuomenės plėtotei. 
I. Vaišvilaitė kalbėjo apie Kat. 
Bendrijos ir valstybės santykių 
raidą.

Susitikimą su kun. Jonu 
Kastyčiu Matulioniu, SJ, buvusiu 
pogrindžio spaudos darbuotoju, 
politiniu kaliniu, š.m. spalio 24 d. 
Kauno apskrities viešojoje biblio
tekoje surengė gyvojo žodžio al
manachas “Ąžuolynas”. Prisimin
ta kun. J. K. Matulionio, SJ, veik
la, prasidėjusi 1956 m. Dar prieš 
kunigystę J. K. Matulionis kvietė 
tautą į blaivybę, platino religinę 
literatūrą, lietuvių išeivių poeziją. 
Kunigystės šventimus jam suteikė 
vysk. V. Sladkevičius 1980 m. 
Apie kun. J. K. Matulionio, SJ, 
kunigavimą Kybartuose, suėmimą 
ir tremtį pasakojo bendražygis ar
kivyskupas S. Tamkevičius. Rašy
tojas R. Keturakis dėkojo kunigui 
už paramą ieškant savęs suvoki
mo bei už kūrybinį įkvėpimą ra
šant šv. Kazimierui skirtą poemą. 
Rašytojas V. Čepliauskas kalbėjo 
apie kunigo muzikinę veiklą, pri
siminė, kad buvo iš konservato
rijos pašalintas už giedojimą 
šventovėje. Kun. J. K. Matulionį, 
SJ, kunigystės 20-mečio proga 
sveikino seserys kazimierietės, 
Kauno jėzuitų gimnazijos moky
tojai ir mokiniai, Kybartų parapi
jos tikintieji, studijų draugai ir kt. 
D. Kazlauskienė skaitė kunigui į 
tremties lagerį rašytus laiškus.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
200 metų gimimo sukakčiai, kuri 
bus ateinančių metų vasario 
mėnesį, ruošiamasi jau dabar. 
“Knygnešio” draugija ir Vilniaus 
kultūros fondas š.m. spalio 28 d. 
Vilniaus rašytojų namuose suren
gė vakarą, pavadintą “Greičiau 
šventu paliksi, nekaip visiems

Visi keliai užpustyti, 
Kūdikėli, kaip ateisi? 
Tik viena žvaigždelė švyti, 
Kaip širdžių Betliejų rasi?

Sofija Šviesaitė 

įtiksi”. Renginio organizatorė L 
Kubilienė sakė, kad pastarasis 
pavadinimas paimtas iš vysk. M.
Valančiaus patarlių rinkinio, gal
būt net jo paties sugalvotas. Va
karo dalyviai susipažino su 
“Knygnešio” draugijos išleistu in
formaciniu plakatu, kuriame at
sispindi Žemaičių vyskupo gany
tojiška bei šviečiamoji veikla, pa
rapijinių mokyklų steigimas, blai
vinimo darbai, knygnešystės orga
nizavimas. Kalbėtojai apžvelgė 
čia suminėtas veiklos sritis. Prof, 
dr. K. Grigas atkreipė dar dėmesį 
į tautosakai priskirtą šmaikščią 
M. Valančiaus kalbą. Renginyje 
giedojo Vilniaus arkikatedros ba
zilikos giesmininkai. Belaukiant 
vysk. M. Valančiaus gimimo jubi
liejaus, gimtinėje Nasrėnuose jau 
pastatyta skulptūra, pertvarkytas 
atminimo muziejus, išleisti spe
cialūs plakatai. Numatoma sukur
ti vaizdajuostinę novelę apie vys
kupą, leisti jo raštus. Rengiami 
seminarai jaunimui, į kuriuos su
važiuoja moksleiviai iš visos Lie
tuvos. Jaunimas pats iškelia įdo
mių sumanymų, kaip Lietuvoje 
skleisti blaivybės idėją.

Kauno arkivyskupijos Šei
mos centro surengtoje jubiliejinė
je konferencijoje “Vaikai - šeimos 
ir visuomenės pavasaris” š.m. 
spalio 28-29 d.d. dalyvavo apie 
150 šeimų su vaikais bei šeimos 
centrų darbuotojai, dvasininkai ir 
kt. Arkivyskupas S. Tamkevičius 
kalbėdamas pabrėžė, kad šeima 
yra pagrindinis Katalikų Bendri
jos kelias ir kad bus stengiamasi 
daryti viską, jog šeimose klestėtų 
gyvybės kultūra. Esą būtina išsau
goti šeimą ir sakramentinę san
tuoką. Lietuvos šeimos centro di
rektorė ,dr. N. Liobikienė kėlė 
klausimą, kaip praktiškai galėtu
me tikėjimo tiesas įjungti į šeimos 
gyvenimą. Konferencijos dalyviai 
jautriai išklausė šeimų liudijimų 
apie neįgalius vaikus, santuokos 
stiprinimo ir saugojimo svarbą. 
Koncertavo Dovainonių pagrindi
nės mokyklos bei Kauno savival
dybės globos namų meno grupės. 
Koncertinę dalį papildė Šv. Anta
no parapijos klebonas kun. P. 
Meilus ir aktorė D. Kazragytė. 
Konferencija baigėsi Atgailos bei 
susitaikinimo pamaldomis ir Mi- 
šiomis.

A. a. kun. Jonas Danyla, SJ 
(1905-2000) mirė š.m. spalio 31d. 
Velionis gimė Liliūnų kaime, Uk
mergės apskr. Mokėsi Pagiriuose 
ir Ukmergės gimnazijoje. Įstojęs į 
Jėzaus draugiją, naujokyną atliko 
Olandijoje, kur studijavo filosofi
ją. Grįžęs į Lietuvą, mokytojavo 
Kauno jėzuitų gimnazijoje, kartu 
studijuodamas Vytauto Didžiojo 
universitete. Vėl išvykęs į Olandi
ją, studijavo teologiją, kunigu 
įšventintas Belgijoje 1937 m. Pir
mąsias Mišias atnašavo Pagirių 
šventovėje. Po to studijas gilino 
Belgijoje ir Prancūzijoje. Grįžęs į 
Lietuvą, dirbo Kauno jėzuitų 
gimnazijos inspektoriumi. Lietu
vos okupacijų pradžioje kurį laiką 
dirbo pastoracinį darbą parapijo
se. Sovietų saugumo suimtas bu
vo kalinamas Lukiškių kalėjime, 
vėliau ištremtas į Kazachstano la
gerius. Grįžęs į Lietuvą 1956 m. 
dirbo vikaru Jiezne, vėliau kle
bonu Beižonyse. Sovietams atė
mus registracijos pažymėjimą, ku
rį laiką gyveno Semeliškėse be 
pareigų, kol vėl buvo suimtas, bet 
po kelių mėnesių paleistas. To
liau dirbo pastoracinį darbą ir iki 
1989 m. vadovavo Lietuvos jėzui
tų provincijai. Velionis palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse. Laidotuvių 
Mišioms vadovavo arkivyskupas 
S. Tamkevičius.

Globa ir meilė gimusiam Betliejaus Kūdikėliui tautose pasklido nesibaigiančiu pavyzdžiu

Kalėdos Lietuvoj e ir Sibire
Artėja šv. Kalėdos, nuosta

biausia šventė mums visiems. O 
dabar Advento metas. Tai susi
mąstymo laikas.

Prisimindama vaikystę, pir
miausia prisimenu šv. Kalėdas. 
Matyt, vaikystė ir šventė neat
skiriamos.

Gyvenome tada Krakėse. 
Dar gerokai prieš šv. Kalėdas 
mamytė sakydavo, kad pirmiau
sia reikia apsivalyti patiems; vė
liau išvalyti namus ir pasirūpinti 
šventiniu stalu.

Apsivalyti patiems - tai pa
daryti sąžinės sąskaitą, atlikti 
išpažintį, priimti sakramentus ir 
nenusidėti. Turėdavo būti šva
rus ir kūnas.

Atsinešusi į virtuvę didelę 
vonelę, mamytė visus tris vaikus 
vieną po kito išmaudydavo, ap
gobdavo drobule ir nunešdavo 
ant lovos džiaugdamasi, kad 
mes vėl ūgtelėjom: “Jau kojytės 
siekia man kelius, jau kojytės 
beveik žemele velkasi” - džiu
giai sakydavo ji.

Nuo ankstyvo ryto Kūčių 
diena buvo triūsiama virtuvėje. 
Mamytė buvo mokytoja, labai 
tikinti, todėl viską darydavo su 
malda. Ir matydavau, kai pašau
dama duonelę, pyragą į pečių, 
visuomet peržegnodavo.

Labai laukdavom Kūčių va
karienės. Pasimeldę, paragau
davome visų valgių, kurie puoš
niai buvo ant stalo sustatyti.

wa^w^n^*^****

Kristaus jubiliejus...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nės draudos bei labdaros įstaty
mams.

Teologijos plotmėje. Jubilie
jaus metų pagrindas yra keletas 
pagrindinių Sandoros bendrijos 
tikėjimo nuostatų, kurios yra la
bai svarbios krikščioniškajai eti
kai ir misijai. Jubiliejaus šventi
mas liudijo Dievo visavaldumą 
laike ir gamtoje. Užtat Jubilie
jaus metai buvo laikomi “šven
tais” ir “VIEŠPATIES šabu”, 
kurį privalu švęsti su “pagarbia 
baime”. Be to, Jubiliejaus metų 
įstatai motyvuojami dažnomis 
nuorodomis į istorinį Išėjimą iš 
Egipto - iš vergijos į laisvę - ir 
šio įvykio reikšmę Sandoros 
bendrijai. Prie šio įvykio istori
nės reikšmės buvo jungiama 
kulto ir dabartinio atleidimo 
poreikis, nes Jubiliejaus metų 
pradžia buvo paskelbiama Susi
taikymo dieną. Patirtis, kad 

Pagalbos fondas
“VAIKO TEVISKES NAMAI”

sveikina rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
linki sėkmingų 2001-jų metų.

, Jūs teikiate našlaičiams didžiausią dovaną: 5 
pastogę, globą ir šeimos šilumą.
Teatlygina Aukščiausias -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

Mamytė ištardavo “Ačiū, Dieve, 
kad sulaukėme šių šv. Kalėdų. 
Duok ir kitų sulaukti”.

Po Kūčių ruošdavomės į 
Bernelių Mišias, kurios vykdavo 
Krakių vienuolyno koplytėlėje. 
Nors koplytėlė buvo tolokai, bet 
įsikibus j mamytės ranką būdavo 
gera ir ramu žingsniuoti keliu.

Koplytėlėje matydavau juo
dai apsirengusių, besimeldžian
čių vienuolių. Jos pačių išaugin
tais žiedeliais išpuošdavo prieš 
tai koplytėlę, altorių, vadinamą
jį Betliejų. Tyla, susikaupimas 
maldai apgaubdavo visus ten 
atėjusius.

Neilgai teko džiaugtis ta 
nuostabia vaikyste ir šventėmis. 
Nesulaukusi nė dešimties metų 
su šeima jau dundėjau gyvuli
niame vagone į Sibirą. Kitas šv. 
Kalėdas jau šventėme Ust- 
Liagoje, kirtavietės barake - be 
valgių, trise. Su mumis nebebu
vo ir mamytės. Ji, mokytoja, 
buvo priversta dirbti kartu su 
vyrais miško kirtavietėje, kur 
sniego buvo, įki pažastų. Griū
damas pakirstas medis neturin
čią jėgų įveikti tokį gilų sniegą ir 
nespėjusią pasitraukti mamytę 
sužalojo. Tris dienas pagulėjusi 
be mediciniškos pagalbos bara
ke, arkliuku buvo išvežta už 40 
km į ligoninę.

Tos pirmosios Kalėdos Sibi
re buvo pačios sunkiausios mū
sų ešelono tremtiniams. Kas
dien mūsų barake, o jis buvo lyg

Dievas atleido tau skolas, yra 
motyvas žmogui atverti širdį, 
kad ir tu atleistum savo artimui 
skolą, ir padėtum jam išsilais
vinti iš skurdo.

Jubiliejaus metų šventimas 
sudabartina eschatologinę viltį, 
kad Dievas atkurs ir atnaujins 
žmogų ir gamtą pagal savo pra
dinį tikslą. Taigi Jubiliejaus me
tų pritaikymas mūsų laikams yra 
iššūkis žmogui pripažinti, kad 
Dievas yra visavaldis, pasitikėti 
jo Apvaizda, patirti susitaikymą 
su Dievu, įgyvendinti gyvenime 
teisingumą ir puoselėti tikėjimą, 
viltį bei svetingumą sau ir ar
timui.

Jubiliejaus metai - buvimas 
ant vilties slenksčio, nes jų šven
timas apima Bendrijos misiją 
liudyti Gerąją Naujieną - Dievo 
rūpinimąsi žmogumi ir pasauliu, 
asmeninę ir visuomeninę Ben
drijos etiką ir ateities viltį. 

silkių statinė, pilnutėlis senelių 
ir vaikų, mirdavo nuo bado. 
Daugelis išmirė kelyje per tuos 
3 mėnesius, kai mus vežė. Bet 
gyvieji neprarado vilties.

Tiesa, ant stalo nebuvo val
gio. Mes, skarbuto iškankinti, 
sutinę, lyg maži senukai, spok- 
sojome į eglutę, kurią savo pa
darytais žaisliukais papuošė se
sė su broliu. Tai buvo siaubin
gos dienos, kurias be ašarų 
sunku prisiminti.

Po Naujųjų metų, t.y. 1946 
metų sausį, grįžo mamytė. Vėl 
buvome laimingi, nors ir alkani. 
Tik neilgai. Badas darė savo. 
Mamytė po sunkios galvos trau
mos nebegalėjo dirbti miške, to
dėl arkliuku buvome išvežti į 
Troicko-Pečorką, vėliau į Zare- 
čės kaimelį, kur mamytė mirė. 
Likome lyg benamiai šunyčiai - 
be mamos, alkani ir basi. Vieš
patie, kokios siaubingos slinko 
dienos!

Kalėdų laukdavom kasmet, 
kaip ir atplaukiančio laivo, ku
ris, tikėjome, išveš mus į Lietu
vą. Ir taip 15 metų Sibire.

Gyvenimas palengvėjo po 
Stalino mirties. Jis dar labiau 
atgijo, kai po 10-ties metų la
gerio į tremties vietą atvyko 
dabar jau miręs kunigas Liud
vikas Puzonas, kuris sugrįžęs į 
Lietuvą dirbo Labanore. Dieno
mis jis su visais dirbo miške, o 
vakarais klausydavo išpažinčių, 
teikdavo sakramentus.

Tik 1960-siais sugrįžome į 
Lietuvą. Širdis labai traukė į 
Krakes, bet nuvykę ten nebuvo
me reikalingi. Juk buvome va
dinami “banditais”. Lankydavo- 
mės dažnai Krakėse.

Neseniai apsilankiusi vėl 
Krakėse sužinojau, kad ten vėl 
yra mažas vienuolynas su 5 vie
nuolėmis. Dieve, joms padėk. 
Padėk ir parapijos klebonui, ku
nigui Romualdui Ramašauskui. 
Džiaugiasi krakiškiai ir mes, 
vaikai, per prievartą išvaryti iš 
Krakių.

Vėl Kalėdos, vėl sėsime 
prie švento Kūčių stalo, prisi
minsime išėjusius iš gyvenimo ir 
kasmet sugrįžtančius tik tą ste
buklingą vakarą. Dalinsimės ka
lėdaitį, linkėdami Dievo palai
mos ir žmonių gerumo. Meilė ir 
ramybė tesušildo visus Jus ten 
užjūryje ir mus Lietuvėlėje. Te
viešpatauja visų namuose dora 
ir skalsa. P. Motiečienė, 
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KŪČIŲ TAIKA
ALĖ RŪTA

Visi skubame gyventi. Tiek 
daug reikalų geresnės buities 
siekiant, kovojant už savas tei
ses ir įsitikinimus... Kasdieni
niai darbai, reikalai, draugai, 
linksmybės...

Bet yra viskam laikas: ir 
veržtis į gerovę, ir kovoti žo
džiais bei veikla, ir pyktis, ir liū
dėti ir linksmintis. Yra būtinas 
laikas ir susimąstyti. Ir susimąs- 
tyt ne vien apie save, bet ir apie 
kitą žmogų, ir apie visą esminį 
žmonijos gyvenimą žemėje. Ir 
apie dangų...

Po daugelio metinių darbų 
bei rūpesčių ateina šv. Kalėdos, 
o jų išvakarėse - Kūčios. Kaip 
rūpestingai visi joms ruošiamės! 
Kaip ypatingai švariai paruošia 
šeimininkės butą, stalą, val
gius... Kaip į vakarą visi nu
rimsta, susikaupia šventai Kūčių 
vakarienės nuotaikai...

Kodėl Kūčių vakaras mūsų 
Tėvynėj būdavo toks baltas, ty
lus ir žvaigždėtas? Ir kodėl kai 
kurių metų Kūčiose būdavo vė
juotas, paslaptingai audringas 
vakaras? Arba tvoros kaime net 
pykšėdavo nuo šalčio lauke, ar
ba mieste ir kaimuose ūžaudavo 
vėjai, tėkšdavo į langus sniegas 
ar šlapdriba. Atrodė, lyg maišo
si dangus su žeme... Įvairių 
Kūčių vakarų esame Tėvynėje 
matę. Vyresnieji visa tai gerai 
prisimena.

Ar tai ne simboliai? Au
dringas vakaras - tarytum pats 
žmogaus gyvenimas: tamsus 
vargais, vėjuotas ir audringas 
tautų karais, politikų arba ir ki
tų žmonių ginčais, barniais, 
nesutikimais. Tėvų ir vaikų skir
tumai, klaidos, nesantaikos...

Bet, palaukit! Didžiuma va
karų Kūčiose būdavo tylūs, 
skaidrūs, kad ir šalti, gražūs...

Kai keliaudavom po Kūčių į 
Bernelių Mišias, nebejausda- 
vom ir šalčio, nes širdyse būda
vo ramybė ir šventas džiaugs
mas. Nes ir dvasiškio pirmieji 
žodžiai Kalėdų pamoksle: “Gar
bė Dievui aukštybėse, ramybė 
žemėje geros valios žmonėms!” 
Ir žmonės nulenkdavo galvas - 
taip, tiesa, tai šv. Kalėdų tiesa, 
tai tiesa jau nuo Kūčių vakaro...

Ar kas matė prie švento 
Kūčių' stalo susipykusią šeimą? 
Ar, laužydami paplotėlį šventą, 
kas nors barėsi ar piktai žvai
ravo į kitus? Kristus gimdamas 
atnešė žmonėms išganymą, tai
ką, meilę ir džiaugsmą. Tai šv. 
Kalėdų ir Kūčių ramybė, taika. 
Tai laikas apmąstyt savas klai
das, atleisti kitų klaidas, apkal
bas. Sutramdyti save, sunaikinti 
neapykantą (tariamiems) prie

Vaiko tėviškės namai
BRANGŪS KANADOS 
LIETUVIAI,

Artėjančių jubiliejinių šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
iš Lietuvos Jus nuoširdžiausiai 
sveikina “Vaiko tėviškės namai”.

Kartu, artimai bendradar
biaudami, šį vaikų kaimą per 10 
nepriklausomybės metų kūrė
me. Kanados lietuviai buvo pir
mieji, kurie per lietuves katali
kes moteris palaikė šią iniciaty
vą, mus rėmė, pravesdami rink
liavas, siųsdami siuntinius, pa
drąsindami savo laiškais, straips
niais ir pranešimais “Tėviškės 
žiburiuose”, asmeniškais apsi
lankymais.

Šiandien galime džiaugtis, 
kad “Vaiko tėviškės namai’ už
sienio lietuvių ir užsieniečių - 
italų, vokiečių, prancūzų - para
mos dėka, nugalėdami kliūtis, 
sėkmingai auga toliau. Net už
sieniečiai, čia lankydamiesi, ne 
kartą yra pripažinę, kad tai uni
kalus socialinių našlaičių globos 
židinys, kuriuo Lietuva gali di
džiuotis.

Dabar čia vienuolikoje šei
mynų yra globojami 92 vaikai 
nuo 2 iki 17 metų amžiaus. Vie
ną namą Marijampolės savival
dybė norėtų rezervuoti beglo
biams kūdikiams. Dėl to dar yra 
tariamasi su atitinkamais parei
gūnais. Paauginti kūdikiai būtų 
perkeliami į “Vaiko tėviškės na
mų” šeimynas.

Esame tikri, kad daugelis 
beglobių Lietuvos vaikų šiame 
jiems sukurtame kaime tikrai 
atras sau tėviškės namus, ku
riuose galės išaugti pilnaverčiais 
žmonėmis. “Vaiko tėviškės na
mai” rūpinasi ir tolimesne jų 
ateitimi. Italijos verslininkų rū
pesčiu prie pat Marijampolės 

šams, kitaminčiams, kitų rasių ir 
tautų žmonėms. Sutramdyt pa
vydą, perdėtą troškimą - aš ge
riau už kitus, aš teisus, o jis 
klysta, man daugiau reikia!..

Visa lai apmąstyti ir save 
nugalėti - laikas Advente, prieš 
Kalėdas, ir nuskaidrėti jau Kū
čiose, tylų vakarą, prie baltai 
paruošto stalo, kur po šventos 
vakarienės susirenka net šeimos 
bei artimųjų vėlės - taip tikėjo 
lietuviai. Tas bendravimas su vė
lėmis, mirusių sielomis, tinka ir 
krikščionybės laikais, nes Kristus 
savo atėjimu kaip tik atnešė po
mirtinio gyvenimo viltį.

Kūčios visur ir visiems yra 
susikaupimas ir su visais susitai
kymo vakaras. Ar nešviečia mū
sų veidai prie baltų stalų? Ar 
neprisimena Tėvynėje ramių, 
taikių Kūčių? O jaunesniems - 
tėvų ir senelių pasakojimai apie 
tą vakarienę, kai visi su meile 
linki, laužydami šventą paplo
tėlį, laimės, sveikatos, susiklau
symo, taikos... Esame visi mir
tingieji, ne angelai, galime su
klysi, bet galime klaidas ir 
atitaisyt. Kodėl Kūčių paplotėlis 
toks baltas, trapus? Tai simbolis 
trapaus mūsų gyvenimo ir 
drauge - taikos, meilės, švento 
džiaugsmo.
W^WM^AlMt*****

Kūčių vakarą
Palengva leidžias sutemos 

šiandieną,
Toks tylus vakaras šventųjų Kūčių, 
Bet ilgesys ir skausmas kaip 

kasdieną,
Klajoja gatvėse tarp žėrinčių 

Žvakučių.
Ir lyg miražas iš toli atplaukia 
Tėvų namai, balta šventa plotkelė, 
Juk ir šiandieną motinos dar 

laukia
Savų vaikų, vis žvelgdamos į kelią.

Ar susirinks prie balto Kūčių stalo 
Vaikai, vaikaičiai ir žentai, ir 

marčios?
Nuo to laukimo ir plaukai nubąla, 
Vienatvės dienos tokios būna 

karčios.

Tik ne visi tą ilgesį supranta, 
Kodėl tėvai vien rūpesčiais gyvena, 
Jauni draugus ir pokylius suranda, 
Įdomesnius už vakarą prie stalo 

seno.
Tas miesto šurmulys svaigina ir 

vilioja,
Apakina spalvingosios reklamos 
O kaimuose kasmet tą patį 

pakartoja
Šventos ramybės vakarą senutės 

mamos.
Liudas Šeštokas,

Miliūnų kaimas

yra kuriamas “įmonių kaimas”. 
Jame numatoma artimiausiu 
laiku sukurti 10 įvairių įmonių 
su 500 darbo vietų. Pagal sutartį 
čia įsidarbinti pirmenybės bus 
teikiamos užaugusiems “Vaiko 
tėviškės namų” auklėtiniams. 5 
įmonės jau veikia nuo šių metų 
pradžios.

Keturios “Vaiko tėviškės 
namų” šeimynos su 34 vaikais 
veikia Kaune.

“Vaiko tėviškės namų” gy
ventojai ir steigėjai visada lieka 
didžiai dėkingi Kanados ir kitų 
užsienių lietuviams už ištver
mingą paramą. Be Jūsų para
mos, Brangūs Tautiečiai, “Vai
ko tėviškės namai” neturi atei
ties, ypač dabar, kai Lietuvą ka
muoja ūkinė krizė ir nedarbas. 
Valstybinė parama yra skiriama 
tik vaikų maitinimui ir minima
liam išlaikymui. Motinų auklė
tojų, pedagogų, psichologų, so
cialinių darbuotojų, administra
cijos atlyginimams turime suras
ti iš kitų šaltinių. Labai prašome 
Kanados lietuves katalikes mo
teris ir toliau atstovauti “Vaiko 
tėviškės namams”, tarp Kana
dos lietuvių ieškoti jiems pa
galbos.

“Vaiko tėviškės namų” va
liutinė sąskaita: Lithuanian Sa
vings Bank, Vilnius, SWIFT: 
TAUP LT 2X. Account No. 
60104 /946006095. Adresas: 
Druskininkų 4-1, 3000 Kaunas, 
tel./fax 8-27 228224.

Visi “Vaiko tėviškės namų” 
auklėtiniai, auklėtojai ir admi
nistratoriai dalijasi su Jumis sa
vo kalėdiniu džiaugsmu. Kalėdų 
novenoje su meile ir dėkingumu 
Jus prisiminsime.

“Vaiko tėviškės namų” vardu -
Kun. Vytautas Kazlauskas

j
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Rašo Maironio 
mokyklos moksleiviai 
Toronto Maironio mokyklos lituanistinių kursų moksleiviams buvo 
paskelbtas pasakų konkursas kalėdine tema. Čia spausdinami 

rašiniai, laimėję premijas. Premijuotų rašinių yra ir daugiau, 
bet dėl vietos stokos likusi jų dalis palikta kitiems “TŽ” numeriams

Nutolstantys žingsniai

Jonukas ir Kalėdų * 
senelis

Jonukas gyveno su mama ir 
tėčiu. Jis neturėjo daug draugų 
ir nevisada buvo linksmas. Vie
ną dieną mokykloje Jonukas pa
matė berniuką, kuris turėjo 
naują degančių ratų (hot 
wheels) mašiną. Jis paklausė tą 
berniuką, ar galėtų pažaisti su 
jo mašina.

“Ne”, - atsakė berniukas. - 
Aš noriu pats pažaisti su savo 
mašina, o tau duosiu vėliau”.

Supykęs Jonukas griebė 
mašiną iš berniuko rankų ir me
tė ją ant žemės. Mašina sudužo. 
Grįžęs namo Jonukas pradėjo 
rašyti Kalėdų seneliui laišką. Jis 
norėjo, kad Kalėdų senelis jam 
atneštų mašiną su degančiais 
ratais.

Jonukas laukė ir laukė Ka-' 
ledų. Atsikėlęs vieną rytą pama
tė, kad jau buvo gruodžio 25 
diena! Greitai skubėjo atidaryti 
Kalėdų senelio dovaną. Pamatė, 
kad ten buvo žagaras! Jonukas 
labai supyko. Atsisėdo ir vėl pa
rašė laišką Kalėdų seneliui, 
klausdamas, kodėl jis negavo 
tos'mašinos.

Tą naktį Jonukas sapnavo 
sapną: Kalėdų senelis susitiko 
su Jonuku ir abu ėjo pasivaikš
čioti. Jiedu įėjo į Jonuko namus. 
Ten jis pamatė kitą Jonuką, ku
ris niekada neklausydavo tėve
lių. Jis matė, kaip blogai jis el
gėsi su savo tėvais. Kalėdų se
nelis ir Jonukas nuėjo į Jonuko 
mokyklą. Buvo pertrauka. Jonu
kas matė tą berniuką, kuris lai
kė “degančių ratų” mašiną. Pri
bėgo kitas Jonukas ir sudaužė 
berniuko mašiną. Jonukas norė
jo atsiprašyti, bet negalėjo kal
bėti su berniuku. Jam buvo liūd
na dėl tokio elgesio.

Ryte, kai Jonukas atsikėlė, 
rado kitą dovaną nuo Kalėdų 
senelio. Tai buvo “degančių ra
tų” mašina. Jonukas džiaugėsi ir 
galvojo, ką išmoko iš Kalėdų se
nelio sapno. Kai mokykla vėl 
prasidėjo, jis surado berniuką ir 
atidavė jam savo degančių ratų 
mašiną. Jonukas atsiprašė, o 
berniukas jam pasakė: AČIŪ. 
Nuo to laiko berniukas ir Jonu
kas buvo geri draugai, jie abu 
žaidė su nauja degančių ratų 
mašina. Jonukas klausė savo tė
velių, o kai mokytoja paklausė: 
“Kokia buvo tavo geriausia do
vana?”, Jonukas atsakė: - 
“meilė”.

Justinas Tarvydas, X skyrius 

Kalėdos dabar ir 
anuomet

“Antanai, žiūrėk ką aš sura
dau!” - sušuko Aurelija. Jos 
brolis greitai atbėgo pažiūrėti, 
ką ji laikė rankoje. “Kas čia?” - 
paklausė Aurelija. Antanėlis 
nežinojo kas tai buvo, bet atro
dė kaip televizijos programų 
kontrolė. Jie paėmė tą įdomų 
daiktą ir parbėgo namo.

Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis “Tikėjimo ir šviesos bendruome
nių” globėjas taip savo globotinių - protinių neįgaliųjų

Lietuvos neįgaliųjų globos sambūris su savo globotiniais, pasivadinęs “Tikėjimo ir šviesos bendruomene”

Antanėlis ir Aurelija buvo 
dvynukai ir gyveno sename bu
te, Čikagos mieste. Jie negalėjo 
atsiminti, kada ten atsikraustė, 
bet mama sakė, kad vaikai tuo 
metu buvo maždaug dvejų metų 
amžiaus. Tai reiškia prieš pen
kiolika metų.

Kai vaikai grįžo namo, grei
tai nusivilko šiltus drabužius ir 
nuėjo į kambarį padėti šeimai 
puošti Kalėdų eglutės. Aurelija 
tyliai nubėgo į savo kambarį ir 
po pagalve padėjo tą naują 
“žaislą”, kad niekas nesurastų, 
ir grįžo atgal. Tėtė atnešė dova
nas, kurios buvo padėtos po pa
puošta eglute.

Buvo Kūčių vakaras, visi ėjo 
miegoti anksti, kad rytą galėtų 
atsikelti ir pamatyti, ką atnešė 
Kalėdų senelis. Kai visi užmigo, 
Antanėlis išlipo iš lovos ir tyliai 
nuėjo į Aurelijos kambarį. “Au
relija, kelkis!” sušnibždėjo 
Antanėlis. Greitai ji atsikėlė ir 
beveik iškrito iš lovos, nes buvo 
išsigandusi. “Ko tu nori, Anta
nai?” - piktai paklausė Aurelija. 
Antanas uždegė jai .skaitymo 
lemputę ir paklausė: “Kur pa
dėjai tą kontrolę?” “Po pagalve, 
kad niekas nesurastų” - atsakė 
Amelija - “Ar galima bandyt ją 
spausti?” - vėl paklausė Ameli
ja. “Galima, jeigu nori, bet mes 
nežinom kas atsitiks” - atsakė 
Antanėlis.

Antanėlis paėmė kontrolę ir 
paspaudė vieną mygtuką, kuris 
rodė 1901. Kambarys pradėjo 
suktis ir visi baldai greitai din
go, bet kiti atsirado. “Kur mes 
esame, Antanai?” - sušuko Au
relija. “Tikrai nežinau” - atsakė 
Antanas. Ant tos pačios lovos 
krašto, km prieš keletą minučių 
sėdėjo Aurelija, dabar ten sėdė
jo berniukas, apsirengęs seno
viškais drabužiais. “Ką jis daro 
mano lovoje ir kodėl mes čia 
stovime?” - paklausė Aurelija. 
“Berniuk, km mes esame ir ke
linti dabar metai?” - kreipėsi 
Antanas. “O kas Jūs esate ir 
kaip čia atsiradote?” — nustebęs 
paklausė berniukas. “Ne, pirma 
tu atsakyk į mūsų klausimą” - 
atsiliepė Aurelija.

“Gerai, gerai. Dabar 1901 
metai ir yra Kūčių vakaras. Aš 
čia gyvenu jau 15 mėtų, o už ke
leto dienų švęsiu savo 17-tą 
gimtadienį. Dabar pasakykit, 
kas Jūs esate ir ką darote mano 
kambaryje?” - klausė berniu
kas. “Mes irgi čia gyvename, bet 
ateityje” - atsakė Antanas. 
“Tikrai? Negali būti!” - nuste
bęs pasakė berniukas. “Gali bū
ti, nes mes paspaudėme kontro
lės mygtuką ir atsiradom čia”. - 
ramiai paaiškino Antanas. “O 
koks tavo vardas?” - klausė Au
relija. “Aš - Tomas. O kokie Jū
sų vardai?”/ “Aš esu Aurelija, o 
čia mano brolis Antanas” - pa
aiškino mergaitė. “Ar galime 
apžiūrėti mūsų .... jūsų namus? 
Būtų įdomu pamatyti, kaip vis- 

(Nukclta į 4-tą psl.)

ŠVENTOJI ŠEIMA, Dievo rankos vedama per kančias j pergalę

Atpažinti Jėzaus veidą silpnuosiuose
Neįgaliųjų žmonių globos bendruomenė Lietuvoje, įsteigta 
kanadiečio Jean Vanier ir pavadinta “Tikėjimo ir šviesos” 

bendruomene
IRENA MORKUV1ENĖ

Turbūt daugeliui katalikų, 
bent kiek besidominčių paskuti
nių dešimtmečių krikščioniškais 
judėjimais, nereikia pristatinėti 
garsaus kanadiečių diplomato 
sūnaus, filosofijos-teologijos 
daktaro, “Arkos” bendruome
nių steigėjo Jean Vanier. Atsi
liepdamas į Jėzaus raginimą pa
tarnauti mažiausiems mūsų bro
liams, kartų su savo bendramin
čiais Prancūzijoje 1971 m. jis or
ganizavo viso pasaulio protiškai 
neįgalių žmonių ir jų draugų pi
ligriminę kelionę į Lurdą. Ji iš
siliejo į džiaugsmo giesmę ir ta
po malonės ženklu šeimoms, 
auginančioms vaikus su negalia. 
Šis dvasinis žygis tapo bendruo
meninio judėjimo pradžia. Taip 
gimė “Tikėjimas ir šviesa” - 
žmonių su negalia (jie vadinami 
bičiuliais), jų tėvų bei draugų 
bendruomenė, pasklidusi po vi
są pasaulį. “Tikėjimo” - nes visi 
trokšta dalintis Jėzaus draugys
te. “Šviesos” — nes sunkumai, 
kančios ir ligos būnant kartu, 
tampa meilės ženklais, vedan
čiais į tarnystę bei džiaugsmą.

1991 m., kai Jean Vanier at
vyko į Lietuvą pasidalinti tar
nystės silpniesiems patirtimi, 
Vilniuje gimė pirmoji “Tikėjimo 
ir šviesos” bendruomenė. Dabar 
tokios bendruomenės jau yra 
aštuonios. Jos vienija apie 150 
žmonių. Trys pasitikėjimo bend
ruomenės susibūrė Vilniuje, dvi 
- Kaune/po vieną Kretingoje, 
Panevėžyje bei Marijampolėje. 
Visų Lietuvos bendruomenių 
dvasinis ganytojas ir rūpestin
gas globėjas yra Vilniaus arki
vyskupas A. J. BaČkis.

Sutrikusio intelekto žmo
nėms, tėvams ir juos palaikan
tiems draugams skirtos “Tikėji
mo ir šviesos” bendruomenės 
nėra labdaringos organizacijos, 
bet rūpinasi dvasiniais dalykais, 
todėl, nepaisant to, kad jau yra 
bent kelios organizacijos, re
miančios neįgaliuosius, šeimos, 
atėjusios pas mus, visų prima 
trokšta tobulėti dvasiniame gy
venime ir nuoširdžiai bičiuliautis.

Mūsų bendruomenės veiklą 
nustato “Chartija”. Kiekvieną 
mėnesį ir švenčių progomis 
bendruomenės rengia susitiki
mus. Tarp susitikimų lankome 
šeimas, auginančias vaikus su 
negalia, rengiam draugams pa
skaitas, stovyklaujame, verčia
me knygas šia dar mažai Lietu
voje paliesta tema. Kiekviena 
trečiadienį maldoje vienijamės 
su visame pasaulyje pasklidu
siais šio judėjimo broliais bei se

sėmis. Kartu, it viena šeima, su
sirenkame į rekolekcijas ar di
desnes vasaros stovyklas, kurias 
ruošia visos bendruomenės. 
Prieš kelis metus į Palūšėje su
rengtas rekolekcijas atvyko ir 
mūsų steigėjas Jean Vanier. 
Džiaugiamės, kad stovykloje ga
lėjo dalyvauti apie 300 žmonių 
(bičiuliai, jų tėvai, draugai, pri
jaučiantys). Sulaukėme svečių ir 
iš Rusijos, Latvijos, Estijos.

Labai svarbu žmonėms su 
negalia padėti atrasti jų vietą 
bendruomenėje ir Bažnyčioje. 
Visi bendruomenės nariai sten
giamės būti dvasios vargdie
niais, mažaisiais ir nuolankiau
siais, kaip to trokšta Jėzus. Per 
silpnuosius mokomės mylėti, at
leisti, būti jautriais ir atvirais, 
nešti ramybę ir liudyti Kristų. 
Silpnieji, čia lygūs stipriesiems - 
tiek sprendžiant bendruomenės 
klausimus, renkant atsakinguo
sius, tiek organizuojant stovyk
las ar keliaujant. Keista ta mūsų 
bendruomenė - toks trapus 
Dievo ženklas, ramybės oazė 
bėgančioje žmonių jūroje, nesi
baigianti piligrimystė tiesos ir 
ištikimybės link.

Tradiciškai kiekvieną rude
nį kaip tikri piligrimai aplanko
me Šiluvą ir kitas žymiausias 
Lietuvos šventoves. Su didžiau
siu entuziazmu geros valios 
žmonių remiami šiais jubilieji
niais metais aplankėme visiems 
pasaulio krikščionims brangias 
vietas Romoje, Asyžiuje, Padu
voje... Ši kelionė daugeliui 
bendruomenės narių, ypač mū
sų neįgaliesiems, buvo reta ir 
nuostabi proga sustiprinti savo 
tikėjimą, prisiliesti prie Visuoti
nės Bažnyčios šerdies, gyvai pa
žinti Tradiciją, kurioje visi drau
ge statome Dievo karalystę.

Uoliai, su malda rengiamės 
2001 metais velykinei piligri
mystei į Lurdą, ten, kur bend
ruomenė gimė. Tradiciškai kas 
dešimt metų čia atkeliauja “Ti
kėjimo ir šviesos” bendruome
nės iš viso pasaulio (šiuo metu 
visame pasaulyje jų yra apie 
1400). Šiais metais švęsime savo 
judėjimo gyvavimo trisdešimt
metį. Kartu šu Marija melšime 
dvasinio atsinaujinimo, perkeiti
mo malonės mums bei visam 
pasauliui. Kiekvienas į savo gy
venimą įsileisime daugiau vil
ties. Keliaudami visuomet mo
komės tarnystės artimui, liudija
me tai, kuo gyvename, savo kas
dienybe kartu su šv. Pauliumi 
skelbiame, kad Dievas pasiren
ka tai, kas silpna ir kvaila, kad 
sugėdintų išminčius.

Žinoma, į piligrimystę ne
galės vykti visi norintys mūsų 
Bendruomenių nariai. Dauguma 
šeimų, auginančių vaikus su ne
galia, nei pasvajoti sau nelei
džia, kad kada nors galės ke
liauti - kartais vaikus globoja 
vienos tik pensiją gaunančios 
motinos, kurios vos suduria galą 
su galu. Jauni draugai, dažniau
siai studentai, taip pat gyvena 
gana kukliai. Bendruomenėje 
renkamas labai simbolinis mo- 
kestis-auka taip pat mažai ką 
gelbsti. Todėl organizuojant 
bendrus renginius, stovyklas ir 
keliones tenka ieškoti rėmėjų ir 
geraširdiškų aukotojų, Nuošir-
džiai prašytume visus, kurie gali

Č. SENKEVIČIUS

Iš kažkur atskridusi snaigė 
atsimušė į langą, išskydo ir plo
nyte srovele ėmė tekėti palan
gėm Šiapus stiklo srovelę sekė 
mažytis Miriam pirštelis, tartum 
norėdamas sulaikyti lašelio rie
dėjimą. Penkerių metukų mer
gytei buvo viskas įdomu, kas dė
josi už lango. Žvirbliuko čirkš
telėjimas, gatvės grindinio dun
dėjimas, kažkur šūvių pykštelė- 
jimai sakyte sakė, kad už to na
mo sienų vyksta kažkoks gyve
nimas ir kad iš ten vieną dieną 
ateis mama ir ją parsives namo. 
Taip sakė ponas Ignas Masiulis, 
ponia Renata ir jų močiutė.

Kai aname kambarėlyje 
mergytė stoviniavo prie lango, 
čia - šitame vyko ruošos darbai. 
Juk jau rytoj Kūčios, ir dar daug 
kas nepadaryta. Renata triūsė 
virtuvėje ir pro praviras duris 
vis ką nors pasakydavo savo vy
rui ar mamai, kurie buvo užsi
ėmę didžiajame kambaryje - ji 
tvarkė indaują, valė sidabrą, . 
dėstė lėkštes, lėkšteles, o jis, 
kambario kampe įtvirtinęs eglu
tę, atsisėdo peržiūrėti ką tik 
gautą laikraštį.

- Vis dėlto jėga ta vokiečių 
kariuomenė, - šūktelėjo tarsi 
sau, - ko gero Naujuosius me
tus sutiks Maskvoje...

- Jėga, sakai, - atsiliepė 
močiutė, - tokia ir jėga, jei nuo 
jos reikia slėpti nekaltus vai
kus...

Taip, taip... negerai, - atsi
duso susigriebęs šeimininkas, 
nusiėmė sunkius juodais rėmais 
akinius, atsistojo ir nušlepsėjo 
prie virtuvės durų.

Vokiečių kalbos mokytojas 
Ignas Masiulis apie vaikus visą 
laiką galvojo, nors savų neturė
jo. Galvojo apie tuos, kuriuos 
dabai* reikia slėpti, ir apie tuos, 
kurie laisvi krykštauja kiemuo
se, laukia Kalėdų, laukia dau
giau sniego, dovanų, saldumy
nų. O dar taip neseniai visi 
buvo lygūs ir laimingi. Nieko 
panašaus nebėra. Gatvės grindi
niu prakaukšėjo svetimos ka
riuomenės dalinys, tartum tai 
patvirtindamas, nuskambėjo dai
na “ wit marschieren”...

- Kur Miriam? - pastebėju
si vyrą klausė Renata.

- Žaidžia savo kambarėlyje.
- Vargšė mergytė, - atsilie

pė močiutė.
- Ar galutinai susitarei su 

kunigu Antanu? - vėl balsas iš 
virtuvės.

- Susitariau... pažadėjo... Ka
lėdų dieną popiet...

Renata Masiulienė visada 
rūpindavosi visais ir viskuo. 
Toks jau buvo jos moteriškas 
būdas. O apie vaikus lygiai vie
nodai galvojo kaip ir jos vyras, 
nors ji nebuvo mokytoja. Ji jau 
keletą metų dirbo slauge miesto 
ligoninėje, nr. 2. Kai mokslus 
baigusi tą darbą pradėjo, gyve
nimas plaukė kaip rami upė 
tarp žydinčių pievų ir sodų. Kuo 
nusikaltom, kad viskas susijau
kė ir dar toliau jaukiama? Klau
simas kaip nepagydoma liga 
plėtėsi, silpnino jėgas, o gyventi 
reikėjo. Ir šventėms ruoštis rei
kėjo, nors kaip sunku bebūtų 
buvę.

- Žinai, jeigu ne Vilius, bū
tume likę be silkių, - garsiai pri
siminė Renata, pagalvojusi apie 
savo mokslo draugą.

- Sunku čia dabar būtų gy
venti be pagalbos, - atsiliepė vy
ras, apsisuko ir grįžo į kampą, 
kur kvepėjo eglutė. Dabar jau 
būtų laikas šaukti Miriam, kad 
padėtų ją puošti.

Močiutė, Elena Montvilie
nė, dėliojo, rūšiavo šaukštus, 
peilius, tartum žaiste žaidė, kad 
tik būtų kuo nors užsiėmusi, nes 
nedirbant taip ir slenka tamsių 
minčių debesys. Nepriklauso
mybei baigiantis palaidojo savo 
vyrą, laimingą, nemačiusį oku
pacijų. Priėmė dukters pasiūly
mą kartu gyventi. Žinojo, kad 
šiuose namuose jau labai pra
vers trečias žmogus, kai du kas
dien apsikrovę savais darbais ir 
buitiniais rūpesčiais. Jautėsi lai
minga ir reikalinga galėdama 
dukteriai pagelbėti. Tik šiemet, 
va baigiantis vasarai laimę pa
keitė baimė. Anas lietingas ir

<***W*>*
ir nori - nors ir kukliai - parem
ti mūsų iniciatyvas, nes vieni į 
šią kelionę negalėsime išvykti.

Adresas aukoms: “Tikėjimo 
ir šviesos” bendruomenė, Lietu
vos taupomasis bankas, Vil
niaus skyrius; sąskaitos numeris 
- 1100892036, banko kodas - 
6011. Adresas informacijai: Ire
na Morkuvienė, Goštauto 3/24- 
40, Vilnius 2001, Lithuania. 

tamsus vakaras buvo viso to 
pradžia. Pro duris įstumta su
šlapusi ir labai išsigandusi mer
gytė stovėjo su vokeliu rankoje 
ir verkė. Renata įsivedė mergai
tę virtuvėn, davė karštos sal
džios arbatos ir perskaitė laiš
kelį: “Pagelbėk, jei gali.,. Rebe- 
ka”. Kaip kitaip, kai vargšė ben
draklasė prašo pagalbos. “Lai
kinai, laikinai, paskui pažiūrė
sim”... - kalbėjo tada žentas, 
kurio sprendimas buvo galuti
nis. Ir štai šiandien jis su ta 
miela mergyte puošia eglutę,, 
aiškina apie gimusį Dievulį, 
medelio viršūnėn įkelia auksinę 
Betliejaus žvaigždę...

* * *

Kalėdų popietė buvo tikrai 
šventiška. Moterys mergaitę ap
vilko balta suknyte, galvutę pa
puošė baltu kaspinėliu, pastatė 
prieš veidrodį. Miriam žiūrėjo į 
save akis išputusi. Ak, kad ma
ma ją tokią gražią dabar pama
tytų...

Po krikšto, kurio metu mer
gaitei buvo suteiktas Aldonos 
Teresės vardas, Masiuliai klau
sėsi kunigo Antano Rimeikos 
pasakojimų apie sunkiuosius šių 
dienų bandymus, Dievo skirtą 
egzaminą, kuris atrinks ir pada
lins visuomenę, suardys tautos 
vienybę. Bet visa turime priimti 
gera valia, nes negalime būti 
blogi tik todėl, kad kiti blogi.

Naujoji krikščionė prie eg
lutės dėstė ant grindų naujau
sius, vakar gautus žaisliukus. 
Baltas medinis arkliukas, mo
čiutės pasiūta Raudonkepurai
tė, iš vatos padarytas išsipūtęs 
kaip gyvas sniego senis, iš kaž
kur “atklydę” nuzulintom kepu
rėm nykštukai - tai jau tikras 
kalėdinis pasaulis, į kurį bežiū
rint švietė tamsiai mėlynos mer
gaitės akytės...

- Ar ji tikrai laiminga? - 
pašnibždėjo Renata.

- O mes? - lyg sau suabejo
jo mokytojas.

- Viskas priklauso nuo to, 
kiek įstengiame‘jausti mus ve
dančią Dievo ranką, - įsiterpė 
kunigas.

Iš virtuvės padvelkė malo
niai erzinantys kvapai. Atėjo 
laikas susėsti prie baltai dengto 
stalo, uždegti žvakutes. Visi su
sėdo, pasimeldė. Močiutė patai
sė žegnotis besimokančią mer
gytę, šeimininkas 'pripylė po 
taurelę degtinės.

- Su šventėm!... Už krikšty
nas!...

- Už geruosius žmones, - 
atsiliepė kunigas.

- Už teisingumo pergalę, - 
pridėjo močiutė.

Papietavus, ruošiant kavą, 
staiga kažkas pasibeldė. Močiu
tė pašoko, griebė mergaitę už 
rankos ir stumte įstūmė į kam
barėlį, o šeimininkas tuo metu 
pravėrė duris į koridorių.

Prieš jį stovėjo Vilius, tie
sus, uniformuotas, juodais ži
bančiais batais.

- Atėjau atsisveikinti, - tarė 
nelauktasis svečias, - gavau kitą 
paskyrimą.

- Prašau, įeikite...
. - Viliau, iš kur tu? - prišo

ko Renata, - ir dar toks gražus, 
tikras riteris, - pasišaipė.

Vilius Liongys, Renatos ben
draklasis, geras mokinys, dar 
geresnis sportininkas, frontui- 
praūžus dirbo saugume vertėju, 
paskui kažką kito. Niekas tikrai 
nežinojo, niekas neklausinėjo, 
nes tai būtų buvęs bergždžias 
dalykas. “Gestapo” - tai žodis 
atsargiai tariamas arba dar ge
riau iš viso nutylimas. Užtat nė 
artimiausi draugai nedrįso Vilių 
klausinėti, kaip ten patekęs ir

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠEIMOS NARIAI, BRANGŪS TĖVYNĖS LIETUVOS 

SESĖS IR BROLIAI
"Be paliovos sruvena laikas. 
Jisai atrodo
Tartum simfonija,
Kurią orkestras groja man“

M. K. Čiurlionis 
Čiurlionis, kurio jubiliejų minime, jau šimtą metų moko mus 

gėrėtis pasauliu, moko mus žmoniškumo, jautrumo ir atvirumo. 
Baigiame 2000-uosius metus. Vėl gaudžia Kalėdų ir Naujųjų metų 
varpai, skatindami neprarasti vilties, siękti taikos, ramybės ir 
džiaugsmo...

Užsienio lietuviai, susitelkę visus jungiančioje Pasaulio lietu
vių bendruomenėje, kurios stiprybė yra tautinis sąmoningumas ir 
organizuotumas, sveikina seses ir brolius lietuvius Švenčių proga 
linkėdami bendrom jėgom padėti naštą nešt vienas kitam ir vilties 
žiburį uždegti visiems!

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba,
2000 m. Kalėdos

kodėl, kaip sekasi.
Šią akimirką jis čia. Stovėjo 

prieš, gerai pažįstamus, išsigan
dusius, sumišusius, gal kiek ir 
paraudusius. Taip netikėtai už
kluptiems sunku buvo valdytis, 
nors Renata dar bandė nevyku
siai juokauti, gal tikėdama, kad 
šitaip bus lengviau uždengti su
sijaudinimą ir baimę. .Nebuvo 
lengva nė Viliui, išvydusiam to
kį nelauktą sumišimą. Kurį lai
ką jis stovėjo akis į lubas įbedęs, 
tartum nenorėdamas nieko ma
tyti ar leisdamas šeimininkams 
atsipeikėti. Visi tylėjo lyg lauk
dami,, kad kažkas įtempto nu
trūktų. Užteko Viliui dirstelti į 
eglutę, pamatyti ten ant grindų 
išsklaidytus žaislus, atidžiau įsi
žiūrėti į bevaikių Masiulių vei
dus, kad suprastum, jog čia kaž
kas tikrai slepiama. O tas “kaž
kas” šiomis dienomis - ne pir
mas ir turbūt ne paskutinis. Vi
lius pasijuto užklupęs nusikals
tamą veiklą.

Kur vaikas? - griežtai pa
klausė ir lyg pats nusigandęs 
savo pakelto Balso, - tyliau pri
dėjo, - spėju, kad jūs nuo ma
nęs kažką slepiate...

Visi tylėjo. Meluoti ar tiesą 
sakyti? Už ko grieBtis, kad būtų 
geriau?... Tie ūžtelėję klausimai 
ir besitęšianti tyla buvo baises
nė už bombos trenksmą. Sle
gianti įtampa staiga ir nelauktai 
pavirto tikroviška baime, kai 
prasivėrė durys ir kukčiodama 
mergytė pribėgo prie močiutės, 
prisiglaudė, stipriai įsikibo į 
moters drabužį.

- Ak, šitaip? - viską jau aiš
kiai pamatęs tarė Vilius ir žen
gė prie mergaitės.

- Koks tavo vardas? - klau
sė jau kiek švelnesniu tonu.

Mergaitė tylėjo ir verkė. 
Močiutė tvirtai spaudė ją prie 
savęs, šluostė ašaras.

- Rebekos dukrytė... atsi
meni juk žydaitę Rebeką... - 
staiga atsivėrė Renata, nes jo
kios geresnės išeities nebebuvo.

Vilius papurtė galvą lyg ko 
nenorėdamas ar priešindamasis. 
Atsitraukė, nuleido akis.

- Vargšė mergaitė, - įsiter
pė kunigas, - nebijok, neverk, - 
ramino.

Vilius glamžė savo išvaiz- 
dingą kariškio kepurę. Suglu
męs, o gal ir su savimi kovo
damas priėjo.prič eglutės, pa
čiupinėjo vieną papuošalėlį, pa
lietė kitą. Kas žino, gal ir savo 
vaikystę prisiminė, kuri buvo 
kitokią negu šios mergytės. Kas 
žino?.. Niekas nieko nebesakė, 
o tik laukė vienokio ar kitokio 
sprendimo.

- Mane siunčia į frontą, - 
tarė Vilius, - turbūt teisingai da
ro, nes aš nesugebu gerai atlikti 
saVo pareigų... tai patvirtina ir šis 
su jumis atsisveikinimais...

- Viliau! - šūktelėjo Renata.
- Atleisk, kad sujaukiau jū

sų ramią ir šventą Kalėdų die
ną, — kiek drebančiu balsu atsi
prašė, apkabino savo bendra
klasę, pabučiavo... - atsimenu 
Rebeką, atsimenu gerai... - dar 
pridėjo.

Šeimininkas ir kunigas sto
vėjo nuleidę galvas, gal meldėsi, 
gal dėkbjo Dievui.

- Sėkmės jums visiems ir 
linksmų Kalėdų, - apžvelgė 
kambarį, atidžiau pažiūrėjo į 
papuoštą mergytę, pasitraukė 
prie durų ir ryžtingai tarė:

- Aš čia nebuvau ir nieko 
nemačiau...

Girdėjosi jo nutolstantys 
žingsniai... Silpnėjantis jų garsas 
sprogo nelauktai dideliu 
džiaugsmu. Jokia Kalėdų dova
na negalėjo būti brangesnė už 
šią akimirką.



® LAISVOJE TEVIftlEJE
PRIIMTA TARPTAUTINĖ 

SUTARTIS

Lietuvos seimas lapkričio 21 
d. vienbalsiai pritarė Lietuvos pri
sijungimui prie 1979 m. Tarptau
tinės konvencijos dėl kovos su 
įkaitų ėmimu, rašo ELTA/- 
LGTIC. Jos nuostatos įpareigoja 
valstybes rūpintis jų teritorijose 
įkaitais paimtais asmenimis ir 
teikti jiems visapusę pagalbą. Da
lyvės taip pat įsipareigoja užkirsti 
kelią pasirengimui daryti tokius 
nusikaltimus, dalyvauti tarpvals
tybiniame teisiniame bendradar
biavime šioje srityje. Lietuva yra 
patvirtinusi didžiąją, dalį tarptau
tinių konvencijų, tvarkančių vals
tybių bendradarbiavimą baudžia
mosiose bylose bei 1977 m. Euro
pos tarybos konvenciją dėl kovos 
su terorizmu.

LAIŠKAS PRIEŠ LENKUS

Dienraštis “Lietuvos aidas”, 
lapkričio viduryje išspausdino 30- 
ties lietuvių visuomenės veikėjų 
atvirą laišką, kuriame nagrinėja
mi 1920-1939 metų Rytų Lietuvos 
okupacijos padariniai ir “kiti 
skausmingi Lietuvos ir Lenkijos 
santykių aspektai”, rašo BNS/- 
LGTIC. Laiške, adresuotame 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių va
dovams, raginama įsigilinti į isto
rijos pamokas, laužyti mąstymo 
vaizdinius, ryžtis oficialiai pripa
žinti, jog 1920 m. Lenkijos agre
sija ir Rytų Lietuvos, aneksija 
1922-1939 m. buvo neteisėti ak
tai; smerkiami Lenkijos Armijos 
Krajovos veiksmai ir neigiamai 
vertinama lenkų išeivijai paramą 
teikianti organizacija “Wspolnota 
Polska”. Lenkijos spaudoje kilo 
protestai prieš tautinę neapykan
tą skatinantį laišką, tačiau Užsie
nio reikalų ministerija oficialaus 
pareiškimo neskelbs. Abiejų vals
tybių URM atstovai pabrėžė, kad 
svarbiau dėmesį skirti dabarties ir 
ateities problemoms. •

APKLAUSOS REZULTATAI

Lapkričio 18 d. BNS/LGTIC 
paskelbė rezultatus 1999 m. vyk
dytos apklausos 25 valstybėse. 
Šių Europos sąjungos narių bei 
jos kandidačių kraštų gyventojai 
atsakė į 173 klausimus. Paaiškėjo, 
kad beveik kas trečias 46-56 m. 
Lietuvos gyventojas save laiko 
“nevykėliu”, netiki ateitimi, yra 
nepatenkinti gyvenimu, nemano, 
kad gali jį pakreipti norima link
me. Daugelis žmonių yra nusivylę 
reformomis, nepasirengę laisvam 
kapitalo bei darbo jėgos judėji
mui. Iš visų apklaustų valstybių 
Lietuva pirmauja pagal norą, kad

darbu turėtų būti aprūpinami pir
miausia nuolatiniai šalies gyven
tojai, o ne imigrantai (94.2% taip 
mano Lietuvoje, 90.7% - Lenkijo
je, 74% - Latvijoje, 47% - Estijo
je). Užsienio bendrovėmis pasiti
ki tik 17% Lietuvos gyventojų, 
mažiausiai iš visų apklaustų vals
tybių, taip pat mokesčių nemokė
jimą pateisina daugiausia Lietu
vos gyventojų iš visų ES kraštų ir 
kandidačių. Kyšių ėmimą pateisi
na 67% apklaustųjų, vairavimą iš
gėrus - 76%. Lietuvoje 56% ma
no, kad reikia stipraus vadovo, 
kurio nevaržytų nei parlamentas, 
nei rinkimai, o 30% mano, kad 
Lietuvos politinė sistema yra la
bai bloga. Tik 23% mano, kad 
Lietuvoje gerbiamos žmogaus tei
sės, tik 21% pasitiki valstybės tar
nautojais, vos 26% pasitiki polici
ja. Tačiau žiniasklaida pasitiki 
77% gyventojų, daugiau negu bet 
kuri kita Europos šalis. Lietuvoje 
tarp svarbių ugdytinų savybių vai
kuose tik 58% gyventojų nurodė 
toleranciją, tik kas trečias pažy
mėjo “geras manieras”. Darbštu
mą pabrėžė 87%, savarankišku
mą bei ątsakomybės jausmą - 
77%.

•PASKIRTI DIPLOMATAI
Lapkričio 17 d. Lietuvos pre

zidentas Valdas Adamkus suteikė 
aukščiausią - nepaprastojo ir įga
liotojo ambasadoriaus diploma
tinį rangą keturiems asmenims. 
Pirmas yra buvęs seimo narys 
Egidijus Bičkauskas, kuris buvo 
pirmasis Lietuvos atstovas Mask
voje ir ten ėjo laikinojo reikalų 
patikėtinio pareigas. Antrasis - 
Aurimas Taurautas, anksčiau dir
bęs ambasadoriumi prie Europos 
tarybos, dabar - užsienio reikalų 
ministerijoje. Šis rangas taip pat 
paskirtas buvusiam Lietuvos am
basadoriui Suomijoje Petrui Auš- 
trevičiui, kuris vadovavo Europos 
komitetui ir dirbo kancleriu kon
servatoriaus Andriaus Kubiliaus 
vyriausybėje. Ketvirtasis jį gavo 
buvęs Lietuvos ambasadorius Is
panijoje Giedrius Čekuolis, pa
skirtas vyriausiuoju Lietuvos įsi
jungimo į Šiaurės Atlanto sutar
ties organizacijos koordinatoriu
mi. Iš viso turinčių nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus diplo
matinį rangą turi 28 lietuviai.

PROJEKTAS SU SUOMIJA

Gruodžio 1 d. prasidėjo nau
jas bendras Lietuvos ir Suomijos 
pasieniečių projektas, kurio-tiks
las yra patobulinti vidaus reikalų 
sistemos įstatymus, kurti ir plėtoti 
registrus, tobulinti sienos kirtimų 
procedūras bei mokyti pasienio

Aušros Vartų šventovė Vilniuje, traukianti maldininkus bei lankytojus ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš visų pasaulio šalių Nuotr. L.G.

Rašo Maironio mokyklos moksleiviai

personalą, rašo BNS/LGTIC. 
Lapkričio 23 d. Lietuvoje Viešintis 
Suomijos sienos apsaugos tarny
bos vadas generolas Hannu Aho- 
nenas ir Lietuvos vyriausiasis pa
sienio policijos komisaras Algi
mantas Songaila pasirašė 2001 m. 
dvišalio bendradarbiavimo proto
kolą. Jame numatytas bendradar
biavimas įvairiose srityse, pvz. 
narkotikų paieškos, aviacijos bei 
laivų panaudojimo sienų apsau
gai. Numatoma Nurengti Suomi
jos sienų apsaugos tarnybos štabo 
pareigūnų vizitą į Lietuvą, moky
mus sienos apsaugos, veiklos ir 
biudžeto planavimo kontrolės, jū
ros sienos apsaugos klausimais.

KURŠIŲ NERIJA - SĄRAŠE

Lapkričio 30 d. UNESCO 
Pasaulio paveldo komitetas nuta
rė Kuršių neriją įtraukti į Pasau
lio paveldo sąrašą šalia kitų pa
saulinės reikšmės .gamtos- ir kul
tūros objektų. Kuršių nerijos įra
šymas buvo bendra Lietuvos ir 
Rusijos 'iniciatyva, apimant abi
pus sienos esančias Kuršių nerijos 
dalis. Tai antrasis Lietuvos objek
tas šiame sąraše - 1994 m. į Pa
saulio paveldo, sąrašą buvo 
įtrauktas Vilniaus senamiestis.

PABRANGS TELEFONO 
POKALBIAI

“Lietuvos telekomo” vadovai 
lapkričio 27 d. paskelbė, kad nuo 
2001 metų sausio pradžios 33% - 
nuo 9 iki-12 centų už minutę - 
bus padidintos vietos telefono po
kalbių kainos dienos metu. Taip 
pat numatoma panaikinti nemo

kamą pokalbių valandą gyvento
jams. Tarpmiestinės pokalbių kai
nos liks tos pačios - 37 centai už 
minutę vadinamo “piko” valan
domis, o ne “piko” valandomis, 
skaičiuojamomis nuo 6 iki 7 vai. 
ryto, nuo 8 iki 12 v.v. ir nuo 6 v. 
ryto iki 12 v.v. švenčių ir poilsio 
dienomis, kainuos 25 centai už 
minutę, nakties metu - nuo 12 v. 
nakties iki 6 v. ryto visomis dieno
mis kainuos 12 centų už minutę. 
Visuomenėje ir seime kilo smar
kūs protestai prieš kainų pakėli
mą. Pats ministeris pirmininkas 
Rolandas Paksas stengsis jį su
švelninti, rašo BNS/LGTIC. Susi
siekimo ministerija turi nustatyti, 
ar didindamas kainas “teleko- 
mas” neviršija privatizacijos me
tais (1998 m.) leidimuose (“veik
los licencijoje”) numatytų ribų.

NAUJOS MONETOS

BNS/LGTIC žiniomis, lapkri
čio 30 d. į apyvartą buvo išleistos 
naujos 100 litų aukso ir 50 litų si
dabro proginės monetos, skirtos 
didžiajam Lietuvos kunigaikščiui 
Vytautui. Skulptoriaus Antano 
Žukausko aukso monetos išleis
tos 2,000 vienetų tiražu, sidabro - 
2,500 vienetų tiražu. Monetų 
briaunose užrašyta “Iš .praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia”. 
Šimto litų moneta yra trečia Lie
tuvos banko į apyvartą išleidžia
ma aukso moneta. Buvo 1 lito 
aukso moneta, skirta Lietuvos 
banko ir lito 75 metų sukakčiai ir 
10 litų moneta, išleista dalyvau
jant tarptautinėje programoje 
“Mažiausios aukso monetos pa
saulyje. Aukso istorija”. RS J

visus lietuvius plačiame 
pasaulyje su

ŠV. KALĖDOMIS ir 
NA U JAISIAIS METAIS!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras 
vadovai ir tėvų komitetas

(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kas atrodė senais laikais?” - pa
klausė Antanas.

“Gerai, - atsiliepė Tomas, - 
bet mes turime būti labai tylūs, 
kad neprikeltume mano tėve
lių”. Tomas nusivedė Aureliją ir 
Antaną į svečių kambarį ir pa
rodė jiems savo Kalėdų eglutę. 
Antanas ir Aurelija stovėjo pa
kėlę galvas ir žiūrėjo į aukštą 
medį. Buvo tikra eglė, o ne 
plastikinė, kurią kiekvienais 
metais naudojo Aurelijos ir An
tano šeima. “Ar jums patinka 
mūsų eglutė?” - paklausė To
mas. “Labai! - atsakė Antanas.
- Mūsų laikais niekas nenaudo
ja tikrų medžių, nes būna per 
daug darbo viską išvalyti po Ka
lėdų”.

“Aurelija, aš manau, mes 
turime grįžti namo, kad gerai iš
simiegotume, - susirūpino An
tanas. “Gerai sakai, bet kur pa
dėjai kontrolę, Antanai?” - pa
klausė Aurelija. “Kitame kam
baryje. Einam surasim ir pa- 
spausim mygtuką, kad vėl galė
tume grįžti į savo laiką” - tarė 
Antanas.

Kai visi trys įėjo kambarin, 
Antanas paėmė kontrolę, atsi
stojo šalia Aurelijos ir suradęs 
numerį 2000 jį paspaudė. Deja, 
niekas nesikeitė. “Antanai, - iš
sigandusi sušuko Aurelija, - ko
dėl mes dar čia, kodėl niekas 
nepasikeitė?”. “Aš nežinau”, - 
kratydamas kontrolę atsakė An
tanas. Gal baterijos nebeveikia,
- garsiai galvojo Antanas. - To
mai, ar turite naujų baterijų?” 
“Kas yra baterijos? - paklausė 
Tomas. - Mes tokių dalykų ne
turime”. “Jūs neturite baterijų? 
Negali būti! Mums reikia bate
rijų dabar, nes aš noriu grįžti 
pas mamą”, - sušuko Aurelija ir 
pradėjo verkti.

“Aš nežinau, ką mes galime 
padaryti - ramiai atsakė Tomas.
- Galime prijungti vielą prie 
elektrinės lemputės ir prie jūsų 
kontrolės. Gal veiktų, tik reikia 
išbandyti”. “Ar turi vielos, To
mai?” - paklausė Aurelija. 
“Taip' Čia mano stalčiuose vis
ko yra” - atsakė Tomas. Visi 
trys pradėjo darbuotis. Aurelija 
davė Tomui savo plaukų segtu
kus, kad berniukai galėtų sudėti 
vielas.

Kai viskas buvo prijungta, 
Antanas paspaudė mygtuką. Pa
mažu kambarys pradėjo suktis 
vis greičiau ir greičiau. Aurelija 
užsimerkė, o kai atsimerkė vėl 
buvo savo kambaryje. “Antanai, 
mes grįžome!” - sušuko Aureli
ja. “Nešauk, Aurelija, tėveliai 
pabus ir tada klaus, ką mes da
rome” - sudraudė Antanas. 
“Kur aš esu?” - staiga pasigirdo 
Tomo balsas. “Ką tu čia darai? 
Kodėl nepasilikai 1901 metuo
se? O norėjai pamatyti mūsų 
Kalėdų eglutę?” - Juokavo An
tanas. “Ne! Aš noriu būti savo 
šiltoje lovoje, kur niekas nebesi
keičia. Siųsk mane namo”. - pa
prašė Tomas. “Gerai, bet pir
miausia reikia surasti naujų ba
terijų”. Aurelija greitai surado 
savo “Walkman”, išėmė bateri-
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jas ir įdėjo į kontrolę, padavė 
Tomui ir liepė spausti 1901 
mygtuką. Visi atsisveikino, ir 
Tomas, paspaudęs mygtuką, 
dingo.

“Tai buvo smagu, esu tokia 
laiminga, kad galėjau sužinoti 
apie Kalėdas senais laikais, bet 
dabar reikia eiti miegot. Laba- 
nak Antanai”, - pasakė Aureli
ja, įlipo į lovą ir užmigo.

Audra Rusinaitė, XI skyrius

Kalėdinės dovanos
Buvo likusi savaitė prieš 

Kalėdas. Edvardukas jau buvo 
parašęs ir išsiuntė laišką Kalėdų 
seneliui. Jis labai norėjo naujo 
dviračio, kad galėtų važiuoti į 
mokyklą, krepšinio kamuolio, 
megztinio ir kareiviukų.

Tą dieną, kai Edvardukas 
ėjo į mokyklą, sutiko berniuką, 
kurio vardas buvo Tomas. Ed
vardukas niekada nebuvo matęs 
to berniuko mokykloje, todėl 
paklausė: “Į kurią mokyklą ei
ni? Aš nemačiau tavęs savo mo
kykloje”. “Aš neinu į mokyklą” 
- pasakė Tomas.

Edvardukas buvo nustebęs, 
jam atrodė, kad Tomui turbūt 
labai smagu neiti į mokyklą. To
mas sakė, kad visada norėjo eiti 
į mokyklą, tik negalėjo, nes jo 
tėvelis mirė, kai jam buvo dveji 
metai, o mama turėjo visą laiką 
labai sunkiai dirbti. Edvardukas 
nežinojo ką sakyti; jam buvo la
bai gaila Tomo. Edvardukas, 
pažiūrėjęs į savo laikrodį, paste
bėjo, kad vėluojasi į mokyklą.

Mokytoja buvo nepatenkin
ta ir paklausė, kodėl Edvardu
kas pasivėlino. Edvardukas at
sakė: “Aš sutikau berniuką var
du Tomas ir pamiršau apie lai
ką, labai atsiprašau ponia Ba- 
lyta”.

Per pertrauką Edvardukas 
susitiko savo draugus: Joną, Ve
roniką, Algį ir Teresę. Jis jiems 
papasakojo apie Tomą. Visi Ed- 
varduko draugai nusprendė, 
kad jis neturėtų daugiau šnekėti 
ir draugauti su Tomu. Edvardu
kas supyko ir paklausė, kodėl jis 
negali šnekėti su Tomu. Algis 
tarė: “ Todėl, kad neturtingi 
žmonės visada mėgina apvogti 
kitus, jis gal ir tave apvogs!”

Edvardukas jautė, kad To
mas nėra toks žmogus ir nieka
da taip nepasielgs. Tą dieną, kai 
Edvardukas ėjo namo jš mokyk
los, pamatė Tomą. Šis. sėdėjo 
ant šaligatvio. Edvardukas grei
tai pribėgo ir atsisėdo prie To
mo. . Tomas labai apsidžiaugė 
pamatęs Edvarduką. Pasikalbė
ję berniukai galvojo ką toliau 
daryti. Edvardukas pasiūlė eiti į 
parką, bet Tomas nenorėjo to
dėl, kad kiti vaikai jį pamatę 
šaiposi iš jo purvinų ir suplyšu
sių drabužių. Edvardukas sakė: 
“Mums nesvarbu, ką kiti galvoja 
apie mus, mes kartu žaisim ir vi
sai nepastebėsim, kad yra dau
giau vaikų!”

Berniukai bėgo kartu iki 
parko. Edvardukas pastebėjo, 
kad Tomas labai greitai bėga. 
Pirmiausia abu berniukai ėjo į 
supynęs, paskui - į smėlio dėžę, 
ir pagaliau į nuošliaužas. Kol 
berniukai žaidė, kili Edvarduko 
draugai atėjo į parką. Jie pama
tė-Tomą ir Edvarduką žaidžiant 
kartu. Algis sušuko: “Edvarduk, 
ateik čia!”. Edvardukas paprašė 
Tomą, kad palauktų, o pats nu
ėjo pas Algį, kuris kvietė Edvar
duką žaisti krepšinį. Edvardu
kas pirmiausia paklausė, ar ir 
Tomas galėtų žaisti kartu. Algis 
truputį pagalvojo ir sutiko: “Na, 
gerai, galėsim žaisti trys prieš 
tris”.

Edvardukas patenkintas pa
mojo Tomui, kad ateitų ir supa
žindino jį su savo draugais. Visi 
vaikai truputį pažaidė slėpynes, 
o vėliau Keliavo į Krepšinio aikš
tę. Einant į aikštę Edvardukas 
paklausė Tomą, ar jis yra žaidęs 
krepšinį. Tomas sakė, kad kai 
buvo mažas labai daug žaidė su 
savo dėde, bet dabar jau daug 
laiko nebežaidžia.

Algis suskirstė komandas. 
Vienoje buvo Tomas, Edvardu
kas ir Veronika, o kitoje - Al
gis, Teresė ir Jonas. Visi paste
bėjo, kad Tomas buvo labai ge
ras krepšininkas. Vaikai žaidė, 
kol sutemo. Tada atsisveikino ir 
išėjo namo.

Tą naktį Edvardukas-, gulė
damas lovoje, galvojo apie ka
lėdas ir apie dviratį. Jis žinojo, 
kad Kalėdos tai ne tik dovanų 
gavimas, kad tai Jėzaus gimi
mas, tai meilė kitam žmogui. 
Jam tėvelis buvo tai paaiškinęs.

Edvardukas ir kiti jo drau
gai gražiai draugavo su Tomu. 
Kai atėjo Kalėdos, Edvardukas 
gavo višką, ko norėjo, bet svar
biausia - gavo dviratį. Jis atsi
minė, kad Tomas irgi labai daug 
kalbėjo apie dviračius, kad ir jis 
norėjo dovanų gauti dviratį, bet 
jo mama sakė, kad neturi užtek
tinai pinigų nusiųsti laišką Kalė
dų seniui. Berniukas daug gal
vojo ir nusprendė, kad tas dvira
tis atneš daug daugiau džiaugs
mo Tomui negu jam. Edvardu
kas sėdo ant naujo dviračio ir 
nuvažiavo pas Tomą.

Tomas buvo labai patenkin
tas,* kad Edvardukas gavo tokią 
gražią dovaną ir džiaugėsi kartu 
su juo. Tada Edvardukas pasa
kė Tomui, kad čia ne jo dviratis, 
kad Kalėdų senis atsiuntė dvi
ratį į jo namus su Įrašu - “To
mui”. Tomas pradėjo verkti iš 
džiaugsmo. Berniukai liko ge
riausiais draugais. Netrukus To
mo mama rado geresnį darbą, ir 
Tomas pradėjo lankyli mokyklą 
kartu su Edvarduku ir kitais 
draugais. Tai buvo geriausios 
Tomo ir Edvarduko Kalėdos.

Artūras Ramanauskas, 
XI skyrius

Toronto lietuvių ansamblis “ATŽALYNAS” sveikina su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 

visus šokėjus, mokytojus, meninius lietuvių vienetus, organizacijas, rėmėjus, plačiąją lietuvių 

JZ visuomenę ir linki visiems ištvermės, jaunatviško džiaugsmo bei laimingos ateities.
Lietuvos pašto ženklas

Nuotr. M. Pranevičiaus

ristaus gimimo šventė

Sv. (Kalėdų ir

(]\aūjų 2001 metų

Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblis “GYVATARAS” Į

proga sveikiname visus šokėjus, 

mokytojus, rėmėjus ir kitus 

meninius lietuvių vienetus bei 

visus lietuvius plačiame pasaulyje.

tejungia mus visus, skleisdama 

taiką ir ramybę mūsų širdyse.

TREMTINIŲ GRĮŽIMO
FONDAS sveikina rėmėjus su 

šv. KALĖDOMIS ir linki 
sėkmingų 2001 metų.

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

Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuviu katalikių moterų draugija
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Sv. Kalėdų

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)

Montrealio Aušros Vartų šventovėje atliekama A Stankevičiaus kantata “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva 
parapijos 50-čio šventėje. Solistai: Gina Čapkauskienė, Slava Žiemelytė, Antanas Keblys, Jonas Vaškas 

Nuotr. A. J. Mickaus
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 
OTAVA

CUMSSV OF THE KEFUUIC OF LITHUANIA 
OTTAWA, ONTAKIO

siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliam kunigam, seselėm, visiem 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų 

mūsų ateities kelius ir testiprina mūsų 
tikėjimą bei viltį!

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

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

f

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba - £

Ą Varč/ūnas, M. Vasiliauskienė, I. Ross, N. Liačienė, $ 

kun. E. Putrimas, R. Žilinskienė, S. Piečaitienė, R. Kuliavas, 
A Morkūnas, M. Stanevičius, V. Stanevičienė, J. Stasiulevičienė
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Lietuvos Respublikos Ambasada Kanadoje 
nuoširdžiai sveikina “Tėviškės žiburių” redakcijos 
kolektyvą, leidėjus, o drauge ir visus skaitytojus 
artėjančių

Šventų Kalėdų
bei

Naujųjų Metų proga
ir linki visokeriopos sėkmės ateities darbuose. 
Plačių kūrybinių užmojų, energijos, sveikatos ir 
asmeninės laimės!Į Rimantas Šidlauskas

1 Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis
į Ambasadorius Kanadoje
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KLB Toronto

2001 metų —
KLB Toronto apylinkės valdyba

Kompozitorius
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS

giausia jau pagyvenę žmonės, ir 
nelengva sudėtingesnes giesmes 
mokytis. Bet Aušros Vartų pa
rapijos choras yra tinkamai pa
ruoštas kompozitorių Gounod, 
Stankevičiaus, Vivaldi, Navicko 
kūriniams atlikti. Dabartinis 
choro vadovas - Lavrenti Djint- 
charadze.

Aleksandro Stankevičiaus 
kūryba gausiai papildo lietuvių 
muzikos kultūros istorijos ar
chyvus. Jis yra žinomas Lietu
viams ir kitataučiams Kanadoje, 
Amerikoje, Europoje. Pakvies
tas diriguoti Kantatą Aušros 
Vartų Parapijos šventėje, jis tu
rėjo pertraukti rekordavimą 
Prancūzijoje.

Gaila, kad nebuvo įmano
ma pasamdyti orkestro šiai iški
liai šventei. Su orkestro palyda 
Kantata skamba visu pilnumu, 
papildo giesmininkus, solistus, o 
be to, orkestras groja du inter-

Skleidęs šviesą tamsoje
Paminklas laisvės kovotojui, aklųjų švietėjui

IRENA BRAŽĖNAITĖ,
Vilnius

Ties Giedraičiaispušinėly 
Prašvilpė kulka, - 
Krito jaunas savanoris 
Sužeistas nakčia.

Utenos apskrityje, Kuktiš
kių valsčiaus Paneveržio kaime 
buvo pašventintas paminklas, 
pastatytas Prano Daunio, kilu
sio iš šio kaimo, atminimui.

Kai jau buvo laikas Pranu-. 
kui šerti juodbėrį žirgelį ir pra
šyti tėvą tymo balnelio, palikusi 
jaunutė Lietuva draskė okupan
tų jai užmestus svetimus skar
malus. Poškėjo šautuvai, traškė
jo kulkosvaidžiai. Našlaitėlis Pra-' 
nukas išėjo su visa Lietuva, 
traukiančia dainą “Ant saulės 
ginkleliai sumirgėjo”, vaiyti lauk 
lenkų ir bolševikų.

Buvo jau baigta kova, Pra
nas galėjo grįžti namo, bet 
klastūno lenko išmesta granata 
išplėšė Prano akių šviesą... Jam 
tada buvo tik 23-ji...

Rygos aklųjų institute Pra
nas Daunys išmoko Brailio raš
to ir muzikos. Grįžęs Kaunan 
pasinėrė į aklųjų reikalų rūpes
čius. Jis įsteigė Aklųjų institutą, 
pritaikė Brailio raštą lietuvių 
abėcėlei, kankliavo, kūrė dainas

“Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva”
SLAVĄ ŽIEMELYTĖ

2000 m. rugsėjo 10 d. teko 
dalyvauti Montrealio Aušros 
Vartų parapijos iškilmingame 
50 metų sukakties paminėjime. 
Buvo labai malonu ir vėl pabu
voti ir pabendrauti su' maloniais 
montrealiečiais. Turiu gražių 
prisiminimų ir iš tų laikų, kai 
pradėjau dainavimo studijas pas 
sol. E. Kardelienę. Kompozi
toriaus Aleksandro Stankevi
čiaus Kantata “Kryžių ir rūpin
tojėlių Lietuva” buvo specialiai 
parašyta Lietuvos krikšto .600, 
metų sukakčiai paminėti 1987 
m. Premjera įvyko Montrealyje, 
Šv. Kazimiero parapijos švento
vėj

Tuo laiku jaunas kompozi
torius, gimęs Kanadoje, apie 
Lietuvą skaitė tik istorijos pus
lapiuose. Poeto Henriko Nagio 
parašyta lyrika įkvėpė Alek
sandrui visapusišką baudžiau
ninkų vargo, Lietuvos kančių 
supratimą. Tai įgalino jį sukurti 
minėtąją Kantatą.

Montrealio lietuvių telkinys 
nėra gausus, bet turi pakanka
mai jaunimo, kuris sudaro tauti
nių šokių grupę “Gintaras”,' va
dovaujamą L. Staškevičiaus. Jis 
gražiai pasirodė šventės progra- 
mojė.

Šventovėje per iškilmingas 
pamaldas giesmes ir vėliau Kan
tatą ypatingai gerai giedojo 
Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras. Dabartiniai lietu
vių parapijų choristai yra dau-

liudus, pritaikytus pagal visos 
Kantatos nuotaiką - stilių.

Pastaruoju metu Aleksand
ras Stankevičius yra išleidęs pa
sakų kasetes vaikams prancūzų, 
anglų ir lietuvių kalbomis. Kal
ba profesionalai aktoriai, o mu
zika pritaikyta Aleksandro 
Stankevičiaus.

šv.LK^lėdų proga
ir dėkoju už Jūsų nuolatinį rūpestį ir 

teikiamą paramą Lietuvai

Šiais ateinančiais 2001-siais metais linkiu Jums 
geros sveikatos, dvasinės ramybės ir stiprybės. 

Linkiu aplankyti tėvynę ir pasidžiaugti jos 
akivaizdžia pažanga.

Haris Lapas,
Garbės generalinis konsulas
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Sveikiname
gimines, bičiulius ir 
pažįstamus Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitur su

šv. Kalėdomis
ir Naujais metais -

JUOZAS ir DANUTĖ
DANIAI Ottawa, Ont.

FOUH seasons 
KI//FinCv realty limited

Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y1A2

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

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

JI mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705*445-8500 
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: saivaiti@lynx.org 
rinklaviate: www.fourseasonproperties.com

Montrealio Aušros vartų parapijos cn
jau švenčia savo auksinį 50 metų jubiliejų.

ir melodijas, parašė knygas: 
“Vargo keliais”, “Ties likimo 
sostu”,' “Beriius Vanagas”, 
“Naktis ir naktis”, “Atgailos 
simfonija”.

P. Daunys rūpinosi ir kur
čiųjų švietimu - jo pastangomis 
buvo įsteigtas kurčiųjų insti
tutas.

Užėjus sovietams, Nepri
klausomybės kovų savanoris ta
po “baltagvardiečiu”, niekam 
nereikalingu ir paniekintu. Pri
sikrovęs savo rankom pasiūtų 
šepečių, pasiėmęs kankles pa
traukdavo savo gimtojo kaimo 
vieškeliais, graudendamas jaut
resnes tautiečių sielas savo su
kurtomis dainomis.

Dainius, kaip anų laikų Kri
vių Krivaitis, guodė kolchozan 
suvarytus savo kraštiečius, drą
sindamas-neprarasti laisvės at
gavimo vilties. Įėjęs trobon pa- 
siklausdavo: “Ar nėr svetimų?” 
- ir, perbraukęs pirštais kanklių 
stygas, užtraukdavo savanorių 
dainą: “Kovon ėjo broliai vieš
keliu plačiu...”

' Tik dabar," atgavus Lietuvą, 
Pranas Daunys, ant Tėvynės au
kuro sukrovęs didžiąją savo gy
venimo auką - akių šviesą, buvo 
deramai pagerbtas.

apylinkės valdyba 

nuoširdžiai sveikina 
Lietuvių bendruomenės 

narius ir nares, 
linkėdama giedrių

^Kalėdų
švenčių ir viltingų

Švenčių proga choras kartu su dirigenfu-vargonininku
muz. komp. Lavrenti Djintcharadze ir choro vadovu Antanu Mickum

SVEIKIMĄ
visus parapijiečius, tautiečius, muzikus ir TZ skaitytojus, k ur jie bebūtų,

Kristaus gimimo šventės ir Naujų 2001 metų proga.
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t Amžinoji 4
<
<5 pasirodžiusi Betliejaus žvaigždės pavidalu, savo spin- 
V dūliais pasiekia viso pasaulio tautas, jas žadindama 
$ eiti dorovės keliais. Tepaliečia ji ir lietuvių tautą, 
A kurios atgimimo prošvaistės dar vis dengiamos krau- 
jk piospraeities šešėlių.
f KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS proga sveikina-
Jį me tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, linkėdami dvasi- 9" 

nes stiprybės gyventi taikoje ir vienybėje dirbant tautos
R bei žmonijos gerovei, savo laisvos tėvynės naudai. 9

į Naujieji jubiliejiniai metai tebūna paskata ir i 
Mį kelias j gilesnį krikščionišką gyvenimą. įp

Kanados lietuvių katalikų centras

Su Kalėdų ir 
Datijų metų

proga

sveikinam visus 
tautiečius ir geros 
valios žmones —

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Sveikiname narius, rėmėjus, aukotojus 
bei visus tautiečius čia ir laisvoje Lietuvoje su 

šv. C^alėdų šventėmis 
ir linkime sveikų, laimingų 

O^aujų 2001-jų metų 
Hamiltono ir Niagaros pusiasalio 

Tėvynės sąjungos valdyba

ir laimingų
JVaujųjų metų

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

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS"

mailto:saivaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
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Užmirštas Lietuvos šviesulys
120-tosios gimimo, 25-tosios mirties metinės 

kunigo dr. Juozo Čepėno
ALFREDAS GUŠČIUS

1880 m. spalio 31 d. Utenos 
apskrityje, Daugailių valsčiuje, 
Velaikių kaime sūnus Juozas 
anksti išgirdo pašaukimo balsą 
ir pasuko tarnavimo Dievui ir 
tautai keliu. (Iš viso Čepėnų šei
moje gimė 7 vaikai). Vos ne 
šimtmetį išgyveno šis lietuvių 
tautos šviesuolis - mirė 1976 
sausio 24 d. ir palaidotas Dau
gailių kapinėse.

J. Čepėnas 1900-aisiais bai
gė Vilniaus gimnaziją, 1905-ai- 
siais Žemaičių kunigų seminari
ją Kaune. 1905-1907 m.m. kuni
gavo Pušalote, 1907-1908 m.m. 
Kamajuose. 1908-1910 m.m. bu
vo Kėdainių mokyklų kapelio
nu, 1910-1915 m.m. vikarauda
mas Pabiržėje įsteigė Blaivybės, 
“Saulės” ir Šv. Kazimiero drau
gijų skyrius, tapo Lietuvių 
mokslo draugijos nariu... 1920- 
1924 m.m. Vokietijos Freiburgo 
ir Miuncheno universitetuose 
studijavo teologiją, filosofiją ir 
gamtos mokslus. 1924 m. Vo
kietijoje už disertaciją “Fiodoro 
Dostojevskio asmenybės ir jo 
veikalų psichologinė analizė” 
gavo filosofijos daktaro laips
nį... 1926 m. redagavo'“Žiemių 
Lietuvą”. 1926-1928 m.m. dirbo 
Zarasų progimnazijos direkto
riumi ir mokytojų kursų vedė
ju... 1941.IV.15-1941.VI.22-so
vietų kalintas Kaune, 1951 m. 
nuteistas 10 metų kalėjimo. Lai
mei, 1954 m. byla peržiūrėta, 
pripažintas nekaltu ir paleistas.

Išvardinau ne visus faktus iš 
ilgo ir kilnaus kunigo J. Čepėno 
gyvenimo, kuris buvo- daugelio 
primirštas. Dabar galima drąsiai 
tvirtinti, kad nei šie, nei kiti šios 
asmenybės veiklos ir kūrybos 
faktai nebus apnešti laiko už
maršties dulkėmis, neprapuls iš 
mūsų istorinės-kultūrinės .at
minties. Kunigo J. Čepėno, kaip 
ir daugelio lietuvių tautos švie
sulių, įamžinimo ėmėsi nepails
tamoji istorikė dr. Aldona Vasi
liauskienė. Kartu su Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos Pa
nevėžio skyriumi ji šio- gražaus 
rudenio spalio 29 d. surengė 
mokslinę-jubiliejinę konferenci
ją, skirtą kunigo J. Čepėno 120- 
osioms gimimo ir 25rosioms 
mirties metinėms paminėti. Mi
nėjimas įvyko Panevėžio Šv. Ap. 
Petro ir Povilo šventovėje po šv. 
Mišių. Jas aukojęs vysk. Juozas 
Preikšas pasakė pamokslą, rem
damasis šv. Morkaus evangeli
jos ištrauka “Jericho neregys”.

Gausiai susirinkusius tik
riausiai maloniai intrigavo, kai 
apie garsųjį tautietį prabilo jo 
sūnėnas kunigas Juozas Čepė
nas, šiuo metu kunigaujantis 
Kauno Šv. Antano parapijoje... 
“Jis buvo Dievo dovana ir 
mums, giminaičiams, ir visai 
Lietuvai” - sakė pranešėjas, pa-

brėždamas savo dėdės teisingu
mo jausmą. Jis priminė atvejus, 
kai jo dėdė gynė net kaltus, nes 
laikėsi nuostatos: geriau ištei
sinti kaltą, negu nubausti ne
kaltą.

Didelis susiranda didelį ir 
dar- didesnį - tokią išvadą gali
ma būtų padaryti, išklausius is
torijos daktarės A. Vasiliauskie
nės pranešimą “Arkivyskupo 
Mečislovo Reinio ir kunigo Juo
zo Čepėno draugystės met
raštis”.

Juozukas buvo ketvertais 
metais vyresnis už Madagaskaro 
vienkiemy gyvenusį kaimyną 
Mečiuką, tačiau amžiaus skirtu
mas, kaip teigia A. Vasiliauskie
nė, nesutrukdė jų gražiai drau
gystei nei vaikystėje, nei vėles
niais laikais... “Abu troško mo
kytis, abu studijavo Kauno kuni
gų seminarijoje; studijuojant už
sienyje, vienas antrą palaikė 
materialiai (pagal susitarimą, 
kai vienas studijavo, kitas dir
bo), abu tapo filosofijos dakta
rais... Juozas Čepėnas buvo 
svarbiu patarėju Mečislovui 
Reiniui jo lemtingais gyvenimo 
momentais: arkivyskupas turėjo 
bičiulį, kuriuo galėjo visada pa
sikliauti”.

Dr. A. Vasiliauskienė patei
kė daug įspūdingų faktų iš arki
vyskupo M. Reinio ir kunigo J. 
Čepėno draugystės. Kai girdi 
pasakojant tokius dalykus, įsiti
kini, jog šiedu vyrai buvo gau
siai apdovanoti Dievo malone, 
kuri padėjo jiedviem ištverti 
okupantų represijas. Ypač daug 
teko iškentėti arkivyskupui: so
vietų valdžia, nepajėgdama ar
kivyskupo priversti bendradar
biauti, siekė jį nutildyti - po ilgų 
tardymų Vilniaus KGB rūsiuose 
jis buvo nuteistas 8 metus kalėti 
ir išgabentas į Vladimiro kalėji
mą, kuriame po šešerių metų 
kančios 1953-aisiais lapkričio 8- 
d. mirė ir buvo palaidotas bend
rame kalinių kape, todėl jo pa
laikai neidentifikuoti iki šios 
dienos.

Savo pranešimą dr. A. Vasi
liauskienė pagrindė kun. J. Če
pėno rankraštiniu kūriniu “Ve
laikių Juozelio atsiminimai”. 
Apie jo visumą, struktūrą, pa
grindines temas, problemas bei 
išsaugojimo istoriją papasakojo 

•kita pranešėja - Vilniaus uni
versiteto Mokslinės bibliotekos 
darbuotoja Aliucija Orentaitė.

Įžymųjį lietuvių dvasininką 
pažinojo ir dabartinis Panevėžio 
Sv. Ap. Petro ir Povilo švento
vės klebonas mons. dr. Jonas 
Juodelis, kai pokario metais ku-. 
nigavo Anykščiuose. Šiame 
mieste kun. J. Čepėnas klebo
navo 1938-1945 m. Apie šią jau
kią, dvasingą konferenciją susi
rinkusius informavo dr. Aldo
nos Vasiliauskienės kruopščiai 
parengtas lankstinukas. Konfe
rencijos medžiaga bus išspaus
dinta atskirame leidinyje.

“Gyvenimą branginau ir no
rėjau gyventi” - taip aforistiškai 
yra išsireiškęs kun. Juozas Če
pėnas. Mūsų pareiga - sudaryti 

.sąlygas to gyvenimo pažinimui.

FIRST PLACE 
PHARMACY

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda'.1

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

PĖDOS SPECIALISTAS
chiropodist ROBERTAS NEKRAŠAS, m d .d.ch.

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

GRYBELINIA1 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

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

Lietuvos Saulių sąjungos suvažiavime Kaune 2000 m. lapkričio 4 d. Viršuje iš dešinės: sąjungos vadas pulk. 
J. Gečas, Kanados šaulių atstovai - Vyt. Pečiulis, L Pečiulienė, K. Deksnys. Apačioje iš kairės: Lietuvos ka
riuomenes rezervo sąjungos pirm. pulk. 1th. J. Kliauza, KASP vadas pulk. A Pocius, Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos vadas Vyt. Pečiulis, I. Pečiulienė Nuotr, R Eidukevičiaus

Įvairios
Jungtinių tautų konferenci

ja dėl klimato pokyčių Hagoje, 
po dviejų savaičių svarstybų bei 
ginčų, baigėsi nieko nenutarus. 
Ši 180 valstybių atstovų (Kana
dai atstovavo L. Axworthy, nes 
gamtosaugos ministeris D. An
derson buvo įsitraukęs į rinki
mų vajų) konferencija turėjo 
aptarti, kaip praktiškai įgyven
dinti 1997 metų Kyoto konfe
rencijos nutarimą iki 2010 metų 
5 nuošimčiais sumažinti išmeta
mųjų medžiagų, ardančių ozono 
sluoksnį, kiekį. Žinovų nuomo
ne, neapribojus oro teršalų -ku
rių daugiausia gamina išsivys
čiusios valstybės - potvynių, 
audrų, kurios jau dabar siaučia 
pasaulyje ir labiausiai niokoja 
neturtingąsias valstybes, vis 
daugės. Konferencijoje JAV, 
kuri šiuo metu kaltinamą dėl 
25% pasaulio oro taršos (nors 
teturi tik 4% viso pasaulio gy
ventojų), norėjo sumažinti savo 
Kyoto įsipareigojimus reikalau
dama užskaito už miškų bei pa
sėlių plotus, kurie sugeria ang
lies dvideginį (labiausiai kalti
namą klimato šildymu). Prie jos 
prisidėjo Japonija, Australija,

žinios
D. Britanija ir, deja, Kanada. 
Dauguma Europos sąjungos na
rių bei neturtingosios Azijos bei 
Afrikos valstybės nenusileido. 
Derybas žadama tęsti kitu metu 
gegužės mėnesį Bonoje (Vokie
tija). Konferencijoje taip pat 
aktyviai dalyvavo ir Greenpeace 
bei kanadiečių David Suzuki 
Foundation gamtosaugininkai. K.

Sunku suprasti. “Lietuvos ly
tas” š.m. lapkričio 3 d. rašo apie 
Lietuvos seimo viešbučio butus: 
“Naujokų įkurtuvės visuose 75 
Seimo viešbučio butuose planuo
jamos tik po gero mėnesio. Įkur
tuvių data gali būti nukelta ir dėl 
to, kad teks remontuoti buvusių 
parlamentarų sulaužytas lovas, 
santechnikos mazgus bei iškuopti 
kalnus šiukšlių. Pavardės tų poli
tikų, kurie sugebėjo sulaužyti lo
vas ar apšnerkšti kambarius, yra 
kruopščiai slepiamos”.

Sunkti suprasti seimo narius, 
kurie didžiuojasi, kad jų apie 
80% yra baigę aukštuosius moks
lus, elgtųsi kaip jaunuoliai, ieš
kantys destruktyvių pramogų. 
(...) Turėtų tokių seimo narių pa
vardes viešai skelbti. (...) Ne to
kių atgimusios Lietuvos politikų 
mes tikėjomės... V.P.

Dr. Aldona Vasiliauskienė skaito pranešimą apie kunigą Juozą Čepėną

Autorius nuotrauka

DR. STASYS DUBICKAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

■< 517 Fruitland Rd.,
■ X /%■ I) y % Stoney Creek, Ontario,
■ V-WH Canada L8E5A6
BALTIC EXE>EE>!TINC Te|: (905) 643-3334

♦ Siuntiniai Į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciios nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v. v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558

Ottawa, Ont.
PADĖKA

Dėkojame mielai lietuvių 
bendruomenei už paramą ir pa
galbą, kurią patyrėme gyvendami 
Hamiltone. Jūs nepaprastai pa
lengvinote mūsų dalią ir suteikėte 
daug džiaugsmo.

Ypatingai norime padėkoti 
savo šeimininkui Vincui Kėžinai- 
čiui, jo broliui Juozui bei Marytei 
ir Vytui -Kazlauskams. Jūsų dos
numas ir geraširdiškumas yra be
ribis. Malonios akimirkos, kurias 
patyrėme bendraudami su jumis, 
išliks visam gyvenimui.

Lai lietuviško židinio šiluma 
neblėsta Hamiltone, o Jūsų šviesų 
kelią telaimina Visagalis.

Smetonų šeima

Hamilton, Ont.
VAIKŲ DIENOS CENTRO 

naudai Jaunimo centro salėje ruoš
ti pusryčiai (lapkričio 12) sulaukė 
gausių lankytojų. Jų dėka gauta 
gryno pelno 1,343 dol. ir dar su
rinkta aukų. Šis pelnas paskirtas 
benamiams vaikams Kauno vysku
pijoje arkiv. Sigito Tamkevičiaus 
globojamiems. Nuoširdus ačiū atsi
lankiusiems, aukomis parėmusiems 
ir darbu prisidėjūsiems. Jūsų gera 
širdis suteiks prieglobstį ir šilumą 
vargstantiems vaikams. Ačiū!

Vaikų dienos centro 
komitetas A.V.

“PAGALBOS LIETUVOS VAI
KAMS” veiklai paremti aukojo: 
$100 - Stefanija Kalvaitienė; $20 - 
E. Beržaitienė; a. a. Onos Savickie
nės atminimui užjausdami artimuo
sius aukojo: $20 - G. Agurkienė, 
M. Chrolavičienė, M. J. Gimžausr 
kai, E. K. Gudinskai, I. Repečkie- 
nė; $10 - A. Didžbalienė, P. Kri- 
vinskienė, O. J. Lukošiai, V. Šniuo- 
lienė; a.a. J. Pilipavičiaus atminimui ’ 
užjausdami žmoną, dukteris ir sūnų 
aukojo: $50 - D.' M. Jonikai; $20 - 
L. Stukienė.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už aukas.

PLV komitetas

HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBO “ĄŽUOLAS” 
visuotinis narių susirinkimas įvyko 
A V parapijos salėje gruodžio 7 d. 
Susirinkimą pradėjo v-bos pirm. P. 
Šidlauskas ir pakvietė kleboną kun. 
J. Liaubą, OFM, sukalbėti maldą. 
Susirinkimas buvo ataskaitinis - 
rinkiminis. Po v-bos pirmininko, iž
dininko, revizijos k-jos pranešimi} 
vyko rinkimai. K. Gųdinskas pasiū
lė dar vienai kadencijai palikti tą 
pačią v-bą. Susirinkusieji tam prita
rė gausiais plojimais ir vienbalsiu 
nubalsavimu.

Susirinkimas užbaigtas kuklio
mis vaišėmis. Valdyba pasiliko ap
tarti artimiausių darbų. Į v-bą buvo 
pakviesta ir sutiko įeiti Danutė 
Garkūnienė, įsipareigojanti būti 
korespondente. Artimiausias dar
bas klubo žiemos baliaus suruoši
mas, kuris įvyks 2001-jų sausio 13 
d., 4 vai. p.p. Jaunimo centre. Sve
čių laukia šilta vakarienė su vynu, 
gausi loterija, jauki aplinka ir nuo
širdus sutikimas. Programą atliks 
vyrų choras “Aras”, vadovaujamas 
L. Turūtaitės. Bilietai platinami 
Jaunimo centre po abejų Mišių. 
Galima jų užsisakyti ir telefonu 
skambinant A. Matuliz, 905 383- 
0146. D.G.

w**1 W*4**w*>
• Aš esu taikos žmogus. Dievas 

žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth)

Ties tūkstantmečio slenksčiu
BIRUTĖ JONELIENĖ. 

Prienai

Po žalią savo vaikystės pie
vą laksto mažoji Simona, skina 
ryškiaspalves gėles, gainioja dru
gelius — maža dulkelė ant žemės 
delno. Ji dar nejaučia, kaip ty
kiai, nesustabdomai teka laiko 
upė. Žvaigždynai sukasi Visato
je, Žemė, skrieja savo orbita - 
daug amžių, daug tūkstančių ir 
milijonų metų... Ji dar nesuvo
kia begalinės laiko tėkmės..Ji 
gyvena čia ir dabar - skina gėles 
žalioje vaikystės pievoje. Ir dar 
nežino, kokiu ypatingu laiku 
Aukščiausias lėmė jai ateiti į šį 
pasaulį - amžių sandūroje, tūks
tantmečių sandūroje.

Tik mes, keturios kartos, 
kurios sutilpo paskutiniame 
antrojo tūkstantmečio šimtme
tyje, turim tą nepakartojamą ga
limybę peržengti ir tūkstantme
čio, ir šimtmečio slenkstį. To 
dar nesupranta mažoji Simona, 
kuri gimė likus trejiems metams 
iki trečiojo tūkstantmečio pra
džios. Prie spindinčios Kalėdų 
eglutės ji lauks ne tiek to pa
slaptingo laiko virsmo, kiek 
Kalėdų senelio dovanų. Apkabi
nusi savo lėlę Auksę, ji peržengs 
tūkstantmečio slenkstį dar ne
suvokdama, koks tai svarbus 
taškas visatos ir žmonijos kelio 
atkarpoje.

Ji gyvens XXI amžiuje, su
tiks savo jaunystės pavasarį, au
gins vaikus ir vaikaičius - tęs 
žmonijos kelionę laike ir erdvė
je. Tik vėliau savo biografijoje 
parašys: gimiau antrojo tūks
tantmečio pabaigoje... O dabar 
ji to nesupranta. Dar jos kelias 
- tuščias, baltas lapas, kurį teks 
prirašyti: ir džiaugsmo ženklais, 
ir skausmo ašaromis.

Mes suaugusieji, su nerimu 
ir viltimi peržengsim trečiojo 
tūkstantmečio slenkstį. Savo 
mažyčiame Gintariniame žemės 
lopinėlyje skaičiuosime jau an
trąjį Nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetį, kuris, norim tikėti, 
bus šviesesnis ir laimingesnis. O 
Simona vėliau tik iš istorijos va
dovėlių sužinos kad jos Tėvynė 
ilgus 50 metų buvo okupuota, 
tik likus septyneriems metams 
iki jos gimimo vėl tapo laisva.. 
Gal net negalės patikėti, kad 
žmonės buvo žudomi, kankina

mi, niekinami dar negirdėtais 
būdais.

Jos prosenelių karta, gimusi 
prieškario Nepriklausomos Lie
tuvos laikais, tik 22 metus galėjo 
kvėpuoti Laisvės oru. O kiek 
galingoji istorija atmatuos Si
monai? Ar neužtemdys jos jau
nystės vėl tamsi priespaudos 
naktis? Ar XXI amžius jau vi
siems laikams palaidos valstybių 
Vergovines, imperines užma
čias? Ar žmonės jau išmoks tai
kiai gyventi savo žemėje?

Štai kiek klausimų suaugu
siems ant tūkstantmečio slenks
čio. O Simonai - tik žalia vai
kystės pieva. Ir gerai, kad dar 
toli nuo jos globalinės proble
mos ir grėsmės. Ir norisi mal
dauti tik vieno: Gerasis Dieve, 
saugok ir globok mūsų Žemę, 
jos mažą lopinėlį, Lietuva vadi
namą.

Mažoji Simona

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3
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Čiurlionio.kūryba mokykloje
Menininko Zubovo vizitas Toronto Maironio mokykloje 0 KULTMEJE VEIKLOJE

N. BENOTIENĖ

“Kodėl žmogui reikalingas 
menas? Kodėl reikalinga muzi
ka, tapyba...?” Tokiu paprastu 
klausimu kreipėsi į Toronto 
Maironio mokyklos vyresniųjų 
klasių ir aukštesniųjų lituanisti
nių kursų moksleivius iš Čika
gos atvykęs menininkas, pianis
tas, profesorius Rokas Zubovas. 
Jis 2000 m. gruodžio 2-3 d.d. 
viešėdamas Toronte neaplenkė 
ir jaunųjų klausytojų.

Salėje buvo apie 100 žmo
nių, kurių 90 - paauglių am
žiaus jaunimas. Buvau pasiruo
šusi atlikti policininkės pareigas 
ir negailestingai nubausti bet 
kurį, kuris trukdys šį koncertą 
apie mūsų tautos genijų M. K. 
Čiurlionį. Tų pareigų nereikėjo 
eiti, nes pritemdytoje mokyklos 
sporto salėje buvo begalinė rim
tis, susidomėjimas ir pagarba 
atvykusiam svečiui ir gvildena
mai temai. Po koncerto grįžę į 
savo klases XI skyriaus moks
leiviai parašė savo įspūdžius.

R. Zubovo programa buvo 
trijų dalių: fortepioninė muzika, 
Čiurlionio paveikslų reproduk
cijų skaidrės ir pasakojamoji 
analizė. Menininkas, trumpai 
apžvelgęs M. K Čiurlionio jau
nystę, pirmuosius kūrybinius 
bandymus, paskambino dvi 
kompozitoriaus harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas: “Ant 
kalno gluosnys” ir “Močiute, 
noriu miego”. Skaidrėje pasi
rodęs paveikslas “Ožiaragis”, 
“Rytas” R. Zubovo analizės dė
ka jaunimui atskleidė gilią ta
pytojo vidinę jėgą, siekimą švie
sos, vidinę emocinę kovą, per
teiktą simboline išraiška.

Taip ir keitėsi visa progra
ma. Atlikėjas kalbėjo aiškiai ir 
neskubėdamas, kad jaunimas 
galėtų suprasti norimas perteik
ti mintis.

“Man šis pristatymas paro
dė visai kitą būdą žiūrėti į pa

Jaunos Toronto kanklininkės koncerto metu Detroite Lietuvos dukterų šventėje. Vadovė - Žibutė Janeliū- 
nienė, padėjėja - Julija Danaitienė

Filmas “Nėra kur eiti”
ALGIRDAS GUSTAITIS

Vakarų Vokietijoj (Miun
chene) turtingai gyveno rašytoja 
Gisela Eisner, rašiusi sovietams 
palankias knygas. Jos raštais, at
siminimais naudojantis paga
mintas filmas “Die Unberūhr- 
bare”, angliškai “No Place to 
Go”. Rašytojos išgyvenimai, 
blaškymais! rodomi vaizdais.

Rašytoją vaidina Hannelore 
Elsner. Meta turtingą gyvenimą, 
vyksta į Berlyną, patirti kaip iš 
tiesų yra, ar rašiusi teisingai. 
Nuvyksta pas rusiškos idėjos 
auklėtus vokiečius. Bare triukš
mas, pilna besistumdančių vo-

Pagrindinė aktorė HANNELORE 
ELSNER

veikslus” - sako XI skyriaus 
studentas T. Kuras, o jo draugas
L. Paškauskas buvo sužavėtas: 
“Kiek energijos ir emocijų M. 
K. Čiurlionis įdėjo į savo pa
veikslus ir muziką, kuriuose pil
na mažų detalių ir kurias p. 
Zubovas man ir visiems parodė, 
nes paprastas žmogus to nepa
stebėtų”. L. Puterytė pastebi, 
kad dauguma M. K. Čiurlionio 
paveikslų susiję su gamta. 
“Gamta, kaip ir gyvenimas, jei
gu kas nors liūdno - tai daug 
tamsių spalvų; gamta, kaip ir 
žmogus, ji turi savo dvasią” - 
sako Laura. V. Pečiulytė rašo:
M. K. Čiurlionis buvo labai ta
lentingas žmogus, bet jo menas 
man nelabai patiko, nes aš 
mėgstu ryškesnes spalvas, bet jo 
muzika buvo labai graži - ir 
greita, ir lėta, ir linksma, ir 
liūdna. Visas pristatymas buvo 
labai įdomus”. A. Ramanaus
kas, susižavėjęs R. Zubovo at
liekama muzika, rašo: “Čiurlio
nio paveikslai pilni visokių jaus
mų, kaip ir jo muzika. Jį pilna 
jėgos, o kartais ląbai rami ir lė
ta, klausant kartais net mano 
oda pašiurpdavo”. J. Sondaitė 
pritaria savo draugui dėl muzi
kos, o dėl paveikslų sakosi nela
bai supratusi: “Man reikėjo pa
naudoti savo vaizduotę, nes. 
vien tik žiūrint į paveikslą nebu
vo aišku, ką turiu matyti”.

Didiesiems Lietuvos, Euro
pos ir Rusijos menininkams jau 
anais laikais buvo etišku, kad 
Čiurlionio talentas prašoko Lie
tuvos rėmus. Čiurlionis kūrė itin 
savarankiškai, ne tik nepatyręs 
bet kokios meno įtakos, bet ir 
nepritapdamas prie jokios pa
kraipos. Paveikslai “Tiesa”, 
“Karalių pasaka”, “Žinia’.’, “Pa
vasario sonata”, “Ramybė” ir 
kiti, kurie galbūt jaunimui o ir 
mums suaugusiems atrodo su
dėtingi ar pilnai nesuvokiami, 
R. Zubovo buvo detaliai išnag
rinėti, atskleidžiant simbolines 
reikšmes. Kiekvieną grupę tapy

kiečių, keistai kalbančių, nepra
radusių gimtosios kalbos. Ją at
pažįsta buvę skaitytojai ir pra
deda barti, kolioti - kodėl netei

singai rašė, kodėl aukštino ko
munizmą. Jie gyvenę toje jos 
garbintoje sistemoje. Jai turėtų 
būti gėda skelbti melą. Ją nieki
na, vos nesumuša, išveja lauk.

Partrenkta gatvėje atsikelia, 
klausia save, ar iš tiesų ji galvo
jo klaidingai, ar komunizmas 
nėra geras kapitalizmo-pakaita
las? Kodėl jos galvojimo iki šiol 
niekas nepakeitė, kodėl ji be
veik aklai tikėjo sovietinio auk
lėjimo teisinga linkme.

Nueina pas gerus pažįsta
mus, tebegyvenančius sovietinė
je zonoje. Tie ją sveikina, pripi
la rankose laikomas stiklinėles, 
linki sveikatos, vienu ypu visi iš
geria. Bematant naujai pripildy
tos taurelės už ką nors kitą... 
Vyrai ir moterys įkaista, jai pra
deda berti keistus klausimus. Ji 
sprunka laukan, eina, bėga, par
griūva.

Geležinkelio stotis nešvari, 
žmonės suglumę, apsiblausę. 
Nemato garsinto švarumo, žmo
nėse džiaugsmo. Grįžta į kapita
listinį Miuncheną. Nori grąžinti 
tik vakar pirktą brangų, puošnų 
apsiaustą, bet vartoto nepriima. 
Kitur ją pykina brangios kainos, 
prabanga. Grįžta pas turtingus 
savo tėvus. Kalbos susikerta. 

bos darbų palydėdavo išraiškin
gai atliekama fortepioninė mu
zikai pritaikyta paveikslų nuo
taikai.

Daug dėmesio buvo skirta 
miško motyvui Čiurlionio tapy
boje ir lietuvių mitologijoje pla
čiai paplitusiam žalčio simbo
liui. “Čiurlionio menas man la
bai patiko todėl, kad tai yra 
istorija. Kiekvienas jo darbas ką 
nors pasako, o pasako kiekvie
nam kažką kita, nes ne visi ma
to tą patį dalyką” - savo atsilie
pime rašė XI sk. S. Borisevičius. 
V. Naudžiūnas pritaria, kad 
“Čiurlionis buvo labai svarbus, 
nes savo darbais išgarsino Lie
tuvą ir parodė, kiek daug žmo
gus gali padaryti per tokį trum
pą gyvenimą”. “O aš norėčiau 
pamatyti kur jis tapė tuos pa
veikslus Lietuvoje, - rašė A. 
Rusinaitė - nes šie paveikslai 
labai skiriasi nuo kitų paveikslų, 
kuriuos mačiau Toronto mu
ziejuje”.

Beveik visi moksleiviai pri
sidėjo prie J. Smailytės minčių: 
“Aš manau, kad R. Zubovas yra 
labai įdomus ir meniškas žmo
gus. Norėčiau, kad jis ir vėl 
atvyktų į mūsų mokyklą”. A. 
Valaitytė susižavėjusi “Jūros so
nata” rašė: “Man labiausiai pa
tiko paskutinis paveikslas su 
banga, nes viskas buvo kaip iš 
mano sapno”.

Nesuklysiu papildydama, kad 
mums visiems ši trumpa šešta
dienio popietė buvo kaip gražus 
sapnas, sužavėjęs ir laikęs mus 
visus kaip Čiurlionio karalių 
delnuose tą trumpą valandėlę 
klausantis virtuozinės R. Zubo
vo muzikos, žiūrint į begalinę 
minčių versmę turinčius pa
veikslus ir mintimis gyvenant 
vaizdinguose menininko pasa
kojimuose.

Neabejoju, kad po tokio 
pristatymo kiekvienas galėjome 
atsakyti į anksčiau iškeltą pia
nisto R. Zubovo klausimą: “Ko
dėl žmogui reikalingas menas?”

Prašo tėvų duoti pinigų, jos kny
gų jau niekas nenori spausdinti, 
prašo 10,000 markių. Tėvas prie 
savęs tiek heturi, duoda penkis 
šimtus.

Aktorė eina pas savo buvusį 
vyrą. Tas - girtuoklis, jai iš jo 
jokios naudos. Jis krypuoja nuo
gas. Ją tai pykina. Išbėga gatvėn 
girta, parkrenta. Patenka į ligo
ninę. Gydytojai uždraudžia rū
kyti. Ji visą laiką rūkė po dvi ci
garetes iš karto, dabar negalima 
nė dūmo užtraukti, arba teks 
nupjauti koją. Viena guli ligo
ninės lovoje. Aplinkui nėra 
slaugių; Ji atsikelia, tyliai nuei
na koridoriumi prie lango, jį at
sidaro, iššoka, užsimuša...

Trumpai atpasakojau, ką 
mačiau ekrane. Lengva suprasti, 
kad tai ryškus dabartinės Vo
kietijos skausmas atgavus Sovie
tų Rusijos okupuotą Vokietijos 
dalį, kur ten šeimininkavę sovie
tiniai rusai įstengė pakeisti net 
žmonių galvoseną ne tiek Rytų 
Vokietijoje, kiek lengvatikių 
Vakarų pasaulyje, praktiškai 
nepažinusių sovietinio komu
nizmo.

Filmo režisierius - Oskar 
Roehler. Pagrindinė artistė Ha
nnelore įtikinanti. Pirmą kartą 
filme - 1961 m. Dėmesio vertus 
filmus pradėjo 1973 m. “Die 
Reise nach Wien” ir kt. Kiti ar
tistai irgi tinkami, jų - ištisas są
rašas. Filmas juoda-balta.

Marįja Stulpinienė, “Sveikas, Jėzau gimusis”, Klaipėda 
Nuotr. A. Juškevičiaus

Devyni amatai ir 
dešimtas ne badas 
Monografija apie prelatą Juozą Prunskį - “Gyvenimas 

Dievui ir Lietuvai”
ANTANAS MUSTEIKIS

Dr. Aldona Vasiliauskienė 
parašė dr. prel. Juozo Prunskio 
biografiją jo 65 metų kunigystės 
ir 90 metų amžiaus sukakties 
proga pavadintą “Gyvenimas 
Dievui ir Lietuvai”.

Knygos pradžioje yra iš
spausdintas vysk. Juozo Preikšo 
žodjs, kurio dalis turėtų būti 
visų skaitytojų ir recenzentų 
kelrodis, būtent: “Mūsų tauta 
viena iš mažųjų, tačiau jos šven
ta žemė išaugino ne vieną pla
čiašakį ąžuolą, kuriais mes tu
rime pagrindo didžiuotis ir 
džiaugtis”.

Tai ypač1 tinka prelato as
menybei aptarti. Jisai iš tikrųjų 
yra ne tik ąžuolas, bet ir pla
čiašakis.

Knyga turi dvi pagrindines 
dalis. Pirmojoje aprašomas bū
simo prelato šaknys, brandos 
metai ir ankstyvieji darbai Lie
tuvoje. Antrojoje - didžioji pa
tirtis ir veikla išeivijoje.

Autorė pasitelkia gausybę 
šaltinių, kurie ryškina ne tik 
nagrinėjamą asmenį, bet ir jo 
aplinką, susijusią su Lietuvos 
istorija. Prunskių ir Gineičių gi
minės apžvalga parodo savosios 
lietuvybės bei laisvo žodžio puo
selėjimą, lydimą svetimųjų per
sekiojimo nuo carinių ligi sovie
tinių laikų. Religinė ir patrioti
nė tėvų laikysena bei ugdyba 
nubrėžė pasaulėjautos bei pa
saulėžiūros gaires, kurias gim- 
•nazistas Juozas Prunskis jau 
savarankiškai tvirtino Utenos 
progimnazijoje ir Rokiškio gim
nazijoje, įsijungdamas į ateiti
ninkų ir skautų gretas.

Autorė prelato nueitą kelią 
apibūdina įvairiomis priemonė
mis, pasitelkdama jubiliato ko
legų ir kitų vertintojų pasisaky
mus, paties prelato kalbas bei 
prisiminimus ir savo įžvalgą.

Du charakteringiausi bruo
žai - religinis ir tautinis yra per
sipynę visuose nagrinėjamos as
menybės laikotarpiuose. Ji nie
kam nenorėjo būti “skolinga”, 
tad ir studijų, ir seminarijos, ir 
kunigystės, ir redaktorystės 
(“Draugas” ir kiti laikraščiai) 
metais ji bandė “atsilyginti” vi
suomenei įvairia veikla. Tad ji 
buvo ALTos Informacijos sky
riaus direktorius, Lietuvių žur-
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Atsiųsta paminėti
BENDRADARBIS. Nekal

tai Pradėtosios Švč. M. Marijos 
seserų žiniaraštis. Žiema 2000. 
Vol. 44, nr. 1. Adresas: The Sis
ters of the Immaculate Concep
tion of the Blessed Virgin Mary, 
600 Liberty Hwy, Putnam, CT 
06260, USA. Žiniaraštyje pa
teiktos žinios apie seserų veiklą 
Lietuvoje ir Š. Amerikoje. Jų 
skaičius - 120, Amerikoje - 25. 
Vyriausia vienuolijos vadovė - 
sesuo Igne Marijošiūtė, ameri
kietė, besidarbuojanti Lietuvo
je. Siaurės Amerikos provinci
jos vadovė - sesuo M. Paulė Sa
vickaitė. 

nalistų valdybos narys, informa
cinių biuletenių bei brošiūrų ir 
radijo programų paruošėjas, 
jaunimo, ypač ateitininkų ir 
skautų, organizacijų šulas, veikė 
Lietuvių fondo ir Kultūros kon
greso plėtroje, steigė premijas, 
nusipelnė Didžiojo Mecenato 
vardą ir kt.

Autorė pateikia sąrašą prel. 
dr. J. Prunskio paruoštų knygų, 
kurių yra trisdešimt devynios, jų 
tarpe keletas išspausdinta anglų 
k. Jos liudija okupantų nusikal
timus, iškelia savųjų žmonišku
mo ir atsparos žygius, gaivina 
laisvės viltį. Štai keli tų knygų 
pavadinimai: “Taip mirė nemir
tingieji”, “15 Lietuvoje sušaudy
tų kunigų”, “Lietuvos archyvas: 
bolševizmo metai”, “Lithuania’s 
Jews and the Holocaust”.

Autorė, remdamasi J. Da- 
mušienės pasakojimu, pateikia 
vieną išradingą kun. J. Prunskio 
žygį spaudos konferencijos me
tu su sovietiniu “imperatoriu
mi” Chruščiovu Čikagoje: “Kaž
koks dvasiškis” pasveikino jį ru
sų kalba, išdėstė savo prašymą 
ir gavo pažadą jį vykdyti. Po 
penkių savaičių Ona Gineitytė- 
Prunskienė, prelato motina, 
anksčiau ištremta su vyru į Si
birą, kur jis mirė, tada pabėgėlė 
iš Sibiro, dabar iš Lietuvos at
vyko į Čikagą.

Nors dr. prel. Juozas Pruns- 
kis veikė daugelyje sričių, jo lai
mėti vaisiai neišseko, tad jam 
negalima taikyti priežodžio de
šimto bado, o teisingai jį apibū
dina naujas priežodis: Devyni 
amatai ir dešimtas ne badas.

Veikalo turinį ryškina gau
sios nuotraukos, pateikta as
menvardžių rodyklė, kalba tai
syklinga, tik man užkliuvo du 
svetimžodžiai: ekstremalios są
lygos ir opinija. Dr. Aldona Va
siliauskienė parašė gerą biogra
fiją-

Aldona Vasiliauskienė, GYVE
NIMAS DIEVUI IR LIETU
VAI. Išspausdino UAB “Ute
nos spaustuvė”, (Kauno g. 33, 
4910, Utena). Utena, 1997 m., 
288 psl.

Toronto ‘‘Volungės” moterų vienetas, pasiruošęs koncertuoti Detroito Lietuvos dukterų šventėje. Vadovė - 
muz. Dalia Viskontienė

Prieškalėdinį vitrinų kon
kursą surengė Vilniaus miesto 
savivaldybės kultūros ir meno 
skyrius ir pakvietė verslininkus ja
me dalyvauti. Taipgi konkurse 
gali dalyvauti įstaigos, organizaci
jos bei pavieniai miestiečiai, ku
rių balkonai išeina į gatvę. Gra
žiausių vitrinų dešimtukas bus 
renkamas nuo gruodžio 1 iki 
gruodžio 20 dienos. Laimėtojai 
bus skelbiami Kalėdų dieną Ro
tušės aikštėje kalėdinio vaidinimo 
metu. ELTOS pranešimu, gruo
džio 2 d. įsižiebė ir šventinis mies
to gatvių apšvietimas. Taip pat už 
privačių rėmėjų lėšas pastatytos 
didžiulės kalėdinės eglės Kated
ros, Rotušės aikštėse bei prie 
Operos ir baleto teatro.

Ginutis Procuta, Toronte gy
venantis kultūros bei visuomenės 
veikėjas, per paskutinį dešimtme
tį Toronto universiteto bibliote
kai yra padovanojęs apie 2,000 
tomų lietuviškų ar Lietuvos tema
tika knygų bei žurnalų komplek
tų, tarp kurių “Aidus”, “Metme
nis”, beveik visus “Pergalės” (da
bar “Metus”), “Kultūros barus”, 
“Lietuvos istoriją”, “Krantus” bei 
kitus leidinius. Š.m. lapkričio 20 
dieną rašytame laiške Toronto 
universiteto bibliotekos dovanų ir 
rinkinių departamento direkto
rius Andrew Davidson dėkoja G. 
Procutai už šiuo metu padovano
tas 83 knygas-ir 25 serijinius leidi
nius, atstovaujančius lietuvių lite
ratūrai.

Stasio Budrio lietuvių fotoar- 
chyvas, veikiantis Čikagoje, šį ru
denį Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje surengė 29-tąją parodą 
“Jaunystė, vasara, vidurdienis": 
Žiūrovams buvo įdomi proga pa
matyti įvairaus fotomeno. Su savo 
darbais dalyvavo autoriai iš JAV, 
bet daugiausia darbų buvo atsiųs
ta iš Lietuvos. Iš viso paroda at
stovavo 170-čiai fotomenininkų. 
Parodos atidaryme kalbėjo dr. 
Milda Budrienė,jnedicinos istori
jos tyrinėtoja, StasicrBudrio (ve- 
lionies savo vyro gydytojo) foto- 
archyvo globėja, primindama jo 
nuopelnus fotografijos meno plė
totei. Kaip rašo ELTA, St. Bud
rys medicinos mokslus baigė 1940 
m. Kaune. Įgijęs teisę verstis gy- 
dotojo praktika, daugelį metų 
dirbo Čikagoje; buvo lietuvių gy
dytojų dr-jos pirmininku, redaga
vo gydytojų žiniaraštį, globojo fo
tomenininkus, reiškėsi skautų 
akademikų veikloje. Dr. St. Bud
rys gimė Vilkijoj 1916 m. liepos 
14 d., mirė Sarasotoj, Floridoje 
1984 m. balandžio 10 d., palai
dotas Čikagoje.

Regina Razbadauskaitė, Šiau
lių universiteto filologijos fakulte
to ketvirto kurso studentė, išvertė 
iš vokiečių kalbos istorinį tekstą 
apie 1236 metais įvykusį Saulės 
mūšį. Tekstą sudaro Fridricho 
Beningofeno monografija “Kala
vijuočių ordinas”. Šito sudėtingo 
darbo imtis studentę netiesiogiai 
paskatino šiaulietis kultūros vei
kėjas Vilius Puronas, pripažinęs, 
kad monografijos autorius argu
mentuotai ir kruopščiai, remda
masis Livonijos kronika, nustatė 
Saulės mūšio vietą ir eigą. Mono
grafijos autorius tekstus vertė iš 
senovinės vokiečių kalbos, iš es
mės pakeitė kai kuriuos duome
nis. Tekste daug specifinių posa
kių, išnykusių iš nebeatpažįstamų 
vietovardžių. Iki šiolei to sunkaus 
darbo niekas nesiryžo imtis. Stu
dentės darbą V. Puronas parėmė 
ir finansiškai. Kaip ELTA rašo, 
tikimasi, kad Šiauliuose atsiras lei
dykla, kuri tą darbą išleis bent ke
lių tūkstančių egzempliorių tiražu.

Biochemiko dr. Kazio Mar- 
tinkaus (1953-1984) stipendijų 
fondą jo atminimui įamžinti 1985 
m. įsteigė tėvai, sesuo ir artimi 
draugai. Tūkstančio dolerių sti
pendija kasmet skiriama lietu
viams studentams, siekiantiems 
magistro ar doktorato laipsnio 
onkologijos, biochemijos, farma
kologijos ar panašiose srityse, 
Šiemetinė stipendija jau paskirta 
Kaune gyvenančiam Tomui Ta
muliui, studijuojančiam Vytauto 
Didžiojo universitete aplinkosau
gą, tiriančiam oro ir vandens tar
šos įtaką vaikų vėžio ligoms. 
Informacijų stipendijos reikalais 
ir prašymų blankų galima gauti 
rašant: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial Scho
larship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629-3011, USA.

Grafiko Stasio Aukštuolio 
mažųjų objektų paroda “Laiškai” 
veikė Lietuvos valstybinės 
UNESCO komisijos parodų Salė
je nuo š.m. . lapkričio 17 iki 
gruodžio 7 d.d. Lankytojai galėjo 
susipažinti su originaliais kūri
niais, kuriems kurti naudotos me
džiagos - kamštis, kartonas, po
pierius, virvė, siūlai, plunksnos, 
metalas, medžių lapai ir kt. Daili
ninko nuomone, laiškai gali būti 
ne tik rašomi, bet ir “piešiami”, 
kitaip tariant, išraiškos forma pa
sirenkama. ELTA pranešimas ne
kelia klausimo, ar visi gali tokius 
laiškus skaityti?

Tarptautinio meninio veiks
mo ir meno rinkodaros projekto 
“Akvarelė” renginiai Vilniuje, Jū
ratės Stauskaitės dailės mokyklo
je, vyko š.m. lapkričio mėn. Pro
jekto pradininkai - Kanados tapy
tojai ir meno rinkodaros (mar
keting) specialistai. Surengtos 
pratybos ir rinkodaros seminarai 
yra naudingi lietuviams meninin
kams, galerijų darbuotojams, tu
ristinių firmų vadovams bei ki
tiems, besidomintiems meninių 
procesų kaita ir meno rinkos pa
gyvėjimu Lietuvoje. Pirmąją ren
ginio savaitę, lapkričio 13-17 d.d. 
projekto dalyviams vadovavo žy
mi Kanados akvarelininkė Louisė 
Lincourt - vyko tapymo akvarele 
pratybos, studijuota literatūra 
apie šią meno sritį. Kitą savaitę 
apie rinkodarą kalbėjo svečiai iš 
Montrealio Pauline Lafrance ir 
Michael Lincourt. Renginys baig
tas dalyvių paroda Mokytojų 
namų galerijoje “Koridorius”. 
Kaip ELTA pažymi, šį projektą 
finansavo Kanados tarptautinės 
plėtros agentūra, koordinuojant 
Tarptautinio mokymo fondui, kū
rinius remiant firmai “UpArtas”.

M. K. Čiurlionio kūrybos pa- . 

rodą atidaryta š.m. lapkričio 6 d. 
Dorse (Musee d’Orsay) muzieju
je, Paryžiuje, kuris laikomas vie
nu garsiausiu visame pasaulyje. 
Paroda veiks iki 2001 m. vasario 
mėnesio. Jos atidaryme dalyvavo 
Lietuvos kultūros viceministerė L 
Marčiulionytė ir žymiausias čiur- 
lionistas V. Landsbergis, lapkri
čio 7 d. parodos lankytojus supa
žindinęs su Čiurlionio muzika. 
Sausio mėnesį numatomas Elizie
jaus laukų teatro salėje koncer
tas. Klausytojai susipažins su 
Čiurlionio simfonine poema 
"Miške”, kurią diriguos žymusis 
M. Rostropovičius. Kaip ELTA, 
pažymi, Paryžiaus Dorsė muziejų 
kasdien aplanko 10,000 - 16,000 
žmonių, kurių daugiausia užsie
niečiai. Ryšium su Čiurlionio pa
roda šiuo metu muziejuje galima 
įsigyti knygų užsienio kalbomis 
apie lietuvių muziką ir dailę. Snk.
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| LIETUVOS KANKINIŲ
ft pavyzdys ir nuopelnai tesuteikia 
ff visiems lietuviams ištvermės 
ft bei ryžto darbuotis

ii1S

^IMUSIO KRISTAUS 
pilnutiniam įsikūnijimui 

mūsų tautoje!

ANAPILIO 

parapijos kunigai: 
prel. dr. Pranas Gaida, 

prel. Jonas Staškevičius

B 
ig

K Zita Kružikienė, Gintaras Karasiejus, Sigita Aušrotienė, &
f Viktoras Narušis, Stasė Bartusevičienė, Jonas Andrulis, ft

ft Feliksas Mockus, Regina Celejewska, Antanas Matulaitis 3

ristaus gimimo švenčių ir

Naujųjų metų proga sveikinu Aušros 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 

Dievo ir tėvynės meilė teišryškina 

mumyse žmogaus didybę ir teveda mus 

į Dievo karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM,
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone ?

&

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

Dievo palaimos Naujaisiais metais —

K
Žf

i
*

Londono Šiluvos Marijos parapijos 

kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

ir
naujų metų

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

2001 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

r

ALGIRDOft HAMILTONO DLK
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

džiugių

&

visuomeniniame ir

asmeniniame gyvenime.

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS: 
Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Deimantė Grigutienė,

I KANAŪŪS UETUV|VJAUNIIWŪ SĄJUNGA J

Šv. Petro ir Povilo šventovė Vilniuje Nuotr. G. Kurpio

VIKTORAS ALEKNA,

g 
fe«

klausimas, ar įvairūs 
srities darbuotojai: 

mokyklų profesoriai,

Žodį “elitas” vartoja ne tiktai žiniasklaida, bet ir kai kurie istorikai. 
Išryškėja plati jo reikšmė

Vilnius

Šiandien Lietuvos žinia- 
sklaida dažnai vartoja žodį “eli
tas”. Ir ne tik žiniasklaida. E. 
Gudavičius “Lietuvos istorijoje” 
mini, kad elitas Lietuvoje buvo 
jau keturioliktojo amžiaus pa
baigoje: kai Jogaila išsikėlė į 
Krokuvą, tai “Valdovo nutoli
mas į Krokuvą smarkiai pažeidė 
Lietuvos feodalinio elito gyveni
mo normas... Elitas veikė ir vi
sų gyventojų nuotaikas”.

Kas tas elitas, autorius nie
kur nepaaiškino. Bet tai, matyt, 
buvo tie, kurie sukinėjosi apie 
kunigaikščio dvarą ar turėjo 
daugiau turtų.

Elitą dažnai mini ir kitas is
torikas - Vytautas Merkys savo 
knygoje “Motiejus Valančius”. 
Šis autorius taip pat neaiškina, 
kas sudarė elitą Lietuvoje devy
nioliktojo amžiaus viduryje. Bet 
galima suprasti, kad tai buvo tur
tingi dvarininkai, bajorai, aukšti 
carinės valdžios pareigūnai.

1918-1940 m. Lietuvoje žo
dis elitas buvo vartojamas labai 
retai, o sovietihiais laikais žo
džiu elitas buvo vadinami javai, 
karvės, kiaulės: elitiniai rugiai, 
kviečiai, elitiniai galvijai... Šian
dieninis elitas, pasak “Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyno” 
antros reikšmės, - tai rinktinė 
visuomenės dalis, grietinėlė. Į 
“Vienos balių” anąmet susirinko 
“elitas”. Į koncertus, kuriuose 
programą atlieka gastrolieriai iš 
užsienio, taip pat renkasi 
“elitas”. Kadangi į tokius rengi
nius eina ir aukščiausieji val
džios atstovai, būtų galima sa
kyti; kad elitas - tai ir ministe
rial, seimo nariai. Elitą sudaro 
ir naujieji turtuoliai, bankinin
kai, pilių pilaičių savininkai. O 
2000 m. lapkričio 14 d. “Lietu-

BPL Import/Export

SIUNTINIAI i 
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 

vos aide” radau ir tokį sakinį: 
“Neseniai grįžęs iš įkalinimo įs
taigos V. Mula nepriklauso 
Šiaulių nusikaltėlių pasaulio eli-

• tui”. Vadinas, pasak žiniasklai- 
dininko, ir nusikaltėlių pasauly-

. je esama ne lik paprastų vagi
šių, prievartautojų, žmogžudžių, 
išeikvotojų, kyšininkų, bet ir to 
sluoksnio elito, jei Lietuvoje iš 
tikrųjų esama nusikaltėlių pa
saulio.

Kyla 
kultūros 
aukštųjų 
rašytojai, dailininkai, daininin
kai, aktoriai, advokatai, kunigai 
taip pat turi savo elitą. O gal jie 
visi yra elitas, arba visuomenės 
grietinėlė? O gal jie negali būti 
elitas jau vien todėl, kad jie 
vaikščioja į elito kabinetus,-mal
daudami pinigų, pinigų, pinigų...

O gal jie nėra elitas todėl, 
kad jų daug? Štai Lietuvoje vien 
valstybinių teatrų esama net try
lika, o vadinamųjų liaudies mė
gėjų teatrų yra net du tūkstan
čiai. Įvairių krypčių ir linkmių 
dailininkų yra daugiau kaip du 
tūkstančiai. O dainininkų, muzi
kantų - sunku ir suskaičiuoti.

• Aukštųjų mokyklų dėstytojų (jie 
ne Visi profesoriai), bet vis tiek

. dėstytojai. Visose penkiolikoje 
aukštųjų mokyklų yra per septy
nis tūkstančius.

Ir net trys rašytojų sąjungos, 
dvi žurnalistų sąjungos. Tai jie 
labiausiai formuoja visuomenės 
nuomonę. Tad kuo jie ne visuo
menės vedliai, grietinėlė, ne 
elitas?

Tik štai kas įdomu: vadina
mieji turtuoliai visai nesidomi 
tikraisiais kūrėjais, todėl kitas 
elito sparnas - kūrėjai priskirti
ni greičiau varguomenei, o ne 
elitui. Štai ir “Tėviškės žiburiai” 
neseniai išspausdino poetės Da
nutės Vaskelaitės-Čebatorienės 
laišką, kuriuo ji kreipiasi į laik
raščio skaitytojus, prašydama 
suteikti jai 2400 litų paramą, už 
kurią ji galėtų išspausdinti savo 
eilėraščių rinkinį. Vadinasi, Lie
tuvoje savo elitą turi ne tik -tur
tuoliai ar nusikaltėliai, bet ir 
vargšai kultūros kūrėjai: rašyto
jai neturi už ką išleisti savo kū
rinių, neatsiranda leidėjų, daili
ninkų parodose neparduoda
mas nė vienas paveikslas, nes 
parodos nelanko turtingųjų eli
tas - piniguočiai. Kultūros laik
raščiai, žurnalai turi maldauti 
Kultūros ministeriją paramos, 
nes turtingųjų elitas tokių laik
raščių neskaito...

O lietuvis šoka, dainuoja, 
tapo, skaptuoja, kala, vaidina, 
rašo poemas, eilėraščius, roma
nus, apsakymus. (Gaila, beveik 
niekas nerašo dramos kūrinių), 
švenčia įvairias sukaktis. Štai 
šiemet visur skamba M. K. 
Čiurlionio vardas. Valstybinis 
Lietuvos dramos teatras pami
nėjo šešiasdešimties metų su
kaktį. O 2000 m. lapkričio 12 d. 
Vilniaus miesto vyrų choras 
“Vytis” paminėjo savo dvide
šimt penkerių metų sukaktį.

Nors visokių chorų Lietu
voje yra labai daug, bet tik vyrų 
ar tik moterų chorų - vienetai. 
“Vyčio” chorą prieš 25 metus 
subūrė konservatorijos profeso
rius Adolfas Krogertas. Net 
šešiolika metų šiam chorui va
dovavo chorvedys Tadas Šuma- 
kas, o jau treti metai šio choro 
vadovas - Raimondas Katinas. 
Choras dainuoja harmonizuotas 
ir autorines liaudies dainas, taip 
pat įvairių laikų Europos klasi
kinius kūrinius, išmoksta ir 
šiuolaikinės muzikos chorinių 
kūrinių.

Per dvidešimt penkerius 
metus choras daug kartų kon
certavo ne tik savo šalyje, bet ir 
užsieniuose: Latvijoje, Čekijoje, 
Slovakijoje, Bulgarijoje, Vengri
joje, Vokietijoje, Italijoje, Ispa
nijoje ir Montrio Šveicarijoje 
chorų konkursuose, laimėjo du 
Stasio Šimkaus konkursus Klai
pėdoje, Vokietijos Lindenholz- 
hausen ir' Italijos Orlando di 
Lasso Romoje chorų konkur
suose laimėjo sidabro medalius. 
Per 25 metus choras surengė 
160 koncertų.

Choras nėra didelis - tik 
apie 40 vyrų. Visi jau pagyvenę 
ar net vyresnio amžiaus, nes 
daug choristų dainuoja nuo pat 
choro susikūrimo pradžios. Tai
gi ir tuos choristus galėtume 
pavadinti dainavimo elitu. Gal
būt todėl ir į šio choro jubiliejinį 
koncertą susirinko sausakimša 
Menininkų rūmų salė. Beje, čia 
nebuvo ministerių, "visuomenės 
grietinėlės. Galbūt todėl, kad 
įėjimas į koncertą buvo nemo
kamas...

Taigi yra nemažai lietuvių, 
kuriems rūpi ne tik kasdieniniai 
vargai, bet ir elitinis gyvenimas: 
koncertai, chorai, vaidinimai, 
parodos (šiuo metu vien Vilniu
je veikia 41 įvairių menų paro
dos, kituose Lietuvos miestuose 
dar 35, bent tiek parodų rekla
muoja “Lietuvos aidas”).

Prie Tavęs visi mes bėgam, | 
ir Kalėdų giesmes giedam: | 

GARBĖ TAU AUKŠTYBĖSEI |

šv. (Kaįėdų 
ir laimingų 

2001-jų

metų 
linkime giminėms, 

draugams ir 
sporto klubo 

“AUŠRA” nariams
Žiba, Stepas, Alena ir Aras IgnatavičiaiVOLUNGE

sveikina visus

Sv. Kalėdų proga 
ir linki visiems ko geriausios ft 
sėkmės moksle, darbe.

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei 

ramybės Naujaisiais metais

linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima $

yjjnksmų šv. ^Ęalėdų 
ir laimingų 

O’Laujų metų 
linkime giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -
Konstancija ir Juozas Blekaičiai

linkime visiems draugams ir pažįstamiems - J
Aleksas, Danutė Keršiai, JT..WIOKaw1 Linda ir Fredas Gotthans J

Burlington, Ont

i. LJ/ia/edom 
ir linki laimingų

Marija ir Lionginas Paškai
sveikina visus gimines ir draugus su 1:

i

i Mieli giminės, draugai 
$ ir pažįstami

O Irz//

gveifciname
draugus ir pažįstamus

Naujų metų proga -
šv. Kalėdų ir i

Irena Punkrienė
Vilija, Edvardas, Andrėja. 

Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona. Ričardas-Daniellė.

I

JCalėdų
šventės teatneša tyro 
džiaugsmo ir Naujieji 

» metai stiprybės, 
s- sveikatos ir vilties -
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sveikiname
savo gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

2001-jų metų -

Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras Karasiejai

o&inksmų Kristaus 
gimimo švenčių ir sėkmingų 

Naujųjų metų 
visiems geros valios 

* tautiečiams, mylintiems 
savo gimtąjį žodį ir

dirbantiems savo tautos gerovei.

V Aušrotas, 
Anapilio knygyno vedėjas

Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus

r

Anapilio moterų
būrelio valdyba

8VKRUDIĮ
proga sveikina "

savo nares bei jų šeimas ir linki daug
laimės 2001-siais metais.

Valdyba

J bei linkėjimai nariams,
\ bičiuliams ir pažįstamiems

1 Šv. Kalėdų ir 
f Naujų metų proga — 

i PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ
f IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VALDYBA 

v. Dėl žinių teiraukitės www.plias.org

.• y

* / 
k /

V1
loinksmų

sv. Kalėdų 
ir 

laimingų
Naujųjų metų 

linkime sesėms bei broliams 
šauliams Tėvynėje ir išeivijoje

f

>

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

mielus savo gimines, bičiulius ir 

pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių

ir sėkmingų

ANGELE ir SIGITAS KAZLAUSKAI

ALGIMANTAS EIMANTAS

Linksmų Katodų švenčių

inz. Vladas ir Luciana Kukoraičiai
AESTIORUM CONSULTING

Šv. Kazimiero karstas Vilniaus arkikatedroje Nuotr. G. Kurpiu

Sunkūs demokratijos žingsniai Lietuvoje 
Briuselyje 2000 m. lapkričio mėn. buvo paskelbta pilietinė narių ir kandidačių į Europos 

sąjungą apklausa, atlikta 1999 m. Ji akivaizdžiai rodo Lietuvos gyventojų neviltį bei 
žemą demokratinio valstybingumo lygį

Europos 25-kiose valstybėse 
įvyko plataus masto tyrimai, su
siję su žmonių pažiūra į šeimą, 
dorovę, religiją, darbą ir kt.

Nepasitenkinimas dabartimi

Lietuva, nors nedaug kuo 
skyrėsi nuo kitų sovietinėje įta
koje buvusių šalių, liko tyrimo 
skalės dugne. Neigiamame mąs
tyme Lietuva pirmauja, nes tik 
14% gyventojų mano, kad nega
lės. nieko pakeisti savo buityje. 
Tik 17% žmonių tenkinasi da
bartimi ir viliasi ateities gero
vės. Latvija rikiuojasi šalia sū 
atitinkamais 13% ir 13%; Estija 
-su 10% ir 17%.

Palyginus tuos duomenis su 
Olandija, skaitmenys aiškiai ro
do vakarietiškos santvarkos po
zityvią įtaką su 0.6% ir .37%’. 
Vokietijoje toji statistika apsi
reiškia net 1% ir 48%.

Pesimizmas Lietuvoje ypač 
paplito tarp jaunesnio amžiaus 
žmonių - jie nusivylę reformo
mis ir svajonėmis greitai pralob
ti. Krašto gyventojai vis dar ne
pasitiki demokratijos pastovu
mu, pranašumu. Jie dar neran
da vietos šioje sistemoje, nes 
komunistinio režimo laikais vi
sapusiška atsakomybė buvo val
džios rankose. Sovietiniais me
tais asmeninis savimi pasitikė
jimas buvo beveik sužlugdytas, 
kadangi sovietinė sistema skel
bė tik masinės, proletarinės bui
ties teoriją. Individualizmui ne
buvo vietos. Tad atgaivinti mū
sų tautiečių savimi pasikliovimą, 
po 50 metų, totalitarinės val
džios kontrolės ir griežtos socia
linės rūpybos, bus itin sunku..

Privačios iniciatyvos stoka

Mūsų tėvynėje, nors jau 
randama nemažai pavyzdžių, 
kur privati iniciatyva “nuvertė 
kalnus”, taip pat randama ne
mažai išpuolių prieš valdžią “už 
gyventojų priežiūros aplaidu
mą” visose sferose. Tai papras
čiausiai nesuprantamas individo 
ir valdžios vaidmens demokrati
nėje santvarkoje.

Tokia samprata vyrauja ne 
tik valdžios atsakomybėje parū
pinti darbą (net 94% Lietuvos 
gyventojų taip mano) savo pilie
čiams, bet ir pasitikėjime užsienio 
bendrovėmis. Tik 17% Lietuvos 
gyventojų pasitiki jomis, kada 
Prancūzijoje pasitikėjimas siekia 
48%, o Portugalijoje net 53%.

Mokesčiai

Nestebina faktas, kad Lie
tuvos gyventojai, iš visų ES šalių 
ir kandidačių, daugiausia patei
sina mokesčių nemokėjimą. 
(Lietuvoje 38%; Ukrainoje 34%; 
Estijoje 32%; Latvijoje 21%). 
Mokesčiai - tai svetima sąvoka 
tų kraštų žmonėms,; nes Sovieti- 
joje mokesčiai nebuvo žinomi, 
nors netiesiogiai jie'buvo atskai
tomi iš uždarbio tiesiog į valsty
binį biudžetą. Išmokamos algos 
atitiko tik mažą uždarbio dalį.

Kyšiai ir alkoholis

Kyšių atžvilgiu lietuviai pa
sirodo labai pakantūs. Lietuvoje 
67%. pateisina kyšius, o danų 
priešingumas kyšiams pasireiš
kia 97%. Lietuvoje beveik ne
gali apsieiti ko nors “nepate
pęs”. Ten “kombinuoti” (imti 
kyšius) yra priimtina.

Alkoholio vartojimas Briu
selio apklausoje yra epideminio

I IR MES NORIME

Labdaros fondas “PERLAS” Palangoje, Lietuvoje, steigia 
dantų gydymo kliniką našlaičiams ir Sibiro tremtiniams. Bet tam 
įvykdyti labai reikalinga Jūsų pagalba. Tad prašome visus padėti 
pagal savo išgales, nes Lietuvoje našlaičių ir Sibiro tremtinių 
dabartinė padėtis yra ypatingai sunki.

Adresas: PERLAS CHARITABLE CLINIC.
Drs. A. & S. Kazlauskas, 9 Chartwell Road, Oakville, ON L6J 3Z3

PADĖKA AUKOTOJAMS IR LINKSMŲ ŠVENČIŲ
Registration No. 1114362-09

pobūdžio Lietuvoje, ypač vai
ruotojų tarpe. Automobilio vai
ravimą išgėrus Lietuvoje patei
sina 76% apklaustųjų. Toks 
nuošimtis šioje klasifikacijoje 
randa mūsų kraštą pačioje sąra
šo viršūnėje. Antroje vietoje lie
ka Slovakija su 53%.. Skaudūs 
duomenys pateikti be pateisina
mų komentarų.

Stiprios rankos valdovas

Net 56% Lietuvos piliečių 
norėtų matyti krašto vadovą 
stiprų, net su diktatūrinėmis tei
sėmis. Nei parlamentas, nei rin
kimai, nei įstatymai, nei konsti
tucija esą neturėtų varžyti vado
vo galios valdyti.

Rumunai su 67% ir latviai 
su 58% lenkia Lietuvos poziciją 
šioje srityje. Kroatai, danai, aus
trai, vokiečiai ir estai tenkinasi 
šu 11% -18%.

Viską susumavus, nenuosta
bu, kad esamą politinę sistemą,, 
ekonominę ir visuomeninę sant
varką lietuviai vertina nepalan
kiai: 30% ją laiko labai bloga, 
tik 21% žmonių pasitiki valsty
bės tarnautojais. Policija pasiti
ki tik 26% apklausos atsakovų, 
o. Danijoje pasitikėjimas policija 
siekia 91%.

Iš gerosios pusės Lietuvoje 
galima didžiuotis patriotizmo 
apraiškomis. Daugelis mūsų 
tautiečių išreiškė gilią meilę 
tėvynei 46%; krašto žmonių pa
sisakė eisią ginklu ginti tėvynės 
karo atveju. Vokietijoje tokiu 
atveju tik 36% stotų į gynėjų- 
rikiuotę.

’• Pasitikėjimas žiniasklaida ir 
kitkas

Gilus tarpeklis skiria Lietu
vą nuo Vakarų Europos pasiti
kėjimu žiniasklaida. Net 77% 
piliečių Lietuvoje pasitiki spau
da, radiju ir TV. Daug kritiškes
nis požiūris į “paparazzi” struk
tūrą pasireiškia Vokietijoje 36%, 
Italijoje 35% ir Danijoje 33%, 
Kadangi Lietuvos žiniasklaida 
yra sutelkta kairiosios politinės 
srovės rankose, jos įtaka krašto 
gyventojams yra labai reikšmin
ga ir tendencingai žalinga demo
kratėjimo procesui.

Šeimyninio auklėjimo klau
simu Lietuvos žmonės nurodė 
toleranciją, kaip siektiną savy
bę, nors tik 58% pasisakė už tai. 
(Lenkijoje 87%). ’

Iš kitų dorybių, Lietuvos gy
ventojai nurodė darbštumą kaip 
aukščiausiai vertinamą charak
terio bruožą (87%) ir savaran
kiškumą bei atsakomybę (77%). 
Šių teigiamybių komunizmui 
nepasisekė palaužti.

Išvada

Tiek ES anketų išvados, 
tiek “Lietuvos ryto” duomenys, 
duoda suprasti, kad lietuviai 
transformuojasi gan lėtai iš au
tokratinės sistemos į demokrati
nę. Toks procesas yra ne vien 
politinis ir ekonominis renesan
sas, bet ir visuomeninis atgimi
mas. Į tą atgimimą turi įsijungti 
valstybiniai organai ir tauta bei 
individai - sutartinai ir nuodug
niai.

Kristaus gimimo šventės proga 

savo bičiuliams šiapus ir 
anapus Atlanto linkime 
DIEVO PALAIMOS 
ir visų svajonių išsipildymo 

Naujaisiais metais
Helga, Jūratė, Kazys Baronai,

Vokietija

proga sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus -

Valentina Balsienė

Linksmų Šv. Tjcdedų 
ir laimingų Naujųjų metų 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir šeima

ir sėkmės Naujuosiuose metuose
visiems giminėms, draugams ir

pažįstamiems Kanadoje, Amerikoje
ir Lietuvoje linki -

bei fainting.

metų i

Aldona ir Mečys Pranevičiai

linkime giminėms, 
draugams 

ir pažįstamiems -

ir laimingų bei sėkmingų

RKUjq UTETlį
linkime visiems savo 
giminėms, draugams 
ir pažįstamiems =■

Antanas ir Ona Baltrūnai

***************

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

Toronto Maironio Hokqklo 
Ii nW visiemsv

Linhsnų Šventų 
kalėdų ir

Laimingų Narnų V'tefy I

W *****************
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O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Feliksas M asai t i.s, 85 me
tų amžiaus, daugelio organizacijų 
veikėjas, mirė rugsėjo 28 d. Los 
Angeles mieste. Velionis gimė 1915 
m. vasario 10 d. Sičioniuose, Van
džiogalos apylinkėje, Kauno apskr. 
Darbavosi Biržų karo komendantū
roje ir socialinio aprjipinimo įstai
goje. 1944 m. pasitraukęs į Vokieti
ją. apsigyveno Bamberge ir dirbo 
teismo vertėju. Atvykęs į Ameriką, ’ 
Kalifornijoje baigė Los Angeles 
City kolegiją. Darbavosi BALFė, 
Lietuvių kredito kooperatyve, buvo 
vienas Tautinių namų steigėju, vei
kė ALTos Los Angeles miesto sky
riuje, priklausė Tautinei sąjungai, 
rašė apie organizacijų veiklą spau- . 
doje. Gedulines Mišias spalio 4 d. 
Šv. Kazimiero šventovėje .atnašavo 
kun. St. Anužis. Palaidotas Forest 
Lawn kapinėse. Čia atsisveikinimo 
žodžius tarė: BALpo vardu A. 
Pažiūrienė, Tautinės sąjungos - R. 
Šakienė, Tautinių namų - J. Petro
nis, lietuvių bendruomenės - V. 
Vidugiris. Velionis turėjo skaudžių 
išgyvenimų. Po sunkios ligos mirė 
žmona Bronė, o prieš keletą metų 
- vienintelė duktė. Velionies netek
tį apgaili Los Angeles lietuvių ben
druomenė.

Argentina
Kaip skelbiama “Argenti

nos lietuvių balse” 1728 nr. iš Lie
tuvos garbės konsulo pareigų Ar
gentinoje pasitraukė Algimantas 
Rastauskas. Jo vieton paskirtas dr. 
Jonas ' Daujotą, . kuris nuo š.m. 
lapkričio 1 d. perėmė Lietuvos gar
bės konsulo pareigas Argentinoje.

Argentinos lietuvių centro Jau
timų šokių grupė “Inkaras”, vado
vaujama J. Puliko, surengė pava
sario šventę Buenos Aires mieste. 
Buvo apie 300 dalyvių. Šioje’šven
tėje dalyvavo Graikų ansamblis, 
“Tango” šokėjų grupė, Argentinos 
folkloro grupė. “Inkaro” grupė 
pasirodė su tautiniais šokiais, patik
dama publikai. Buvo šiai grupei 
sugiedota “Ilgiausių metų” ir ap
dovanotas jos ilgametis vadovas J. 
Pulikas. Po to- vyko bendri šokiai ir 
šokių konkursas su premijomis bei 
pavasario gražuolių rinkimai. Ar
gentinos lietuvių centro 2000 metų 
karaliene tapo Cecilija Beržytė- 
Ardans, pirmąja princese - Erika 
Pilkaitė, o antrąja princese - Nata
lija Misiūnaitė-Delbene. Pavasario 

‘ karaliumi išrinktas Gaston Ardans.
Visi dalyviai Jinksminosi iki pary
čių.

Lietuvių pamaldos Aušros 
Vartų parapijoje Buenos Aires 
mieste įvyko-spalio 1 d. Mišias at
našavo kun. A- Steigvilas ir kun. A. 
Lubickas. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas H. Urbono. Per 
Mišias prisiminti mirę Argentinos 
lietuvių centro nariai. Pamokslą pa
sakė kun. A. Steigvilas. Pamaldos 
baigtos poeto Putino giesme “Nu
liūdo mūs kapai”. Po pamaldų pa
rapijos salėje vyko pabendravimas. 
Lietuvos garbės konsulas A. Ras
tauskas ragino galinčius dalyvauti 
Lietuvos seimo rinkimuose. Jis. 
taipgi papasakojo apie vykstančią 
olimpiadą Australijoje ir kiek joje 
lietuviai gavo medalių. Taip pat 
pasveikinti popietės dalyviai, gimę 
spalio mėnesį. (“Argentinos lietu
vių balsas” 1728 nr.).
Vokietija

Vasario 16-tosios gimnaziją 
šiais mokslo metais lanko 127 mo
kiniai - 35 vokiečių ir 92 lietuvių 
kilmės. Pastarųjų 52 moksleiviai 
yra iš Vokietijos, 37 iš Lietuvos, 2 iš 
Argentinos ir 1 iš Olandijos. Mbks- 

lo metų atidarymo iškilmės pradė
tos Vokietijos, Europos sąjungos ir 
Lietuvos vėliavų iškėlimu gimnazi
jos aikštėje. Romuvos salėje buvo 
ekumeninės pamaldos lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Prasmingai kal
bėjo katalikų kapelionas kun. A. 
Kelmelis ir evangelikų kapelionas 
kun. R. Fuhr. Gimnazijos direkto
rius A. Šmitas savo žodyje džiaugė
si, kad moksleivių skaičius didėja. 
Po mokytojų pristatymo busimieji 
abiturientai pasveikino jauniausius 
savo draugus su jų auklėtoja A. Vil- 
činskiene. Po to mokiniai rinkosi į 
paskirtas klases susitikti su savo 
auklėtojais. O jų tėvai, artimieji ir 
svečiai aplankė gimnazijos klases, 
bendrabutį ir apžiūrėjo pilį. Po po
ros dienų įvyko mokinių susipažini
mo vakaras, kurį surengė tuo laiku 
svečiavęsis PLB valdybos vicepirm. 
kun. E. Putrimas, buvęs šios gimna
zijos kapelionas. Vakaras baigtas 
malda, sukalbėta susikibus ranko
mis. (“Vokietijos LB valdybos in
formacijos” 2000 m. 3 nr.).

Australija
Prel. Dr. Pranas Dauknys, 

gyvenantis Sidnio mieste, šiais me
tais švenčia savo amžiaus 80 metų 
sukaktį. Šiuo metu prelatas gyvena 
“Justin viŲas” prieglaudoje prižiūri
mas seselių vienuolių. Kaip tik 
spalio 28 d. šios vilos patalpose 
buvo surengtas sukaktuvininkui pa
gerbimas. Šia proga vilos koplyčio
je Mišias atnašavo kun. E. Arna- 
šius. Per pamaldas giedojo Z. Prąš- 
mutaitės vadovaujamas choras, var
gonuojant R. Mačiulaitienei. Pa
mokslą pasakė kun. E. Arnašius, iš
keldamas prelato nuopelnus lietu
vių parapijai, primindamas, kad il
gus metus redagavo “Tėviškės ai
dus”, parašė mokslinį darbą, apie 
komunistų persekiotą Lietuvą, ir 
gavo daktaro laipsnį. Po pamaldų 
vilos svetainėje vyko suneštinės vai
šės, kuriose dalyvavo apie 70 sve
čių. Prapjovus gimtadienio pyragą, 
sukaktuvininkui sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Jautriais žodžiais kal
bėjo parapijos ir atskirų organizaci
jų atstovai, dėkodami prelatui už 
visą jo vertingą įnašą lietuvių ben
druomeniniam gyvenimui. Buvo 
padėkota seselėms už puikią pre
lato priežiūrą. Popietei vadovavo 
M. Šidlauskienė. (“Tėviškės aidai” 
45 nr.).

Gudija
Usionių sekmadieninė mokyk

la, kaip rašoma laikraštyje “Lietu
vių godos” 10 nr., nuolat vis tvirtė
ja. Sį rudenį tėvai savo vaikus atve
žė į mokyklą iš Padruckės ir kitų 
kaimų. Jie čia mokosi lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos. Ypač vai
kams patinkanti istorija, jie vis pra
šo daugiau papasakoti apie Lietu
vą. Spalio mėnesį mokiniai buvo 
nuvežti į Vilnių ir Trakus. Mokyto
ja E. Sekonienė minėtame laikraš
tyje rašo, kad ji gyvenanti 60 km. 
nuo mokyklos, autobusai nevažiuo- 
ja, tai ją į mokyklą nuveža jos vyras. 
Ji dėkoja “Vilnijos” draugijos pirm. 
K. Garšvai, Apso krašto lietuvių 
bendruomenės pirm..!. Krivelienei 
už rūpinimąsi ir pagalbą mokyklai. 
Ji taipogi ’ džiaugiasi išeivijos lie
tuvių parama. Mokykloje lankėsi E. 
Bulotienė iš JAV-bių. Susipažinusi 
su mokykla, grįžusi Amerikon 
atsiuntė mokymo priemonių, vai
kams batų ir drabužėlių: Vasarą mo
kyklą pasiekė siuntinys iš Kanados 
Toronto Lietuvių Namų moterų bū
relio. Ji taip pat dėkojo torontiečiui 

’ Br. Sapliui, besirūpinančiam mo
kykla. E. Sekonienė tikisi daugiau 
vaikų pritraukti į mokyklą. J. Andr.

Marija ir Jurgis Astrauskai
V. V. Augėnai 
Albina Augaitienė ir šeima 
Birutė Abromaitienė

ir dukra Angelė
Jonas Aukštaitis
Jonas ir Bronė Akelaičiai 
Irena ir Antanas Ambraškos,

Phoenix, AZ
Jonas Adomonis,

Montreal,Que.

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

Linas, Gailutė ir jų šeimos 
Stasė ir Mečys Bučinskai 
Marija Borusienė ir vaikai 

. Danutė, Algimantas ir
Roma su šeima,

, Hamilton, Ont.
Vytautas Birštonas
Nelė ir Jonas Budriai 
Irena Baltakienė ir sūnūs -

Vitas, Algis ir Linas 
Kristina ir Adomas Biretos 
Elena Bersėnienė 
Alfonsas ir Ona Budininkai,

Hamilton, Ont.
Ada ir Juozas Buivydai,

Ottawa, Ont.
Sofija ir Vytautas Balsevičiai,

Georgetown, 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.
Teresė, Liudas Bražukai ir

_ šeima 
Eugenija Beržaitienė ir šeima 

Hamilton, Ont.
Birutė ir Vytautas Biretos

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 Didžballenė 
Adelė Dobienė

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 sūnūs 

su šeimomis
Stasys ir Valerija Gudaičiai, 

Niagara Falls, Ont.

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

ristaus gimimo ir Cyvaujųjų metų

švenčių proga, linkėdami visiems betiiejinės šviesos, 
skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 

ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais

Vilma, Kazys ir Paulius 
Gapučiai

Matytė Genčiuvienė
Bronė Galinienė

Jonas ir Bronė Greičiūnai
■ ir šeima, 

Newmarket, Ont.
Mykolas Gegužis
Kostas ir Eugenija Gapučiai, 

Bothwell, Ont.
Jonas Gelažius,

Phelpston, Ont.
Teresė Gražulienė 
Anelė Gudžiūnienė,

Ottawa, Ont.

Monika Jasionytė
Vanda Jasinevičienė
Petras ir Zuzana Jonikai

Hamilton, Ont.
Nelė ir Martynas Jonųšaičiai, 

Oakville, Ont.
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
Alina ir Inocentas Jurcevičiai 

ir šeima
Stasys Janavičius 

ir dukra Kristina
Marytė Janeliūnienė ir vaikai 
Ona Juodišienė

Bronius, Elena Kišonai 
Elena ir Stasys Kuzmickai 

: Pajauta ir Algis Kaziliai 
1 (3na ir Jonas Kirvaičiai
Mėta ir Edvardas- 

Kazakevičiai
Antanas Kazanavičius 
Jonas Karaliūnas, 

St. Catharines, Ont.
Ona ir Vladas Keziai,

Ancaster, Ont.

Povilas Kanopa ir Evelina 
Daugilienė, 
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. Kėžinaičiaij
Hamilton, Ont.

Viktoras ir Marija' 
Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont.

Teofilė Kobelskienė
Albina Kavaliauskienė 
Irena Kaliukevičienė 
Valerija ir Donatas Karosai 
Valė Kecorięnė
Liusė ir Vincas Kolyčiai 
Adelė ir Vacys Karauskai 
Birutė Kasperavičienė, 

Wasaga Beach, Ont.

Ona Linčiauskienė,
Hamilton, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai 
ir šeima,

‘1K Tillsonburg, Ont.
Valerija Lėverienė

Sofija Martinaitienė
Alfonsas Marcis 

ir dukra Milda
Vida, Feliksas Mockai 

ir šeima
Liuda ir Zigmantas Mockai, 

Rodney, Ont.
Juozas ir Stella Miškiniai, 

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

Brantford. Ont.

Liuda Morkūnienė
Marija ir Brian Mikelėnas- 

McLoughlin

Irena ir Jonas Nacevičiai
Vincas Naruševičius,

West Lome, Ont.
Viktoras ir Rita Navickai 

su šeima, 
Tillsonburg, Ont.

Elena ir Raimundas Namikai, 
sūnūs Simonas 
ir Juozapas

Monika Obelėnienė

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.
Stefanija ir Antanas Petraičiai 
Irena ir Antanas Patašiai 
Monika Povilaitienė
Juozas, Aldona, sūnus

Antanas Petrauskai
T.Povilauskienė,

Hamilton, Ont. ■
Stasys ir Janina Poškai
Vladas ir Levutė Pevcevičiai 
Ona ir Petras Polgrimai, 

St. Catharines, Ont.
Bronė ir Aleksas Parėščiai, 

Hamilton, Ont.
Cecilija Pakštienė ir šeima, 

Wasaga Beach, Ont.
P. N. Puidokai
Dalia, Genutis Procutos ir 

Eglės šeima
Vida ir Vytas Paškai

Alvina ir Vladas Ramanauskai
Jonas Rugys
O. L. Rimkai
Danguolė Radzevičienė
Aldona Ranonienė
Eleonora ir Leonas Rudaičiai
Juozas Rovas
Marta ir Albinas Radžiūnai
Albina Rimkienė,

■ Hamilton, Ont.
Rita Rudaitytė,

Ottawa, Ont.
B. E. Rakauskai,

Wasaga Beach, Ont.
Teresė Rastapkevičienė 

Dutton, Ont.
Ieva Repečkienė,

Hamilton, Ont.
Juozas ir Marytė Rybiai

Danutė ir Bronius
Staškevičiai, 
Verdun, Que.

Bronė Stankaitienė
Liuda Stulginskienė
Teklė ir Adolfas Sekoniai, 

Wasaga Beach, Ont. .
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
Viktoras Skukauskąs ir 

duktė Danutė
Nijolė Šimkienė ir sūnūs
Janina, Juozas Šarūnai,

St. Catharines, Ont.
Juozas Staškevičius
Regina ir Vladas Simonaičiai
Prima ir Bronius Sapliai
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, Ont.
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 Šiškuvienė,
Fort Erie, Ont.

Jadzė ir Jonas Stanaičiai,
Hamilton, Ont.

Angelė ir Bronius Stankaičiai, 
Paterson, N J

O. V. A Skrebūnai

Teresė ir Vladas Slėniai
Salomėja ir Balys Sakalai 
Zosė Styrienė
Bonifacas Sriubiškis

G. B. Tririkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai 
Gerda ir Albinas Tarvydai 
Onutė ir Vytautas Taseckai 
Magdalena Tarvydienė

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont

Bronius Urbonavičius

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai,

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

Valadkos
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai,

Oakville, Ont
Stasys Valickis,

Collingwood, Ont. 
Antanas ir Ona Vašiai,

Parma, OH
Elena Vyšniauskienė,

Dutton, Ont
Genė Venskaitienė 
Vytautas Vaidotas

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

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

Aleksas Zimnickai
E. P. Žuliai
Marija ir Juozas Zažeckai,

Cambridge,Ont.
Irena ir Algis Žemaičiai,

St. Petersburg Beach, FL
Adelė Žukauskienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.

Genutė Žemaitaitienė,
Oakville, Ont

Marija Žymantienė ir dukra 
Danutė
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Hamiltono lietuvių pensininkų klubas
“ĄŽUOLAS"

SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 

šv. Kalėdomis ir su 2001-taisiais metais. 
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių ir 

ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais.

T Linksmų Kalėdų žvenčių ir 
4* sėkmės Naujuose metuose

Klubo valdyba

’’t visiems giminėms ir pažįstamiems
Kanadoje, Amerikoje,. Suvalkų

K trikampyje ir Lietuvoje -
T Vytautas ir Irena Pečiuliai J
Ji Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija J

velkiname
su

šv. KjiCėifomis
ir ateinančiais

£Yaujaisiais metais
draugus ir pažįstamus

Irena ir Petras Zubai
Hamilton. Ont.

kinksmų

sv. Kalėdų 
ir 

laimingų bei sėkmingų 
Naujųjų melų
linkime savo giminėms, j 
draugams ir 
pažįstamiems

N. Carolina
A. J. Vaškevičiai, R. R Stankai 

ir šeima

Kalėdų vakarą
Žiema. Užmigo žemė. 
Balta tyla ir sniegas 
Boluoja akyse.
Ten saulė degė, 
Sklaidosi ūkai...
Jau išgaravo šiluma. 
Ir tu žmogau, arčiau, 
Arčiau žmogaus glaudies. 
Žiemos tyloj
Malda suvirpa žodis: 
-Atleisk, kad dar negeras - 
Norėjau, kaip norėjau 
Būti geresniu.
Atleisk, kad nekantrus, 
Norėjau būti kantresniu, 
Atleisk, kad aklas, kurčias, 
Abejingas toks - 
Norėjau, kaip norėjau 
Būti jautresniu...
Tą stebuklingą vakarą 
Man,, vargšui, duonos 
Nebeduok
Ir pinigų nereikia, 
Tik Meilės,
Meilės teprašau, 
Juk dovana menka .
Be meilės duota, 
Begarsis žodis 
Meile nelydėtas... . 
Iš meilės 
Šitą vakarą prašau: 
- Pasotinki genimo duona 
Alkaną mane, 
Mylėki meile, 
Kaip tas,
Kurio dar laukiam, 
Mokė...

Rima Bacevičienė, 
Šakiai

f
į

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI

Augustinas Simanavičius, OFM
Liudas Januška, OFM 
kun. Edis Putrimas

Eugenijus Jurgutis, OFM
Pijus Šarpnickas, OFM
Juozapas Žukauskas, OFM brolis Petras Šarka, OFM

Lietuvos Šaulių sąjungos suvažiavime 2000.XI.4 pagerbiant žuvusius 
už Lietuvos laisvę Nuotr. R. Eidukevičiaus

Naujasis Lietuvos seimas 
Vyrauja liberalai ir socialliberalai. Opozicijoje - 
socialdemokratinė Brazausko koalicija. Lenkų ir rusų 

atstovai atsisakė atlikti priesaiką lietuvių kalba
J. P. KEDYS

Pirmiausia tenka pripažinti, 
kad didžiausia seimo partija yra 
A. Brazausko “socialdemokrati
nė koalicija”, atsisakiusi kai ku
rių senoviškų siekimų. Tačiau 
seimui vadovauja A. Paulauskas 
kaip Naujosios s-gos pirminin
kas, padedamas net kelių pava
duotojų.

Šie rinkimai sužlugdė keletą 
partijų ir politikų. 5% nepasie
kė partijos: Krikščionių demok
ratų, Centro, Lietuvos valstie
čių, Politinių kalinių ir eilė kitų.

Daug kas stebisi, kodėl taip 
ilgai politiniame gyvenime išsi
laiko A. Brazauskas, būdamas 
vienas iš patikimiausių Gorba
čiovo kompartiečių? Į šį klausi
mą atsakymą duoda Lietuvos ži
niasklaida: už A. Brazauską bal
suoja daug moterų, kaip gerai 
atrodantį vyrą ir buvę kompar- 
tięčiai todėl, kad jis atskyrė 
Lietuvos kompartiją nuo rusiš
kosios.

Atstovų priesaika

Seimo priesaikos' posėdis 
paskelbtas garbės posėdžiu, į 
kurį buvo pakviesti užsienio 
valstybių atstovai ir kiti svečiai. 
141 Seimo narių tarpe buvo ir 6 
lenkų bei 8 rusų vietos gyvento
jų išrinkti seimo nariai. Iškil
mingai priesaikai prasidėjus, 
lenkų ir rusų atstovai atsisakė 
duoti priesaiką lietuvių kalba!!! 
Nei naujasis seimo pirm. A. 
Paulauskas, nei jo pavaduotojai, 
nei kitų partijų vadovai lenkų ir 
rusų atstovų daromas priesaikas 
lenkų ir rusų kalbomis nesu
stabdė. Lietuvos konstitucijoj 
yra toks nuostatas: .“Lietuvos

1
valstybinė kalba yra lietuvių kal
ba”. Su naujais rinkimais susi
laukėme ir naujo trikalbio 
seimo. .

Per daug ministerių

Štai jų sąrašas: E. Maldei- 
kis,- ekonomistas, ūkio ministė- 
ris, J. Lionginas, ekonomistas - 
finansų, L. Linkevičius, inžinie
rius - krašto apsaugos, A. Va
lionis, diplomatas - užsienio 
reikalų, A. Monkevičius, moky
tojas - švietimo ir mokslo, G. 
Striaukas, inžinierius - susisie
kimo, V. Blinkevičiūtė, teisinin
kė - socialinės apsaugos ir dar
bo, K. Kristinaitis, inžinierius - 
žemės ūkio, G. Bartkus, teisi
ninkas, teisingumo, V. Markevi
čius, teisininkas. - vidaus reika
lų, V. Janušonis, gydytojas - 
sveikatos, H. Žukauskas, archi
tektas - aplinkosaugos, G. Kėvi
šas, muzikas, kultūros.

Sąrašas rodo gerą jų išsila
vinimą ir patyrimą, bet ministe
rijų skaičius per didelis. Lietu
vai su 3.7 mil. gyventojų pilnai 
užtektų 10 ministerijų. Jeigu 
JAV su 300 mil. gyventojų apsi
eina su 16 ministerijų, tai Lietu
va turi iš ko pasimokyti.

Be to, naujieji ministerial 
jau suplanavę 29 pavaduotojus. 
Min. pirmininkas yra numatęs 
net 13 padėjėjų (iš jų 9 mote
rys). .JAV prezidentas Clinton 
išbuvo net 8 metus ne tik-Ame
rikos reikalų, bet ir pasaulio 
tvarkytoju su vienu viceprezi
dentu. Pagal mūsų politikus jis 
privalėtų turėti bent 50 pava
duotojų.

Naujos valdžios išrinkimas

ir Naujų 2001 metų

8V KAbėOU*+

Irena ir Petras Lukoševičiai

proga sveikiname gimines, 

draugus, pažįstamus ir 

linkime Dievo palaimos bei 

tyro džiaugsme -

nieko gero nežada ne tik prekių 
gamyboj, bet ir tautos saugumo 
srityje. Jau pakartotinai nusikal
tėliai nužudė Panevėžio vyr. 
•prokurorą ir jo pavaduotoją! 
Prieš keletą mėnesių buvo nu
žudyti 3 Mažeikių verslininkai. 
Kaltininkai nerasti. Šių faktų 
akivaizdoje vyr. valstybės pro
kuroras laikomas gerai einančiu 
savo pareigas.

Žvelgiant į ateitį

_ Iš naujos valdžios laukti pa
lankesnio ūkinio ar saugesnio 
viešo gyvenimo nėra daug vil
čių. Ir štai dėl ko. Santarvė tarp 
A. Paulausko Naujosios s-gos ir 
R. Pakso liberalų sąjungos įvy
ko ne dėl jų politinių organiza
cijų artimumo, bet tik iš reikalo. 
Jungtis su A. Brazausko koali
cija buvo nepriimtina, nes ji dar 
atsiduoda sovietiniu kvapu. 
Paulauskas esmėje yra socialis
tas, o Paksas - liberalas. Ūkinė- . 
je srityje, šios dvi filosofijos vi
siškai nesiderina.

| Šv. Kalėdų
® ir Naujų asetų

proga
sveikiname draugus, pažįstamus '■ 

ir gimines Lietuvoje -

Pranas Ročys, dukra Rita

Toronto teatras

Aitvariečiai

linkėdami linksmų ŠV. Kalėdų ir JĮ

sėkmingų Naujųjų metų -

S
Hilda, Romas SimanavičiaiAlgis, Viltė, Daina, Aurelia,

Paulius, Algis ir Vanesa Valiuliai &

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

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

F linkime savo mieliems

sv alėdų

ir NAUJU METU 
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

Oyuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus su 
OK^alėdomis ir linkime laimingų 
bei sėkmingų Q\au jųjų metų-

Pranas Krilavičius, sūnus 
Romas, duktė Dana su šeimomis 

Keswick. Ont.

Sveikiname
suŠv. Kalėdomis ir 

Naujais metais 
visus gimines, draugus 

ir pažįstamus - 
A. \Z Dubickai

sueina visus rėmėjus ir 
teatro mėgėjus 

šv. Kalėdų proga 
ir linki,daug laimės 

naujais 2001 -aisiais metais

S TORONTO LIETUVIU NAMAI
nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus lietuvius



12psl.«Tėviškės žiburiai»2000.XII.12*Nr.51- -2651

Linksmų *
Kalėdų švenčių
ir laimingų

Naujų jų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems linki - Julija, Jonas,

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

Kristina Dziemionai

Sveikinam

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

Q\aujų metų
Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

Žvelgiant iš Lenkijos į Lietuvą
ANTANAS SURAUČIUS

Rašant iš kaimyninio Lietu
vai krašto paliečia drauge padė
tį ir nuotaikas Lietuvoje. Nėra 
jau geležinės uždangos. Norma
li valstybinė siena ne tiek skiria, 
kiek jungia. Plečiasi per pasta
rąjį dešimtmetį laisvai užsimez
gę ir gerokai ūgtelėję Lietuvos 
ir Lenkijos politiniai, ūkiniai ir 
kultūriniai ryšiai. Lenkijoje ap
silanko daug Lietuvos piliečių, 
per Lenkiją eina keliai į Euro
pos vakarus ir pietus. Tai liudi
ja, kad ir skelbiamos žiniasklai- 
doje lietuvių eismo nelaimės 
Lenkijos keliuose ir didėjantis 
darbo krūvis Lietuvos respubli
kos konsulatuose Varšuvoje ir 
Seinuose.

Tiesa, stiprės ŠAS siena, bet 
tas mažiausiai palies ruožą. į 
Baltijos kraštus, Lenkijos sieną 
su Lietuva. Lietuvių bendruo
menė Lenkijoje jautriai surišta 
su atgimstančia Lietuva. Kaip 
Lenkijos piliečiams tenka taip 
pat išgyvenimų’ ir nerimo dėl 
padėties abiejuose kraštuose.

Kaip žemėje, taip ir danguje

Iš dangaus kildinamas ir 
laukiamas oras. Iš dangaus ir vi
sos kitos gėrybės. Juk meldžia
ma: kaip danguje, taip ir žemė
je... Šiais metais atbulai: dan
gus nusileido nuodėmingam 
žmogui. Dar nebuvo tokios oro 
sumaišaties, kaip pavasarį ir va
sarą. Ir ruduo tiek pat priešta
ringas tuo, kad savo laiku paže
ria, kaip retai kada, saulėtų die
nų. Taip Lenkijoje, taip ir Lie
tuvoje.

Mūsų padangėje - ir Lenki
joje, ir Lietuvoje, derlius nuken
tėjo. Buvo skaičiuojama kiek: ar 
per pusę, -ar trečdaliu. Baigian
tis javapjūtei apskaičiuota, kad 
nuo pusės arčiau trečdalio. Kilo 
ginčas, ar tinka nusilenkti im
portų pomėgiui, ar negeriau 
verstis savo grūdų geležinėmis 
atsargomis. Įsigalėjo ginčas, tarp 
politikos ir ekonomikos. Karšti 
prieštaravimai, Su tolesnių nuo
smukių, arba tiesiog katastrofų 
įspėjimais, nurimo.

Žalgirio filmai

Komercija, komercija... 
Gamyboje, žmonių santykiuose, 
žiniasklaidoje, kultūroje, mė
liuose. Komercijos objektu tam
pa, sakysime, Žalgirio mūšio 
minėjimas. Dabar Žalgiris - 
daugiatautis, mūšio laukuose, 
šalia lenkų, vokiečiai ir lietuviai 
bei kitų tautybių atstovai. Tūks
tančiai šarvuotų karių, visos 
trijų viduramžio kariuomenių 
ginkluotės, visa Žalgirio mūšio 
eiga.

wswwwwwwwiww 

^^4 Įženk į mūsų dieną, Jėzau,

Per pluoštą saulės spindulių,
130 /ei/e į mūsų kelią, Jėzau,

Jei eisime ne tuo keliu.
B. Brazdžionis

■ jums imKi -
Lietuvos kankinių parapijos vaikučių choras “ANGELIUKAI"

F —

Džiaugsmingų 
Šventų Kalėdų 
Jums linki -

Vokiečiai nelabai noriai 
vaidina nugalėtus. Lenkai labai 
norėtų vokiečiams įsiteikti - yra 
už ką. Yra politinė ir, pasaky
tume, komercinė problema. At
rodo, kad bus rasta išeitis nau
jame filme. Pastaruoju laiku 
Lenkijoje pagaminta filmų, se
kant literatūros kūriniais. Nau
jausi: A. Mickevičiaus “Pono 
Tado” ekranizacija ir H. Sien- 
kievičiaus “Ugnimi ir kalaviju”. 
Jauni Lenkijos filmo kūrėjai, 
labai pasidavę 
postmodernizmui, 
padaryti minėtų filmų tęsinius, 
prirašyti savo vaizduotės 
įvykius, nuvertindami literatū
ros veikalų vertę ir išjuokdami 
rašytojų vaizduotą praeitį.

Net du režisieriai rengiasi, 
kiekvienas atskirai, sukurti nau
ją filmą “Kryžiuočiai”. Kiekvie
name iš dviejų filmų bus savaip 
pavaizduoti istoriniai įvykiai ir 
pats mūšis, be to, bus pridurta 
karo pabaiga Marienburgo už
ėmimu: raktus į pilį įteiks len
kams sovietų NKVD leite
nantas.

Bet galvojama dar, ar nege
riau nusilenkti ŠAS - amerikie
čiams ir vokiečiams; Naujoviš
kai - viskas įmanoma. Daug ra
šoma apie tai, daug kalbama. 
Temą pagarsino filmo kritikai ir 
politiniai feljetonistai.

Vienas feljetonistų (žurnale 
“Polityka”) paklausė, kaip nau
ją filmą priims lietuviai? Lenkai 
prisimena, kaip visi Lietuvoje 
buvo pasipiktinę režisieriaus 
Fordo filmu “Kryžiuočiai” Žal
girio mūšio 550 metų sukakties 
proga. Lenkai gerai žino, kad 
lietuviai, kokie bebūtų, protes
tuoja prieš lietuvių tautos pa
neigimą arba žeminimą isto
rijoje.

Kur geriau?

Yra gana didelis judėjimas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos lietu
vių. Dažnai lankosi giminės. 
Vyksta diskusijos net šeimose, 
kur jau trys kartos, mišrios ve
dybomis ir mišriomis giminė
mis, bet gyva lietuviškos kilmės 
atmintis. Susidaro kaip ir nefor
malūs klubai; kur aptariamos 
padėtys abiejuose kraštuose. Se
nos kartos lietuviai, dar ir ant
ros kartos, vengdami sunkios 
nuotaikos, pradeda kalbą lietu
viškais priežodžiais:

-Na, negerai, negerai. Ne
gražu - pasigirsta apibendri
nimas.

- Dar toliau, dar bus gra
žiau - prognozuoja kitas balsas.

Lyginant, kaip Lenkijoje ir 
kaip Lietuvoje, prieinamos iš
vados:

- Toks pats rūtų darželis. - 
Tas pats velnias!

Rūpi visų pirma gyvenimo 
lygis, viešoji tvarka, nusikalsta
mumas, po to jau - kaip vyksta 
persitvarkymas, kokie pokyčiai, 
kokią maišatis valdžiose, politi
nėse partijose. Kai pasakai, kad 
buities atžvilgiu nėra didesnio 
skirtumo, o modernių lengvų 
mašinų Lietuvoje santykinai yra 
daugiau, tai lenkai nelabai tiki.

šiam 
rengiasi

Linkę daugiau lyginti Lietuvą su 
Gudija.

Lietuvoje dar labiau įkyri 
klausimas, kur geriau. Pasitaikė 
dvigubos negerovių naštos ka
muojamam lietuviui iš Lenkijos 
pasakyti: “Lenkai ir lietuviai da
bar - kaip du vandens lašai!” 
Užsigauna Lietuvoje, ar tai būtų 
dešinieji, ar kairieji laikydami 
save pranašesniais už lenkus.

Pripažinimai ir akibrokštai

Lenkijoje vengta pripažinti 
Sov. Sąjungos represuotų asme
nų teises piliečiams, kurie yra 
lietuvių tautybės.' Grubi diskri
minacija! Užgauti ir skriaudžia
mi pradėjo kovą dėl neabejoti
nai priklausomų jiems teisinių 
pripažinimų ir lengvatų. Grum
tynės tęsiasi jau penkti metai, 
klabenant į Lenkijos ir Lietuvos 
valdžias bei Lenkijos lietuvių 
organizacijas. Iš niekur nebuvo 
atsakymų į raštus ir skundus.

“Aušros” 1998 m. 23 nr. bu
vo paskelbtas straipsnis - infor
macija “Yra problema”. Per
spausdino tik “Voruta” Lietu
voje ir “Tėviškės žiburiai” Ka
nadoje.

Palikę vienui vieni tęsė ko
vą. Staiga, be jokio įspėjimo iš 
teisių pripažinimo įstaigos Var
šuvoje atėjo vienam iš suintere
suotų tiesiogiai iš besibylinėjan
čių tautiečių pašto siunta su so
vietų represuoto asmens teisių 
pripažinimu ir paruoštais vadi
namo “kombatanto” ir karo in
valido dokumentais. Mažiausiai 
tikėtasi, kad “bus pripažintas 
Lietuvos antisovietinis partiza
nas ir kovų invalidas.

Netrukus tokiu pat keliu 
atėjo teisių pripažinimo doku
mentai lietuviui, kuris trejų me
tukų buvo tapęs sovietiniu 
tremtiniu.

Prieš porą savaičių gavo 
pašto siuntą su dokumentais 
tremta iš Vilniaus į Sibirą buvu
si studentė.

Visi gavę jau teisių pripaži
nimo dokumentus yra LLD 
Slupsko skyriaus nariai. Galbūt 
ir Lietuvių draugijos, Šcecino 
skyriui bei kitur lietuviams jau 
pralaužti ledai. Lieka nežinia, 
kokio iš kur būta poveikio. 
Stengiamasi išsiaiškinti. Apie 
tai sekantį kartą.

Pasirodo, kad ne visame ir 
ne visuomet kaip du vandens la
šai. Lenkijoje įveikiama diskri
minacija, Lietuvoje reiškiasi 
diskriminacija. Kam? Ir kaip? 
Šiam kartui trumpai: Lietuvos 
partizanams ir karo invalidams, 
gavusiems pripažinimo doku
mentus, priklauso už invalidu
mą vienkartinės išmokos. Pagal 
LR vyriausybės 1998 m. vasario 
20 nutarimą nr. 177- gyvenan
tiems ne Lietuvoje vienkartinės 
išmokos neišmokamos, nors ir 
turi jie Lietuvos pilietybę. Tokia 
gėlytė rūtų darželyje kol kas pa
lieka be didesnių komentarų, 
bet jos nešvankus kvapas jau 
pasklidęs. Reiškinys tyrinėji
mams, kaip tas galėjo atsitikti:

| Džiaugsmingų šv. Kalėdų J
ir laimingų i

Naujųjų j 
metų s 

visiems Kanados j 
lietuviams linki - f

- Ii jSSRT Kanados lietuvių muziejaus-archyvo į 
i vedėia ir valdyba į

Klubas SANTAKA
džiaugiasi galėdamas pasveikinti 

visus su šia nuostabia 
Kristaus gimimo švente — 

ŠV. KALĖDOMIS ir
NAUJAISIAIS METAIS, 

linkėdamas visiems 
meilės ir ramybės

(Sveikinu
sūnus Edį ir Algį bei savo 
mielus vaikaičius, draugus 
ir pažįstamus su 

šv. Kalėdomis, 
linkėdama daug laimės 
ir sėkmės
Naujaisiais metais -

Onutė Adomauskienė,
Hamilton, Ont

* Džiugių s v. ^Kalėdų 
ir sėkmingų 

Ostijų metų
visiems klientams ir 

pažįstamiems linki -

ED. KONDRATAS ir šeima

& šv. Kalėdų

aujųjų
metų

mielus draugus ir pažįstamus, linkiu

jaukių Kalėdų švenčių 
bei laimingų, sveikų 

Naujų metų -
Alina Kšivickienė, 

Dundas. Ont.

Otaują metu
pr&ąa

nuoširdžiai sveikiname 
draugus, gimines, 

pažįstamus
t Jonas Stankus, Loreta ir Vida Stankutės

& CT\~ • 4
Džiugių | 

šv. ^Kalėdų / 
ir laimingų a 

Naujų metų J 
% 

linkiu visai giminei bei x 
artimiesiems — /

ir laimingų bei 
pilnų geros 
nuotaikos

linki visiems ' 
lietuviams bei 
parapijiečiams

a

Qnksmu 

laimingų 
švenčių

linkime giminėms, draugams bei 
pažįstamiems Kanadoje ir Lietuvoje -

Lietuvos kankinių J 
parapijos choras

Teresė, Juozas Andrukaičiai 
ir Juozas Kalmatavičius

JURGIS JUODIKIS

Linksmų 

šv. Kalėdų 
ir laimingų 

Naujųjų 
2001 metų 

linkiu visiems 
giminėms, draugams 
ir pažįstamiems - 

Elizabeth Strodomskienė
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LINKSMU

SPAUDOS BALSAI
Politiniai ir kultūriniai reikalai

SV KAL€CU
ir laimingų bei sėkmingų

Naujų metų 
linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algirdas Vaičiūnai

JLolėdų 
ir Oiaujiį metą 

proga sveikiname 
gimines, draugus ir 

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

Hamilton, Ont

IR

ęŲnksmų ^Kalėdų švenčių
į: ir laimingų
L. c\aujųjų2001 metų 

linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems - 

PlLAk Jurgis Jurgutis,
Hamilton, Ont.

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus 

su šv. Kalėdomis ir 
linkime laimingų bei 

sėkmingų Naujų metų-
Jonas ir Alma, Kęstutis, Dėmius ir 
Ramunė, Birutė ir Frank (Marcoccia), 
Jurgis ir Susie su šeima Jurėnai

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdom ir
Naujais metais.

Linkime daug sveikatos ir 
laimės - Stasė Butkienė ir vaikai - 

Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos

stra Travel
4
j & Services Inc.
« 1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus)

Ontario, Canada, M6P 1A7

w %tL&didllaL iMiltuuune
Jus visus su šv. Kalėdom 

ir Naujais metais, 
dėkojame už praėjusius, 

laimės, brangieji!
Visada Jūsų Astra Tatarsky ir šeima

I
>

Posūkis liberalizmo kryptimi

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” š.m. lapkričio 
9-15 d. laidoje rašo: “Lapkričio 
30, R. Paksas pateikė seimui 
2000-2004 metų vyriausybės 
veiklos programa, pilną entuzi
azmo, vilties ir šiek tiek Lietu
vos politinėms partijoms ne
įprasto jaunatviško azarto, ku
rio šūkis - sudaryti sąlygas Lie
tuvos verslo klestėjimui ir tuo 
remiantis siekti materialinio au
gimo bei gyventojų gerovės. At
skirai-imant, numatomas atsisa
kymas nuo pelno mokesčio, mo
kesčių sumažinimas pavieniams 
asmenims nuo 33 ligi 24%, 
suprastinti iniciatyviems verslo- 
vininkams patentų gavimo pro
cedūrą, ligi minimumo sumažin
ti valstybės kišimąsi į verslo rei
kalus ir pan. Šalia to dar nu
matytos griežtos liberalios di
rektyvos (pagal kurias, kaip ži
noma, valstybė sudaro galimybę 
žmonėms uždirbti kartu mažin
dama socialines paslaugas), ku
rios ligi tam tikro laipsnio, ko
alicijos partneriams reikalau
jant, buvo sušvelnintos, pvz. nu
matyta sumažinti pridėtinės ver
tės mokestį už šildymą ligi 9%, 
pabrėžta vertė tokių prioritetų 
kaip švietimas, ir sveikatos ap
sauga. Tačiau apskritai tai dau
giau atitinka Lietuvos liberalų 
sąjungos programą negu social
liberalų (jų kalbama apie valsty
bės objektų privatizacijos apri
bojimą, griežtesnį užsienio kon
sultantų patarnavimų reglamen
tavimą ir pan.). Visą tai pasiliko 
už kabineto naujos programos 
ribų. (...) Konkretų šios 
programos įgyvendinimo planą 
min. pirmininkas pažadėjo pri
statyti už trijų mėnesių. Tuo bū
du Lietuva gali tapti vienu pa
grindinių liberališko eksperi
mento poligonų šiame regione”.

Tuo pačiu Lietuvos ekono
mikos liberalumo klausimu sa
vaitraštis “The Guardian Week
ly” š.m. lapkričio 9-Į5 d. laidoje 
rašo: “Naujasis min. pirminin
kas (Paksas) turės panaudoti 
visus savo sugebėjimus, kurių 
dėka tapo figūrinio skraidymo 
čempionu, kad užtikrintų, jog 
koalicija nesubyrės. Nuo to lai
ko, kai daugiausia gyventojų tu
rinti Baltijos respublika 1990 m. 
atgavo savo nepriklausomybę, 
kitaip negu per ankstyvesnius 
dvejus rinkimus, paskutiniųjų 
rezultatai aiškios seimo daugu
mos nedavė. (...) Pakso liberalų 
(34 vietos seime) ir centro kai
riųjų (25 vietos) Naujosios są
jungos koalicija, prie kurios pri
sijungė dvi mažos centro parti
jos, gali greit patirti vidaus 
įtampą dėl labai skirtingų pa
žiūrų į daugelį svarbių pro
blemų. ‘Tai košė, turinti kažką 
tokio, kuo būtų galima visus pa
tenkinti’ - pajuokavo Landsber
gis po to, kai buvo pranešta apie 
koaliciją.

Pirma kliūtis bus žemės 
ūkis, kuriuo verčiasi penktadalis 
3.7 mil. krašto gyventojų ir ku
rių dauguma turi mažus seno
viškus ūkius. Rinkimų metu Ar
tūras Paulauskas, Naujosios są
jungos vadas, pažadėjo, kad

10% valstybės biudžeto bus pa
skirta šiai negaliojančiai sričiai 
ir kad vidaus rinka bus apsau
gota nuo žemės ūkio gaminių 
importo. Paksas, kuriam priski
riama labiau neoliberali filosofi
ja negu Paulauskui, nėra linkęs 
pasukti prieš savo norą į šį ke
lią. Tačiau jis turės prisitaikyti 
prie mažos Valstiečių partijos, 
sąjungininkės, ginančios valstie
čių interesus, ir kurios keturi 
seimo nariai greičiausiai padės 
jam išlaikyti seimedaugumą”.

Čiurlionio kūryba Paryžiuje

Paryžiaus rusų savaitraštis 
“Ruskaja Mysl” š.m. lapkričio 
16-22 d. laidoje rašo: “Lapkričio 
7 d. Orsay muziejuje (Musee 
D’Orsay) buvo atidaryta žymaus 
lietuvių dailininko ir kompozi
toriaus Mykolo Konstantino 
Čiurlionio (1875-1911) paveiks
lų paroda. Ji buvo suorganizuo
ta globojant dviem prezidentam
- Prancūzijos ir Lietuvos. Iš 
Čiurlionio muziejaus Kaune į 
Paryžių buvo atvežta 90 darbų - 
tai beveik pusė viso menininko 
palikimo. Čiurlionio paveikslai 
beveik niekad nebuvo iš Lietu
vos išvežami, nes pusbadžiu gy
venantis menininkas dėl mate
rialinių priežasčių vartojo ne 
pačias patvariausias medžiagas
- temperą bei akvarelę, popie
rių, kartoną, todėl jo darbai bu
vo labai neatsparūs.

Šalia parodos įvyko trys 
koncertai, skirti kompozitoriaus 
Čiurlionio kūrybai. Tai irgi sa
vos rūšies atskleidimas: Čiurlio
nio muzika yra labai retai at
liekama už Lietuvos ribų. (...)

Tas nedaugelis Europos 
kultūros veikėjų, kurie susipaži
no su Čiurlionio kūryba, buvo 
nustebinti jos savitumu. ‘Tai 
naujas dvasinis kontinentas,- ir 
jo kristoforas kolumbas, be abe
jonės, yra Čiurlionis’ - sušuko 
Rollan, susipažinęs su talentin
go lietuvio kūryba”.

Lenkas - švietimo 
viceministeris?

Toronto lenkų savaitraštis 
“Gazeta” š.m. lapkričio 24-26 d. 
laidoje apgailestauja, kad gali 
nebūti lenko švietimo viceminis- 
terio: “Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija po spalio mėn. seimo rin
kimų, kuriuose gavo du manda
tus, mainais už prisijungimą 
prie seimo daugumos ir valdan
čios koalicijos programos para
mą, gavo švietimo viceminis- 
terio ir Vilniaus apskrities virši
ninko padėjėjo pareigybes. Pra
ėjusią savaitę LLRA pasiūlė į 
švietimo viceministerio vietą pa
grindinės lenkų-rusų mokyklos 
Šklėriuose direktorių Jaroslavą 
Narkiewicz’iu. Ministeris vis 
dėlto suabejojo jo kompetencija 
ir paprašė pristatyti kitą kandi
datą (...) ‘Aš neturiu nieko 
prieš, kad vienas iš trijų mano 
pavaduotojų būtų lenkų partijos 
atstovas. Tačiau pagal tą sutartį 
galiu atmesti pasiūlytą kandida
tą. Tai padariau ir laukiu kito
kių pasiūlymų’ - pareiškė Algir
das Monkevičius”. J. B.

• Žmonės sunyksta, kai nebe- 
apsivelka šventadienio drabužiais 

(Carlyle)

EGLĖ DENIS-PROCUTAITĖ, “The Globe and Mail” dienraščio reporterė, 2000 m. vasarą aplankė specialią 
Kanados kariuomenės stovyklavietę prie Constance ežero, Hearst, ON, vietovėje, kur yra rengiamos sto
vyklos jaunimui. Nuotraukoje ji kalbasi su viena tos stovyklos vadovių

Lietuvaitė Kanados dienraštyje
Eglė Denis-Procutaitė, to- 

rontiečių Ginučio ir Dalios Pro- 
cutų duktė, šiuo metu dirbanti 
Kanados dienraščio “The Globe 
and Mail” redakcijoje, reiškiasi 
kaip plačios apimties žurnalistė- 
reporterė.

Ji gimė Čikagoje 1963 m. 
gruodžio 5 d., lankė Montessori 
vaikų darželį, šeimai persikėlus 
į Otavą - dr. V. Kudirkos šešta
dieninę lituanistinę mokyklą. 
Nuo pat vaikystės mėgo daug 
skaityti, o vėliau ir pati pradėjo 
rašinėti. Būdama gimnaziste 
ėmė domėtis Kanados politika 
ir moterų problemomis.

Pradėjusi studijas Otavos 
universitete, dvi vasaras dirbo 
Kanados parlamente tyrimų 
asistente. Toronto universitete

studijavo anglų ir prancūzų lite
ratūrą, bet, pasukusi į politinius 
mokslus, grįžo studijuoti į Otavą.

Ištekėjusi už prancūzo-ka- 
nadiečio Dominique Denis, kurį 
laiką su vyru gyveno pietų Pran
cūzijoje. Sovietmečiu su vyru du 
kartus lankėsi Vilniuje, mokėsi 
lietuvių kalbos vasaros kursuo
se. Ten jos vyras išmoko kalbėti 
lietuviškai, yra kalbų konsultan
tas, rašo prancūzų savaitraščiui 
“L’Express”, daugiausia muzi
kos temomis. Eglė ir Dominy
kas augina du sūnus - Antaną ir 
Julių, kurie kalba prancūziškai, 
lietuviškai ir angliškai.

Eglė, dirbdama redakcijoje, 
dažnai parašo ir specialiai užsa
kytus straipsnius. 2000 m. lap
kričio 7 d. laidoje “The Globe 
and Mail” skaitytojai domėjosi

jos straipsniu apie muzikos po
veikį sveikatai - “Relax, it’s just 
music”.

Eglė nuo pat gimnazijos lai
kų Otavoje iki šių dienų yra ga
vusi apie 20 įvairiausių premijų, 
prizų, stipendijų ir profesinių 
žurnalizmo pažymėjimų. Du 
paskutinieji buvo jai įteikti Ry- 
ersono žurnalistikos mokykloje 
2000 m. spalio 26 d. Inf.

'' samocjua " Knygų rišykla 

“SAMOGITIA”
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

| J-CamiCtono apydn^ės vakfyba sveikina visus (ietuvius su 
šv. Tšfliešomis ir Naujais metais *

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, n> 

Tegul Naujieji metai Jums neša laimę! R

r
i
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Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga /

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

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBA: :•
pirm. Gražina Ignaitytė, vald. pirm. Algis Nausėdas, K. Deksnys, « 
A. Kaminskas, P Kuras, A. Pabedinskas, S. Prakapas, Danguolė ± 
Sher, R. Sriubiškis, I. Sungailienė, A. Vaičiūnas, L. Zubrickas, įl

S. Piečaitienė, I. Ross, M. Stanevičius, R. Žilinskienė, o,

A. Juozapavičius- reikalų vedėjas >

i
4 t

t Džiugių ~ j

Į šventų Kalėdų J 
t ir laimingų bei pilnų
V geros nuotaikos
| Naujų metų

linki visiems giminėms,
$ draugams bei pacientams - *A
f dr. Gina J. Ginčauskaitė, A
i J; optometristė į

Lygiai prieš 30 metų - 1970 m. spalio 15 d. — sovietinis “Aeroflot” lėktuvas 
An 246 su 45 keleiviais skrido Batumis-Suchumis kryptimi. Kartu skris
dami tėvas ir sūnus - PRANAS ir ALGIRDAS BRAŽINSKAI, grasindami 
ginklu, privertė pilotus pasukti į Turkiją ir ten nusileisti. Pabėgėliams grė
sė grąžinimas j Sovietų Sąjungą, kur jie būtų buvę žiauriai nubausti. Tik 
įsikišus Amerikos lietuviams, Bražinskai buvo išgelbėti, ir dabar jie gyvena 
Kalifornijoje. Nuotraukoje - tuometinis VLIKo pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas (viduryje), aplankęs Bražinskus Turkijoje 1971 metais bei rūpi
nęsis jų išvadavimu

F Nuoširdžiai sveikiname
< mielus savo narius bei visus 
m lietuvius, gyvenančius 
įt arti ir toli,

I šv. UCalėdų, 

? ir .
r C/Vaujųjų metų
I Pro0“

ir linkime laimės, sveikatos, 
m Dievo palaimos visuose 

lietuviško ir asmeniško
m. darbo baruose.

“Talka” lietuvių kredito kooperatyvo 
valdyba, komitetai ir tarnautojai
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Pranciškonų centras Vilniuje - Bernardinų šventovė ir vienuolynas, sovietų 
okupacijos metu buvo uždarytas, dabar atstatomas Nuotr. L. G.

JULIUS SMETONA - Prezidento sūnus

Sovietams užimant Lietuvą
Birželio 15 d. naktis ir 16 d. rytas (1940)

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

5. Mums leidžia išvažiuoti

Valušienė, kaip mums pa
pasakojo Mamukas, pasilikus 
delegacijos kambaryje, skambi
no telefonu į Kauną ir kalbėjosi 
su įvairiais asmenimis: p.p. 
Merkiu, Vitkausku, Karveliu, 
Pundzevičium. Šitų pasikalbėji
mų pasekmė buvo ta, kad mums 
pagaliau buvo duotas leidimas 
išvažiuoti. Leista betgi buvo tik 
mums vieniems, o kitiems buvo 
įsakyta grįžti Kaunan. Atsisvei
kinome su maj. Jašiūnų, Įeit. 
Mikoliūnu, su apisverkusia di
rektoriaus žmona ir susėdome į 
automobilius.

t fa KALĖDŲ IR 

| NAUJŲ METU 

« proga savo gimines, draugus 
ę* ir pažįstamus sveikina -

F .
Regina Bražukienė

***>;,
J Linksmų 
j šv. Kalėdų 
r ir laimingų bei
J sėkmingų
J Naujų metų
J linkime giminėms,
i draugams ir pažįstamiems -
j Jonas ir Elena Bukšaičiai, i
< Rasa ir Neil Wilkinson »

wM** w*** *w *4*“
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to

Sutinkame daug sunkumų

Geležinkelio pertvara buvo 
nuleista, ir budį geležinkelinin
kai atsisakė be baro viršininko 
įsakymo ją pakelti. leškojame 
baro viršininko, bet niekur jo 
rasti mums nepavyko. Marutė 
su Mama nuvažiavo jo ieškoti į 
gimnazijos rūmus. Nesulaukda
mas jų grįžtant ir iš šalies nugir
dęs patarimų, kad esą būtų nau
dinga susisiekti su apskrities vir
šininku, kurs esąs čia pat, išsi
rengiau jo ieškoti. Kaž kokio vy
resnio policininko pagalba sura
dau policijos būstinę, kurioje 
turėjau rasti apskrities viršinin
ką. Jį ten ir radau bekalbantį te
lefonu, Ten pat buvo ir trys “de
legacijos” nariai: p.p. Galva
nauskas, Saladžius ir Šliogeris.

Apskrities viršininkas buvo 
labai nustebęs, kad mūsų neiš
leidžia. Jis tarė, kad čia būta ne
susipratimo. “Leis, leis”, - dar 
pridūrė jis. Kiek palengvėjusių 
jausmu išsiskubinau atgal, bet 
ten manęs laukė nemaloni 
staigmena: du geležinkelio poli
cininkai ar šauliai, atkišę "šautu
vus, grėsmingu balsu varė mūsų 
automobilius atgal. Dar sykį tu
rėjau bėgti į apskrities viršinin
ko būstinę. Dingtelėjo nemaloni 
mintis: duot leidimą tai davė, 
bet išvažiuot visvien neišleis. 
Tuo tarpu atvažiuos bolševikai 
ir mus suims.

Apskrities viršininkas vėl 
mane nuramino, kad čia tik ne
susipratimas ir kad šį sykį mus 
tikrai jau išleis. Aš nepasitenki
nau ir spyriausi, kad jis pats 
duotų įsakymą mus praleisti. Jis 
paskambino telefonu į pereina
mąjį punktą, bet iš ten jam pra
nešė, kad niekas į ten dar nėra 
atvažiavęs. Pasirodo, jis galvojo, 
kad mūsų neleidžia per pereina
mąjį punktą, o ne per geležinke
lio pervažą. Kiek atsimenu, ap
skrities v-kas ėmė telefonu ieš
koti baro viršininko, bet jo ne
rado; tada, berods, kažkam ki
tam davė įsakymą mus praleisti.

Išsiskubinau atgal. Mane 
kiek palydėjo p. Šliogeris. Jis vis 
dar tebesijautė labai nesmagiai, 
varžėsi, kažką, atrodo, norėjo 
pasakyti, bet nesiryžo; perdavė 
labų dienų pirmoje eilėje tėtei, 
o paskui ir visiems kitiems. At-

sisveikinau su juo ir nuskubėjau 
prie pertvaros. Tuo momentu 
pamačiau iš kažin kur automo
biliu privažiuojantį p. Žemaitį. 
Paprašiau jo pakartoti įsakymą 
mus praleisti žodžiu; jis tepaža- 
dėjo patelefonuoti. Aš spyriau
si, kad jis pats perduotų žodžiu. 
P. Žemaitis murmtelėjo “negi 
aš pats ten eisiu”, bet vis dėlto 
iš tolo ėmė šaukti geležinkeli
ninkams, kad jie mus praleistų 
(nuo jo iki geležinkelio perva
žos bus apie 200-300 metrų). 
Geležinkelininkai jo įsakymą 
įvykdė ir mes nuvažiavome iki 
pereinamojo punkto.

7. Prie pereinamojo punkto

Pereinamojo punkto virši
ninkas buvo simpatingas žmo
gus, bet nakties audringų įvykių 
įbaugintas, atrodo, bijojo savo 
šešėlio. Jis kažkodėl ėmė regist
ruoti mūsų pasus, jam jau kelis 
kartus buvo sakyta, kad prezi
dento šeimos narius išleisti gali
ma. .Atrodo, kad daugių dai
giausiai būtų užtekę įsitikinti 
mūsų tapatybe, o registruoti pa
sų jau nebuvo jokio reikalo.

Čia pat buvo ir du pasienio 
policininkai, 'taip pat simpatingi 
žmonės, ir, atrodo, ne tokie 
skrupulingi, kaip jų viršininkas. 
Čia buvo sulindę ir keletas šau
tuvais ginkluotų šaulių, nors į 
pereinamojo punkto būstinę lįs
ti jie, atrodo,' neturėjo nei tei
sės, nei pareigos. Atrodo, lyg jie 
būtų bijoję, kad pasienio sargy
ba mūsų neteisėtai neišleistų!

Mes tikėjomės, kad .galėsi
me pervažiuoti su mašinomis, 
bet, atsiklausus Kauno, paaiškė
jo, kad mašinos turi likti šioje 
pusėje. Prisiėjo iškrauti daiktus 
iš sunkvežimio ir pernešti juos į 
kitą sienos pusę. Padalinau šo
feriams Abeltiniui, Balčiūnui ir 
Vidmantui 35. litus ir, išsibučia- 
vęs su jais, atsisveikinau.

Muskiuko. auklė, mūsų tar
naitė Teosė;I>: paskutiniu mo
mentu susvyravo ir panoro likti 

■ Lietuvoje, noreJiki to laiko’ buvo 
pasiryžusi mus''sekti. Galimas 
daiktas, kad-'likti Lietuvoje ją 
bus paveikusi1 aplinkuma, ypač 
šauliai, kurie savo palaida laiky
sena ir palaidu liežuviu galėjo 
sudaryti įspūdį, kad bėgti iš Lie
tuvos tokiuo momentu yra nusi
kaltimas. “Kam gi buvo dirbta 
22 metus, kad dabar viskas taip 
baigiasi: Negražiai elgiasi buvę 
šauliai - jų buvo apie 6-7 - mus 
ryte rijo nedraugingais žvilgs
niais.

Šie nedraugingi žvilgsniai ir 
privertė manė; sykį peržengusį 
Vokietijos sieną, daugiau atgal 
nebegrįžti, nors anoje pusėje 
dar tebebuvo likusi didesnė mū
sų daiktų dalis, kuriuos padėti 
pernešti buvo mano pareiga. Bi
jojau, kad grįžusio atgal šauliai 
manęs nesulaikytų smurtu. Bu
vau, mat, priėjęs arčiau prie 
ūsotojo šaulio ir suuodęs nuo jo 
dvelkiantį alkoholio kvapą. Gal

tokie pat buvo ir kiti, d iš įkau
šusių, kurie ir blaivūs būdami, 
atrodo, jau buvo mums nedrau
gingai nuteikti, visko buvo gali
ma laukti. Šitokiomis aplinkybė
mis teko atsisveikinti - ilges
niam ar trumpesniam laikui - su 
Lietuva. Buvo apie 6 vai. ryto.

8. Vokietijoje

Vokiečiai jau buvo pasiruo
šę mus priimti. Jie buvo manda
gūs ir, ypač po mūsiškių, atrodė 
draugiški. Reikalingi formalu
mai buvo greit atlikti. Atidavęs 
sargybiniui savo revolverį, sku
bėjau pas tėtę. Sykiu su manim 
buvo Aloizas. Neseniai po ope
racijos, jis buvo gerokai, išvar
gęs, bet laikėsi neblogai ir jo 
sveikata rūpesčių man neteikė.

Patyrėme, kad tėtė apsisto
jęs “Russisch Hof”, ir sužinojo
me, kad pas tėtę atvyko “dele
gacija”. Aloizas pabūkštavo, 
kad tik “delegacija” neįkalbėtų 
tėtės grįžti. Tad virste įvirtau į 
tėtės kambarį, kuriame, be tėtės 
ir Žukaičio, pamačiau ir “dele
gacijos” narius p.p. Kelpšą ir 
Galvanauską. Aloizo neapsirik
ta: buvo kalbama apie tėtės grį
žimo reikalingumą.

Tebejausdamas aštrų kartėlį 
dėl visų Lietuvos pusėje patirtų 
nuoskaudų ir laikydamas “dele
gacijos” narius ir p. Žemaitį da
liniais tų nuoskaudų kaltinin
kais, be galo supykau, kad ko 
nepasiekta smurtu, jie mėginu 
pasiekti klasta. Todėl nieko ne
laukdamas nupiešiau Tėtei, 
kaip su mumis buvo elgtasis. 
Kaip išvadą pridūriau, kad su 
tokiais žmonėmis, kaip p.p. 
Kelpša ir Galvanauskas, kažin 
ar beverta bekalbėti. P. Kelpša 
dar mėgino teisintis, bet. man 
nurodžius į negražius jo išsisuki
nėjimus, jis gana žemai nuleido 
galvą ir labai tyliu, bet sykiu ir 
graudžiu, balsu ėmė tikinti tėtę, 
kad grįžtų, nes tėtė negalįs net 
įsivaizduoti, kaip blogai jau Lie
tuvoje e'są. Štai ir jis pats, gene
rolas Kelpša, tik ką turėjęs likvi
duoti pulką.

P. Žemaičio teisinimąsi gan 
greit sustabdžiau, nurodydamas, 
kad jis tebuvęs kitų įrankis ir jo 
klausyti nesą prasminga. P. Gal
vanauskas visą laiką tylėjo, tik 
vienu metu mane buvo perkir
tęs,. nurodymas, kad aš kliudąs 
kalbėti. Po to tikino tėtę grįžti 
namo ir tuo “parodyti paskutinę 
pastangą padaryti įmanomą 
Lietuvoje civilinį gyvenimą”.

Bet išjudinti tėtės iš savo 
nusistatymo jiem nepavyko. 
“Delegacijos” žygis liko bergž
džias. Kaip paskui patyriau, 
“delegacija” buvo dar kartą at
vykusi prikalbėti tėtę grįžti, bet 
ir tas mėginimas buvo tuščias.

Julius Smetona, 
Berlynas, 1940.VIII.23.
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čfveifįįname 
su šv. Tratėtomis,

[in fame [aimingų

dNaujųjų metų
giminėms, draugams 

ir pažįstamiems —

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

Mielus klientus, draugus 
bei pažįstamus 

ęK^lėdų ir

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

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE S
300 North Queen St. Suite #105N, Etobicoke, ON M9C 5K4 k 

(Šiaurinėj pusėj Queensway - prieš Sherway Gardens) jg

Tel. 416 622-5305, Fax 416 620-7584 A
71 1-800-463-5305

to

TORONTO LIETUVIU GOLFO KLUBAS 

linki visiems linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų švenčių

Dėkojame visiems, kurie sportavo su mumis praėjusią vasarą; 
tikimės, kad ir 2001 -ji bus sėkmingi metai. 

Ypatingą padėką reiškiame kredito kooperatyvui PARAMA 
už suteiktą finansinę pagalbą.

PARAMOS vedėjas Linas Zubrickas įteikia metinę 
vyresniųjų trofėją šių metų atidaromųjų varžybų 

laimėtojui Jonui Danaičiu
Laukiame naujų ir patyrusių žaidėjų 2001 metais. Norintys 

informacijos apie mūsų susitikimus prašomi skambinti 
Antanui Stauskui tel. 905-712-8307.

Malonių
Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų
Naujų 2001 metų
visiems klubo nariams ir 
“Vilniaus Manor” gyventojams \ 
nuoširdžiai linki -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Šv. Kfalėdų ir
Naujųjų metų

proga sveikiname visus 
pažįstamus ir bendradarbius

Vytas Kulnys, R. M. Douglas ir 4 
dukros - Kassandra ir Sabrina «

gimines, draugus ir "C 
pažįstamus sulaukus * 

šv. Kalėdų ir y 
2001 Naujų metų į 
bei linkime sveikatos ir

Dievo palaimos — F 
Adelė, Danutė, Raimundas Stulgiai Jr

Džiugiiy, šv. Kalėdų
* bei laimingų
* Naujtį. metų 

linkime giminėms, draugams 

irpažįstamiems -

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo, likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad'turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madil

Česė, Antanas Pažerunai ir šeima

ŠuJOalėdų švenčių 
gL proga sveikiname visus savo 

gimines, draugus, pažįstamus 
JB ir linkime džiugių bei laimingų 

• NAUJU METU -

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, 
Anastazija Petkevičienė

Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus p
j Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels, sr-/3 Ž

Lai metai atėję naujieji jums į širdį viltim pasibels. I »£

Linksmų šv. Kalėdų į

f Naujųjų metų linkiu J
T visiems draugams ir pažįstamiems - j
JL j AdaJagėlienė
’5Lst_-... * -,- > -,...* -• - * -- * -F

LAIMĖS ir SĖKMĖS 

nuoširdžiai linkime

Sveikiname visus savo gimines, 
draugus; pažįstamus

sv. ^7 v a te a ų
proga ir linkime 

laimingų 2001 metų -
Alina, Kazys Žilvyčiai 

Mount Hope, Ont.

mieliems

Maujų metų
proga -

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

kooperatyvo nariams ir 

visiems tautiečiams



Tėviškės žiburiai*2000.XII.12*Nr.51-52(2650-2651)*psl.l5

1
I
4

JfamiCtono 
ateitininkų 
Stulginskio 
Ąuopos nariai 
sveikina 
visus ateitininkus ir 
prijaučiančius Su

-o
šv. TQiCecfom

Linkį džiaugsmingų, nuotaikingų ir prasmingų

2001-jų metų, garbė 'Kristuje.

9
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Nuotr. R. Jonaitienes

KAZYS BLAŽEVIČIUS,
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SVEIKINAME
gimines, draugus, 

pažįstamus ir visus lietuvius

šv. Kalėdų proga
ir linkime laimingų Naujųjų Metų -

4

9>
n
>

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

ir

< Mount Hope, Ont

į
Janina ir Vytautas Svilai >

gveikiname
su šv. Kalėdomis 

ir linkime sveikų 
bei laimingų 

Naujųjų metų 
giminėms, draugams 

pažįstamiems -

^K^lėdų ir
\ Naujųjų metų
\ švenčių proga gimines,

’ draugus ir pažįstamus 
; Kanadoje bei Amerikoje sveikina —

> 
!

Andrius Petrašiunas, 
London, Ont.

c

SV.

naujų
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus - Bronė Maziliauskienė & 

Ina ir Ian Kavanagh

u s
feufffffj

šv. Kalėdų jj
metų savo klientams,

U
bei laimingų Naujųjų
visiems lietuviams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki ir toliau pasiruošęs 
sąžiningai patarnauti —

savininkas Jurgis Kuliešius su šeima
tel. (416) 252-6741

66 Mimico Avė. Torono, Ont.

Kaunas

Ir Laisvės šventė, kaip griaustinis 
pirmas,

Sušauks visus iš tolimų tremčių 
Į tėvų žemę, prie gimtinės svirno, 
Pražilusius, užgrūdintus kančių.

Juozas Ardzijauskas, 
“Laisvės šventė”

Kazlų Rūdos apylinkėse, 
Kazlų kaime, 1929 m, birželio 
16 d. gimė busimasis atgimimo 
dainius Juozas Ardzijauskas. 
Mokėsi Krūvelių pradžios mo
kykloje, vėliau Kazlų Rūdos vi
durinėje. Eiliuoti pradėjo labai 
anksti. Berniuko gabumus pa
stebėjo ir tobulintis paskatino ■ 
mokytojas Grigaitis. Pirmasis 
posmelis, kurį Juozukas padek
lamavo mokyklos šventėje, buvo: 
Čia brangioji Tėviškėlė, 
Pagiriuos namų stogai. 
Mano kojų pirmas žingsnis 
Čia įmintas amžinai.

Juozuko poezijos pirmoji 
vertintoja buvo sesuo Magdutė, 
kuri ųž padeklamuotą eilėraštu
ką apdovanodavo kabliuku žu
velėms gaudyti. Materialinis pas
katinimas nenuėjo veltui...

Mokyklą. Ardzijauskų Juo
zukas lankė pačiais juodžiau
siais okupantų ir jų talkininkų 
siautėjimo laikais. Naktimis poš
kėjo šūviai, degė Tėvynės gynėjų 
sodybos, patvoriais mėtėsi su
darkyti miško brolių ir seserų 
kūnai, raudojo žudoma tauta...

Jaunos, nepaprastai imlios 
ir jautrios sielos skausmą Juo
zukas sudėjo į pirmuosius moks
leiviškų eilių rinkinėlius “Žydint 
obelims” ir1 “Aš mačiau, kaip 
verkė žemė”. Už šiuos rinkinė
lius karo tribunolas jam atseikė
jo 10 metų katorgos ir 5 “be 
teisių”. Tuo metu jis buvo VII 
klasės mokinukas. Septynerius 
metus išbuvo Irkutsko srities 
Taišeto lageriuose.

Dr. Gina'J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

Algonquin parkas Ontario Muskokos apylinkėje vasaros metu

Atgimimo dainius
Politinis kalinys, laisvės šauklys, kovojęs ir kentėjęs 

su visa tauta - Juozas Ardzijauskas
Juozas įsitikinęs, kad įvyko 

stebuklai ir nuo neišvengiamos 
mirties jį tris kartus apsaugojo 
antgamtinė jėga.

Pirmas stebuklas įvyko 
konclageryje, kai kolonos virši
ninkas, išrikiavęs kalinius, pa
klausė, kas iš jų yra elektrikas. 
Tuo momentu kažkokia jėga 
stumtelėjo Juozą į priekį iš gre
tos. Juozas apie elektrą mažai 
nutuokė - buvo juk moksleiviu- 
kas. Sargybiniai nuvedė Juožą į 
elektros stotelę, skirtą lageriui 
apšviesti. Joje dirbo doras kali
nys, kuris išmokė “elektriką” 
elektros pagrindų.

Svarbiausia, kad Juozui te
ko dirbti fiziškai lengvą darbą 
šiltose patalpose! “Jei nebūčiau 
paklusęs nežinomai jėgai, - aiš
kina Juozas, - anksčiau ar vė
liau būčiau pražuvęs nuo ne
žmoniškai sekinančio darbo tai
goje ir nepakeliamo šalčio”.

Antras stebuklas įvyko, kai 
Juozas dirbo lagerio medžio ap
dirbimo gamykloje. Reikėjo 
aukštai atramoje . nukirpti 380 
voltų linijos laidus;; Replės buvo 
blogai izoliuotos, ir Juozas pa
juto įtampos smūgį, nustojo są
monės. Tačiau tuo pačiu mo
mentu gamykloje buvo įjungti 
galingi agregatai, ir jų įjungimo 
metu įtampa linijoje’ nukrito 
beveik iki nulio. Tuo momentu 
Juozas atgavo sąmonę ir atsipa
laidavo nuo laido: Išgelbėjo se
kundės dalys! Ar tai ne ste
buklas.?

Trečias stebuklas įvyko, kai 
Juozas, gavęs iš tėviškės maisto 
siuntinuką, nesutiko jo atiduoti 
kriminalistui su peiliu rankoje. 
Užsimojusiam peiliu kriminalis
tui peilis iškrito iš rankos, o 
Juozą spėjo išgelbėti tautiečiai.

Lageriuose Juozas susipaži
no su Bernardo Brazdžionio 
eilėmis. Nuo tada poezija tapo 
jo gyvenimo žvaigžde. Rašė 
daug, su jaunatvišku įkvėpimu. 
Lageriuose liko apie 350 pas
lėptų jo eilėraščių.

Po Stalino mirties J. Ardzi
jausko byla buvo peržiūrėta, 
moksleiviškoji poezija reabili
tuota, ir Juozas grįžo į Tėvynę. 
Abitūros egzaminus išlaikė 
Kauno vakarinėje Baltijos gele
žinkelių vidurinėje mokykloje. 
Per didelius vargus įstojo į

JUOZAS ARDZIJAUSKAS
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5V KRDCpų,

ir
Paujų 

metų
proga

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

ir organizacijos nuoširdžiai 
visus parapijiečius, rėmėjus 
lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

1

I
I
I

Kauno politechnikos instituto 
vakarinį skyrių, kurį baigė 1963 
m., įgydamas elektrotechniko 
specialybę.

Po to, saugumo nuolat per
sekiojamas, dirbo įvairiose Kau
no įmonėse. Suprantama, eilė
raščius rašė “į stalčių”. Skelbti 
juos pradėjo Atgimimo metais. 
Yra išleidęs tris poezijos rinkti
nės: “Tau, Tėvyne”, “Vilties erš
kėtis” ir ^Vakarės skliaute”.

Juozas sako: “Eilėraštis 
man yra mąstymo proceso in
tegrali' forma. Brandinu, mintį . 
ilgai kol randu meninės iš
raiškos- formą. Esu jai labai 
reiklus. Džiaugiuosi, kad nema
žai mano eilių tapo populiario
mis dainomis ir dažnai trak
tuojamos kaip liaudies dainos. 
Atgavus laisvę, jaučiu pareigą 
visomis savo jėgomis prisidėti 
prie tautos dvasinio atgimimo.

J. Ardzijausko kūryboje jau
čiama Maironio ir Brazdžionio 
įtaka. Jo eilės klasikinės, sanda
ros, be pretenzijų'į dirbtinį ori
ginalumą ir įmantrumą, be ta
riamojo intelektualumo, rašytos 
paprastiems žmonėms, todėl to
kios mielos ir suprantamos:
Prie pasvimio akmens, tylaus 

ženklo gimtinės,
Lyg sargybon sustojo beržai 

keturi
Vietoj tų, kurie krito kovoj 

žūtbūtinėj,
Apsupti svetimšalių gimtam 

pagiry.
(Beržai broleliai, 1993. VIII.20).

Juozas Ardzijauskas tiesos 
kariu išbuvo visą savo sąmonin
gą gyvenimą. Tad visai nenuos
tabu, kad jo poezijos orientyru 
visad buvo Tėvynė, Laisvė, Tei
singumas.

$ 
t

g
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Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai » 
Uršulė Bleizgienė §

visus Išganytojo parapijos 
parapijiečius, rėmėjus, 
bičiulius bei visus lietuvius
Jėzaus Kristaus
gimimo proga.
Kalėdų šventės teatneša [ 
tyro džiaugsmo ir
Naujieji metai 
stiprybės bei vilties 
tikėjime - ž
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visiems lietuviams I^Kalėdų ir

‘Naujų metų progaI
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TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu: 

Tautos fondas Kanadoje, 
1573 Bloor SI.W., Toronto, ON M6P 1A6

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc ols

ONTARIO LAND SURVEYOR
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2000 m. lapkričio 4 d. įvyko 
naujosios Lietuvos ambasados 
Gudijoje oficialus atidarymas ir 
pašventinimas. Šiai ambasadai 
vadovauja ambasadorius Jonas 
Pąslauskas, Lietuvos ambasados 
steigėjas Otavoje. Jis- perkeltas į 
Minską 1999 m. sausio m. ir va
sario m. 4 d. įteikė Gudijos pre
zidentui Lukašenskai diplomati
nius raštus.

Ambasados rūmai, pastatyti 
prieš 5 metus. Kainavo 14 mi
lijonų litų. Juose dirba dvide
šimt darbuotojų.

Ši ambasada - trečia svar
biausia Lietuvos užsienio reika
lų ministerijai (pirmoji - Va
šingtone,. ‘antra - Maskvoje). 
Gudija yra viena iš pagrindinių 
Lietuvos kaimynų. Lietuva po
litiškai ir ekonomiškai integruo
jasi į Vakarus per EU ir NATO, 
o Gudija - labiau linksta į Rytus 
prie Rusijos. Vienas iš NATO ir 
EU reikalavimų yra turėti gerus

Lietuvių fondas Amerikoje
Naujos prašymų formos

reikalu turi naudoti taip pat 
naujas prašymo formas, už
pildyti jas ir grąžinti iki 2001 m. 
balandžio 15 d. Bet kokie prašy
mai ankščiau atsiųsti senomis 
formomis nebus svarstomi, - jie 
turi būti pakeisti naujomis,.

Prašymai, gauti po nustaty
tos datos, taip pat nebus svars
tomi. LF tel, 630 257-1616. Ad
resas: Lithuanian Foundation, 
Inc., c/o Mrs. Alė Rasmienė, 
reikalų vedėja, 14911 127lh 
Street, Lemont, IL 60439.

LF valdyba praneša, kad jau 
yra išspausdintos naujos LF pa
ramos prašymo formos (Grant 
Application) ir naujos prašymo 
formos dėl stipendijų studen
tams.

Asmenys ar organizacijos, 
suinteresuotos paramos gavimu, 
turi kreiptis į LF raštinę, gauti 
naujas formas, ir užpildžius jas 
grąžinti per paštą arba asmeniš
kai įteikti iki >2001 m. kovo 15 d.

Studentai stipendijų gavimo 

Gerb. Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centro rėmėjai!

Laimingas, kuriš gali teikti džiaugsmą, laimingas, kuris rūpjnasi silpnaisiais. 
Laimingas, kuris gali atstumti savimeilę ir įgyti žmonių palankumą.

O laimingiausias DPJC savanoris, turintis paguodos žodį,
, dvasios ramybę, atėjusią iš Kalėdų Kūdikio.

To jums linki DPJC savanoriai, darbuotojai, direktorių valdyba ir globėjas kun. E. Putrimas

Marguerite Lougheed

Colette Blais Lougheed

Catherine Coe Maurice St. Germain

Gerry Lougheed Sr.

Geoffrey Lougheed

Craig Henry
Gerry Ballantyne

Jt " Sudbury, Ont

santykius su kaimynais.. Kadangi 
Gudijos politiniai ir ekonomi
niai tikslai skiriasi nuo Lietuvos 
ir aplamai nuo Vakarų, Lietu
vos ambasada turi apdairiai 
veikti.

Atidarymo šventę pradėjo 
ambasadorius J. Paslauskas sa
vo kalba, primindamas, kad Lie
tuvos ambasada yra ir visų lie
tuvių centras. Kun. E. Putrimas, 
prieš pašventindamas ambasa
dą, pasveikino vysk. P. Baltakio, 
PLB valdybos ir KLB valdybos 
vardu. Be to, sveikino BLB 
pirm. V. Tarnauskaitė, Gardino 
LB pirm. A. Dirginčius, Pelesos 
LB pirm. J. Matulevičius. Rim- 
džiūnų-Gervėčių LB pirm. A. 
Voitulio ir svečias iš Buenos Ai
res Argentinos LJS atstovas F. 
Mahne-Zavickas. Du etnografi- • 
niai chorai iš Pelesos ir Gardino 
atliko meninę programą. Daly
vavo 80 svečių.

Kun. E. Putrimas

w/įer me/us

Lietuvos ambasados atidarymas Guduos sostinėje Minske. Guduos LB pirm. V. TARNAUSKAITĖ su gėlių 
puokšte sveikina ambasadorių JONĄ PASLAUSKĄir DALIĄ PASLAUSKIENĘ

Patiklios lietuvaitės prekeivių spąstuose
Lietuvos merginų eksportas į užsienį

ZjĮT

.A ffl
.s 4**

IGNAS MEDŽIUKAS

Atskleidę istorijos lapus, 
randame laikus, kai žmogus bu
vo vergas, perkamas ir parduo
damas kaip daiktai. Rytuose 
kįekviename mieste buvo vergų 
rinkos ir pirkliai. Atradus Ame
riką, afrikiečiai buvo gaudomi ir 
kaip prekė parduodami planta
cijų savininkams, kurie juos 
žiauriai išnaudojo. Kultūringas 
pasaulis vergiją pasmerkė. Tuo 
reikalu išleista visa eilė įstaty
mų. Vergiją draudžia 1948 m. 
Jungtinių Tautų visuotinė žmo- 

x gaus teisių deklaracija.

Tačiau ir šiais laikais preky
ba jaunomis merginomis tebe
vyksta. Daug gražių lietuvaičių, 

ieškodamos užsienyje geresnio 
gyvenimo, patenka į išnaudoto
jų pinkles. Maironis savo poezi
joje lietuvaites vadina sesėmis 
geltonkasėmis, ’ gražiabalsėmis, 
sakydamas - kai užgieda, uždai
nuoja, širdį taip graudina....De
ja, daugelis jų, atgavus Lietuvai 
stebuklingu būdu laisvę, pasiry- 
žusios palikti tėvynę ir leistis į 
nežinomus svetimus kraštus ne
aiškiam likimui, naiviai tikėda
mos jų laukiančia sėkme.

Lietuva, būdama daugelį 
metų izoliuota nuo Vakarų, gy
venimo lygiu atsiliko. Bet niekas 
dar Lietuvoje nebadauja, ir visi 
apsirengę. Tad kažin ar verta 
palikti Tėvynę ir statyti savo li
kimą į pavojų?

Lietuvos žiniasklaidoje daž
nai rašoma apie suvedžiojamas 
lietuvaites, kurios patenka į iš
naudotojų spąstus. Nusikaltė
liai, norėdami pasipelnyti, pa
siūlo gerai apmokamus darbus 
užsienio viešbučiuose patarnau
tojomis ar valgyklose padavėjo
mis. Lietuvos teisėsaugos parei
gūnai, sekantieji organizuotų 
nusikaltėlių veiklą, nustatė, kad 
Kaune veikia nusikaltėlių gru
pė, kuri užsiima pardavinėjimu 
jaunų merginų užsieniečiams. 
Kai kurios tokiu būdu į užsienį 
išvežtos pamato, jog yra apgau
tos - joms pavyksta iš tų spąstų 
ištrūkti ir grįžti į Lietuvą.

Neseniai Vokietijos televizi
joje ir Lietuvos spaudoje buvo 
pagarsintas vienos dvidešimt
metės kaunietės, vardu Daiva, 
skundas prieš ją pardavus} “bal
tųjų vergių’2 pirklį Kastytį Žem- 
kauską, kuris jai pasiūlęs kam
barinės darbą viename viešbuty
je Ispanijoje, žadėjęs tūkstantį 
markių mėnesinio atlyginimo. 
K. Žemkauskas prikalbino ir 
kitą merginą - 28 metų Laimą, 
kurios, ieškančios darbo, telefo
ną rado viename laikraštyje. • 

1999 m. lapkričio 24 d. 
Daiva ir Laima atvyko į sutartą 
vietą. Jos buvo nuvežtos į Var
šuvą. Čia K. Žemkauskas išdės
tė, kokios pareigos jų laukia ir 
pasakė, jeigu nori, gali grįžti 
savo pinigais į Lietuvą. Varšu
voje jos buvo įsodintos į autobu
są, vykstantį į Barceloną ir gavo 
po 100 dol.

Atvykusios į Ispaniją jos bu
vo sutiktos Šašos ir Emilio, ku
rie sakėsi esą išeiviai iš Jugosla
vijos. Laima buvo nuvežta į pa
jūrio kurortą. Nuo 17 vai. iki 4 
v. ryto jai reikėjo vilioti klientus 
bare. Per tris dienas ji nesuvi
liojo nė vieno kliento. Tada šei
mininkas pranešė Šašai, kuris 

jai pagrasino: ji esanti jam daug 
skolinga; nuvežęs ją perdavė ki
tam vyrui Zlalanui, kuris jai pri
sipažino, ją nupirkęs už 30,000 
Ispanijos pezetų (6,300 litų). 
Šiame klube jai reikėjo dirbti 
nuo 18 vai. iki 4 v. ryto. Ji susir
go ir pasijuto esanti nėščia. Ji 
klientams verkdama pasakojo, 
jog esanti parduota. Kai kurie 
sugraudinti vyrai jai duodavo 
pinigų. Jos savininkas patarė jai 
nutraukti nėštumą, bet ji nesuti
ko ir su kita panašaus likimo 
mergina sausio 7 d. pabėgo. Su
sipažino su lietuvių šeima ir lai
kinai apsigyveno. Po to grįžo į 
Lietuvą ir augina kūdikį.

O kas įvyko su Daiva? Ją 
nuvežė į naktinį klubą, kurio 
savininkas buvo Pedro. Čia ji 
buvo verčiama tenkinti vyrų už
gaidas, pardavinėti savo kūną. 
Merginos, kuriomis skųsdavosi 
klientai, būdavo mušamos. Dai
va irgi buvo mušama per veidą 
kumščiais. Jos buvo įvaikiai gąs
dinamos, kad bus išvežtos į kaž
kokią salą.- Daiva “darbovietėje” 
buvo apie vieną mėnesį. Ji pasi
ėmė keletą reikalingiausių daik
tų ir slapta išlipo pro langą. Vi
sus geresnius drabužius paliko. 
Ji nuėjo į policiją ir pranešė, kad 
ji buvo apgauta ir verčiama dirb
ti prostitute. Išaiškinus reikalą, 
jai buvo nupirktas kelionės bilie
tas, ir ji galėjo grįžti į Kauną.

Pagal Daivos skundą polici
jos buvo sulaikyti K.'Žemkaus
kas ir jo bendrininkas, kilęs iš 
Gudijos A. Malevskis. Kaltini
mas pateiktas K: Žemkauskui,. 
įtariant, kad jis užsiėmė mergi
nų prekyba, kurios, nusikaltėlių 
"terminu, buvo vadinamos pre
kėmis. Gaujos nariai jų ieškoda
vo kavinėse, pažinčių biuruose, 
kosmetikos kabinetuose ir pagal 
skelbimus. Už parduotą mergi
ną K. Žemkauskas gaudavo nuo 
100 iki 500 dolerių. Paaiškėjo, 
kad tokiu būdu kaltinamasis už
dirbo 24,000 dolerių. K Žem
kauskas praeityje buvo teisia
mas už įvairius nusikaltimus.

Nustatyta, kad praėjusiais 
metais Ispanijon buvo parduota 
daugiau kaip dešimt merginų. 
Nusikaltėliai veikia labai atsar- 

. giai ir sumaniai, todėl surinkti 
žinias apie šios rūšies nusikalti
mus yra nelengva, juo labiau, 
kad daugelis nukentėjusių mer
ginų vengia viešai liudyti, bijo
damos keršto.

Spalio 21 d. eitynėse (walkathon) Toronto gatvėmis dalyviai surinko $3,600 už neitus kilometrus.jie 
žygiavo nuo Lietuvių Namų iki statomų Slaugos namų ir atgal (14 km). Is kaires: T Stanulis, J. Rovas, . 
Geldutienė, B. Tamošiūnienė, S. Styrienė, L. Sukauskienė, E. Merkelytė ir labdaros fondo pirm. E.

Gyvenimo nuotrupos
ČESLOVAS VALDAS

OBCARSKAS

Juodoji skarelė
Pro trobos langą Vytautas 

mato, kaip per kalnelį ateina 
jauna mergaitė su juoda skarele. 
Tuoj jis pamato, kad tai jo sesuo 
Milė. Motina ir kiti namiškiai 
džiaugiasi jos sugrįžimu, bet Mi
lei įeinant į trobos vidų visi nu
liūsta: ji apsirengusi juodais dra
bužiais ir dėvi gedulinį šydą. Na
miškių širdyse glūdi baimė - kas 
nors tragiško atsitiko.

Milė pasakoja namiškiams 
apie savo gyvenimą Vilniuje ir 
kaip jai sekasi studijuoti. Vil
niaus universitete, kuris tik ką 
buvo atidarytas, vokiečiams iš- 

. stūmus sovietų kariuomenę iš 
Lietuvos.

Rugsėjo mėnuo. 1941 me
tai. Rusai jau pasitraukė iš Lie
tuvos. Tai kodėl Milė dabar taip 
gedulingai apsirengusi? Po kiek 
laiko ji, nerimą jaučiančiai mo
tinai, pamažu pasako, kad jos 
sūnus Bronius tragiškai žuvo 
Vilniaus policijos būstinėje 
Švento Jono gatvėje. Visa šeima 
gailiai verkia, o ypač motina, 
nes ji neteko ir kito savo sūnaus 
Jurgio, kuris buvo rusų nušautas 
bėgant iš jų kariuomenės prie 
Molodečno.

Sekantį rytą Milė išvyksta 
atgal į Vilnių, o Vytautas su 
džiaugsmu skaito sesers jam do
vanotą Putino lyrikos knygą 
“Keliai ir kryžkeliai”.

Iš Lukiškių į Vokietiją
Jau nuo pat vaikystės Ro

mualdas Miškinis turėjo dešinės 
ausies skausmus. Pagaliau tėvas 
jį nuvežė į Panevėžį pas ausų, 
gerklės ir nosies ligų specialistą 
chirurgą Stankevičių. Romual
das apsistojo “Romos” viešbu-

Vainikai ir žvakės...
Prisimenant sovietinio Saugumo kankinio a.a. kunigo 

BRONIAUS LAURINAVIČIAUS žūtį

tiję” “intrigantu”, “aptupdant” 
jį agentais: “Tichonov”, “Vik
tor”, “Lena”, “Marytė”, “Že
maitis”, “Juozas”, “Pušinis”, 
“Gladijolė”.

1980.II.6. kunigo butas ap
verčiamas aukštyn kojom: daro
ma krata. Surenkama “baisioji” 
literatūra, rankraščiai, rašomoji 
m’ašinėlė. Mat, 1979-1981 m. 
KGB-istai ypač uoliai .užsiėmė 
gaudyti nenorinčius paklusti 
jiems. Vėlų 1981 m. lapkričio 24 
d. vakarą, kai jau darbo diena 
buvo pasibaigusi, sunkvežimis, 
vežęs plytas, partrenkė kunigą, 
einantį per gatvę. Niekas ne
abejojo, kad kunigas buvo pa
stumtas po ratais nes buvo ir 
Rūdininkų, net pats vairuotojas 
G. Lazukinas tą tvirtino.

KGB seklių ataskaitos din
go iš KGB archyvo. Išplėštos.

Ištisą 10-tį, vos dienai 
brėkštant, Žalgirio gatve Vilniuj 
pravažiuodavo sunkvežimis ir 
surinkdavo po nakties atsiradu
sius kunigo žūties vietoj vai
nikus ir žvakes...

Kunigo darbai liko nesunai
kinami. w „ ». ...Irena Bražėnaitė, 

Vilnius

Kun. B. Laurinavičius gimė 
1914 m. netoli Gervėčių, dainin
game Rytų Lietuvos krašte, at
plėštame, “prisegtame” prie 
Gudijos, bet ligi šiol nenutau
tintame.

Baigęs Vilniaus lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, Br. L. 
Pasirinko dvasininko kelią. 1944 
m. kuniguosna jį įšventino arki
vyskupas Mečislovas Reinys.

Kun. B. Laurinavičius karia
vo su girtuoklyste, uoliai kateki- 
zavo vaikus, kai kunigui nė pri
siliesti nebuvo galima prie “spa
liukais” paverstų mūsų vaikų.

Klebonijoje kunigas puotų 
nerengdavo, valgiu dažnai da
lindavosi su jo stokojančiais. 
Rėmė tremtinius ir politinius 
kalinius, todėl buvo įtrauktas į 
“reakcingiausių kunigų” sąrašą. 
Iš sakyklos rėžė tiesą, nesuvy
niotą į žodžių natą, apie sovie
tinę tikrovę. Kliūdavo net hier- 
archams, pataikaujantiems be- 
dieviškajai valdžiai.

1979 m. B. Laurinavičius 
įsijungė į Helsinkio žmogaus 
teisių gynimo komitetą. NKVD 
pradėjo operatyvinio tyrimo 
(sekimo) byla, kunigą “pakrikš- 

tyje. Sekančią dieną daktaras 
Stankevičius jam padarė ausies 
operaciją. Romualdui nereikėjo 
vykti į ligoninę.

Grįžęs į namus, Romualdas 
sužinojo, kad jo sesuo Milė yra 
vokiečių kalinama Lukiškių ka
lėjime Vilniuje už pogrindinę 
veiklą. Su tėvu jis nuvyko į Vil
nių ir lankė įvairias vokiečių 
įstaigas, prašydami, kad seserį 
paleistų iš kalėjimo. Tačiau vo
kiečių žandarai jos iš kalėjimo 
neišleido.

Romualdas su tėvu grįžo į 
namus nieko nepasiekę. Sekan
čią vasarą, 1943 metais, vėl Ro
mualdas su tėvu nuvyko į Vilnių 
į vokiečių policijos įstaigą. Nors 
tėvas, kuris mokėjo vokiečių 
kalbą, įrodinėjo vokiečių žan
darmerijai, kad jo duktė Milė 
yra nekalta, tačiau vokiečių po
licija jo duktės Milės iš kalėjimo 
napaleido, tik leido ją kalėjime 
aplankyti. Pro Lukiškių kalėji
mo grotas Romualdas tu tėvu 
galėjo su Mile pasikalbėti tik 
apie dešimt minučių.

Grįždamas iš kalėjimo Ro
mualdas pavaikščiojo po Vil
niaus miestą ir įkopė į Gedi
mino pilies kalną, o vėliau ir į 
Trijų kryžių kalną. Džiaugėsi 
nuostabiai gražiu Vilniaus mies
tu. Į namus sugrįžo po kelių die
nų. Ši jo kelionė giliai įstrigo 
Romualdo atmintyje.

Vėliau Romualdo sesuo 
Milė vis dėlto buvo vokiečių po
licijos paleista iš Lukiškių kalė
jimo ir apsigyveno Panevėžyje 
1944 metais, o Hepos 10-tą die
ną su Romualdu išvyko į Vokie
tiją, bėgdami nuo raudonojo 
komunizmo siaubo, atplūstan
čio į Lietuvą.

(Iš autobiografinių novelių rin
kinio “Gyvenimo nuotrupos”).
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Savaitė Lietuvoje
Viceministeris Vašingtone

Lietuvos užsienio reikalų vi
ceministeris ir vyriausias derybi
ninkas Vygaudas Ušackas viešė
damas Vašingtone lapkričio 13 
d. susitiko su JAV valstybės sek
retoriaus pavaduotoju Strobe 
Talbott. V. Ušackas patvirtino 
naujos Lietuvos vyriausybės už
sienio politikos tęstinumą sie
kiant narystės ŠAS (NATO) 
2002 metais. JAV pareigūnas 
teigė, jog abu JAV kandidatai Į 
prezidentus yra Įsipareigoję tęs
ti ŠAS plėtros procesą, pagyrė 
Lietuvos pažangą puoselėjant 
demokratiją, vykdant ekonomi
nes reformas, kuriant ginkluotą
sias pajėgas bei bendradarbiau-. 
jant su kaimyninėmis šalimis.

Lankosi TVF misįja

Lapkričio 15 d. Lietuvoje 
darbą pradėjo Tarptautinio va
liutos fondo misija, kurios atsto
vai atsargiai vertina naujosios 
vyriausybės planus sumažinti 
pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) tarifą statybos darbams 
bei siūlo Lietuvai neskubėti per
orientuoti litą nuo dolerio prie 
Europos sąjungos valiutos euro. 
TVF palankiai vertina vyriausy
bės programoje numatytus sie
kius tęsti anksčiau pradėtas 
ūkio reformas, vykdyti griežtą 
monetarinę politiką bei gerinti 
sąlygas verslui; praneša BNS/ 
LGTIC.

Naujasis finansų ministeris 
Jonas Lionginas pareiškė, jog 
derėsis su TVF, kad fiskalinis 
deficitas būtų padidintas nuo 
ankstesnės vyriausybės numaty
to 1.4% BVP. Jo manymu, tai 
leistų šiai vyriausybei įgyvendin
ti jos įsipareigojimą skirti dau
giau valstybės investicijų staty
boms. Bendraujančiai su TVF 
nuo 1992 m. Lietuvai teko pa
naudoti apie 350 mln. JAV do
lerių fondo paskolų ūkio per
tvarkymui.

UR ministėris Lenkijoje

Lietuvos užsienio reikalų 
ministėris Antanas Valionis lap
kričio. 14 d. susitiko su Lenkijos 
užsienio reikalų ministeriu Vla- 
dislavu Bartoševskiu, su kuriuo 
tartasi dėl elektros energijos til
to, kuris bus nutiestas per me
tus. Kaip rašo BNS/LGTIC, 400 
kilovoltų Įtampos, 140 kilomet
rų ilgio linijos tiesimo projektas 
buvo pradėtas įgyvendinti prieš 
kelerius metus, vėliau nutrauk
tas dėl statybos kojikurso ne- 
skaidrumo. Lietuva yra pasiren
gusi finansuoti savo tilto dalies 
statybą ir tikisi, kad atitinka
moms išlaidoms pasirengusi ir 
Lenkija. Abi valstybės sieks Eu
ropos sąjungos paramos projek
tui Įgyvendinti.

Pradėta Gimžausjco byla

Vilniaus apygardos teismas 
lapkričio 13 d. pradėjo nagrinėti 
žydų genocidu kaltinamo 92 m. 
Kazio Gimžausko bylą. Kaip ra-' 
šo BNS/LGTIC, teisiamajam 
negalint suVokti ir valdyti savo 
veiksmų, byla nagrinėjama jam 
nedalyvaujant. Byloje taip pat 
nevyks liudytojų apklausa, nes 
visi liudytojai yra mirę. Teismui 
teks bylą vertinti remiantis ar
chyvine medžiaga ir parody
mais, gautais prieš keletą metų 
ir tuomet dar gyvų liudytojų.

Kaltinamojoje išvadoje tei
giama, kad K. Gimžauskas 
1941-1944 m. dirbo Lietuvių 
saugumo policijos Vilniaus apy
gardos viršininko padėjėju. Bū
damas pavaldus vokiečių, oku
pacinei valdžiai, saugumo poli
cijai ir ypatingajam būriui, kurie 
siekė sunaikinti žydus, K. Gim
žauskas buvo atsakingas už žydų 
ir jiems padedančių asmenų su
laikymą. Jis turėjęs teisę pasira
šyti dokumentus, ir patvirtintas 
jo parašo autentiškumas ant nu
rodymų suteikė teisę perduoti 
žydus saugumo policijai. Dėl 
teisiamojo sveikatos būklės 
nuosprendis • nebus skelbiamas, 
teismas tik paskelbs nutartį, ar 
buvo padalytas nusikaltimas.

Prezidentas Vokietijoje

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus lapkričio 23-28 
d.d. darbo vizitu lankėsi Vokie
tijoje su verslininkų delegacija. 
Vizito tikslas - dvišalių ekono
minių santykių plėtojimas ir da
lyvavimas Herbert Quandt fon
do rengiamame Europos foru
me. Jame V. Adamkus skaitė 
pagrindinį pranešimą, pristatan
tį Lietuvos požiūrį į Europos są
jungos ateitį. Vyko jo susiti
kimai su Suomijos prezidente 
Tarja Halonen, Europos komi
sijos nariu Guenter Verheugen, 
Brandenbugo žemės ministeriu 
pirmininku Manfred Stolpe. Jis 
taip pat susitiko su Bavarijos 
vyriausybės ir verslo atstovais 
Miunchene.

Herbert Quandt fondo su
rengtoje jo garbei vakarienėje 
V. Adamkus apibūdino Lietu
vos ekonominę būklę bei ryšių 
su Vokietija plėtros galimybes. 
Jis taip pat pasidžiaugė, jog Vo
kietija, prieš keletą metų pasi
skelbusi “Baltijos šalių advoka
te”, yra viena stambiausių Lie
tuvos prekybinių partnerių, rašo' 
ELTA/LGTIC.

Prieš grįždamas į Lietuvą V. 
Adamkus susitiko su Miunche
no apylinkių lietuviais, aplankė 
įvairias įmones.

Ministėris Austrijoje

Lapkričio 28 d. Lietuvos už
sienio reikalų ministėris Anta
nas Valionis dalyvavo aštunta-’ 
jame Europos saugumo ir ben-. 
dradarbviavimo organizacijos 
(ESBO) ministeriu tarybos susi
tikime Vienoje, Austrijoje, pra
neša ELTA/LGTIC. Savo, kal
boje A. Valionis pabrėžė valsty
bių laisvo pasirinkimo teises, 
priminė Helsinkio akto svarbą, 
išreiškė susirūpinimą pažangos 
trūkumu sprendžiant įsisenėju
sius regioninius konfliktus, visų 
pirma Moldovos Padniestrės 
srityje bei Gruzijoje. Jis patvir
tino Lietuvos pasirengimą tęsti 
“pragmatišką bendradarbiavi
mą” su Gudija, siekant joje 
skatinti demokratinius procesus 
bei pagarbą žmogaus teisėms.

Ministėris susitiko su Aus
trijos užsienio' reikalų ministere 
Benita Ferero-Waldner, su ku
ria aptarė dvišalius santykius, 
taip pat su Danijos, Estijos, 
Norvegijos ir Suomijos užsienio 
reikalų ministeriais kalbėta apie 
bendradarbiavimo Baltijos-jūros 
valstybių taryboje klausimus bei 
bendrus projektus pagal Euro
pos sąjungos “Šiaurės dimensi
jos” iniciatyvą. RSJ

Vaikų dienos centro Lietuvoje pusryčių ruošėjos ir talkininkės Hamiltone. Stovi iš kairės: St. Dikaitienė, Elv. 
Bajoraitienė, Aid. Norkienė (k.narė), Aid. Volungienė (k. sekr.) Reg. Pakalniškienė, F. Pinkevičiūtė, Aid. Matulicz. 
Aid. Kažemėkienė, Gen. Montvilienė (k. ižd.). Sėdi iš kairės: Z. Rickienė (k. pirm.), Br. Skvereckienė (k. vice- 
pirm.), V. Šniuolienė, S. Matukaitienė. Trūksta vyr. šeimininkės A. Gedminienės, L. Stukienės, R. Pleinienės

Nuotr M. Borusienės

© SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖKOJU

Kunigų seminarijos biblioteka 
nuoširdžiai dėkoja Jums už jubilie
jinį leidinį - “Tėviškės žiburių” 50 
metų metraštį.

Bibliotekos vedėja 
Vilchelma Bartulienė, 

Kaunas
PENKIASDEŠIMTMETIS

Sveikiname 50-mečio proga. 
Kai lietuvių tauta, laisva, nepri
klausoma, Lietuva yra palikusi be 
savo spaudos, kai ir “Lietuvos ai
das” nuėjo į komercijos ir gatvės 
spaudinių kompaniją. Lenkijos lie
tuviams mielausia paliko “Aušra”, 
leidžiama Seinų-Punsko krašte, ir 
“Tėviškės žiburiai”, einantieji iš 
Kanados. Visuomet skaidrūs, nuo
saikūs, dalykiški, mieli krišČioniška 
ir patriotiška lietuviškumo įtaiga.

Kai Lietuvoje yra blogai ir vis 
blogiau “Tėviškės žiburiai” vykdo 
savo uždavinį, atitinkantį dabartinę 
lietuvių tautos padėtį. Buvo šlovin
ga, garbingai kovojusi Lietuva, švie
tė lietuvių išeivijai, todėl Kanados 
lietuviai ir atitinkamą vardą savo 
laikraščiui pasirinko. Dabar kitaip, 
dabar visai atbulai. Kita ir “Tėviš
kės žiburių” kalba. Kilo poreikis vi
są tiesą pasakyti, ir tvirčiau pasaky
ti, kai Lietuvoje pablūdimas jau ne
svietiškas ir nėra kam garsiau, tvir
čiau prabilti. Antanas Suraučius, 

Lenkija

ŽIBURIAI VISIEMS
Nuoširdžiausiai sveikinu visus 

“TŽ” darbuotojus šv. -Kalėdų ir 
Naujų metų proga, linkėdama gra
žiausios sėkmės bei ryžto jūsų dar
buose. Tegu “Tėviškės žiburiai” ne
pailstamai šviečia mums Kanadoje 
ir ypač tautiečiams Lietuvoje, tepa
siekia mūsų brangios Tėvynės mels
vą padangę ir jos vaikus.

Emilija Karosienė, 
Edmonton, Alta.

SPAUDA TĖVYNĖJE IR 
IŠEIVIJOJE

Kaip pavergtoje Tėvynėje, taip 
ir dabartinėje jau laisvoje Lietuvos 
spaudoje atrodo leidėjai ir juose ra
šantieji tai ne daugiau išmanantieji,

PADĖKA

AtA
VACLOVUI KYBARTUI

mirus, nuoširdi padėka mus užjautusiems ir pa- 
lydėjusiems mano brangų vyrą, tėvą ir senelį į 
amžiną poilsį.

Žmona Ligija, vaikai ir vaikaičiai

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA

bet tie patys nuginkluoti komisarai.
Ta lietuvių kalboje svetimų žo

džių mišrainė atrodo, kad tai tyčinis 
noras tokiu būdu kenkti lietuvių 
tautai. “Kiek skynė nenuskynė” 
(J.M.). Tie patys kenkėjai tiktai ki
ta metodika.

“Tėviškės žiburius” skaitau 
nuo pirmo numerio, todėl čia dera 
paminėti vieno turisto atsiliepimą 
apie juos. 1970 metais pas mane 
viešėjo brolis iš Kauno, įveikęs 
“Geležinę uždangą”. Vieną numerį 
perskaitęs sunerimo ir matėsi, kad 
jam daug kas nesuprantama. Dar 
vieną ir dar vieną numerį perskai
tęs sako man: “Broli, jūsų šis laik
raštis tai kaip veidrodis”. Taip tris 
mėnesius laukdavo “TZ” ir pirmas 
imdavo į rankas skaityti, o paskuti
nę dieną jau išvažiuodamas padėjęs 
ranką ant šio laikraščio sako” “Bro
li, jūs čia turite gerą laikraštį, mes 
Lietuvoje tokio neturime”. “Bet jūs 
turite “Tiesą” - sakau. Ir taip su 
grauduliu ir panieka išsiskyrėme 
amžinai.

Užtat akivaizdoje viso šito su 
džiaugsmu tenka tarti - Tegyvuoja 
“Tėviškės žiburiai”, žengiant ir 
antrą tūkstantmetį. Tenepavargsta 
redaktoriaus ranka, mintis ir ištver
mė dar daug metų tausojant, gi
nantį saugant mūsų tautos bran
giausi turtą lietuvių kalbą.

Vincas Kudirka taip rašė: 
“Stipriausiu pamatu tautystės, pir
miausiu jos ramsčiu-yra prigimtoji 
kalba”. Sėkmės jūsų darbuotėje -

Albinas J.Lajukas, 
Tweed, Ont.

NAUJAS BŪRELIS
Oi kaip bėga metai... Tik va

kar dar buvome žalias jaunimėlis, 
šiandien mus vadina pagyvenusiais, 
o rytoj numos ranka, et... seniai. 
Ar įmanoma visas tris kartas su
jungti į vieną? Gal ir ne, tačiau, kad 
visi kartu galim smagiai praleisti 
laiką įrodė 49-oji Lietuvių Namų 
tradicinė šventė, kurią organizavo 
lietuvių vadovai, Moterų būrelis ir 
naujai susikūręs klubas “Santaka”, 
Toronte?

Keičiantis gyvenimo tempui, 
keičiasi ir mūsų poreikiai, todėl at
sirado būtinybė dar vienam žmonių 
rateliui susibėgti į krūvą, kad pa
įvairintume ir praskraidintume sa
vo pačių dienas, praplėstume pa
žinčių ratą ir taip pat ištiestume 
vienas kitam ranką reikalui esant. 
Taip galėtume apibūdinti šio klubo 

• numatytus nuostatus.
Klubo nariai, būdami dar ne 

visai patyrę, džiugiai išklausys visų 
kitų būrelių ir organizacijų patari
mų, taip pat noriai dalyvaus ir da
linsis mintimis bet kurioje lietuviš
koje veikloje. «santaka”,

Toronto, Ont.

dr. JUOZAS PILIPAVIČIUS
mirė 2000 nu lapkričio 28 d., 

paliko žmoną BRONĘ, sūnų ROMĄ, dukras - 
LINĄ ir RITĄ su šeimomis -

liūdinti Pilipavičių šeima, 
St. Albert, Alberta

AtA
PETRONĖLĖ ORINTAITĖ 

JANUTIENĖ
mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, California, palaidota 

2000 m. birželio 10 d. Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

Minint mirties metines šv. Mišios bus aukojamos: 
gruodžio 15 d., 7 v.v. Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus 
Atradimo šventovėje (šeimos prašymu); gruodžio 16 d., 8 
v.r. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos šventovėje 
(šeimos prašymu);- gruodžio 16 d., 8.30 v.r. Kaune, Šv. 
Juozapo šventovėje (Irenos Janutaitės prašymu); 
gruodžio 17 d., 1 v.p.p. Suma Kudirkos Naumiesčio Šv. 
Kryžiaus Atradimo šventovėje (Keturnaujienos mokyto
jos Angelės Jasaitienės prašymu).

Maloniai kviečiame, kas gali, dalyvauti šv. Mišio
se, prisiminti velionę rašytoją Petronėlę Orintaitę Ja
nutienę.

Vyras Kazys Januta ir sūnus Donatas su šeima

Kapinėse paminklo atidengimas, ir pašventinimas numato 
mas 2001 m. birželio mėnesį.

■M

Paremkite “Tėviškės žiburius” au
ka, rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi - “TŽ ” leidėjai

Home Llfe/Realty One Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. MBS 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

Fax: 415 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Saugant Jūsų sveikatą
Barbara Beattie dirba su savo šunim sekliu Rookie ir kolegomis Kanados maisto 
patikrinimo agentūroje (Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne 
d'inspection des aliments). Jie padeda sulaikyti uždraustus produktus, galinčius 
pakenkti mūsų augalams ir gyvūnams bei užkrėsti maisto atsargas. Tai tik viena iš 
daugelio paslaugų, kuriomis siekiama apsaugoti visų kanadiečių sveikatą.

Tam, kad sužinoti apie šimtus kitų, Kanados vyriausybės 
teikiamų paslaugų (anglų arba prancūzų kalbomis):
• apsilankykite artimiausiame Kanados paslaugų centre

(Service Canada Access Centre / Centre d'accės Service Canada)
• apsilankykite www.canada.gc.ca
• skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232),

TTY/TDD: 1 800 465-7735

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

Canada

Andrew W. Swan 
Direktorius

t &

http://www.canada.gc.ca
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vr. 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.

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 college St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

©^SPORTAS

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term. Ind.....................4.20%
180-364 d. term.Ind................... 4.70%
1 metų term, indėlius...... ......... 4.85%
2 metų term, indėlius..... .. 5.10%
3 metų term, indėlius................ 5.15%
4 metų term, indėlius ............. 5.20%
5 metų term, indėlius................ 5.30%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 4.60%
1 metųGlC-met. palūk...........5.10%
2 metų GlC-met. palūk.............. 5.35%
3 metų GlC-met. palūk.............. 5.40%
4 metų GlC-met. palūk...........5.65%
5 metų GlC-met. palūk...... .......5.70%
RRSP, RR1F ir OHOSP

“Variable”...............................3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 5.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 5.35% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 5.40% 
RRSP ir RRlF-4 m.term.lnd.... 5.65% 
RRSP ir RRIF-5 rn.term.ind.... 5.70% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk 2.00% 
Kasd. pal. čekiųsąsk. iki.......2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo.......................8.50%

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................7.70%
2 metų...................7.75%
3 metų...................7.85%
4 metų...................7.95%
5 metų.......................8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.............6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3!4%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

AD VOKATAS 
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.

ir Weston Road)

Zr EDA S REFRIGERA TIOV
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

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

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti

Lina

ROY^L. LePAGE

!

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Žinios iš
KREPŠINIS: Eurolygos rung

tynėse Kauno “Žalgiris” namuose 
73:56 nugalėjo Italijos čempionus 
Bolonijos “Paf krepšininkus. Vil
niaus “Lietuvos telekomo” krepši
ninkės suklupo trečią kartą 63:71. 
nusileisdamos Komo “Mini Tran
sport” (Italija) krepšininkėms. Su- 
prolygos rungtynėse Vilniaus “Lie
tuvos rytas” savo aikštėje 91:101 
nusileido Vroclav “Zepter - Idea” 
(Lenkija) krepšininkams. R. Sapor- 
tos taurės varžybose Paryžiuje “Sa
kalai” 102:93 nugalėjo “Racing 
Basket” komandą.

TINKAMUMAS (FITNESS): 
Zwickau (Vokietija) vykusiame 1'7- 
ame pasaulio tinkamumo čempio
nate dalyvavo 172 sportininkai iš 32 
šalių. Aerobinio tinkamumo klasėje 
laimėtoja tapo Klaipėdos universi
teto studentė Salne Budvydaitė, 
jaunimo klasikinio tinkamumo po
grupyje - Krikščionių kolegijos stu
dentė Živilė Elvikytė.

Lietuvos
BOKSAS: Kauno bokso klubo 

“Gongas” atstovas Vidas Bičiulaitis 
Klaipėdoje įvykusiame 75-ajame 
Lietuoovs bokso čempionate 11-ąjį 
kartą tapo šalies čempionu.

IMTYNES: Jaunių graikų ir 
romėnų imtynių varžybose, kuriose 
varžėsi Gudijos, Latvijos ir Lietu
vos imtynininkai, nugalėtojais tapo 
vilniečiai V. Lukoševičius ir A. 
Skolinąs. Antrąsias vietas užėmė 
kauniečiai A. Triškūnas ir E. Tau
janskas. Trečiąją* - vilnietis V. 
Venskaitis.

KULTŪRIZMAS: Šveicarijoje 
vykusiose žemyno kultūrizmo (gim
nastikos su įrankiais) pirmenybėse 
vilnietis Olegas ^uras pašoko iš 
trečios vietos į antrą, o mažeikietis 
Rolandas Pocius iš ketvirtos į tre
čią. Jų pakilimas įvyko dėl pirmąją 
vietą užėmusio S. Cykonovo dis
kvalifikavimo, nes buvo susektas jo 
“dopingo” vartojimas. V.P.

Toronto “Aušros” klubo mažuosius sportininkus aplankė Kalėdų 
senelis Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. R. Paškausko

Sportininkės laiškas
Esu Vilma Rimšaitė iš Šiau

lių, man 17 metų. Mokausi III 
gimnazijos klasėje (arba 11 kla
sėje). Pas mus sustiprintas ang
lų kalbos mokymas ir aš, galima 
sakyti, gerai kalbu angliškai. 
Esu BMX sportininkė. 1997 m. 
Kanadoje tapau pasaulio BMX 
čempionatų prizininke. Sekan
čiais metais liepos 24-30 d.d. 
Pasaulio BMX čempionatas 
vyks Louisville (Kentucky). Ka
dangi Lietuvos BMX federacija 
neturi lėšų pasiųsti mane, bei 
mano trenerį tėtį į daugelį var
žybų, tai mes kreipiamės į dau
gelio šalių lietuvių bendruome
nes ir labai džiaugiamės, kad 
mūsų tautiečiai mums padeda.

VILMA RIMŠAITĖ, garsėjanti 
BMX sporto šakos sportininkė >.
Marius E. Rusinas, CLU CFP

(Certified Financial Planner)
RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P1A4

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808
**

Galbūt Louisville mieste gyvena 
lietuvių ir galbūt mes galėtume 
apsistoti nuo 2001 m. liepos 18 
d. iki rugpjūčio. 10 d. Varžybos 
vyks Louisville mieste parodų 
rūmuose. Mums siūlo gyventi 
viešbutyje, bet tai mums yra per 
brangu. Geriausia būtų apsistoti 
šeimoje. Mūšų būtų 1-2 sporti
ninkai, treneris (tėtis ir gal būt 
maistą mums ruoštu mūsų ma
ma, kuri kartu būtų ir mūsų gy
dytoja). Mums aktualu yrą apsi
stoti Louisville mieste.

Taip pat mane domina 
sportavimas, mokymasis *ir gyve
nimas kokioje nors šeimoje 
JAV pusei metų ar metams, ka
dangi JAV yra labai daug BMX 
varžybų, aš galėčiau dalyvauti 
daugelyje varžybų ir gerai pasi
ruošti sekančių metų pasaulio 
BMX čempionatui. Pragyveni
mui pinigų tikiuosi užsidirbti 
dalyvaudama įvairiose BMX 
varžybose JAV. Labiausiai no
rėčiau gyventi California, Flori
da, Connecticut, Indiana, Mas
sachusetts, Ohio, Pennsylvania 
ar kitose valstijose.

Vilma Rimšaitė

Red. prierašas. BMX spor
tas yra susijęs su įvairiu dviračio 
panaudojimu. Ši sporto šaka yra 
jau gerokai išplitusi, ypač S. 
Amerikoje. Lietuvoje šia sporto 
šaka domisi ir jį puoselėja Šiau
lių miesto BMX dviračių sporto 
klubas. Još pradininkai yra Vil
ma Rimšaitė (g. 1983.11.24) ir 
jos brolis Arvydas Rimša. Vilma 
yra laimėjusi ne vieną tarptauti
nį čempionatą. Jos adresas: Vil
ma Rimšaitė, Aušros ai. 82-3, 
LT-5400 Šiauliai, Lithuania.

Lietuvių viešnagė
Pasimokyti krepšinio plonybių 

į šios sporto šakos gimtinę - Ame
riką praėjusį rudenį buvo atvyku
sios dvi Lietuvos vyrų ir viena mo
terų komanda. Vyrams čia atstova
vo Klaipėdos “Neptūnas” ir Aly
taus “Alita”, o moterims - Kauno 
Kūno kultūros akademijos studen
tės. Per 12 dienų viešnagę Dėdės 
Šamo žemėje lapkričio mėnesio 
pirmoje pusėje klaipėdiečiai turėjo 
penkis susitikimus su JAV universi
tetų ar kolegijų penketukais.

Pirmosios rungtynės klaipėdie
čius suvedė su Tennessee universi
teto Chattanooga miesto krepšinin
kais, prieš kuriuos pralaimėta 60- 
78. Lietuvių komandoje geriausiai 
žaidė Rolandas Urkis, kuris pelne 
23 taškus ir atkovojo 12 kamuolių. 
Antrame susitikime lietuviai išban
dė jėgas prieš South Carolina Ai- 
kene studentus, kurių tarpe buvo ir 
du mūsų tautiečiai: Mindaugas Jo- 
kulis (pelnęs 6 taškus) ir Mizosla- 
vas Jonuška (2 taškus). Amerikie
čiai laimėjo 90-78.

Po to vyko gana sunkios rung
tynės prieš Furmano universiteto 
rinktinę, kuriai pralaimėta 57-74. 
Priešpaskutinės rungtynės mūsiš
kius suvedė su Elon kolegijos krep
šininkais. Ir čia klaipėdiečiai tik 
pirmąjį kėlinį pajėgė atsilaikyti (jį 
laimėjo 42-39). Tačiau po pertrau
kos iniciatyvą perėmė amerikiečiai, 
kurie įveikė svečius 93-76. Negeres- 
nis vaizdas buvo ir paskutiniame 
susitikime prieš Coastal Carolina 
universitetą, kuriam pralaimėta 71- 
93. Pažymėta, jog per šias rungty
nes lietuviai padarė net 34 klaidas. 
Beveik visuose susitikimuose vienu 
iš geriausių taškų medžiotoju buvo 
aukščiau minėtasis Rolandas Urkis.

E. Šulaitis

Nori susirašinėti
Lietuvaitė, besidominti Kana

dos lietuvių gyvenimu, norėtų susi
rašinėti su lietuvių kilmės šeima. 
Rašyti adresu: Genutė Balčiūnienė, 
Taikos 10-34,2017 Vilnius, Lietuva.

Pensininkė, besidominti Kana
dos gyvenimu, norėtų susirašinėti 
su Kanados lietuviais. Rašyti adre
su: Janina Oniunaitė, Naujakiemio 
19-23,5810 Klaipėda, Lietuva.

Anglų kalbos mokytoja, besi
dominti Kanados istorija, papro
čiais, mėgstanti daug skaityti ir ke
liauti, norėtų užmegzti ryšius su 
Kanadoje gyvenančiais lietuviais. 
Rašyti adresu: Genutė Polovniko- 
va, Naujakiemio 19-21, 5810 Klai
pėda, Lietuva.

Skautų veikla
• Prieškalėdinėje sueigoje 9 

Hamiltono “Šatrijos Raganos” 
skautihinkės gruodžio 7 susirinko
me pas sesę ps. G. Breichmanienę. 
Būrelio vadovė s. A. Vilimienė pra
dėjo sueigą savo eilėraščiu. Sesių 
ps. M. Kalvaitienės ir ps. L. Stunge- 
vičienės paruoštos programėlės 
metu giedojome giesmes, skaitėme 
įvairių eilėraščių eilutes, prisimin
damos Kalėdų prasmę ir tradicijas.'* 
Buvo aptarti einamieji reikalai. Ka
lėdinio gerojo darbelio proga nu
tarta paaukoti 100 dol. Lietuvoje 
sunkiai sergančiam ir operacijos 
laukiančiam berniukui Rokui Ka
valiauskui. Tie pinigai bus įdėti į 
Hamiltono “Talkoje” atidarytą spe
cialią sąskaitą. Kalėdų proga bus 
aplankytas daug metų su “Nemu
no” tuntu dirbęs s. A. Tumaitis. Su
eigą baigėme būrelio šūkiu “Būki
me draugiškos, vieningos “Šatrijos 
Raganos” būrelio širdyje!” Susėdo
me prie kalėdiškai papuošto, ska
numynais bei kava ir arbata apdėto 
stalo, pasidalinome dienos aktuali
jomis, palinkėjome viena kitai gerų 
švenčių ir su šventiška, linksma 
nuotaika išsiskirstėme namo.

Pasaulio skaučių susimąstymo 
dienos sueiga bus pas sesę s. A. Vi
limienę 2001 m. vasario 22 d., 2 
val.p.p. Dalyvausime uniformuotos.

• Kapinių lankymo dieną sesės 
v.s. D. Gutauskienė ir v.s. s. Piet- 
rantonio uždegė žvakutes ant miru
siųjų Hamiltono skautų ir skaučių 
bei skautų rėmėjų kapų šv. Jono 
kapinėse Mississaugoje. Reg. B.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

KMMi
PARAMA

AKTYVAI per 118 milijonų dolerių
MOKAME
3.65% už 30-89 d. term, indėlius 
3.95% už 90-179 d. term. Indėlius 
4.45% už 180-364 d. term, indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
4.80% už 2 m. term, indėlius 
4.90% už 3 m. term, indėlius 
4.75% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
4.85% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.05% už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.15% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.30% už 4 m. GIC invest- pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
5.05% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
5.15% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.30% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
5.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas 

nuo.............;... 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų....,
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

.7.45% 

.7.50% 

.7.55%

.7.65%

.7.70%

.6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
* komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net 
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) J LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

VIDAS J. AUGAITIS, ll.b.
ADVOKATAS

BAULKE & AUGAITIS
150 Hurontario St.

Cirrus

GROU

ANTANAS 
GENYS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

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

j ALGIS ir STEFA MEDELIAI |
I MEDELIS consulting 1
I ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu ' |

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus 

šv. Kalėdų ir Naujųjų 2001 metų 
proga Linkim daug laimės, sveikatos 
ir Dievo palaimos. pH

Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis

ALGIS 
MEDELIS

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

P.O. Box 100 
Collingwood, Ont. L9Y 3Z4

Tel: (705) 445-4930 Fax: (705) 445-1871

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO UNIJOMIS!

I Lietuva: Žemos kainos iki 30 balandžio -nuo $ 890.00

Kalifornija, Gr. Canyon, Las Vegas -17 kovo, 11 dienų - $1990.00
Graikija Ir Turkija - 28 kovo, 7 dienos - $2390.00
Italija (Roma, Capri, Venecija ir tt) - 22 balandžio, 11 dienų - $2490.00 
Uurdas, Fatima, Portugalija - 28 balandžio, 13 dienų - $2375.00
Roma, Uurdas, Paryžius - 20 gegužės, 12 dienų - $2690.00

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 val.p.p.
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau - X-PRESS paštu. 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!

http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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“Išgarsėjau
Humoreska

Jau kuris laikas mane kir
bino noras išgarsėti. Kada tas 
noras gimė - nežinau. O gal aš 
jį atsinešiau gimdamas?.. Viena 
aišku, kad norėjosi, jei ir ne pa
saulinio garso, tai nors respubli
kinės šlovės.

Buvo aišku ir tai, kad dvira
čio jau nebeišradinėsiu. Jei bū
čiau gimęs pirm Dž. Stefensono 
ir J. bei M. Čerepanovų, gal 
bandyčiau konstruoti garvežį... 
Tai ko man griebtis?..

Išganinga mintis kilo neti
kėtai. O kodėl man netapus 
pranašu?.. Lengvatikių žmoge
lių niekada netrūksta... Jų pa
galba tapsiu plačiai žinomas 
(tegu ir ne taip, kaip bulgarė 
Vanga), o tuo pačiu į mano ki
šenę byrės litukai, kuriuos galė
siu iškeisti į “baksus” (dole
rius).

Ėmiausi idėją įgyvendinti. 
Pradžioje vienam - kitam drau
geliui pasigyriau, kad aš, žiūrė
damas žmogui į akis, galiu nusa
kyti visą jo gyvenimą ir net 
ateitį. Reklamai pasiūliau jiems 
išbandyti mano sugebėjimus. 
Aišku, pirmiesiems “pacien
tams” tai dariau nemokamai.

Kadangi tie draugeliai man 
buvo gerai žinomi, tai nebuvo 
sunku nusakyti jų gyvenimą ir 
kai ką atspėti ateičiai. Eksperi
mentas padarė savo - apie ma
no sugebėjimus ėmė sklisti kal
bos... Pacientų ratas ėmė pūs
tis. Tada įvedžiau tarifą - po 
100 litų - už “pranašystes”. 
Lengvatikių ir tada netrūko. O 
aš, visą laiką “bepranašauda- 
mas” savo “pacientams”, taip 
išmiklinau savo liežuvį, kad per 
didelį kalbėjimą vis ką nors at
spėdavau.

Bet kartą pas mane prisista
tė iš mokesčių inspekcijos ir 
kriminalinės policijos. Atsirado 
ir liudininkų, pateikė parody
mus, kad man jie sumokėję po 
100 litų. Už neįregistuotą “fir
mą” buvau nubaustas pinigine 
bauda, ir privertė išsipirkti patentą.

Aišku, iš mano uždirbtų 
pinigėlių ne kažin kas ir beliko. 
Na, manau, reikia atsigriebti! Ir 
ėmiausi iniciatyvos...

Vienam savo “klientui” “iš
pranašavau”, kas jis artimiausiu 
metu gausiąs žinią - telegramą 
ar laišką, - kuris nulems mano 
“kliento” ateitį. Dar įspėjau, 
kad žinioje nurodytos sąlygos 
turi būti būtinai įvykdytos. 
Priešingu atveju laukia dideli 
nemalomunai.

O kad žodis taptų kūnu, šį 
laišką pats sukurpiau (kliento 
adresą buvau pats išprovoka
vęs). Jame, be kito ko, rašiau: 
“Jei nori būti gyvas ir laimingas, 
perskaitęs laišką, nueik prie 
tvenkinio, kuris yra netoli tavo 
namų. Tvenkinio rytinėje pusė
je, krante, rasi nemažą akmenį. 
Slaptai, kad kas nepamatytų, at
versk! jį ir po juo pakišk 1000 
dolerių. Jei to reikalavimo ne
įvykdysi, iš anksto nusipirk 
karstą”. Kad būtų tvirčiau, po 
laišku padėjau tris kryžiukus.

Tryniau delnus... Džiau
giausi būsimomis pajamomis. 
Tuo pačiu kūriau planus, kaip iš 
kitų “klientų” “baksus” išgvelbti.

Kai jau, mano nuomone, 
reikalavimas buvo įvykdytas, 
naktį išsiruošiau eiti pasiimti 
“baksų”. Slapta prislinkau prie 
mano nurodyto akmens, atvėr
ėjau jį ir radau celofaninį maiše
lį su “baksais”. Kišu juos į kiše
nę, bet, staiga, kažkieno tvirtos 
rankos sugriebė man už rankos 
ir užlaužė jas už nugaros. Buvau 
pristatytas į policijos komisaria
tą. Ir kur galėjau žinoti, kad 
mano “pacientas” buvo iš kri
minalinės policijos, panoręs iš
tirti mano veiklą? (!)

Dabar sėdžiu Lukiškių kalė
jime. Laukiu teismo... Aišku, 
dabar tikrai išgarsėsiu... Apie 
mane parašys laikraščiuose... 
Gal net per televiziją parodys... 
Bet tokio “išgarsėjimo” net pa
čiam didžiausiam priešui nelin
kėčiau...

2000 m. spalio 1 d. Detroite šv. Mišių metu gieda Toronto “Volungės” moterų vienetas, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

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 Realty Inc.

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$300 - J. V. Margis; $137 - J. Bu- 
šinskas; $100 - Lietuvių liuteronų 
Išganytojo parapijos moterų drau
gija; $80 - M. Jasionytė; $70 - A. 
Plioplys; $60 - K. Slotkus; $57 - A. 
Mašalas; $50 - E. Ažubalienė, M. 
Jonušaitis, J. M. Astrauskai, J. Kut- 
ka, B. Znotinienė, T. D. Chorno- 
maz, B. Stankaitis, Z. Viskanta; $40
- O. Sabaliauskas; $37 - A. Rauba; 
$30 - J. Bukšaitis, S. Kneitas; $27 - 
Z. Didžbalienė, L. Abromonis; $25
- E. G. Kuchalskiai; $22 - V. Ar
malis; $21 - M. Barteška; $20 - D. 
Keršienė, V. Kukoraitis, A. Volun
gė; $17 - G. Drešeris, P. Polgrimas; 
$12 - K. Vaitkūnas, J. Pakalka; $10
- I. Šatras, A. O. Baltrūnai, M. Bul- 
vičienė, G. Dagys, E. B. Martišius, 
M. J. Vizgirda, D. Sakas, D. Alsei
ka, E. Glatkauskas, E. Beržaitis, V. 
Styga; $7 - J. Užupis, J. Mikalaus
kas, A. Dobilas, J. Januškevičius, E. 
Jonušas, P. Gluoksnys, E. Vyš
niauskas, A. Underys, P. Skeivelas, 
J. Misius, J. Genutis, G. Žemaitai- 
tienė, B. Kasperavičienė; $5 - E. 
Bacevičius, P. Zubas, P. Gaputis; 
$4 - B. Maziliauskienė; $2 - J. 
Stankus, A. Petkevičienė.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė: 
$60 - R. Tumpa, D. Norkus, J. V. 
Margis, A. Nugent, K. Bartnikas, 
B. E. Kišonai, B. Grajauskas, S. Ja
kaitis, S. Pranckevičius; $55 - J. 
Juozaitis, A. Aleliūnas, P. Girnius, 
P. Z. Jonikai, B. Pivoriūnas, J. Ka- 
žemėkas, J. Yurkus, I. Raškevičius, 
S. Kowbell, S. Aleksa, A. Lukošiū- 
nienė, V. Poškaitis, J. Kutka, A. 
Latvaitis, A. Nutautas, E. Abro
maitis, M. Obelėnienė, S. Vaiči- 
kauskas; $53 - J. Mikalauskas, B. 
Petryla, S. Kalytis, J. Gimžauskas, 
B. Pranys, E. Benetis, V. Morkū
nas, E. Tribinevičienė, L. Stulgins- 
kienė, L. Balaišis, L. Griškonienė, 
V. Sendžikas, G. Drešeris, J. Ro- 
vas, P. Krilavičius, J. Bukšaitis, K. 
Ivanauskas, R. Galinauskas, J. Miš
kinis, V. Kamantas, E. K. Kalasaus- 
kas, A. Kazilis, L. Kybartas, M. A. 
Empakeriai, K. E. Gudinskas, V. 
Naruševičius, J. Staškevičius, V.

Paulionis, A. Juškys, J. Petrunas, P. 
Polgrimas, A. Marcis, R. Narbutas, 
D. Gaputis, Z. Didžbalienė, V. 
Verbickas, A. Vaičiūnas, L. Abro
monis, A. Zalagėnas, A. Jungmeis- 
teris, A. Volungė, L. Morkūnas, E. 
Žulienė, E. Sakalauskas, B. Gali
nienė, S. Jaugelis, D. Karosas, S. 
Kuzmickas, P. Baronas, S. Valickis, 
P. Kareckas, K. Gaputis, V. S. Bal
sevičius, V. Skukauskas, V. Butri
mas, A. Gudžiūnas^A. Budininkas, 
J. O. Kirvaitis, E. Cinčikas, L. Ru
daitis, R. Rudaitytė, A. Baltrušaitis, 
V. Kazlauskas, L. Radzevičius, J. 
Misius, A. Erštikaitienė, L. Pevce- 
vičius, W. Mastis, K. Stulpinas; $52 
- A. Bajorinas.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: kun. J. Ara- 
nauskas, SJ.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$110 - R. Prociw; $100 - J. Kra
sauskas, M. Gečas, P. Stosius, V. 
Šipelis, D. Zulonienė, S. Paketuras, 
G. Meilus, S. Bartusevičienė; $75 -
J. Ivanauskas, Z. Girdauskas, P. 
Vežauskas; $70 - J. Danėnas, V. 
Kezys, A. Jagėlienė, V. Simanavi
čius; $65 - A. Kusinskis, M. Juo
zaitis, J. Valiukienė, J. M. Zubric- 
kai, A. Bumbulis, R. Dornfeld, K. 
Gaputis, J. M. Astrauskai, F. Vai- 
vila, V. Melnykas, V. Liuima, A. 
Vaišvila; $63 - B. Stalioraitis, J. 
Blekaitis, A. Paršelis, J. Stankus, A. 
Bungardienė, K. Vaitkūnas, V. A. 
Ramanauskai, I. Kaliukevičienė, J. 
Bušinskas, V. Kadis, P. Kučinskai
tė, K. Ražauskas, V. Peteraitis, J. 
Pargauskas, J. S. Sendžikas, V. La- 
niauskas, W. Zajančiauskas, J. Va
ranavičius, R. Haggo, V. Povylius,
K. A. Žilvytis, V. Kamantas, dr. A. 
Valadka, M. Putrimas, dr. R. Stri
kas, O. Juodišius, J. Pleinys, R. 
Vaišvilaitė, A. Markevičius, V. Kė- 
žinaitis, V. Taseckas, T. Tarvydas.

Garbės prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė: K. A. Ratavičiai, 
V. White.

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

Ukrainian 2455 Cawthra Rd., Unit 20 
RT Tel. (9O5> 281 -9665 

1 -888-861 -7944 
(nemokamas)INTERN ATI 0 N A L

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
❖ pinigų pervedimas
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
❖ kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA. UKRAINA 

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio Iki šeštadienio 9 V. f. — 6 V. V.

TORO NT©"
Saulius Sondeckis, žymusis 

Lietuvos dirigentas ir Lietuvos 
kamerinio orkestro vadovas Vil
niuje, 2001 m. sausio mėn. at
vyks diriguoti dviem koncertam 
Toronte ir vienam Hamiltone. 
Toronte - sausio 18 d., 8 v.v. - 
jis diriguos “Toronto Philhar- 
monia, Resident Orchestra, 
George Weston Recital Hall”. 
Taip pat Toronte - sausio 21 d., 
2 v.p.p. - Lietuvių Namuose jis 
diriguos kameriniam orkestrui 
“Lyra”. Hamiltone - sausio 19 
d., 8 v.v. - jis diriguos kameri
niam orkestrui “Lyra” “Hamil
ton Place, Studio Teatre” patal
pose. Šiuose trijuose koncertuo
se bus atliekami skirtingi reper
tuarai. Ir. R.

Slaugos namų susirinkimo 
su CAC (Community Care Ac
cess Centre) lapkričio 26 d. nu
matytas pradžios laikas 2 v.p.p. 
buvo pakeistas SN statybos pir
mininkui nežinant. Susirinkimas 
buvo pradėtas LN pirmininko 
pusę valandos anksčiau negu 
paskelbta, CAC Toronto miesto 
atstovei perduotas mikrofonas 
jos nepristačius ir nesulaukus 
kitos kviestos CAC pareigūnės. 
Gausiai susirinkusiems pareiš
kus nepasitenkinimą dėl nepil
nai suteiktos informacijos, jau
čiu pareigą atsiprašyti už šiuos 
nesklandumus. Pranešu, kad 
netrukus bus rengiami papildo
mi informaciniai susirinkimai 
nurodant vietą ir laiką.

Jonas Rimas Juodis, 
Slaugos namų statybos pirmininkas

Metinė šventė. KLK moterų 
draugijos Lietuvos kankinių pa
rapijos skyrius metinę savo 
šventę atšventė gruodžio 10, 
sekmadienį. Skyriaus narės or
ganizuotai, su savo vėliava da
lyvavo 11 v.r., Mišiose, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Pijus Šarpnickas, OFM. Po 
pamaldų skyriaus narės su savo 
šeimomis susirinko Anapilio 
Muziejaus salėje akademinei 
programai. Susirinkimą pradėjo 
skyriaus pirmininkė Stasė Bar
tusevičienė, perskaitydama cent

ro valdybos informacijas ir pri
mindama mirusias nares. Invo- 
kaciją sukalbėjo prel. Pr. Gaida. 
Išsamiai kalbėjo kun. E. Putri
mas apie Mariją ir Kristaus ku
nigystę. Išklausę teologines 
mintis dalyvės ir dalyviai vaiši
nosi skyriaus paruoštomis gėry
bėmis. Baigiant vaišes prasidėjo 
gausi laimikiais loterija, kurioje 
daug ką aplankė laimė. Susi- 
sirinkimą užbaigė skyriaus pir
mininkė, visoms, ir visiems pa
dėkodama už talką rengiant šią 
iškilią šventę. Inf.

Kalėdinių giesmių bei skai
tinių popietė “Garbinkit Vieš
patį” įvyko praeitą sekmadienį, 
gruodžio 10, 3 v.p.p. Toronto 
Lietuvių Namuose. Ateinančių 
švenčių nuotaikas stiprinančią 
programą atliko chorai “Volun
gė”, ir “Angeliukai” (vad. D. 
Viskontienė ir N. Benotienė), 
giesmes papildant “Brass Quin
tet” pučiamaisiais instrumen
tais. Popietėje dalyvavo pilna 
salė klausytojų.

Anglų kalbos kursai nau
jiems ateiviams, finansuojami 
Kanados pilietybės bei imigraci
jos ministerijos, pradedami Peel 
ir Halton apylinkių centruose. 
Kviečiama registruotis žiemos 
sezono pamokoms, kuriose ang
lų kalba dėstoma penkiais (1-5) 
lygiais. Viskas nemokamai. Kai 
kuriose vietose yra galimybė pa
likti mažus vaikus priežiūrai. 
Taipgi negalintiems pamokose 
dalyvauti yra paruoštos progra
mos mokytis kalbos namie. Tu
rintys problemų su klausa lau
kiami taip pat. Kursais suintere
suoti prašomi skambinti: Missis
sauga - 905 270-6000, Bramp
ton - 905 791-6700, Malton - 
905 677-0007, Oakville, Burling
ton, Halton Hills, Milton - 905 
875-3851. Informacijų teikia ir 
interneto puslapis: www.linc- 
peelhalton.com

A. a. Vlado Joco 3 metų 
mirties prisiminimui žmona 
Gertrūda “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo metinis susi
rinkimas įvyks 2001 m. balan
džio 22 d.

A. a. Algiui Padolskiui mi
rus, užjausdami jo žmoną Almą, 
dukras su šeimomis džiova ir 
vėžiu sergantiems vaikams Lie
tuvoje aukojo: $30 - E. Juodval- 
kienė; $20 - J. Nešukaitis, A. 
Sagevičius, I. A. Jurcevičiai; $10
- L. V Nakrošiai, I. Grybas. M.P.

S. ir J. Sinkevičiai atsiuntė 
$100 auką Lietuvos našlaičiams 
sušelpti. Tremtinių grįžimo 
fondui aukojo: $75 - E. Petrus, 
Wasaga Beach; $100 - S. ir A. 
Žaldokai, Kelowna, BC.

Nuoširdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos c. valdyba

A. a. Onai Jarmalavičienei 
Australijoj mirus, užjausdami 
Donatą ir Valę Karosus, Mar
garita ir Justinas Zubrickai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

Irena ir Viktoras Priščepion- 
kos savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakties proga “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Sofijos Rakštienės vie- 
nerių metų mirties atminimui 
jos dukra Laima Kriaučiūnienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $300.

A. a. Jono Tamoliūno atmi
nimui Danutė ir David Račkai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25 (JAV).

A. a. Algio Padolskio atmi
nimui, užjausdami žmoną Almą 
bei dukras su šeimomis, Stefa ir 
Algis Medeliai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Pranui Besgspariui 
mirus, žmoną Mariją ir šeimą, 
jo seseris bei kitus gimines nuo
širdžiai užjausdami, Sigita ir 
Vytautas Aušrotai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. Stasė Lukošienė, parti
zano Kazio Lukošiaus motina, 
mirė Vilniuje, sulaukusi 90 m. 
amžiaus. Užjausdami jos vaikus,
- Stasę Černiauskienę (viešinčią 
Toronte), Vacę Vasiliauskienę 
ir Stasį su šeimomis, džiova ir 
vėžio ligomis sergantiems vai
kams Lietuvoje aukojo: $25 - E. 
H. Stepaičiai; $20 - A. Ledienė; 
$10 - F. Mačiulienė, B. Sapijo- 
nienė, O. Skerienė. M.P.

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

DEEIXITZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 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 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

stra Travel_______
& Services Inc

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

Prisimenant vasaros stovyklą “Kretingoje”: stovyklautojai pasiruošę 
vaidinimui prie laužo, kurį ruošia Gintas Tirilis ir Jonas Birgiolas

Nuotr. R. Puterio

1573 Bloor St. West, Toronto, OnL M6P 1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. T19021236RR0001

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

$50 - Irena, Antanas Ambraš- 
kos, Phoenix, AŽ; $40 - Inocentas, 
Alina Jurcevičiai ir šeima; $30 - 
Erika ir Vincas Sakai, Hamilton, 
Ont., Viktoras, Rita Navickai ir šei
ma, Tillsonburg, Ont., Marytė 
Genčiuvienė, Onutė ir Vytautas 
Taseckai, T. Povilauskienė, Hamil
ton, Ont., Regina Beržinienė, Vida 
ir Vytas Paškai; $25 - Salomėja ir 
Balys Sakalai, Liusė ir Vincas Ko- 
lyčiai, Magdalena Tarvydienė, Ma
rytė ir Vacys Vaitkai, Wasaga 
Beach, Ont., Stasys ir Janina Poš
kai, Vytautas Vaidotas; $20 - Ma
rytė Janeliūnienė ir vaikai, Irena ir 
Algis Žemaičiai, St. Petersburg 
Beach, Fl, Adelė ir Vacys Karaus- 
kai, Bonifacas Sriubiškis, V. J. Kė- 
žinaičiai, Birutė Kasperavičienė, 
Wasaga Beach, Ont., Genutė Že- 
maitaitienė, Oakville, Ont., Jonas 
Rugys; $15 - Adelė Žukauskienė ir 
šeima, Hamilton, Ont., Dalia, Ge
nutis Procutos ir Eglės šeima; $10 - 
P. N. Puidokai, Angelė ir Bronius 
Stankaičiai, Paterson, NJ; $7 - 
Marija Žymantienė ir dukra Danu
tė.

S 
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A 
U 
S

u v E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.
Dėmesio! Garantuojame kelionės lėktuvu kainą $999 įskaitant mokesčius, 
norintiems skristi į Lietuvą 2001 metais iki gegužės 26 dienos, jeigu įmo
kėsite už bilietus iki 2001 metų sausio 5 dienos. Maršrutas ir lėktuvų bend
rovė jūsų pasirinkimui.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

TIESIOG Į VILNIŲ

MUSŲ ATSTOVAI:

Montrealyje 
4359 Venise, St-Leonard 

Tel: (514) 728-3612
Romas Bobykas

Toronte
2323 Bloor St.W. .

Tel: (416) 604-4848
Romas Scots

*

http://www.linc-peelhalton.com
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TORONTE MONTREAL
' Anapilio žinios

-Gruodžio 11, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Pranas Besąsparis, 74 
m. amžiaus.

- Kalėdų švenčių Mišių tvarka: 
Lietuvos kankinių šventovėje - 
Kūčių naktį Bernelių Mišios bus 12 
v.n., gruodžio 24, sekmadienį -
10.30 v.r. ir 11 v.r.; gruodžio 25, 
Kalėdų dieną - 10.30 v.r. ir 11 v.r. 
ir sausio 1, Naųjųjų metų dieną, 
iškilmingos Mišios 11 v.r. su religi
niu koncertu bei vaišėmis parapijos 
salėje visiems parapijiečiams. Tą 
dieną 9.30 v.r. Mišių nebus.

-Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje - gruodžio 24, sekma
dienį, Mišios bus 3 v.p.p.; gruodžio 
25, Kalėdų dieną - 3 v.p.p.; gruo
džio 31, sekmadienį - 3 v.p.p. ir 
sausio 1, Naujųjų metų dieną - 3 
v.p.p.

- Delhi Sv. Kazimiero švento
vėje - gruodžio 24, sekmadienį, Mi
šios bus 3 v.p.p.; gruodžio 25, Ka
lėdų dieną - 3 v.p.p.; gruodžio 31, 
sekmadienį - 3 v.p.p. ir sausio 1, 
Naujųjų metų dieną - 3 v.p.p.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui sekanti pamoka įvyks 
sausio 7, sekmadienį po 9.30 v.r. 
Mišių klebonijoje. Pamokas veda 
Janina Dzemionienė, o jai padeda 
Romas Oleka ir Zita Bersėnaitė- 
Cers.

- Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyriaus tradicinė Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventė įvy
ko gruodžio 11, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišiose, kuriose dalyvavo draugijos 
narės su savo vėliava. Po Mišių 
Anapilio parodų Salėje vyko kun. 
E. Putrimo paskaita, vaišės ir lo
terija.

- Parapijos Jaunų šeimų sek
cija rengia vaikučiams Kalėdinę 
eglutę ateinantį sekmadienį, gruo
džio 17, po 9.30 v.r. Mišių Anapilio 
didžiojoje salėje.

- Naujojo tūkstantmečio.suti
kimo pokylis prasidės Anapilio sa
lėje gruodžio 31, sekmadienį, 7 v.v. 
Bilietai platinami parapijos salėje. 
Juos galima taip pat užsisakyti pas 
R. Celejewską telefonu: 416 231- 
8832.

- Mišios gruodžio 17, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Balį Savicką; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje' 3 v.p.p. už a.a. 
Petrą Pakalką; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje gruodžio 16, šeštadienį, 
3 v.p.p. už a.a. Oną Šiurnienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Choro repeticija gruodžio 13, 

trečiadienį 7.30 v.v. šventovėje.
- Šį sekmadienį, gruodžio 17,

1.30 v.p.p. Jaunimo pamaldos su 
Kalėdų eglute. Žada atsilankyti 
moterų draugijos iškviestas Kalėdų 
senelis. Po pamaldų galėsite pasi
imti 2001 metų aukų vokelius.

- Antradienį, gruodžio 19, 7.30 
v.v. tradicinis Kalėdų tarybos posė
dis Žilinskų namuose, Mississau- 
goje.

- Kūčių- pamaldos su Šv. Ko
munija gruodžio 24, 5 v.p.p. Kalėdų 
rytą pamaldų nebus.

- Paskutinę metų dieną pamal
dos įvyks sekmadienį gruodžio 31, 
9.45 v.r. Pamokslą pasakys diak. 
Liudas Miliauskas, kuris šį pavasarį 
baigė Klaipėdos univ. teologinį fa
kultetą teologijos bakalauru. Šiuo 
metu diak. Liudas studijas tęsia 
Concordia liuteronų seminarijoje, 
Fort Wayne, Ind.

- Pradedant pirmu Naujų me
tų sekmadieniu, sausio 7, pamaldos 
įvyks 15 min. anksčiau, t.y. 9.30 v. 
ryto. Tai tęsis iki birželio 24 dienos.

- A. a. Lidijai Vilenbrektienei 
mirus, parapijai suaukota $195.

Muziejaus-Archyvo žinios
- Muziejaus išlaikymui aukojo: 

$1,000 - Prisikėlimo par. kredito 
kooperatyvas; $100 - Zita ir Pranas 
Sakalai, dr. Marija Arštikaitytė, Al
binas Lajukas; $50 - H. Butkevi
čius, Kazys ir Vilma Gapučiai, A. 
Daniliauskas. Stasys Ramanauskas 
paaukojo vitriną a.a. Antano Jaki
mavičiaus atminimui.

- Ieškoma A. Tamošaičio kny
gos Lithuanian Easter Eggs per
siųsti doktorantui Australijoje.

Maironio mokyklos žinios
- Kviečiame mokinių broliu

kus, sesutes ir tėvelius gruodžio 16 
d. į Kalėdų eglutę 10.15 v.r. mokyk
los auditorijoje. Atvyks ir Kalėdų 
senelis.

- Gruodžio 16 d. yra paskutinė 
pamokų diena prieš kalėdines atos
togas. Veiks loterija. Dėkojam Pau
liui Kurui, kuris paaukojo laimikių. 
Pamokos vėl prasidės sausio 13 d.

- Nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo kredito kooperatyvui už do
vanėles kiekvienam mokytojui ir 
mokiniam. Živilė

Vėžiu sergantiems Lietuvo
je A. Vaišvilienė aukojo $50.

Anapilio autobusiuko vajui 
$50 aukojo V. Jasinevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $1,000 - M. Noreikienė; 
$100 - S. Janavičius.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prieškalėdinis susikaupimas, 

kurį ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, prasidės Mišiomis ir pa
mokslu šį penktadienį, gruodžio 15, 
7 v.v.; šeštadienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p., 
o sekmadienį įprasta tvarka.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
nami zakristijoj sekmadieniais, o 
kitu laiku parapijos raštinėj.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio ordino nariai renkasi į 
Mišias ir susirinkimą šį ketvirtadie
nį, gruodžio 14, 10 v.r.

- Pakrikštytos dvynukės Julija 
Isabelle ir Cassandra Marija, Cyn
thia (Strimaitytės) ir John Rego 
dukrelės.

- Vladas ir Regina Stabačins- 
kai bei Jeronimas ir Irena Birštonai 
giminių ir artimųjų tarpe atšventė 
savo 50-ties metų vedybinio gyveni
mo sukaktis.

- Šv. Raštą, Naująjį ir Senąjį 
Testamentą vienoje knygoje, tinka
mą padovanoti Kalėdų proga, gali
ma įsigyti parapijos raštinėj.

- Gruodžio 5 d. palaidotas a.a. 
Stasys Dargis, 76 m. Toronte mirė 
a.a. Pranas Besasparis ir a.a, Virgi
nija Daulenskaitė, Birutės Kazlaus
kaitės dėdė ir pusseserė.

- Romualdas Žiogarys ir Bro
nius Laučys pastatė didelę prakar- 
tėlę su apšvietimu, kuri puošia pa
rapijos pastatų priekį.

- Parapijos aukų vokeliai 2001 
metams bus išdėstyti ant stalų salė
je sekmadieniais iki po Naujų me
tų. Prašom juos pasiimti ir tuo su
taupyti parapijai pašto išlaidas.

- Parapijos statybos vajaus ko
mitetas, vad. P. R. Kuru, dėkoja vi
siems, kurie aukojo biržos lakštus 
ar kitokius investicijų pažymėjimus 
ir primena, kad galima aukoti ne 
tik pinigais, bet ir kitais būdais. Sta
tybai suaukota $242,382 (dar reikia 
•$1,077,618).

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
17: 8.15 v.r. už a.a. Teresę Galinie
nę; 9.15 v.r. už a.a. Joną Baltrų ir jo 
šeimos mirusius; 10.15 v.r. už a.a. 
Alfonsą Lukošių, už a.a. Zigmą 
Kazlauską ir a.a. Dainorą Čepony
tę; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 10, sekmadienį 

svetainėje pietavo 210 asmenų. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė 
L. Matulevičienė.

- LN valdybos posėdis - gruo
džio 14 d., 7 v.v.

- Gruodžio 17, sekmadienį, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose kun. J. 
Sasnauskas, OFM, skaitys paskaitą 
“Lietuva šiandien ir rytoj”. Kunigas 
yra žymus Lietuvos pamokslinin
kas, radijo valandėlės vedėjas, kny
gų autorius, buvęs laisvės kovoto- 
jas-disidentas. Paskaitoje bus palie
čiama šiuolaikinė lietuvio mąstyse
na ir galimi ateities planai. Bus 
atsakoma į klausimus.

- 2001 m. vasario 17 d. LN Vy
tauto Didžiojo menė išnuomota 
Medžiotojų ir žūklautojų klubo 
“Tauras” metiniam baliui. Žvėrie
nos vakarienė su vynu ir turtinga 
loterija. Programoje - vyrų choras 
“Aras”, šokiams gros V. Povilonis. •

- Lietuvių Namų priežiūrai 
reikia tarnautojų, kreiptis tel. 416- 
53.2-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: V. Taseckas - $1,000, D. V. Yur
ka - $500 ($1320), J. M. Astrauskai 
- $50 ($2150), V. A. Bigauskai - 
$100 ($220). A. a. P. Markuškio at
minimui T. O. Zaleskiai aukojo - 
$30 ($400). Sukaktuvių proga $500 
aukojo E. J. Rukšaičiai; a.a. L. 
Vilembrektienės atminimui $20 
($2555) aukojo A. A. Langai; a.a 
A. Padolskio atminimui po $100 
aukojo: A. Lukošienė ir J. Vitkū- 
nienė, $20 - P. N. Puidokai. Va
jaus komitetas dėkoja už paramą 
Slaugos namų statybai. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - B. 
V. Cvirkos, P. Beržinis; $50 - E. 
Ališauskienė.

Anapilio moterų būrelis au
kojo parapijos socialinės sekci
jos prieškalėdiniam senelių ir li
gonių lankymui $250.

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ 
statybai aukojo:

A. Pakarna - $1,000;
O. Skėrius - $500 ($4,500)

Nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Teresė, Darius
Savickai ir šeima

Laima, Česlovas
Senkevičiai

Aušra, Henrikas
Trussow ir šeima

Vida, Gintautas
Tumosai ir šeima

“Kretingos” stovyklavietėje (Vasagoje) praėjusią vasarą 
Jaglowitz, Andrius Paznėkas, Tomas Šiaučiulis, Mažvydas Murza

stovyklautojai stebi laužo programą: Mikas 
Nuotr. R. Pųterio

NAUJOJO TŪKSTANTMEČIO SUTIKIMAS

su orkestru "MAJOR MUSIC" 

gruodžio 31, sekmadienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties
* Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir
vakarais pas Reginą Celejewską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos a
administracinė sekcija LITAS Montrealio lietuvių 

kredito unija

gruodžio 31, |
sekmadienį, |
7 vai. vakaro |
Vytauto Didžiojo S 
menėje s* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai į

* Naujųjų metų sutikimas su šampanu L
* Šokėjus linksmins puikus orkestras * Veiks baras
* Stalai numeruoti * Vietos rezervuojamos iš anksto.

Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio popietėse
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME SUTIKTI 2001-SIUS NAUJUOSIUS METUS 

LIETUVIŲ NAMUOSE
Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

1475, rue.De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827

Ši kalėdinė “TŽ” laida yra 
paskutinė šiais metais. “TŽ” 
redakcija ir administracija bus 
uždaryta gruodžio 24 -27 d.d., o 
gruodžio 28, ketvirtadienį, veiks 
įprasta tvarka. Sekantis “TŽ” 
numeris išeis 2001 m. sausio 3, 
trečiadienį.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” me
tinės prenumeratos kaina nuo 
2001 m. sausio 1 d. keliama 
dviem doleriais - iki $45 (rėmė
jo - $55, garbės rėmėjo - $65), 
JAV-se mokama Amerikos dole
riais. Siunčiant oro paštu į už
jūrius kainuos $145, paprastu 
paštu - $50. Leidėjai buvo pri
versti tokį nutarimą priimti at
sižvelgdami į kylančias išlaidas 
ir mažėjantį prenumeratorių 
skaičių bei nepastovias aukų 
įplaukas. Savaitraštį prenume
ruoti sena kaina dar galima iki 
š.m. gruodžio 31 d. Leidėjai

Ateitininkų Kūčios įvyks 
šeštadienį, gruodžio 16, 5 vai. 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje. Kviečiami dalyvauti visi 
ateitininkai, sendraugiai, stu
dentai, moksleiviai, jaunučiai su 
tėvais ir visi prijaučiantys.

Toronto ateitininkai
Naujai išleistos knygos 

“Ketvirtoji upė”, parašytos Čes
lovo Senkevičiaus, sutikimas 
įvyks 2001 m. sausio 28, sekma
dienį, 3 v.p.p. Anapilio parodų 
(muziejaus} salėje. Rengia KLKK 
draugija “Žiburiai”.

“Paramos” darbo valandos 
per šventes: gruodžio 25, 26 d.d. 
- uždaryta; 2001 m. sausio 1 d. - 
uždaryta. Kitomis dienomis - 
įprasta tvarka.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo darbo valan
dos švenčių laikotarpiu: š.m. 
gruodžio 25, 26 d.d. ir 2001 m. 
sausio 1 d. - uždaryta. Kitomis 
dienomis veiks įprasta tvarka.

Katalikės moterys gruodžio 3 
d. atšventė metinę šventę. 11 vai. 
buvo aukojamos šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias nares. Po to seselių na
muose vyko susirinkimas, kuriam 
vadovavo skyriaus pirmininkė Ge
novaitė Kudžmienė ir sekretoriavo 
Hilda Lapinienė. Praeito susirin
kimo protokolą perskaitė Irena 
Valkauskienė. G. Kudžmienė pa
pasakojo apie lietuvių katalikių 
moterų draugijos skyrių atstovių 
suvažiavimą, įvykusį spalio 21-22 
d.d. Toronte. Ji pastebėjo, kad 
didžiosiose lietuvių gyvenvietėse, 
kaip Torontas, Mississauga, katali
kėms moterims priklauso po 100 ar 
daugiau narių. Suvažiavimas pager
bė Montrealio skyrių, pakeldamas 
net keturias į garbės nares: Juliją 
Adamonienę, Stasę Baršauskienę, 
Eleną Kerbelienę ir Genovaitę 
Kudžmienę. Joms buvo prisegta po 
gražią gėlytę. Seselė Palmira trum
pai kalbėjo apie moters reikšmę 
žmonijai. Dr. Jonas Mališka per
skaitė Švč. Mergelės Marijos pra
šymą, pasakytą per paskutinį pasi
rodymą Mcdjugorje. Susirinkimui 
pasibaigus, kun. Kazimieras Am
brasas, SJ, palaimino moterų su
neštines vaišes, kuriose dalyvavo 
apie 30 moterų ir svečių.

“The Gazette” lapkričio 30 d. 
laidoje įdėjo pusės puslapio Alek
sandro Stankevičiaus nuotrauką ir 
aprašymą, kaip jis iš Disney gavo

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
su KLB pagalba rengia

Vasario 16-tosios šventę

2001 m. vasario 17 d.
Prisikėlimo parapijos senose patalpose

KLJS prašo jūsų dalyvavimo įvykdyti šį projektą. Visos 
organizacijos, ansambliai, klubaL±>ei kiti vienetai yra kviečiami 
įrengti stotis šventėje. Sekite pranešimus KLJS žiniose,
spaudoje... KLJS vaidyba

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

PRANEŠA:

38-ios metinis norių susirinkimas 
ir 2000 M€TŲ APVSKAITR

įvyks 2001 m. balandžio 22 d.
Smulkesnės informaciios bus paskelbtos vėliau

M čr^inksmų

alėdų

l ir laimingų

1 aujųjų metų
visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems linki -

Elena Ališauskienė
Salomėja, Jonas

Andruliai
Valė, Vincas

Baliūnai ir šeima 
Genovaitė Gaižutienė 
Ramūnė, Algis

Jonaičiai ir šeima 
Gediminas Kurpis 
Vanda Petrauskienė 
Bronė ir Stasys

FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

>TEV1SKES ŽIBURIAI
—*~r THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
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

Išsiblaškęs Petras
Prieina Petras prie savo namo 

ir rakina duris.
- Petrai, ar pasiutai? - išplėtė 

akis praeidamas kaimynas. - Juk 
papirosu duris rakini!.

- Tai velnias! - nusikeikė Pet
ras. - Vadinasi, aš surūkiau raktą.

ST. PETERSBURG BEACH, FL, 
nuomoju kambarį su patogumais. 
$100 (JAV) savaitei, su maistu 
$250 (JAV). Tel. (416) 761-0095 
Toronte, 1-727-360-0766 Floridoje. 
CLEAN FOREVER. ValotT~k~ 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.
XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTĖ (115 
min.) jau išleista, viršelis papuoš
tas G. Valiūnienės grafika, R. D. 
Puterių nuotraukomis. Kaina $15 
Kan. dol., $10 JAV dol. Persiunti
mas $5. Užsisakyti KLB raštinėje 
tel. (416) 533-3292, faksu (416) 
533-2282. Čekius rašyti KLB/XI 
LTŠŠ, siųsti į raštinę adresu: 1011 
College St., Toronto,' ON, M6H 
IAS. Taip pat galima įsigyti Prisi
kėlimo ir Anapilio parapijų knygy
nuose. 

teisę prancūzų kalbos knygą “Le 
petit prince” išversti į anglų kalbą 
ir išleisti “pocketaudio compact 
disc “The Little Prince” (Mažasis 
princas). Aleksandras per dvejus 
metus prašęs leidimo net septynio
lika kartų, bet tik aštuonioliktasis 
nemelavęs. O tų prašymų buvę 
daug. Tik praeitais metais buvę 
3000 prašytojų. Aleksandras spėja, 
kad jam suteiktos teisės, nes jis 
mokąs prancūzų kalbą. Sis diskas 
jau gaunamas knygų ir muzikos • 
parduotuvėse.

Aloyzas Stankevičius šiuo 
metu Lietuvoje rengia filmą, kuris 
vadinsis “Slapta kamera su Alain 
Stankė”. Filmas susidės iš 15 dalių, 
kurių kiekviena trunka po pusę 
valandos. Režisuoja Džiugas Juod
kazis. Ši filmų serija bus matoma 
per Vilniaus TV-3 kanalą ateinan
čiais metais.

Kalėdinė lietuviška radijo 
programa bus girdima gruodžio 25 
d. per CFMB stotį, banga 1280 12-
1.30 vai. p.p. Radijo vedėjas yra 
Liudas Stankevičius. Liudas yra 
Aloyzo brolis, o Aleksandras - Alo
yzo sūnus.

A. a. Anelė Grigelienė, 90 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 27 d. Po 
gedulinių pamaldų Šv. Kazimiero 
šventovėje gruodžio 1 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi sūnus su šeima, sesuo, Lie
tuvoje brolis bei kiti giminės ir 
artimieji. B.S.

PARDUODU naujus tautinius dra
bužius. Skambinti tel. 905 507-0615.

KOMPIUTERIŲ PROFESIONALAS 
už prieinamą kainą moko norin
čius išmokti dirbti kompiuteriu, 
programuoti, konfiguruoti tinklus, 
taiso problemas, lietuvišką tekstą, 
etc. Tel. 905-275-5872, e-mail: 
sawlus@hotmail.com

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

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
(pager) (416) 609-5108

rue.De
mailto:sawlus@hotmail.com

