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Ilgimės nesibaigiančio
pavasario
Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS,
Manhattan College

Visatos Kūrėjas pažadina
gamtą naujam metų ciklui pa
vasariu. Gamtoje pavasaris
kartojasi. Ilgimės betgi Pa
vasario, kuris patenkintų am
žinybės ilgesį, nes žmogus ne
išsitenka metų cikle — kas pa
vasarį atsiveria į ateitį — pa
žadėtą, bet nežinomą.
DIEVO PA VASARIS

Prieš keletą metų teko lauk
ti Kalėdų ir Velykų Šv. Žemė
je — Betliejuje ir Jeruzalėje.
Kūčių popietės dangus buvo
tamsus. Nuo Viduržemio jūros
Judėjos kalvomis slinko debe
sys, žadėdami drėkinti išdžiū
vusią žemę. Lietus ir rasa Pa
lestinoje turi gerą vardą — pa
laima iš dangaus. Su lietumi
čia imama laukti pavasario.
Tą Kalėdų naktį net sniegas
apklojo Šv. Žemę balta ant
klode.

Dievo Mesijo mirtį-Prisikėlimą, kuriuo buvo nugalėta nuo
dėmė ir mirtis. Nuodėmė yra
savanaudis žmogaus įžūlumas
Kūrėjo ir artimo sąskaita, —
ja žmogus nu-si-deda, įstrin
ga savo įžūlume ir nebepajė
gia būti tuo, kuo yra. Nuodė
mė veda žmogų į mirtį. “Mir
ties geluonis yra nuodėmė”
(1 Kor 15,56).
Kalėdų šventime susitinka
me su Marijos tikėjimu Dievo
Pavasariu, Dievo ateitimi —
pažadėta, bet nežinoma, “nes
Dievui nėra negalimų dalykų”
(Lk 1,38); Velykų šventime —
su pagonio šimtininko tikėji
mu Dievo Pavasariu Jėzui
mirštant ant kryžiaus: “Iš tik
ro šitas žmogus buvo tikrai
Dievo Sūnus” (Mk 15,39).
Pavasaris, kaip ir meilė, ža
dina žmoguje ateities svajonę.
Svajonė, didesnė ar mažesnė,
lydi pavienį žmogų ir tautas,
nes siekiai ir galimybės ke
lia nerimą. Svajonė nuskaidri
na gyvenimą ir duoda paspirtį
kasdienoje, — svajone žmogus
tampa žmogiškesnių. Žmogus
be svajonės — ne žmogus, tau
ta be ateities vilties — ne tau
ta. Dievo pavasaris, apreikš
tas Betliejuje ir Jeruzalėje,
žadina ir laiduoja amžinos
Svajonės tikrovę.

Gimimo bazilikos aikštėje
būriavosi ir piligrimai, ir
chorai, ir Izraelio kareiviai
bei pareigūnai. Gimimo groto
je — spūstis. Vieni laukė Ber
nelių Mišių, kiti domėjosi jų
laukiančiaisiais. Katalikus ir
kitus krikščionis gali atpa
žinti, nes jie meldžiasi, o ki
ti — musulmonai ir žydai — do
misi, stebisi ir aiškinasi...
PRISIKĖLIMAS
Mat musulmonai Jėzų laiko
SENAJAME TESTAMENTE
svarbiu pranašu, o žydai, ypač
jaunimas, nors Jėzaus Mesiju
Skaitydamas Senąjį Testa
ir nepripažįsta, jį laiko svar mentą, nustembi: izraeliečiai
biu tautiečiu.
buvo prisirišę prie gyvenimo
Dievas — istorijos Viešpats — šio gyvenimo — ir nesvajojo
Jėzaus gimimu Betliejuje pra apie vispusišką ir amžiną ge
šnekino žmogų — žmoniją — rovę anapus. Tiesa, jie laikė
pavasariu žmogaus gyvenime pasaulį, kuriame gyveno, Die
ir istorijoje: “Garbė Dievui vo kūriniu ir žmogaus gyvastį
aukštybėse, o žemėje ramybė Dievo dovana. Gyvenimas —
jo mylimiems žmonėms” (Lk didžiausia Dievo dovana —
2,14). Žodis “ramybė” — heb- apima ilgą gyvenimą, gausią
raiškai “šalom”, graikiškai šeimą, visokeriopą sėkmę ir
“eirene” — ženklina ir “svei palaimą, o mirtis siejama su
katą”, vispusišką ir amžiną kliūtimi, skriauda, nevaisin
gumu, karu, liga, nelaime.
sielos bei kūno gerovę.
Psalmės kalba apie gyvenimo
Įsikūnijimo paslaptis su su Dievu ir jo tauta reikšmę
trikdo žydą ir musulmoną. Mat bei grožį. Mirties grėsmę iš
islamui Dievas yra vienas ir gyvenęs ir išgijęs iš mirtinos
vienintelis, — Dievas Sūnaus ligos, žmogus džiaugiasi:
neturi ir nėra Tėvas. Ir judaiz
Skelbsiu tavo didybę, VIEŠ
mui Dievas yra vienas ir vie
nintelis. Be to, Dievo Mesijui PATIE, nes mane išgelbėjai ir
esą nederėjo gimti kuklioje neleidai džiūgauti mano prie
Prakartėlėje. Krikščionis Ka šams. Šaukiausi tavo pagal
lėdų naktį kartoja angelo žo bos, VIEŠPATIE, mano Dieve,
džius Marijai: “Dievui nėra ir tu mane išgydei. VIEŠPA
TIE, tu ištraukei mano gyvas
negalimų dalykų”.
tį iš Šeolo, — juk su visais aš
Ir Velykų teko laukti Šv. Že buvau pakeliui į Duobę, bet tu
mėje. Tais metais jos sutapo su sulaikei mane nuo mirties.
žydų Perėjimo švente — Vely (Ps 30,2-4).
komis. Užtat Jeruzalė buvo
Senojo Testamento žmogus
kupina piligrimų. Lietūs Pa
mirtį
laikė savaime supran
lestinoje jau buvo pasibaigę.
Galilėjos kalvos skendėjo ža tamu dalyku: žmogus-kūrinys
lumynuose, o Genezareto eže turi mirti, nes yra dužius;
ro pakrantės buvo pasipuošu būdamas kūrinys, žmogus ne
sios oleandrų žiedais. Gamta turi dieviškos nemirtingumo
šventė šaunų pavasarį. Iš čia kibirkšties. Mirtimi užmie
Jėzus, “atėjus metui, kai tu gamą amžinai. Kad mirtis ne
rėjo būti paimtas iš pasaulio, būtų akibrokštas Kūrėjui, iz
... ryžtingai nukreipė savo raelietis statė tris sąlygas.
Pirma, mirtis turi ateiti tik
žingsnius į Jeruzalę” (Lk 9,51).
Palmių sekmadienis ir Di po ilgo ir vispusiškai laimin
džiosios savaitės dienos — go gyvenimo, bet ne staiga;
Paskutinės vakarienės, Jėzaus antra, mirusysis turi palikti
mirties-Prisikėlimo
šventi palikuonių ar bent vieną sū
mas — sudabartina likiminį nų; ir trečia, mirusysis turi
įvykį žmogaus gyvenimui ir būti deramai palaidotas. Jei
žmonijos istorijai. Dalyvavi kas mirdavo jauname amžiuje,
mas Velykų šventime mieste, nepalikdamas palikuonių, ir
kuriame “kas buvo sena — pra neturėdamas kas jį palaido
ėjo, štai atsirado nauja” (2 tų, buvo laikomas nusikaltu
Kor 5,17), prašnekina žmogų siu ir Dievo nubaustu.
Dievo Pavasariu. Tai ne meti
Izraeliečiai dalijosi su ki
nis ciklas, bet ilgametis, vis tomis Artimųjų Rytų tautomis
pusiškas ir amžinas Pavasaris mirusiųjų pasaulio — Šeolo
žmogui. “Juk tai Dievas sutai samprata. Šeolas buvo su
kino su savimi pasaulį, nebe prantamas kaip tamsus dul
įskaito žmonėms nusikaltimų kių požemis. Mirusieji yra
ir patikėjo mums sutaikinimo “dulkių gyventojai ”. Dulkių
žinią!” (2 Kor 5,19).
gyventojų — šešėlių buvimas
Didžioji savaitė Jeruzalėje neturėjo nieko bendra su
prakalbina krikščionį Dievo ankstesniu gyvenimu, buvo
Pavasariu — vispusiška ir am betikslis ir be jokių ryšių
žina ateitimi, nes sudabartina su gyvųjų pasauliu ar su Dievienkartinį istorijos įvykį —
(Nukelta į 3-čią psl.)
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Spindinti išganymo tiesa
gos sumažinti skausmą. Mes
Atrodo,kad žmonių pasaulis girdime nevilties šauksmus
neturi durų, atveriančių kelią ir matome kančią atnešančius
į Dievą. Pasaulis yra užsiraki bandymus pasiekti laisvę. Tai
nęs savyje. Jis yra tarsi kalė yra neišvengiama pasaulyje,
kuris nepriima Kristaus, visų
jimas, mirusiųjų namai.
Senojo Testamento ir kitų mūsų vilties.
ankstyvųjų civilizacijų žmo
“Atsidarykite senovinės du
nės šį kalėjimo įvaizdį taikė rys” - šie psalmės žodžiai nė
tik mirusiųjų pasauliui: miręs ra vien senųjų amžių liturginis
žmogus niekada nesugrįš. Jie simbolis. Šie žodžiai yra šauks
įsivaizdavo pomirtinį pasaulį mas žmogaus, kuriam šis pa
kaip didžiulį tamsų kalėjimą, saulis yra pernelyg ribotas,
kuriame viešpatauja negailes
nors jis ir gali keliauti erdvė
tingas tironas - mirtis. Tai vie
laiviais į mėnulį ir dar toliau
ta, iš kur negrįžtama. Tačiau
į erdves.
palaipsniui pradėta suprasti:
Kalėdos yra tik pirmoji krikš
jei visi takai veda į kalėjimą
čioniško atsakymo į šį šauks
su įėjimais, bet be išėjimo,
mą dalis. Kalėdos mums pasa
tai mes visi jau esame kaliniai.
ko, kad yra ne vien tik tironas
Tokiu atveju netgi šis dabarti
Mirtis: yra taip pat ir Dievas,
nis pasaulis yra mirusiųjų na
kuris yra Gyvenimas. Šis Die
mai, siaubingo kalėjimo prieš
vas gali pasiekti ir pasieks
kambaris. Tai faktas: jeigu le
mus. Jis yra pralaužęs kelią
miamas žodis priklauso mir
į mus. Jis surado duris, kurios
čiai, tai pasaulis yra laukia
yra pakankamai didelės Jam
masis kambarys, vedantis į
įeiti, arba tiksliau - Jis pats
tuštumą.
pasidarė sau tokias duris. Ta
Šiuolaikiniai poetai tą jaus čiau atsakymas yra pilnas tik
mą perdavė siaubą keliančiais tuomet, kai yra ne tik įėjimas,
vaizdais. Žydų poetas Franz per kurį Dievas gali pasiekti
Kafka tikriausiai nuėjo toliau mus, bet ir išėjimas mums iš
siai į šią nerimo ir egzisten kalėjimo.
cinės baimės (Angst) bedugnę.
Atsakymas mus patenkina
Jis totalizmo kontroliuojamą tik tuomet, kai mirtis daugiau
pasaulį palygino su žmogaus nėra kalėjimas, iš kurio nė
gyvęnimu. Jo kūrinyje “Pilis” vienas nesugrįžta. O tai ir yra
gyvenimas vaizduojamas kaip velykinė žinia. Yra ne tik du
beprasmiškas laukimas, kaip
rys įeiti, bet ir durys išeiti.
nesėkmei pasmerktas bandy Mirtis daugiau nėra namas be
mas prasiskverbti pro biuro išėjimo, nebėra vieta, iš ku
kratijos labirintą iki kompe rios nebegrįžtama.
tentingos valdžios ir kartu - iki
Ankstyvoji Tikinčiųjų Bend
laisvės. Kūrinyje “Tardymas”
rija šią psalmės eilutę inter
pats gyvenimas vaizduojamas
pretavo kaip Didžiojo šešta
kaip tardymo procesas, pasi dienio “nužengimą į pragarus”
baigiantis mirties nuospren
(Apaštalų tikėjimo išpažini
džiu. Pasakojimas baigiamas
mas). Žodžiai “nužengė į pra
palyginimu apie žmogų, kuris
garus” reiškia ne liūdesį, bet
visą gyvenimą laukė prie durų
pergalę.
ir vis dėlto nepateko į vidų,
Tikinčiųjų Bendrija šią ži
DAIL. DANGUOLĖ STONČIŪTĖ-KUOLIENĖ nors durys buvo padarytos
nią perteikia poetine forma:
specialiai jam.
mirties kalėjimo, pasaulio
Pavasariškas Velykų rytas pagal Antano Jasmanto-Maceinos eilėraštį “Prisikėlimas”:
Jeigu Kristus nėra prikel
kalėjimo užraktai yra išlauž
“Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!. . . Upeliai ūžaus ir skardens, kad iš numirusio tas, tai apie žmogų nėra ką pa ti, sienos sugriautos, vartai
sakyti daugiau nei pasakė Kaf
akmens, kalnelių šypsenoj mums prisikėlei”
nuplėšti nuo vyrių. Jėzus, ku
ka. Viskas tada tėra tik pastanris tai padarė, paima ilgai ka
lėjusius Adomą ir Ievą, tai yra
jusių mokytojų, gydytojų, slau žmoniją, už rankos ir išveda
gių, jaunimo įvairiose kata juos į laisvę. Gyvenimas nėra
Ganytojinis Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems Velykų proga
likiškose organizacijose ir laukiamasis kambarys, vedan
pavienių, rūpestingų motinų tis į tuštumą, bet amžinojo gy
Kristaus Kūno vienybę.
BRANGŪS TIKINTIEJI,
ti, sąžiningai darbuodamiesi, ir tylių vienuolių bei kunigų venimo pradžia. Pasaulis yra
BROLIAI KUNIGAI, MIELI
Tačiau aplink save matome randa galimybių padėti į var neša savo širdyse Kristaus ra ne visuotinė koncentracijos
LIETUVOS ŽMONĖS!
pasaulį ir netgi artimiausią gą patekusiems mūsų žmo mybę ir ją dalina aplinkui!
stovykla, bet vilties sodas.
Mirtį nugalėjęs Jėzus duoda Gyvenimas nėra nesėkmingas
Vėl švenčiame Prisikėlimo mūsų aplinką, daugelį mūsų nėms. Vieni apsiriboja siau
šventę, pačią džiugiausią Baž tautiečių, kurie nepažįsta Pri rais savojo “aš” interesais, mums save, kad artimiausioje prasmės ieškojimas. Jis nėra
nyčios metų liturgijoje, nes sikėlimo laimės ir ja negyve kiti mato platų Bažnyčios ir vienybėje su Juo ir Jo Bažny biurokratinės painiavos at
ja apvainikuojami ir įprasmi na. Nuolat vykstančios žmo tautos poreikių spektrą ir pa čia atsvertume pasaulio tuš spindys. Dievas nėra biurokra
nami visi svarbieji išganymo nijoje tragedijos, kurios yra gal gabumus bei polinkius ryž tumą ir šaltį, pajėgtume visa tas. Jis negyvena tolimoje pi
istorijos įvykiai. Išganytojo nusigręžimo nuo Tiesos ir tingai jungiasi į bendrosios savo būtimi, Jo pavyzdžiu, lyje. Jis nesislepia už neįvei
gimimas, Evangelijos skelbi Meilės pasekmė, verčia mus gerovės kūrimą. Ar atsakyda tapti laužoma, dalijama ir kiamų priimamųjų kambarių.
mas, Golgotos auka, — Prisikė mąstyti, ar mūsų, krikščionių, mi į kasdien prieš mus išky maitinančia visokeriopą al Durys yra atviros; jų vardas limo tikrovės yra sujungiami į Prisikėlimo liudijimas yra pa lantį pasirinkimo klausimą kį duona. Tuomet Prisikėli Jėzus Kristus.
neišleidžiame iš akių Prisi mo džiaugsmas, taip giliai už
darnią visumą ir užantspau kankamas?
Velykos mums rodo spindin
Dievas mus kviečia būti Pri kėlimo šviesos? Ar mūsų liejantis mūsų širdis, išsi čią šviesą, kuri veržiasi pro
duojami dieviško autoriteto
sikėlimo žmonėmis ir liudyti sprendimus visuomet įkvepia lies į Lietuvą ir pasaulį.
antspaudu. Nes “jei Kristus
šias duris. Velykos kviečia mus
Visa širdimi pasitikėdami ištikimai sekti šią šviesą, kuri
nebuvo prikeltas, tai tuščias žemėje solidarumą bei gailes tikėjimas Dievo ištikimybe,
mūsų skelbimas ir tuščias jū tingumą. Tai darydami, mes nepajudinama gėrio pergalės Velykų Kristaus pergale ir yra ne mūsų vaizduotės pada
konkrečiais darbais teigiame viltis ir besąlygiška meilė Švč. Mergelės Marijos užta ras, bet spindinti išganymo
sų tikėjimas” (I Kor 15,14).
Prisikėlimo tikrovę, nes sklei žmogui?
rimu, pasivesdami Jūsų bro tiesa.
“Bet dabar Kristus tikrai yra
džiame viltį, kad dieviškojo
prikeltas iš numirusių kaip
Mes, Jūs ganytojai, skati liškai maldai, su meile už Jus
(Seek That Which is Above,
meldžiamės ir Jus laiminame.
užmigusiųjų pirmgimis” (I Kor Gėrio jėgos žmoguje stipres name visus Lietuvos žmones
Ignatius Press, San Francisco).
nės už egoizmo ir griovimo tiek politikoje, tiek kasdie
ALELIUJA!
15,20).
Vertė V. Kolyčius
ninėje buityje vadovautis ar 1995 m. Velykos
Šiandien mes nuoširdžiau pradus.
siai sveikiname Jus, mieli Bro
Džiaugiamės
katalikiška timo meilės principais, maty
liai ir Seserys, kaip Prisikė bendruomene, kuri, nepaisant ti, dalintis ir paremti savo
limo vaikus, turinčius dalį
skurdžios mūsų pačių buities, artimus ir tolimus brolius bei
Dievo pažadėtame nemarume.
sugeba rūpintis dar didesnių kaimynus. Kai iš savojo netur
Galinga mirtis kapo angą paliko —
|
Mūsų Tėvynės rytą gaubiantis
nelaimių ištiktais žmonėmis: to atskirsime dalį kitiems
Aušra
žaižaruoja
pražydus.
|
šventinis džiugesys, šviesios,
našlaičiais, seneliais, ligo kenčiantiems, prisikėlęs Kris
Žaizdas
ji
nušviečia,
erškėčių
vainiką,
tus
daugeriopai
atlygins
plazdančios procesijų vėlia
niais, po kurių skausmu, skur
Kentėjimo sopulius lydi.
|
vos, varpų gaudimas ir pakilus
du ir negalia laukia mūsų mums regimomis ir neregimo
mis
vertybėmis.
Tuo
mes
kei

“Aleliuja” tėra mažas atspin
Kristus. Tai aiškiai rodo, kad
Garbė, Atpirkėjau! Galybė tavoji
dys to dvasinio triumfo prieš
Kristaus Prisikėlimas ir 600 čiame žemės veidą, formuoja
Pranoko
ir kančią, ir mirtį.
|
tamsos jėgas, kurį mums atne
metų katalikybės paveldas ne me, popiežiaus Jono-Pauliaus
Tas
ryto
skaidrumas,
ta
Meilė
šventoji
II
žodžiais
tariant,
naująją
šė Jėzaus meilės žygis. Prisi
buvo mums veltui, kad Vieš
Juk Žemei ir žmogui paskirti.
|
kėlimo jėga eina per istoriją
paties malonė išugdė mumyse “meilės civilizaciją” — Pri
sikėlimo
civilizaciją.
ir pasireiškia Bažnyčioje iš
taurią širdį ir nemateriali 
Ar mokame eit, kur Karalius mus veda,
|
tvermingu gyvenimo teigimu,
Mieli Lietuvos žmonės! Bai
nėmis kategorijomis pagrįstą
Kai
sveikina
rytas
Velykų,
|
žmogaus orumo saugojimu ir
giasi antrasis tūkstantmetis
mąstyseną.
Kai šypsosi žiedas žibutės pro ledą
prigimtinių teisių gynimu.
Šavo mirtimi ir prisikėlimu nuo to švento ryto, kai prisi
Prisikėlimo asmeninę patirtį
Ir
pempės pavasariu klykia?
“Kristus mus išvadavo, kad bū kėlęs Išganytojas palinkėjo
ir jo teikiamą džiaugsmą ir
savo
atpirktiems
žmonėms
ra

tume laisvi” (Gal 5,1). Laisvė
Varpų gaudime atleidimas atplaukia,
mes vienaip ar kitaip esame
suteikia pasirinkimo galimy mybės. Kristaus atneštoji ra
O Kristau, mūs širdys atvertos!
pajutę maldos draugystėje su
mybė
tebėra
mūsų
tarpe.
Džiu

bę. Vieni paverčia vaikus naš
Maldoj Tavo dangiško peno mes laukiam, —
Viešpačiu ir dalyvaudami gai
laičiais, kiti sutinka juos pri gi Evangelijos žinia ir šian
lestingumo darbuose, gaivinPalaimink mus, Dieve, nebarki.
glausti, jais pasirūpinti kaip dien tebeaidi tarp žmonių,
damiesi Atgailos ir Eucharis savaisiais. Vieni beatodairiš kviesdama darbuotis Kristaus
Janina Štrimaitienė,
tijos sakramentais ir išgyven kai kaupia turtą, nesibodėdaKaralystės plitimui žemėje.
Lietuva
dami Bažnyčios kaip Mistinio mi net smurto ir skriaudų, ki
Kiek daug šviesių, pasiaukoKARDINOLAS J. RATZINGER

Būkime Prisikėlimo žmonėmis
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Šventinis džiaugsmas ir kasdienybė
Velykinis vyskupo PAULIAUS BALTAKIO žodis
savo tautiečiams išeivijoje ir Lietuvoje
MIELI BROLIAI, SESĖS!
Daugelis mūsų Kristaus pri
sikėlimo džiaugsmą išgyvena
me tik Velykų dieną. Mes tiki
me, kad Kristus, nugalėjęs
nuodėmę ir jos pasekmę —
mirtį, garbingai prisikėlė ir
grįžo į dangišką garbę “pa
ruošti mums vietos” (Jn 14,1-2),
tačiau pamirštame, jog jis sa
vo Dvasios galia pasiliko su
mumis ir čia žemėje, kad daly
vauja mūsų kasdieniniame gy
venime. “Štai aš esu su jumis
per visas dienas iki pasaulio
pabaigos” (Mt 28,29).
Daugeliui mūsų kasdieninis,
realus gyvenimas nėra joks
džiugus velykinis aleliuja, o
greičiau vargingas darbas,
įtampa šeimoje, rytdienos ne
tikrumas — asmeninis ar tau
tos. Daugelis krikščionišką
gyvenimą suvokiame kaip atsi
davimą Dievo valiai, ryžtą
kantriai nešti savo kryželį,
kad galėtume išganyti sielą.
Bet tai klaidinga laikysena,
nes pabrėžiama tik negatyvi
Gerosios naujienos pusė.
Kristaus pergalė prieš nuo
dėmę ir mirtį, Jo grįžimas į
dangiškąją garbę ir sykiu pa
silikimas su mumis žemėje
(plg. Jn 14,17) turėtų mums bū
ti nuolatinio džiaugsmo, pa
guodos
ir
krikščioniškos
vilties
šaltinis.
Prisikėlęs
Kristus yra visuomet su mu
mis: guodžiantis, stiprinan
tis, įprasminantis kiekvieną
mūsų gyvenimo skausmą ir
džiaugsmą. Savo Guodėją —
Šventąją Dvasią jis teikia
mums ne vien per Krikšto ir
Sutvirtinimo sakramentus, bet
ir kiekvieną dieną “Jis yra pas
mus ir su mumis” (plg. Jn
14,17). Parafrazuodami žymų
jį Anglijos rašytoją filosofą
Chesterton’ą, galime sakyti:
ne krikščionybė yra kalta, kad

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.

Tel. 416 533-7954

Nedalyvaus iškilmėse Maskvoje
OMRI žiniomis, balandžio
3 d. Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas paskelbė,
kad nei jis, nei kiti Baltijos
kraštų prezidentai ( Guntis
Ulmanis ir Mart Laar) nesi
lankys Maskvoje gegužės 8 d.,
kai vyks Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos minėjimas. Jis tei
gė, kad bus Lietuvoje ir kar
tu su visais paminės Antrojo
pasaulinio karo aukų atmini
mą. ITAR-TASS agentūra ba
landžio 2 d. buvo klaidingai
pranešusi, kad A. Brazauskas
buvo nutaręs dalyvauti iškil
mėse Maskvoje.

HOUELAHD

OF

tiek mažai velykinio džiaugs
mo mūsų gyvenime, o mes pa
tys, kadangi niekuomet neban
dėm pasinaudoti mums palik
ta prisikėlusio Kristaus ga
lia.
Bažnyčia dažnai mums pri
mena apaštalo Pauliaus žo
džius: “Trokštu pažinti jį, jo
prisikėlimo galybę ir bendra
vimą jo kentėjimuose” (Fil
3,10). II Vatikano susirinki
mas, siekdamas išryškinti pri
sikėlusio Kristaus palaimin
gąją galią kasdieniniame mū
sų gyvenime ne vien sielai,
bet ir kūnui, sakramentą “Pas
kutinis patepimas” pavadino
Ligonių sakramentu. Švento
aliejaus patepimu ir kunigo
malda Bažnyčia paveda ligo
nį kentėjusiam ir išaukštin
tam Viešpačiui, prašydama,
kad Kristus palengvintų jo
skausmus, prikeltų iš ligos
lovos ir jį išganytų. Prisikė
lusio Išganytojo gydomąja ga
lia Bažnyčia kviečia pasinau
doti ne vien sunkia fizine li
ga sergančius, bet ir kiekvie
ną “sveiką” krikščionį.
Gydytoja Birutė Žemaitytė,
jau 17-tus metus dirbanti Aly
taus ligoninėje reanimacijos
skyriuje, ką tik išspausdin
tame dienoraštyje “Palydėsiu
į tėvo namus” iš kasdieninio
gyvenimo ligoninėje paimtais
pavyzdžiais aprašo, kaip Li
gonio sakramentas sergan
čiam grąžina ne tik sielos ra
mybę, bet ir labai dažnai pa
deda nugalėti net fizinę ligą.
“Gydanti Viešpaties galybė, —
rašo ji, — aplankė ne tik šį
(mirštantį, P.B.), bet ir kitą li
gonį. Nuostabu! Stebuklas. Li
gonis akyse ėmė gerėti... Di
delis buvo jo džiaugsmas ir
dėkingumas. Kiekvieno aplan
kymo metu jis dėkojo už pagal
bą, o ypač už sudarytą galimy
bę gauti sakramentinį sustip
rinimą. Ligonį prašiau: “Kai
grįšit į savo aplinką, aiškinkit visiems žmonėms, kad
Kristus pas ligonį ateina jo
sustiprinti arba pagydyti”
(37 p.).

Jei tiek mažai velykinio
džiaugsmo patiriame kasdie
niniame savo gyvenime, tai
galbūt todėl, kad gyvename
tikėjimu, kurį išpažistame
tik lūpomis. Būti krikščioniu
— tai gyventi prisikėlusio Jė
zaus Kristaus dvasia. “Aš gy
venu, tačiau nebe aš, o gyve
na manyje Kristus” — skelbia
apaštalas Paulius (Gal 2,20).
Džiugaus, visą mūsų kasdie
ninį gyvenimą apimančio ve
lykinio aleliuja linkiu vi
siems, gyvenantiems išeivijo
je ir Tėvynėje.
Paulius A. Baltakis, OFM
Velykos, 1995

dėl politinio prieglobsčio, tad
tuo tarpu negali jo teikti.

Vyko Konstitucinio teismo
konferencija
“Lietuvos aidas” skelbia,
kad Vilniuje kovo 24 d. įvyko
Konstitucinio teismo (KT) su
rengta konferencija, pavadin
ta “Konstitucinis Teismas ir
konstitucingumo garantijos Lie
tuvoje”. Joje dalyvavo KT tei
sėjai, Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas, seimo pirminin
kas Č. Juršėnas ir jo pavaduo
tojai bei kiti seimo nariai,
teisingumo ministeris J. Pra
piestis, generalinis prokuro
ras V. Nikitinas ir svečiai iš
JAV, Lenkijos ir Norvegijos.
Lankėsi Danijos ministeris
KT pirmininkas Juozas Žilys
pirmininkas
pareiškė, kad konferencija
Lietuviai prelatai 1995 m. vasario 1 d. su ŠV. TĖVU JONU-PAULIUMIII po su juo koncelebruotų Mišių Vatikane.
“Lietuvos rytas” praneša, surengta “todėl, kad nepakan
Iš kairės: prel. A. JONUŠAS, prel. A. RUBŠYS, prel. A. BARTKUS
kad kovo 26 d. dviejų dienų vi kamai rašoma apie konstitu
zitui Lietuvon atvyko delega cingumo raidą Lietuvoje. Pir
cija iš Danijos, vadovaujama masis KT posėdis įvyko 1993 m.
PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS
ministerio pirmininko Paulo rugsėjo mėn. Ši institucija ne
N. Rasmussen. Pokalbiuose laikoma politine, nors pirmi
su prezidentu A. Brazausku ninkas pripažino tam tikrą po
svečias pažymėjo, kad Dani litinį vaidmenį. Per dvejus
Vokiečių korespondentas rašo iš Vilniaus apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje, apie aukštaūgį ja skiria labai didelį dėmesį veiklos metus ištirti 65 prašy
Lietuvai ekonominiame ir po mai, priimti 48 nutarimai ir
ministerį pirmininką bei jo partijos politiką ir apie prezideno A. Brazausko
litiniame
bendradarbiavime, sprendimai.
apsilankymą Šv. Dvasios šventovėje
norėdama pagreitinti Lietuvos
Rusija priešinasi ŠAS (NATO)
bar turi įgyvendinti valstybės jungia istoriniai ryšiai, tas įsijungimą į Europos sąjungą.
KAZYS BARONAS
plėtimui
pats
tikėjimas.
Jo
nuomone,
Taip
pat
buvo
pasitarta
dėl
gyvenime. Deja, kova esanti la
Kovo 26 d. Lietuvos URM
bendros maldos sunkiais mo sienų kontrolės, atsižvelgiant
Lietuvos savivaldybių rinki bai sunki, nes reikia kovoti su
sekretoriaus Albino Januškos
į
padidėjusį
nelegalų
važia

komunizmo
ir
V.
Landsbergio
mentais
padės
nugalėti
svy

mų išvakarėse didesnieji Vo
ruojančius lietuvių-lenkų san vimą per Lietuvą. A. Brazaus susitikime su Rusijos ambasa
kietijos dienraščiai išspausdi palikimu. Dalis užsieniečių
sutinka
su
jo
teigimu,
nes
V.
tykius.
Toliau agentūra rašo, kas pokalbiuose pabrėžė ŠAS doriumi Lietuvoje Nikolajum
no platesnius straipsnius apie
buvo
aptartos
Landsbergis
“
per
vieną
naktį
”
kad
kas
keturioliktas Lietu (NATO) plėtimą ir Rusijos Obertyševu
šiandieninės Lietuvos politi
abiejų
kraštų
pozicijos
dėl
vaidmenį
jame
bei
karo
Čečė

nį, ekonominį ir tikybinį gy privatizavo produktyviai dir vos gyventojas yra lenkų tau
ŠAS (NATO) plėtimo, pasak
nijoje
problemą.
RFE/RL
ra

bančius
kolchozus,
pakenkda

tybės,
o
A.
Brazauskas
1989
m.
venimą. Miuncheno liberali
šo, kad Lietuvos ir Danijos mi “Lietuvos aido”. “Rusija iš es
nutraukė ryšius su Maskva.
nio dienraščio “Sueddeutsche mas ekonominiam Lietuvos
nisterial
pirmininkai dalyva mės pasisako prieš NATO plė
Zeitung” (jo tiražas savaitga gyvenimui. Ūkininkai iš vie
Lietuvos kardinolas Vincen vo pasirašyme sutarties tarp timą į rytus ir nesiderės su
no
traktoriaus
paėmė
padan

liais 760,000 egz.) specialus
tas Sladkevičius pagyręs eksNATO dėl tokio išplėtimo ga
korespondentas Heiko Flottau gas, nuo kito namo nuėmė čer komunistus už įvedimą tikybos lietuvių ir danų bendrovių limybių ir sąlygų”, pranešė
dėl
naftos
traukimo
iš
Balti

kovo 24 d. iš Vilniaus (vokie pes ir t.t. Nuostolių padary pamokų mokyklose, o katalikų
URM spaudai. “Maskva nori,
čiai Vilnių vadina “Wilna”) sa ta už milijardus dolerių. Da vadovai pasveikinę preziden jos jūros netoli Klaipėdos.
kad saugumo garantijos būtų
vo ilgą pranešimą pradeda bar Lietuva turi ūkius, bet tą už atsisakymą pasirašyti
ES rems muitines
įtvirtintos dokumentais, o
KGB buvusiais rūmais Gedi taip pat ji turi pereiti prie dar parlamento įstatymą, apribo
Susisiekimo ministerio pa- NATO karinė infrastruktūra
binio
arklio.
Panašus
vaizdas
mino g-vėje, pažymėdamas,
jantį nuosavybės grąžinimą vaduotojas Algirdas Šakalys nebūtų plečiama į rytus”. Rusi
kad šiandieną jis yra muzie ir pramonėje, nors tikimasi
religinėms bendrijoms.
pranešė spaudai kovo 31 d., jos ambasadorius minėjo jo
šią
vasarą
į
pramonę
bus
in

jus. Vyresnio amžiaus vyras,
Norėčiau pridėti, kad A. Bra kad Europos sąjunga Lietuvai valstybės ir ŠAS nuolatinių
rodydamas KGB vidaus patal vestuotas tik grynas kapitalas.
zauskas
priimdamas Krikštą paskyrė trejų metų laikotar pasitarimų mechanizmo kūri
pas, pasakęs, kad jose kentė
Vokietis pažymėjo, kad į rin iš lenko kunigo rankų lenkų piui 5.2 milijonus ECU ($6.9 mą, karinio techninio bend
jo tūkstančiai lietuvių. Jis taip kiminį vajų įsijungusi ir Kata
milijonus dolerių) sienų per radarbiavimo galimybių svars
pat buvęs 1946 m. patalpintas likų Bendrija. Tiesa, infliaci šventovėje norėjo į savo pu ėjimo punktų pagerinimui, tymą, įskaitant! ir prekybą
sę
patraukti
lietuvių
kilmės
tik 9 kv.m. vienutėje kartu su ja gerokai sumažėjusi, tačiau
ypač muitinėse Gudijos ir Ka ginklais. Jis teigė, jog neprie
Lietuvos lenkų balsuotojus.
20 vyrų, iškentėjęs joje 12 mė ekskomunistų
priešininkai
Red. pastaba. Šio pranešimo raliaučiaus pasieniuose, rašo šinama Rusija ir ŠAS, o nori
nesių ir vėliau nubaustas 12 jungiasi į vieną frontą. Katali
OMRI. Pranešimas buvo pa ma bendradarbiauti ir kartu
metų Sibiro tremtimi.,, kartų kų Bendrija paskelbusi tikin vokietis autorius netiksliai skelbtas Vilniuje užsibaigiant su ŠAS narėmis suteikti sau
Ijašo apie Katalikų Bepdrijos
su 500,000 tautiečių.
tiesiems pare{/kimą, kad jie
įsijungimą į rinkiminį savi įvykusiai tarptautinei kon gumo garantijas valstybėms,
Tik keletą šimtų metrų nuo balsuotų už krikščionių de valdybių vajų - raginimą bal ferencijai, kurioje buvo spren siekiančioms tapti narėmis,
KGB pastato toje pačioje Ge mokratų bei konservatorių suoti už krikščionis demokra džiamos susisiekimo ir mui būtina sukurti bendrą euro
dimino g-vėje - buvęs Lietu partijas, taigi - dešinįjį spar tus bei kpnservatorius. Buvo, tinių problemos. Dalyvavo at pinę saugumo sistemą. Šis LA
vos komunistų partijos pasta ną. Vokietis pabaigoje sako, tiesa, paskelbtas katalikų vys stovai iš Baltijos kraštų, Ru straipsnis pavadintas “Rusi
tas. Šiandieną jame įsikūrę esą K. Bendrija užmiršo, jog kupų pareiškimas, skatinantis sijos, Gudijos, Moldovos, Šve ja pradėjo atvirai spausti Lie
min. pirm. A. Šleževičius ir krikščionių demokratų bei tikinčiuosius dalyvauti rinki dijos, Suomijos, Lenkijos ir tuvą, kad nestotų į NATO”, nors
tarptautinio finansų fondo konservatorių partijose esa muose ir balsuoti už kandida Bulgarijos.
plačiau apie daromą spaudi
atstovas. Abu vyrai derina eko ma buvusių komunistų. Jie esą tus, tinkamus siekiamoms pa Negavo politinio prieglobsčio
mą nepaaiškinta. RSJ
nomines komunizmo liekanas. užėmę svarbias vietas partijų reigoms, dorus, besilaikančius
Kaip praneša BNS, du Lie
Palikimas esąs labai didelis ir valstybiniame aparate.
krikščioniškų principų, bet tuvoje sulaikyti Rusijos Balti
ir sunkus, nes pvz. KGB rūmų
Prezidento šeima
nebuvo jokios konkrečios nuo jos laivyno dezertyrai, prašęvadovas iki savo gyvenimo pa
rodos balsuoti už vieną ar ki si politinio prieglobsčio Lie
Vokiečių katalikų agentūra
baigos rodys turistams kanki KNA iš Lietuvos sostinės pra tą partiją.
tuvoje kovo 27 d. norėdami iš
nimo vienutes, gaudamas iš jų nešė, kad Šv. Pvasios švento
Jei norite pirkti ar
Abejotina vokiečio kores vengti tarnybos Čečėnijoje,
pinigų pragyvenimui.
parduoti namą pra
vėje Vilniuje Ifenkų parapijos pondento žinia ir apie prezi buvo perduoti Rusijos amba
šome kreiptis šiais te
klebonas Jan Kasiukievič su dento A. Brazausko krikštą. sadai Vilniuje. Jie patys pa
Premjeras ir jo politika
lefonais: darbo - 905
Lietuvos žinių agentūra ELTA siprašė sugrąžinimo į Rusiją
896-3333 (24 vai.);
A. Šleževičius esąs aukšto teikė Lietuvos prezidentui A.
namų 905-524-3899;
ūgio, beveik dviejų metrų, Brazauskui Krikšto sakramen š. m. kovo 17 d. pranešime ra ir nesipriešino išvežami. Am
FAX 905-848-5327.
tą.
Trumpame
žodyje
lenkas
šo
apie
prezidento
dalyvavi

basados
atstovai
pažadėję,
didelis sporto, ypač lietuvių
klebonas
palinkėjęs
Lietuvos
Adresas: 1528 Dundas St. West,
mą
pamaldose
Šv.
Dvasios
jog
jie
nebus
nubausti
ar
iš

tautinio
sporto-krepšinio,
Mississauga, Ontario L5C 1E4.
mėgėjas. Žaisdamas LDDP ei prezidentui Dievo paramos ei šventovėje, be nemini krikš vežti į Čečėniją. Lietuvos už
nant
jam
svarbias
pareigas
bei
to.
Pamaldos
buvo
laikomos
sienio
reikalų
ministerija
ne

Raimundas Pacevičius
lėse jis laimi daugiausia taš
lenkų ir lietuvių kalbomis. Po turėjo pagrindo atsisakyti Ru
kų prieš kitų partijų atstovų ginant visų piliečių teises.
Skubiai
parduodamas atskiras mū
Agentūra pažymi, kad A. Bra jų prezidentas taręs žodį apie sijos prašymui atiduoti karei
sudarytą rinktinę.
rinis
3
miegamųjų
namas. Yra dide
Pirmieji rinkimai Lietuvoje zauskas, pasibaigus komuniz gerų santykių reikšmę tarp vius, nes yra pasirašyta dvi
lis sklypas. Arti mokyklos, autobu
mo
režimui,
dalyvaudavo
Mi

lietuvių ir lenkų. Iš to prane šalė sutartis dėl kriminalinių
įvyko 1991 m. Nugalėtoju išė
so sustojimo (Third Line & QEW,
jo “Sąjūdžio” atstovai, vad. šiose, o jo žmona ir sovietme šimo matyti, kad vokiečio ži nusikaltėlių sugrąžinimo. Taip
Oakville). Prašoma kaina $164,900.
nia yra netiksli.
gi Lietuva dar neturi įstatymo
Vyt. Landsbergio, o po pusant čiu palaikiusi glaudžius ryšius
rų metų jau laimėjo LDDP. Ko su vienuolėm. Taip pat sakoma,
vo 25 d. rinkimai esąs politi kad jo vaikai prieš trejetą me
nis barometras valdančiai kai tų taip pat buvę pakrikštyti
ir susituokę šventovėje.
Gerry
Geolfery
Colette Blaia
riosios krypties partijai.
Gerry Pillantyne
Lougheed,J'Lougheed
Lougheed
Bill McLaughlin
Vokiečių katalikų agentūra
A. Šleževičius sako: gero ir rašė, kad Lietuvos preziden
sveiko ekonominio gyvenimo tas prieš savivaldybinius rin
pagrindas yra privati kapita kimus priėmęs Krikštą lenkų
lo plėtotė. Jam tai buvo aišku
šventovėje, nogėdamas įsiteik
dar studijuojant politinę ka ti lenkų mažumai. A. Brazaus
pitalizmo ekonomiją. Ją jis dakas pasakęs, *kad abi tautas
In

Rinkimai ir prezidento mostas lenkams

Viešpatie. Tu esi poilsis po darbo,
Tu-gyvenimas po mirties.

AfA
VLADUI MICEIKAI I

AfA

iškeliavus į amžinybę,’

STASIUI MEILUI

jo žmonai MARYTEI, sūnui GINTAUTUI ir dukrai

netikėtai mirus,

DAIVAI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems

jo žmoną BIRUTĘ, sūnų VINCĄ, dukrą ALDONĄ,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

brolį VYTAUTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime -

V. Balsienė

a. S. Grigaliūnai

D. V. Dargiai

e. Senkuvienė

S- Egan

a. A. Valadkos

Z. P. Augaičiai

T. P. Pargauskai

R. S. Beržiniai

J. P. Pargauskai

V. B. Cvirkos

A. K. Ratavičiai

A. Klemkienė

E. J. Strodomskiai

V. P. Lapieniai

O. Šiurnienė

Lougheed. Sr.

Marguerite
Lougheed

0oug Kryetla
*

Don
Arrow.mlth

Catherine Coe

MŪSŲ VELYKINIAI SVEIKINIMAI JUMS ~
Viltis nėra įvaizdis, kad neturime vargų.
Tai pasitikėjimas, kad jie ne amžini, kad
žaizdos užgis ir sunkumai bus nugalėti . . .
Tai tikėjimas, kad turime vidinį stiprybės
ir atsinaujinimo šaltinį, kuris mus išlydės
iš tamsumos į saulėtą rytojų.

Su geriausiais linkėjimais Lougheed šeima ir bendradarbiai,
Sudbury, Ontario

D. Vindašienė
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Ilgimės nesibaigiančio.

AMERIKOS BALTIEČIŲ LAISVĖS LYGA 1994-jų metų Baltiečių laisvės žymenį paskyrė Čečėnijos prezidentui
Džocharui Dudajevui. Jo vardu žymenį priėmė specialiai iš Lietuvos į Los Angeles atvykusi Lietuvos seimo narė ir
Kovo 11-sios akto signatarė Romualda Hofertienė. Nuotraukoje: priekyje R. Hofertienė, kairėje garbės gen. konsulas
V. Čekanauskas ir Lygos vadovybė: (iš dešinės) J. Matulaitis, A. Raulinaitis, dr. Z. Brinkis, dr. A. Blakis (latvis),
H. Stevens (lietuvis), R. Kerr (Lygos pirm., lietuvis), T. Liliensteins (latvis), Jaak Treiman (Estijos garbės konsulas)
ir A. Jerumanis (buv. Latvijos konsulas).

Statykime Lietuvą susitelkę...
Kovo ll-sios penktos metinės Vilniuje: pamaldos arkikatedroje, seimo posėdis, jo pirmininko
atsiprašymas už kompartijos nusikaltimus, karinis paradas, spalvotos iškilmių šviesos padangėje
vas balsavo pašauktas pagal
ko gero būti negali. Paskutiniu
pavardę, kai atsistojęs tarė sakiniu pakartojo: “Statykime
istorinį “taip”.
Lietuvą taip pat susitelkę, kaip
Č. Juršėnas savo kalboje, buvom susitelkę, gindami ne
pavadintoje “Gynėme Lietuvą priklausomybę”.
susitelkę, statykim taip pat
Po pirmininko kalbėjo Latvi
petis petin”, aprėpė valstybės jos seimo pirmininkas A. Gor
istoriją nuo XIII š. iki mūsų bunovas. Svečias prisiminė
dienų, iki ateities. Valstybės abiejų tautų kelią į nepriklau
istorijoje išskyrė ypač tris da somybę, įvertino esamą padė
tas, pačias švenčiausias: 1253 tį, padėkojo Lietuvai už para
m. liepos 6-ąją, valstybės gimi mą, Latvijai įstojant į Euro
mo, Mindaugo karūnavimo die pos tarybą. Per posėdį kalbėjo
ną, 1918 m. vasario 16-ąją - taip pat Nepriklausomybės ak
antro Lietuvos gimimo ir 1990 to signatarai: B. Kuzmickas,
Kovo 11-ąją - nepriklausomos, K. Prunskienė, be to, seimo
demokratinės valstybės atsta nariai - V. Petrauskas, K. Bo
tymo po pusės šimtmečio oku belis, G. Kirkilas.
pacijos.
Prie seimo rūmų buvo pakel
Pavadinęs penkmetį atgimi ta valstybinė vėliava. Apei
mo kūdikiu, teigė, kad šis kū goje svečiams ir vilniečiams
dikis - ta mes patys su sudė kalbą pasakė A. Šleževičius.
tinga tikrove, su pirmųjų lai Jis pabrėžė visos tautos jėgų,
mėjimų džiaugsmais, su labai
moralinių galių sutelkimo bū
suniokota ekonomika, sunkiai tinybę, kvietė dirbti ir gyven
įveikiamomis
socialinėmis ti taip, kad tvirtėtų santaika,
problemomis, kultūrinės rai kiltų gerovė. Pro plazdančią
dos strigimu. Pripažįsta: “Bū trispalvę žygiavo kariuome
čiau neteisus, sakydamas, kad nės, SKAT-o, policijos būriai.
šiandieninė valdžia nedaro
Popiet vyko šventinis para
klaidų, kad nebuvo įmanoma das, grojo aštuoni pučiamųjų
padaryti daugiau ir geriau”. orkestrai, atžygiavę nuo Ne
O apie mūsų visuomenę teigia, priklausomybės aikštės iki Ka
kad, iškentėjusi totalizmo pra tedros aikštės ir sustoję Savi
garus, ji prarado daug morali valdybės aikštėje. Grojo jie
nių savybių - atsakomybę, pa taip pat vakare Sereikiškių
reigos jausmą, sąžiningumą, parke, kur susirinko nemaža
kad joje ėmė karaliauti suk klausytojų, žiūrovų.
tumas, vagystės, reketas, ky
Daugelio nuomone Vilniuje
šininkavimas ir fizinis smur tokio renginio dar nebuvo bu
tas. “Ir neatsirado jėgos, kuri vę. Čia vyko ir fejerverkų kon
šiam slibinui, kol jis buvo ma kursas, kuriame dalyvavo fir
žas, būtų nukirtusi galvas”.
mos “Vilniaus parkai”, “Doja”,
Atsiprašo už savo priklausy ir “Blikas”. Jų saliutas nedaug
mą komunistų partijai: “Jau tenusileido didžiųjų Europos
čiu moralinę atsakomybę už sostinių saliutams. (Vilniuje
tuos, kurie partijos vardu da pirmą kartą salvių šūviai de
rė nusikaltimus tautai ir Lie rinti su muzika, o tai padary
tuvos valstybei. Todėl šian ti nelengva). “Dojai” pažėrus
dien noriu atsiprašyti visų tų danguje “Lietuva”, lyg sugrįžo,
Lietuvos žmonių, kurie tais padvelkė pirmųjų mitingų dva
sunkiais laikais buvo persekio sia, ir žmonės, pakėlę galvas,
jami, tremiami ir nuskurdinti. ėmė skanduoti “Lietuva”, “Lie
Noriu atsiprašyti už tuos bu tuva”, o paskui - “Doja”. (Kon
vusius komunistus ir tuos ne kurso dalyviai taurės negavo,
partinius, kurie kolaboravo jie buvo apdalinti tik prizais).
su pavergėjais, persekiojo,
Išvakarėse, kovo 10 d., seimo
trėmė, kalino, kankino nekal posėdžių salėje buvo susirin
tus žmones (...) Tik atsiprašę kę Kovo 11-sios akto signata
mes užbaigsime atgailą ir ga rai. Susėdo į tas pačias kėdes
lėsime siekti tikros santarvės”. kaip prieš penkmetį, kai kiek
Toliau seimo pirmininkas vienas garsiai Lietuvai ir pa
apžvelgė vidaus ir užsienio sauliui pasakė “taip”. Juos pa
politiką ir baigė viltingai: ki sveikino A. Brazauskas, taip
tas penkmetis bus jau atsitie pat Akto signataras, kartu su
simo, augimo penkmetis. Tuo Č. Juršėnu apdovanojo knyga
met turėtų įvykti lūžis pačiuo “Lietuvos prezidentai”, sukak
se mumyse, į aktyvią veiklą tu tuvinėmis 50-ies litų moneto
rėtų įsijungti jauni, po Kovo mis, išleistomis Nepriklauso
11-osios subrendę žmonės, tu mybės penkmečiui atminti.
rėtų išnykti kai kurių politi
Taip pat išvakarėse Kovo 11nių jėgų skelbiamas įsitikini osios sukaktį minėjo Tėvynės
sąjunga (konservatoriai). Daly
mas: kol mes ne valdžioje, nievių į akademinį dramos teatrą
suplaukė labai daug. Sereikiš
kių parke aukštai nakties dan
guje spindėjo raidės, Lie-tu-va,
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
kurias žmonės apačioje, žemė
je,
vėl mokėsi skaityti.
Greitai ir garantuotai pristatpme Amerikos ir Kanados dolerius
gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Per
siuntimas iki $2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. Galime nuvežti (Lietuvą
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ,
Vilnius
Penkmetis valstybės gyveni
me - tik akimirka, bet prie jos
sustota, pamėginta įvertinti.
Kaip per Vasario 16-os iškil
mes, didžiojojo Vilniaus arki
katedros navoje - ne viena
Trispalvė, daug skautų, skautų
vyčių, kitokių vėliavų. Mišias
aukojo vyskupas J. Tunaitis.
Blyksi foto aparatai, stipriai,
veržliai gieda choras “pasigai
lėk”. Po pirmo skaitinio skam
ba psalmės eilutė “Tikrai mū
sų Viešpats stebuklą padarė”,
o toliau - šv. Morkaus Evan
gelijos žodžiai: “Aš jum sakau,
mylėkite savo priešus”.
J. Tunaitis lygina dabartinę
padėtį su padėtim prieš penke
tą metų. Tuomet skandavom:
“laisvė, laisvė, laisvė”. Šian
dien toje laisvėje pasimetėme.
Blogis nori nugalėti, tarsi iš
trūko visos blogybės. Klydo tas,
kad manė, kad su okupacinės
kariuomenės išvedimu ateis
tikroji laisvė. Ji išvadavo kū
ną, o siela ilgai dar liks nelais
vės šešėlyje. Žmogus tarsi pa
miršo savo esmę, pamiršo žmo
gumi esąs. Didžiausia tautos
nelaimė, mūsų žmonių, mūsų
jaunimo dvasinis sužalojimas.
Tūkstančiai išsiskyrusių šei
mų, tūkstančiai abortų, vagys
tės, plėšimai, narkotikai - dva
sinio išsigimimo pasekmės.
Nedidelei mūsų tautai tai di
džiausias pavojus. Mums trūks
ta vidinės laisvės, išsivada
vimo nuo nedorybių. To rei
kia šeimai, tautai. “Viešpatie,
ateik padėti savajai tautai”,
“Viešpatie, globoki mūsų Vil
nių” - skamba pabaigoje gies
mių žodžiai. Mišių pabaigoje
už indėlį, skleidžiant “Kroni
ką”, už Lietuvos vardo skelbi
mą pasaulyje padėka kunigui
K. Kuzminskui. Jam užrišama
juosta su įrašu “Tau dėkoja
Lietuva”.
Neeilinės dienos proga sei
me vyksta iškilmingas posė
dis. Jame dalyvauja preziden
tas A. Brazauskas, Kovo 11osios akto signatarai, seimo
ir vyriausybės nariai, diplo
matinis korpusas, tikybiniai
vadovai, partijų, visuomeni
nių organizacijų atstovai. Tarp
jų - kaimynas, kviestinis sve
čias, Latvijos seimo pirminin
kas A. Gorbunovas.
Iškilmingas posėdis pradė
tas dokumentinio filmo vaiz
dais, primenančiais Aukščiau
sios tarybos posėdį aną įsimin
tiną dieną, kai už Nepriklauso
mybės aktą kiekvienas atsto
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vu. Mirusiųjų pasaulis — Seolas buvo “šalis, iš kurios ne
grįžtama”, kalėjimas su var
tais ir sargais.
Retkarčiais Senajame Tes
tamente užsimenama apie iš
imtis — likimą asmenų, išven
gusių mirties ne prisikėlimu,
bet “perkėlimu”. Tai Enocho
atvejis (žr. Pr 5,24). Jo gyveni
mo dorumas buvo atlygintas
ypatingu likimu. Pranašas Eli
jas irgi buvo “perkeltas” (žr.
1 Kar 2,1-15). Be to, pasakoja
ma apie tris pranašų Elijo ir
Elišos prikėlimus-išgydymus
(žr. 1 Kar 17,17-24; 2 Kar 4,3137; 13,20-21), patvirtinusius
pranašišką tarnybą ir apreiš
kusius, kad Dievas yra mirties
Viešpats.
Prisikėlimas-Dievo pavasa
ris pranašų Ozėjo ir Ezekielio knygose turi bendrijinį
pobūdį. Dievas prikels savo
tautą po sunkaus laikotarpio
ar net po tautinės katastrofos
— Babilonijos tremties (žr. Oz
6.1- 3; Ez 37,1-14). Ir tik antra
jame prieškristiniame šimt
metyje kalbama apie “miegan
čiuosius žemės dulkėse”, ku
rie “atsibus — kai kurie am
žinajam gyvenimui, kiti gėdai
ir amžinajai negarbei. Išmin
tingieji švytės dangaus skliau
to spindesiu, o vedusieji dau
gelį į teisumą bus tarsi žvaigž
dės per amžių amžius” (Dan
12.1- 3).
Dievo teisingumas, jaučia
mas visame Senajame Testa
mente, anksčiau ar vėliau tu
rėjo apsireikšti. PrisikėlimasDievo pavasaris ilgainiui jį
apreiškė. Tikėjimo pagrindas
prisikėlimu-Dievo pavasariu
Senajame Testamente yra
Dievo galybė, teisingumas ir
ištikimas gerumas, apreikšti
istorijos raidoje.
PRISIKĖLIMAS
NA UJAJAME TESTAMENTE

Kuklioji Senojo Testamento
prisikėlimo-Dievo pavasario
ir amžinojo gyvenimo sampra
ta yra Naūjojo Testamento
prielaida.
Krikščionys
ją
perkeitė ir praturtino. Tikė
jimas, kad Dievas prikėlė nu
kryžiuotąjį Jėzų iš mirties,
pradėdamas baigminį — es
chatologinį
savo Svajonės
vyksmą žmogaus gyvenime ir
žmonijos istorijoje, buvo es
minis perkeitimo veiksnys.
Krikščionims Jėzaus Prisikė

limas apreiškė, kad Dievas iš
aukštino nukryžiuotąjį Jėzų.
Šiuo apreiškimu krikščio
nys suvokė Kryžiaus prasmę
— jo pažeminimą, tragediją,
papiktinimą ir išaukštinimą.
Be to, Jėzaus Prisikėlimas
atskleidė platesnius prisikė
limo-Dievo pavasario akira
čius, būtent Dievo rūpestį vi
sos žmonijos ir Visatos liki
mu — išganymu.
Tai liudija patys anksty
viausi Naujojo Testamento
raštai — tautų apaštalo Pau
liaus laiškai. Žmonių teismo
pasmerktas, nukryžuotasis Jė
zus yra išaukštinamas, kai Die
vas jį prikelia iš numirusių.
“Nematydamas jokios vilties,
Abraomas patikėjo viltimi...
jam tai buvo įskaityta teisu
mu. Tačiau ne vien apie jį pa
rašyta: ‘Jam buvo įskaityta
teisumu’, — nes turės būti
įskaityta ir mums, jei tikėsi
me tą, kuris prikėlė iš numi
rusių mūsų Viešpatį Jėzų, pa
aukotą dėl mūsų nuodėmių ir
prikeltą mums nuteisinti”
(Rom 4,18.22-24). Taigi Jė
zaus prikėlimas iš numirusių
nėra vien tik asmeniškas Jė
zaus išaukštinimas, bet ir nau
jas atpirkimo veiksmas su vi
suotine reikšme.

Jėzaus mirtis-Prisikėlimas
yra tautų apaštalo Pauliaus
teologijos pagrindas, o pri
sikėlimo-Dievo pavasario tie
sa yra jo Gerosios naujienos
širdis. Nenuostabu, kad jis
jaudinosi, kai jo parapijie
čiai Korinte ėmė abejoti pri
sikėlimu. Gindamas prisikėlimą-Dievo pavasarį, Paulius
panaudoja ir fariziejų galvo
seną, ir pačių korintiečių bei
savo patirtį. Fariziejai, —
apaštalas Paulius buvęs vie
nas jų, — tikėjo prisikėlimu
iš numirusių. Nors prisikėli
mo-Dievo pavasario sąvoka
negali > būti aiškiai paliudy
ta Senuoju Testamentu, fari
ziejai mokė, kad Dievas pri
kels visus mirusius, atlygins
teisiesiems ir nubaus nedorė
lius. Apaštalas Paulius, tap
damas krikščioniu, šios sam
pratos neatmetė, bet ją papil
dė Prisikėlusiojo Jėzaus pa
žinimo šviesoje.
Apaštalas Paulius prisikėli
mo-Dievo pavasario tiesą įro
dinėja pačių korintiečių pa
tirtimi. Juk jie buvo įtikėję
Gerąją naujieną: Kristus mirė
ant kryžiaus ir prisikėlė. Tuo

tikėjimu jie buvo tapę Bendri
jos nariais. Nejaugi jie dabar
bus sukvailėję ir ėmę abejoti
prisikėlimu-Dievo pavasariu!
Jeigu nėra mirusiųjų prisikė
limo, tai ir Kristus neprisikė
lė. Nėra nė nuodėmių atleidi
mo, ir jų tikėjimas esąs tuš
čias! (1 Kor 15,12-19). Todėl
jie “labiausiai apgailėtini iš
visų žmonių” (1 Kor 15,19), su
dėję viltis į Kristų vien dėl
šio gyvenimo.
Apaštalas Paulius pereina
ir į savo patirtį: jis žino, kad
Dievas prikėlė Kristų, nes sa
vo akimis matė Prisikėlusįjį
(žr. Apd 9). Ši patirtis padarė
iš fariziejaus Pauliaus apašta
lą Paulių ir jam apreiškė:
... kas yra Kristuje, tas nau
jas kūrinys... Taigi Kristaus
vietoje einame pasiuntinių
pareigas, tarsi pats Dievas
ragintų per mus. Kristaus var
du maldaujame: “Susitaikyki
te su Dievu!"(2 Kor 5,17.20).

CVtekas jusij
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Galite grieti įTorontą pro "Helsinkio vartus", o gal pasinaudokite
proga pamatyti Helsinkį! Yra daug maloniu.galimybiu; viešbučiai
prieinama kaina su puikiu patarnavimu, prabangios kelionės laivu,
istorinės vietovės. "Helsinki Plus”planas jums leidžia pajusti
Skandinavijos pulsą,!

rry.
nuostabi kelionė
J liūs PER SKANDINAVIJA
Lengvai praturtinsite savo kelionėj'Helsinki Plus" išvykoje,
kuri atskleis jums Skandinavijos grožybes. Už ta.kaina, -.
puiki kelionė laivu iš Helsinkio į Stokholmą arba iš
Stokholmo į Helsinkį su pietumis ir pusryčiais; dvi
nakvynės pirmos klasės viešbutyje su pusryčiais viename
iš šiy miestu; grįžimas arba nuvykimas “Finnair" lėktuvu.

"HELSINKI PLUS"
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* Yra apribojančiu sąlygų. Pasitarkite su savo kelionių agentu Neįskaitomi išvykimo mokesčiai Verslo klasėje $600 priemoka.

Jus esate pirmoje vietoje!

Mes stengiamės, kad jūsų kelionė su mumis būtu tobula. Dėl to mes
skraidiname jus naujais, prabangiais MD-11 lėktuvais. Aptarnaujame
jus nuoširdžiai, asmeniškai ir atidžiai, norėdami, kad nieko jums
nepritrūktu. Visada su šypsena, visada jūs mums esate pirmoje vietoje.
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PRISIKĖLIMO-DIEVO
PA VASARIO ŠVENTIMAS

Kasmet kartojasi prisikėlimas-Kūrėjo pavasaris gamto
je, “vieną kartą visiems lai
kams” įvyko Prisikėlimas-Die
vo pavasaris Jėzuje Kristuje.
Krikščionys
PrisikėlimąDievo pavasarį, apreikštą Jė
zuje Kristuje bemaž prieš du
tūkstantmečius, kasmet švęs
dami, jį sudabartina. Prisi
kėlusiojo Dvasia yra Tikinčių
jų Bendrijoje, įkvepia ir įga
lina patirti prisikėlimą-Dievo
pavasarį širdyje bei gyvenime.
“Taigi nuteisinti tikėjimu,
gyvename taikoje su Dievu per
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,
per kurį tikėjimu pasiekiame
tą malonę, kurioje stovime ir
didžiuojamės Dievo šlovės vil
timi. Ir ne vien tuo. Mes taip
pat didžiuojamės sielvartais,
žinodami, kad sielvartas gim
do ištvermę, ištvermė — išban
dytą dorybę, išbandyta dory
bė — viltį. O viltis neapgau
na, nes Dievo meilė yra išlie
ta mūsų širdyse Šventosios
Dvasios, kuri mums duota”
(Rom 5,1-5).

Įvairios žinios
Pirmoji tremtinių ir politinių
kalinių chorų ir poezijos šventė
įvyko Kaune 1991 m. birželio 17
d. Antroji 1993 m. buvo Vilniu
je. Trečioji organizuojama šiais
(1995) metais birželio mėn. Pa
nevėžyje. Pastarosios šventės
rengėjai norėtų, kad joje daly
vautų ir išeivijos lietuvių cho
rai. Kreipimesi į visame pasau
lyje gyvenančius lietuvius sako
ma, kad vienaip ar kitaip nete
kę gimtojo krašto - visi esą trem
tiniai, nes “ne savu noru turėjo
palikti Lietuvą”.
Chorai ar pavieniai asmenys,
norintys dalyvauti šventėje, pra
šomi informuoti rengėjų komite
tą nurodant dalyvių skaičių. Pa
gal pateiktą adresą bus išsiunti
nėtas šventės repertuaras ir kita
informacija. Kadangi nėra leng
vas šuolaikinės ekonominės są
lygos, rengėjai tikisi paramos iš
užsienio lietuvių. Aukojamus pi
nigus siųsti:
Pay to American Express Bank,
Ltd, account Nr. 719906 for cre
dit to the State Commercial Bank
of Lithuania, Vilnius, for further
credit to Panevėžys branch Pa
nevėžio account Nr. 06400031/
130070921 Laisvalaikio centras.
American Express Tower New
York, NY. USA Telex: 3715559
express S.W.I.F.T.: AEIB US 33.
Savo ruožtu rengėjai pažada
prisidėjusiems atsidėkoti kase
te su šventės vaizdo įrašu ir in
formuoti apie gautų lėšų kiekį ir
konkretų jų panaudojimą.
Rašyti šiuo adresu: Rimantas
Vaičekonis, Dainavos 27-11, Panevėžys, 5308, Lietuva; tel. 37054 43942. Kreipimąsi Lietuvos
PKT šventės organizacinio k-to
vardu pasirašė Panevėžio PKT
mišraus choro vadovai Margari
ta ir Rimantas Vaičekoniai. Inf.
• Reikia žvelgti į ateitį toliau negu
siekia praeities šešėliai.
- Lech Walesa

4 psi. • Tėviškės žiburiai
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© LAISVOJE TETOJE
MASARYKUI SKIRTA PARODA

Vytauto Didžiojo karo muzie
juje Kaune kovo 18 d. buvo ati
daryta visą mėnesį trukusi pa
roda, skirta čekų sociologo, filo
sofo, politiko, pirmojo ilgame
čio Čekoslovakijos prezidento
Tomašo G. Masaryko (1850-1937)
atminimui. Jis buvo didelis ma
žųjų tautų rėmėjas, už nuopel
nus Lietuvai apdovantas Vyčio
kryžiaus I laipsnio ordinu. Pa
rodos atidaryme dalyvavo Čeki
jos ambasadorė Lietuvoje Jaro
slava Jeslinkova su kitais am
basados darbuotojais, Lietuvos
ir Čekijos draugijos nariai.
Draugijos pirm. dr. Janina Bal
sienė apžvelgė tarpukario Če
koslovakijos prez. T. G. Masa
ryko gyvenimą ir veiklą. Prisi
minimais apie jo valdomą Čeko
slovakiją dalijosi Prahoje 193540 m. studijavęs dr. Algirdas
Končius. Atgimusioje Lietuvoje
“Amžiaus” leidykla 1994 m. iš
leido čekų literatūros klasiko
Karelo Čapeko knygą “Pašneke
siai su T. G. Masaryku”. Ši pa
roda papildė jau anksčiau Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje
atidarytą parodą, kauniečius
supažindinančią su
Čekijos
valstybės istorija.
ŽYDŲ KULTŪROS KLUBAS

Prie Lietuvos žydų bendruo
menės Vilniuje pradėjo veikti
Žydų kultūros klubas. Prieš Ka
lėdas jame Vilniaus mažojo
teatro aktoriai atliko pagal
G. Kanovičiaus kūrybą rež. R.
Tumino paruoštą spektaklį “At
leisk mums, Viešpatie”. Grigo
rijus Kanovičius yra žydų kil
mės rašytojas, gimęs Kaune 1929
m. birželio 18 d. Atrodo, jis bu
vo išvežtas Sovietų Sąjungon,
nes Vilniaus universiteto isto
rijos ir filologijos fakultetą
baigė tik 1953 m. Romanus, dra
mos kūrinius, scenarijus fil
mams daugiausia rašo rusų kal
ba, nors moka ir lietuvių kal
bą. Teko skaityti, kad jis buvo
emigravęs Izraelin. Žydų kultū
ros klubui Vilniuje vadovauja
teatrologas M. Petuchauskas,
“Lietuvos ryto” atstovei Biru
tei Vyšniauskaitei pasakojęs:
“Mes propaguosime žydų kultū
rą, mokslą bei meną ir šalies
tautinių bendrijų dvasines ver
tybes tarp žydų”.
CHIRURGŲ SUVAŽIAVIMAS

Antrasis krūtinės ląstos ir
širdies chirurgų suvažiavimas
kovo 16-17 d.d. įvyko universi
tetinėje Vilniaus Santariškių
ligoninėje. Jis pradėtas įvadi
niu Lietuvos sveikatos apsaugos
ministerio Antano Vinkaus žo
džiu. Prof. A. Marcinkevičius
priminė, kad krūtinės ir šir
dies chirurgija Lietuvoje dar
labai jauna. Pirmosios pasau
lyje širdies operacijos šimt
metis bus paminėtas 1996 m., o
Lietuvoje tokios operacijos pra
dėtos beveik trim dešimtme
čiais vėliau. Suvažiavime pa
aiškėjo sparti pažanga, kurios
betgi nepakanka. “Dienos” pa
skelbtame ELTOS pranešime
rašoma: “Pernai Vilniaus šir
dies chirurgijos klinikoje at
likta 600 kardiochirurginių ope
racijų, kai sustabdytą ligonio
širdį pavadavo dirbtinės krau
jo apytakos aparatas. Daug šir
dies operacijų suaugusiems pa
cientams atliekama Kauno aka
deminėse klinikose, o nuo 1994

metų Vilniuje parengta kardio
chirurgų grupė pradėjo dirbti
ir Klaipėdoje. Yra apskaičiuo
ta, kad milijonui gyventojų vi
dutiniškai reikia daryti po 1000
širdies operacijų. Lietuvoje šis
rodiklis vos priartėja prie 300.”
Darius Babickas, papildydamas
ELTOS pranešimą, “Lietuvos ai
de” rašo: “Suvažiavime pažymė
ta, kad plaučių vėžys yra daž
niausia onkologinė liga Lietu
voje. 1993 m. iš viso užregis
truota 1.374 susirgimai šia li
ga, 74,1 — šimtui tūkstančių vy
rų ir 10,2 — šimtui tūkstančių
moterų. 1980-92 m. buvo operuo
ti 662 ligoniai. 226 žmonėms vi
siškai pašalintas plautis. 195065 m. mirė 10% operuotų žmo
nių, o 1980-92 m. — tik 2,9%”.

Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras” jaunieji šokėjai, pasirodę 1995 m. Vasario 16-tosios minėjime.
Vadovas Almis Lukavičius
Nuotr. E. Tarvydienės

už laisvę buvo savanoriai. Be sa
vanorių nebūtų laisvės ir už tai
“GYVATARO” 45 metų veiklos
šiandieną mes turime prieš juos
sukaktuvinis koncertas ir šokiai
nulenkti galvas.
“PHILIP MORRIS” DOVANOS
įvyks gegužės 13, šeštadienį, 5 v.p.p.,
Meninę programą atliko iš To
Cigaretes Lietuvoje dabar Jaunimo centre. Programoje da ronto atvykęs dainos vienetas
gamina Klaipėdos tabako fabri lyvaus visos “Gyvataro” šokėjų “Sutartinė”! Šventei parinktomis
ką įsigijusi amerikiečių bend grupės, įskaitant ir veteranus. dainomis buvo galima gėrėtis.
rovė “Philip Morris”. Jos sky Tautinius šokius palydės orkest Ypač deklamavimas buvo gražiai
rius Klaipėdoje vadinasi “Phi ras “Žagarai”. Pramoginėje daly suderintas su melodingai skam
lip Morris Lietuva”. Generali je šokiams gros Čikagos orkest bančiomis dainomis.
nis jo direktorius yra Philip ras “Žaibas”. Bus šilta vakarienė
Iškilmingas minėjimas baigtas
Atkinson. Vakarų pasaulyje su vynu. Šeimininkė - B. Stanu Lietuvos himnu. Po to - sunešti
stiprėja kova su rūkymu dėl lienė. Stalai rezervuoti. Bilietai nės vaišės, kurių metu dar teko
padažnėjusio plaučių vėžio. platinami sekmadieniais Jaunimo išgirsti du pranešimus apie pa
Bendrovė “Philip Morris Lie centre. Įėjimas $25 asmeniui. Dėl dėtį Lietuvoje. Kalbėjo dr. Alfon
tuva” nuo opozicijos ginasi do informacijos skambinti Elytei Tar sas Vaišnoras, Lietuvos seimo
vanomis. Ji pirmoji Lietuvoje vydienei tel. 385-3676, R. Kamaity- narys ir inžinierius - poetas Kor
įvedė privačios bendrovės pen tei tel. 529-5747, A. Murauskaitei nelijus Platelis, abu atlikę sta
sijas savo darbininkams ir tar tel. 527-4641, K. Deksniui tel. 332- žą Kanados sostinėje.
METINIŲ REKOLEKCIJŲ DIE
nautojams. Teigiama, kad jų 6006. A. Lukavičiui tel. 549-8042.
Visus dalyvauti kviečia NA, kovo 5, sekmadienį, St. Eli
mėnesinės pensijos sieks 80“Gyvataro” valdyba zabeth šventovėje, buvo neeili
100%
dabartinio
uždarbio.
nė: atvyko du kunigai iš Lietuvos, Bendrovė “Philip Morris Lietu
Ottawa, Ontario
Panevėžio vyskupijos: mons. Jo
va” Kalėdų švenčių proga už
LIETUVOS
NEPRIKLAUSO
130.000 litų vaikų ligoninėms MYBĖS šventė įvyko š.m. vasario nas Juodelis ir kun. kleb. Albi
nas Pipiras. Išklausę išpažintis,
ir suaugusiųjų poliklinikai nu
11, šeštadienį, St. Elizabeth para kartu su mūsų kapelionu koncepirko
316.000
vienkartinių
pijos salėje, kur gausiai susirinkę lebravo šv. Mišias, kurių metu
švirkštų, seruminių antibioti tautiečiai ir kitų tautybių atsto mons. Juodelis pasakė turiningą
kų, du trijų ir šešių kanalų vai buvo nustebinti įdomiai pa ir dvasią stiprinantį pamokslą.
elektrokardiografus.
ruošta programa. Minėjimas pra Vytautas Radžius atliko visus skai
dėtas Kanados himnu, po kurio tinius ir vadovavo bendram visų
ELGETA KAZIUKO MUGĖJE
kun. dr. V. Skilandžiūnas sukal
Liucija Keršienė “Dienos” bėjo invokaciją. KLB Otavos apy giedojimui. Pamaldoms pasibai
46 nr. skundžiasi atgimusios Lie linkės pirmininkė Rūta Danaity- gus, susirinkome šventovės salė
je užkandžiams ir pokalbiui, ku
tuvos paauglių skandalingu el tė, tarus trumpą žodelį, pakvie rio metu mūsų apylinkės pirmi
gesiu: “Šeštadienį, pačiame tė Joną Balsevičių vadovauti prog ninkė Rūta Danaitytė pakvietė
Kaziuko mugės įkarštyje, pra ramai. Buvo paprašyti latvių ir kunigus svečius iš Lietuvos pa
eidama pro Katedros aikštėje estų atstovai išreikšti savo bro sidalinti savo išgyvenimais bei
stovintį paminklinį akmenį Vil liškų tautų sveikinimus bei lin patyrimais komunistų okupaci
niaus įkūrimui, pastebėjau bū kėjimus šios iškilmingos šventės jos metais. Jie kalbėjo trumpai,
relį 13-15 metų paauglių, kurie, proga. Jie ragino džiaugtis lais bet tai, ką papasakojo, visiems
apstoję ant žemės sėdintį seną ve ir drąsiai kovoti už nepriklau buvo aišku, kad prieš mūsų akis
elgetą, grobė iš jo kepurės pi somybės išlaikymą.
stovi du lietuviai kunigai kanki
Pagridinis šventės kalbėtojas niai: kun. Albinas buvo labai su
nigus. Daugybei žmonių matant,
bet ‘nepastebint’. Vaikėzai (tarp buvo Vladimiras Jarmolenko, Lie muštas, o mons. Jonas praleido
jų ir dvi mergaitės) buvo stipriai tuvos respublikos seimo narys, penketą metų Sibise, kentėdamas
išgėrę, keli išsiskutę galvas ‘gai kuris priminė visiems, kad pag skurdą ir panieką. ■
džių skauterėmis’. Puoliau į jų rinde 18-jų ir 90-jų metų kovose
Aukos buvo renkamos ne tik

tarpą ir liepiau tuoj pat grąžin
ti pinigus. Kur tau! Bernai kike
no, o merga, kyštelėjusi man po
nosim pilną saują pasigrobtų
centų, ėmė bėgti. Turbūt nežmo
niškai juokingai atrodžiau vy
damas! trylikametę ir šaukda
ma: ‘Atiduok elgetai pinigus!’
Šiaip ar taip, man greit 70. Gaidžiagalviai svirduliavo, merga
vikriai nardė tarp prekybos
kioskų, aš vydamasi rėkiau:
‘Laikykit!’, o dešimtys praei
vių vagišei ir jos sėbrams pa
slaugiai traukėsi iš kelio. Ma
tyt, iš anksto žinodami, kad ‘vi
suomenė’ nesikiš, gaudynes ra
miai stebėjo dar bent aštuoni
juodastriukiai vaikėzų draugu
žiai. Sėdėdami ant akmenų at
brailos jie maukė alų ir čia pat,
Katedros aikštėje, daužė bute
lius. Praeinantys broliai lietu
viai ir vėl nieko nesakė. Girtieji
paaugliai, deja, taip pat buvo ne
atvykėliai, o mūsų tautos ‘Vil
tis ir ateitis’. Viešpatie, pasi
gailėk ...”
V. Kst.

Hamilton, Ontario

/A)

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

Garantuojame greitą, pigti ir patikimą
SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

Persiuntimas laivu:
$6,95 plius $10 pristatymas

arba

1 kg

$1.15 plius $10 pristatymas

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg

$3.49 plius $10 pristatymas

'

REALTY LTD.
Grupė Otavos lietuvių po metinių Gavėnios rekolekcijų. Pirmoje eilėje iš kairės: A. PAŠKEVIČIENĖ, kun. A. PIPI
RAS, p. BALSEVIČIUS, mons. J. JUODELIS; antroje eilėje: p. VALIULIENĖ, p. DANAITIENĖ, p. MITALIENĖ,
p. EIMANTIENĖ. p. BARISA, p. PLEČKAITIENĖ, p. MITALAS, kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS, V. RADŽIUS

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

1 kubinė pėda

KOVO 25 d. pakrikštyta Yohan
Patrick Laffitte Saint-Jean-Baptiste šventovėje. Kun. dr. V. Ski
landžiūnas atliko visas krikšto
apeigas. Tėvai: Vincent Laffitte
ir Laima Karosaitė. Krikštatėviai:
Jean Laffitte ir Aušra Pleinytė.
Abi lietuvaitės kalba puikiai lie
tuviškai. Kor.

OFFORD

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

2306A Rosemond Blvd., Montreal
dėl sąlygų skambinkite Tel.: (514) 272-8050

A.a. EMILIJA ČEPUTIENĖ, 82
m., staiga mirė 1995 m. vasario
27 d. savo namuose. Po laidotuvių
pamaldų Holy Cross šventovėje
buvo palydėta į Hope kapines ko
vo 4 d. Visas apeigas šventovėje
ir kapinėse atliko kun. dr. V. Ski
landžiūnas, padedamas Vyto Radžiaus, kuris atliko visus Mišių
skaitinius. Velionė paliko vyrą,
sūnų ir dukterį. Abu vaikai vedę.
Sūnus Klemensas gyvena Čikago
je, duktė Rūta - Otavoje ir pro
fesoriauja vietos universitete.
Jos ištekėjusios pavardė - Taaffe.
Įdomu tai, kad mūsų kapelionas
pažinojo p.p. Čepučių šeimą dar
Vokietijoje. Jis visuomet prisi
mena a.a. Emiliją kaip pamaldžią
ir Tėvynę mylinčią moterį.

kan. John P. Devane ir dekanas
Robert Beresford. Po Mišių su
velioniu angliškai ir lietuviš
kai atsisveikino J. Alkis, kal
bėjęs DBL sąjungos, Lietuvių
namų bendrovės ir Britanijos

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Mūsų atstovė Montrealyje
Jessie Leluch priima siuntinius į Lietuvą

šventovėje, bet ir salėje su aukų
lapu kunigams iš Lietuvos. Pasi
rašė šie asmenys: A. Paškevičius,
Ag. Šidlauskaitė, L. Plečkaitis,
A. Kaz. Gudžiūnai, D. J. Danys,
S. Danaitis, J. Morkūnas, J. Savic
kas, J. Buivydas, B. Vilčinskienė, p. Eimantienė, p. Bružienė,
p. Valiulis, Vita ir Vytas Radžiai,
p. Mojck ir Lang Irena. Kiti aukojo
šventovėje ir privačiai. Surinkta:
$735.00, kuriuos mūsų kapelionas
įteikė kunigams iš Lietuvos.
Svečius kunigus visą Otavoje
buvimo laiką globojo p.p. Balse
vičių ir p.p. Mitalų šeimos. Mūsų
misijos komiteto nariai R. Barisa ir L. Plečkaitis su kelių mote
rų ir vyrų pagalba puikiai paruo
šė stalus vaišėms ir pokalbiui.

1

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
i

Telefonas (416) 604-2538

baltiečių tarybos vardu. Lai
dotuvėse lietuviams atstovavo
Niujorko lietuvių skautų ko J. Černis, jau minėtas J. Alkis,
vo 12 d. Kultūros židinyje su S. Kasparas, A. Vilčinskas, K.
rengta Kaziuko mugė buvo pra Baublys su žmona. Velionies pa
dėta Mišiomis. Jas aukojo ir pa laikai sudeginti Norwoodo ka
pinių krematoriume.
mokslą sakė kapelionas kun. dr.
Kornelijus Bučinys, OFM. Mišių
Šv. Kazimiero minėjimą ko
aukoms skautai atnešė Šv. Kazi vo 4 d. Mančesterio lietuvių klu
miero leliją ir savo vado dr. Pet be surengė ML katalikų bendri
ro Jurgėlos knygą apie lietuviš ja. Dėl blogo oro minėjiman įsi
kąją skautybę. Po Mišių eilėraš jungė nedaug dalyvių. Juos pa
tį perskaitė Viktorija Galkutė. sveikino ir minėjimui vadovavo
Tada visi susirinko sodelyje, Henrikas Vaineikis, paskaiti
kur prie lietuviško kryžiaus Lie ninku pakvietęs Akadijų Podtuvos generalinis konsulas Niu voiskį. Deja, pastarasis kalbė
jorke dr. Petras Anusas padėjo jo tik apie šv. Kazimiero liau
gėlių vainiką, į pamaldas atneš dyje plačiai paplitusią stebuk
tą kaip padėką už Lietuvos at lingą paramą Lietuvos kariuo
gautą laisvę. Visiems sugiedo menei kovose su rusais, legen
jus Lietuvos himną, buvo grįž dinėmis tapusias pranašystes.
ta Kultūros židinin. Atidaryda Mančesterio lietuviai neturi
mas Kaziuko mugę, dvi juostas skautų su Kaziuko mugėmis ir
atrišo konsulas dr. P. Anusas. minėjiman programėlėmis įsi
Mugės dalyvių laukė skautų su jungiančių vaikų. Tad šv. Ka
rinktų prekių išpardavimas, zimiero minėjimas buvo baig
bingo lošimas bei kitos pramo tas dviem V. Bernatavičiaus
gos.
ir H. Vaineikio padeklamuo
Niujorkan iš Lietuvos atvykę tais eilėraščiais bei nagausių
tautiečiai kovo 12 d. neforma dalyvių sugiedota giesme “Ma
liame susirinkime Kultūros ži rija, Marija”.
dinio posėdžių kabaryje aptarė
savo veiklos planus. Susitiko Gudija
apie pusšimtį Niujorke apsigy
Vasario šešioliktosios proga
venusių tautiečių iš Lietuvos. Gudijos lietuvius aplankė iš
Naujiesiems ateiviams rūpi Lietuvos atvykęs folklorinis
mais klausimais kalbėjo ke ansamblis “Kadagys”, vadovau
liolika susirinkimo dalyvių. jamas Vytauto Račiūno. Svečius
Daugiausia buvo kalbama apie iš Lietuvos pakvietė Gudijos
organizavimosi būdus ir gali lietuvių bendruomenės pirm.
mybę. Dauguma siūlė viena ar Virginija Tarnauskaitė su Ry
kita forma įsijungti Lietuvių tų Gudijos lietuvių klubo pirm.
bendruomenėn. Naujiesiems at Valentina Juškauskiene. “Ka
eiviams ypač rūpi savitarpio dagio” ansamblis dalyvavo Va
pagalba. Susipažinta ir su Kul sario šešioliktosios minėjime,
tūros židiniui reikalinga pa kuris buvo surengtas Minsko
rama. Jokių išvadų nebuvo pa jaunimo teatre. Minėjimo da
daryta, tik sudarytas komite lyvius, prisimindama praeities
tas naujųjų ateivių reikalams dienas, pasveikino Gudijos lie
tvarkyti. Jin koordinatoriumi tuvių bendruomenės pirm. V.
įsijungė Gintaras Ivaška, na Tarnauskaitė. Kalbėjo ir Lie
riais — Albina Banienė, Asta tuvos ambasadorius Gudijoje
Barkauskienė, Robertas Meš Viktoras Baublys, trumpai ap
kauskas, dr. Algis Pliūra ir Mo žvelgęs dabartinius Lietuvos
destas Žikas. Pirmajame neofi ryšius su Gudija, svečius ir
cialiame naujųjų ateivių susi šeimininkus pasveikinęs Vasa
rinkime kalbėjo ir naujasis ge rio šešioliktosios proga. Mins
neralinis Lietuvos konsulas dr. ke dabar veikia sekmadieninė
Petras Anusas, ankstesniųjų at lietuviška mokyklėlė. Jos moki
eivių atstovai.
nukai padeklamavo eilėraščių
ir sugiedojo Lietuvos himną.
Britanija
Kitam pasirodymui jie žadėjo
paruošti didesnę programėlę
A. a. Mečys Bajorinas, žymusis gimtąja savo tėvų kalba. Gudi
lietuvių veikėjas, gimęs 1914 jos lietuvius pasveikino “Ka
m. birželio 15 d. Padrūtupiuose, dagio” vadovas V. Račiūnas,
dabartiniame Tauragės rajone, atvežęs lauktuvėms skirtos “Bo
mirė š. m. vasario 28 d. Londoųo čių” duonos ir lietuvišką lininį
Norwoode. Velionis buvo bai rankšluostį.
gęs komercines Tauragės ir Ko
Kovo penkioliktoji Lietuvoje
penhagos mokyklas, 1938-39 m.
yra
vadinama Knygnešio die
Londone dirbęs “Maisto” bend
rovės atstovu. Pokario metais, na. Į šiemetinį jos renginį Vil
niaus pedagoginiame universi
kai atvažiavo daugiau lietuvių,
jis įsijungė į DBL sąjungos stei tete buvo pakviesti ir vaikai iš
gėjų gretas, buvo ilgametis Lie Pelesos, kuri yra laikoma lietu
viška sala Gudijoje. Pelesos lie
tuvių namų bendrovės pirmi
tuvių mokyklėlėje yra 26 vaikai,
ninkas Londone, veiklus orga
save vadinantys jaunaisiais
nizacijų narys. Laidotuvės vy
knygnešiais. Pas kaimynus jie
ko Šv. Mato katalikų parapijos
ateina su knygomis ir jiems pa
šventovėje Londone. Gedulines
skaito lietuviškai.
Mišias koncelebravo klebonas

JA Valstybės

Atliekame visus paruosimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose a

y

a
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LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.50%
Asmenines nuo.......... 13.25%
santaupas...................... 3.00%
nekiln. turto 1 m............9.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
......................................... 2.50%
INDĖLIAI:
Nemokami čekių ir sąskaitų
90 dienų indėlius.......... 6.75%
apmokėjimai. Nemokama
180 dienų indėlius ....... 7.25%
narių gyvybės drauda
1 m. term.indėlius .......... 7.75%
2 m. term.indėlius ........ 8.00%
pagal santaupų dydį
3 m. term.indėlius ........ 8.00%
iki $2.000 ir asmeninių
4 m. term.indėlius ........ 8.00%
paskolų drauda iki
5 m. term.indėlius ........ 8.25%
$25.000. Be to, narių
RRSP ir RRIF
santaupos apdraustos
(Variable) ....................... 3.50%
1 m.ind............................ 7.75%
TALKOS atsargos kapitalu
2 m.ind............................ 8.00%
per 2 mil. dot. ir Kanados
3 m.ind............................ 8.00%
valdžios iki $60,000
4 m.ind.............................. 8.00%
5 m.ind............................ 8.25%
sumos draudimu.
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Member Broker, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar
tik del informacijos apie
namus, vasarnamius,
ukius. žemes Wasagos
Staynerio ir Colhngwoodo apylinkėse kreipki
tės i

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

“Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited
šeima ir tarnautojai

Ji mielai jums patarnaus.

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Darbo tel. (705) 429-2121 ar
(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

S2SJS?S2S2SZS2S?S2SSS2S2S2S2S2S2S2SJSaS2Ša

Sudbury

Ontario

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje

KAIRYS BALTIC EXPEDITING,

inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.

Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą.
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
* Skambinkite dėl mūsų
kubinių dėžių

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
♦ Galime siuntinius paimti iš
jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite
dėl kainoraščių.
»»»*•*»*»*.*
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ............................... 514-366-8259
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai................ 905-632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ......... 905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ................... 519-773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French....................................... 905-871-1799
GENĖ ir VYTAS KAIRIAI,
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6
Tel. 905-643-3334
FAX 905-643-8980
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Kovo vienuoliktoji Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Vasaičiui. Iškilmės vadovė
perskaitė Kovo 11 d. nepriklau
Amerikos lietuvių tautinė somybės atstatymo aktą ir Lie
sąjunga (pirm. dr. L. Kriauče- tuvos garbės gen. konsulo V.
liūnas) 1995 m. kovo 12 d. Jau Kleizos sveikinimą.
nimo centre, Čikagoje suren
Pagrindinis kalbėtojas gar
gė Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo penktųjų metinių bės dr. V. Adamkus prisiminė
šventę. Šauliai ir ramovėnai Vasario 16, Kovo 11 ir Sausio
pakėlė vėliavas prie Laisvės 13, datas, kurias jungia “ne
kovų paminklo JC sodelyje. palaužiamas tikėjimas, pa
Jėzuitų koplyčioje kun. J. siaukojimas ir gyvybės auka”.
Vaišnys, SJ, atnašavo Mišias Pažvelgė į sovietinės sistemos
ir pasakė pamokslą. Auką ne paveiktą žmogų Lietuvoje, į vi
šė L Kriaučeliūnienė ir V. Ma so to pasekmes. Valdžia esan
žeika, giedojo solistai M. ir V. ti tautos veidrodis. Jei vaiz
Momkai, vargonavo muz. M. das iškreiptas, tai ir mes tokie
patys. Rūpestis-grėsmė iš Ru
Motiekaitis.
sijos.
Reikia tikėti, kad Lie
Po Mišių visi vėl rinkosi prie
Lietuvių tautinės sąjungos surengtame Kovo 11-tosios minėjime Čikago Laisvės kovų paminklo, kur iš tuva atsilaikys. Matomas noras
je 1995 m. kovo 12 d. vėliavas neša Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje kilmei vadovavo ALTS-gos viišugdyti jaunąją kartą, kuri
atstovai
Nuotr. J. Variakojo
cepirm. St. Briedis. Aukurą kurtų naują gyvenimą. Kalbė
uždegė dr. L. Kriaučeliūnas, tojas pabrėžė, kad jau vien tik
lydimas Z. Juškevičienės ir S. JAV-bėse studijuoja apie 380
Žemaitienės. K. Mikaitytė ir jaunuolių iš Lietuvos. Tai ka
pitalas Lietuvai. Jaunoji kar
aptarimas su UNESCO vado A. Dutton padėjo gėlių prie
__ DOC. L. SKŪPAS
ta - Lietuvos viltis.
paminklo.
Čia
kalbėjo
M.
Aba

vais — savais kūriniais pa
Išnešus vėliavas, sekė meni
rius, Lietuvos šaulių s-gos išei
1995 m. kovo 4-ji. Ir vėl ūka sveikinti UNESCO jo sukak vijoje pirmininkas.
nė
dalis, kurią atliko smuiki
proga,
koncertuojant
nota, dulkia lietus. Oras labai ties
ninkas
V. Vasaitis, sol. A. Gai
Jaunimo
centro
salėje
vyko
primena lietuvišką ankstyvą drauge su latviais ir estais pats minėjimas, kuriam vado žiūnienė, akompanavo muz.
pačiuose
UNESCO
rūmuose.
pavasarį. Mūsų visų širdyse
Pati Ugnė Karvelis daug pri vavo J. Kriaučeliūnaitė-Arz- Al. Vasaitis. St. Briedis tarė
tam tikras pakilimas, džiaugs
baecher, pakvietusi šaulius
baigiamąjį žodį. Dėkojo vi
mas. Juk kovo 4-ji — šv. Ka sideda prie Lietuvos kultūros ir ramovėnus įnešti vėliavas.
siems, prisidėjusiems prie šios
populiarinimo
Prancūzijoje:
zimiero, Lietuvos globėjo, die
Sol.
A.
Gaižiūnienė
giedojo
šventės
pasisekimo ir pakvie
na. Ką tik buvo Vasario 16-ji, meno parodos, kino filmų fes Lietuvos himną, akompanuo tė į sceną visus programos at
tivaliai,
rašytojų
vizitai,
mu

čia pat ir Kovo 11-ji! Kiek daug
jant muz. A. Vasaičiui. Į gie
likėjus, kurie buvo papuošti
svarbių, jaudinančių, brangių zikos rečitaliai ir kt. Jos pa dojimą įsijungė visi dalyviai.
gėlėmis. Minėjimas baigtas
sisakymą lydėjo plojimai.
lietuviui datų iš karto!
Invokaciją
sukalbėjo
kun.
J.
visiems
sugiedojus “Lietuva
Oficialiąją minėjimo (šven
Kovo 4-ją, panašiai kaip ir
brangi”.
Vaišnys, SJ. Žuvusieji už Lie
tės)
dalį
baigia
Lietuvos
am

pernai, į Goujon gatvėje esan
tuvos laisvę buvo prisiminti
Po to svečiai rinkosi į JC ka
čią italų misijos šventovę Pa basadorius Prancūzijoje Ri susikaupimo minute. Sol. A.
vinę
pietų, kuriais rūpinosi
ryžiuje apie 15 v. pradėjo čardas Bačkis. Jis daug kal Gaižiūnienė sugiedojo “Maria,
E. Valiukėnienė ir O. Kremeba
apie
glaudžius
ekonomi

rinktis Prancūzijos lietuviai
ris. Ten pasidalinta įspūdžiais
nius,
mokslinius,
kultūri Mater graciae” (Prosper Guiir svečiai.
nius, religinius Lietuvos — di), akompanuojant muz. A. apie puikiai pavykusią šventę.
Nepaisant blogo oro, visų
Prancūzijos ryšius. Atskirai
nuotaika gera. Netikėtai pasi
ambasadorius kreipiasi į Lie
rodo ir katalikiškų Notre-Datuvos jaunimą, studijuojantį
me radijo laidų žurnalistė LuLaiškas iš Lietuvos Tauragnų
tetia de Traverse. Prieš prasi Prancūzijoje: “Siekite žinių,
stropiai mokykitės, nes jūsų
Jau antri metai tarp Kanados
dedant iškilmingoms pamal
doms, ji kalbasi su Jean-Chris- laukia suvargusi Lietuva. Jūs Azildos ir Lietuvos Tauragnų vyks
jos viltis ir paguoda. Linkiu ta susirašinėjimas ir pasikeitimas
tophe
Mončiu,
velionies
skulptoriaus sūnumi, apie kūrybingo darbo savo tėvy dovanomis. Azildos moterų grupė:
nėje”.
Marie, Jeanette, Brenda, Elyska,
Lietuvos kultūrą ir abiejų
17 valanda. Scenoje — savi Linda, Pamela, Edna, Judy, Wickey
šalių kultūrinius ryšius, o šių
veiklininkai. Jiems vadovau - “We help youth committee” la
eilučių autorius jai pasakoja
ja Jean-Christophe Mončys. bai daug sušelpė Tauragnų para
apie Lietuvos tikinčiųjų padė
Skamba kanklių muzika, lie piją, vidurinę mokyklą, o ypač
tį sovietiniais metais ir dabar,
tuvių liaudies dainos ir kla katalikišką jaunimo stovyklą.
apie savo darbą Prancūzijoje
Viskas prasidėjo 1992 m. pava
sikiniai kūriniai.
ir meilę Kristui. Laidos fone
sarį. Lietuvos vyriausybė paskel
Po meininės dalies — šven bė valstybinio turto privatizaci
skamba giesmės “Marija, Ma
tiškos
vaišės,
susitikimai, ją. Tauragnų parapijiečiai mane
rija” melodija.
pokalbiai su senais ir naujais prašė, kad padėčiau realizuoti
15.30 v. Paryžiaus arkivysku
pijas genetalinis vikaras Yves pažįstamais. Daug jaunimo, jiems išdalintus žemės ūkyje už
studentų lietuvių ir prancū dirbtus pinigus, vadinamas že
de Mallmann ir monsinjoras
zų — lituanistų. Svečių tarpe mės ūkio išmokas. Dvi grupės žmo
Jonas Petrošius, Prancūzijos
— įvairių draugijų atstovai. nių sudėjo savo gautas išmokas
lietuvių katalikų misijos va Yra ir lenkų, gudų, latvių ir nupirko Tauragnų miestelyje
dovas, pradeda pamaldas už draugijų atstovai, atėję pa du didelius pastatus. Paskui abu
Kun. BRONIUS ŠLAPELIS,
Tauragnų klebonas, kurio parapijos
Lietuvą. Šventovėje rimtis,
pirkinius
notariškai
padovano

bendrauti su kaimynais lietu
jaunimo stovyklą remia kanadiečių
susikaupimas, net ašaros. Pa viais.
jo parapijai.
moterų klubas
Iškilo klausimas, ką daryti su
mokslą prancūziškai sako kun.
Lietuvos oro linijos organi įsigytais dideliais pastatais?
Yves de Mallmann. Labai šil zuoja loteriją. Didysis prizas
1993 m. birželyje įsteigėm kata los bendrabučio ir ieškojome rė
tais žodžiais jis apibūdina
— nemokama kelionė į Lietu likišką jaunimo poilsio stovyk mėjų, kad naujakurius sušelptų.
šv. Kazimiero reikšmę mūsų vą. Jį laimi 16 metų lietuvių
Utenos “Caritas” pirmininkė
lą vasaros atostogoms. Pradžio
tėvynei, džiaugiasi Lietuvos
kilmės prancūzas Algis Masiulis. je patalynę skolinome iš mokyk- Stasė Barkauskienė davė adre
nepriklausomybe ir laisve.
są kanadiečių moterų klubo, ku
“Tegloboja ir toliau jus šv.
ris norėjo padėti Lietuvos jau
Kazimieras, telaimina visus
nimui. Tada ir prasidėjo susira
Aukščiausiasis! — baigia sašinėjimas su p. Marie Nordquist, mineto moterų klubo vadovė. Nuo
vo pamokslą kun. Yves de
su dideliu malonumu, nes jis yra
RENGINIAI ATSKIRI 1993 m. rudens iki dabar atsiun
Mallmann.
geriausias iš visų. Čia atsispin tė per 80 dėžių labdaros ir kelis
DŽIAUGSMAS BENDRAS
16.30 v. visi eina į parapijos
Kai stebiu Maironio mokyklos di laisvės atgavimo džiaugsmas šimtus dolerių. Jų dėka mūsų kata
salę. Prieangyje — nedidelė mokinius
(esamus ir buvusius) ir dabar tie tamsūs šešėliai, ku likiška jaunimo poilsio stovykla
lietuviškų suvenyrų, gintaro renginių programuose, apima rie temdo laisvės džiaugsmą. Mes, suklestėjo, daug vargingų šeimų ir
dirbinių, plokštelių ir kase didis džiaugsmas matant jau net išeiviai, okupantų išvaryti iš tė našlaičių sušelpėme. Per praėju
čių mugė, o salėje — lietuviš trečiąją kartą, auklėjamą lietu viškės ir išblaškyti po visą žemės sias dvi vasaras mūsų stovyklo
kų spalvų tulpių puokštė, Lie viškoje dvasioje. Džiaugsmas api planetą, vieningai sujungtomis je poilsiavo po 65 moksleivius
tuvos vėliava. Skamba Lietu ma klausant, kai jie kalba lietu rankomis stojome į Lietuvos lais nuo 13 iki 17 metų amžiaus.
vos himnas. Iškilmingą minė viškai, kai dainuoja, šoka tauti vės kovą. O dabar, Lietuvai laisvę
Pernai p. Marie Nordquist ra
jimą pradeda naujai išrinktas nius šokius. Dalyvaujant Vasario atgavus, visokie okupantų talki šiau, kviesdamas Kanados kata
ninkai išėjo laisvės kovotojų teis likišką jaunimą atvažiuoti į Lie
Prancūzijos Lietuvių bend 16 minėjime “Vilniaus” rūmuose, ti
- atimti pilietybę ir paliktą nuo tuvą ir poilsiauti mūsų stovyklo
malonu
buvo
stebėti
pasipuošu

ruomenės (PLB) pirmininkas
savybę.
Tikėkime, kad tie tamsūs
Perkūnas Liutkus. Jis visus sius pensininkus, renkantis į šven šešėliai praeis, tėviškėje laisvė je per vasaros atostogas. Daug
tę su šypsena lūpose.
vilčių davė jų pažadas čia atva
sveikina, primindamas Lietu
Matėsi ir silpnesnės sveikatos ir tiesa vėl sužydės.
žiuoti ir susitarti dėl mokslei
vos nueitą kelią, PLB veiklą, tautiečių, taip pat ir tokių, kuriems
Ignas Kazlauskas, Great Neck, NJ
vių atostogų, bet negalėjo atsi
linki visiems geros kloties buvo reikalinga pagalba judėti.
RAŠO IŠ LIETUVOS
lankyti. Dabar, gavęs įdomų laik
ir šventinės nuotaikos.
Ir pagalvojau, ačiū Dievui, kad
Pas mus kiekvieną penktadie raštį “ Tėviškės žiburiai”, noriu

Lietuvos šventė Paryžiuje

Kanadiečių moterų klubo parama
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Po P. Liutkaus pasisako Lie
tuvos atstovė prie UNESCO
Ugnė Karvelis. Ji keliais žo
džiais apibūdina Lietuvos
skyriaus veiklą. Tai ir prezi
dento A. Brazausko vizitas,
1994 m. pabaigoje, tai ir Vil
niaus miesto architektūrinių
problemų svarstymas UNES
CO paminklų komisijos posė
dyje, tai ir skyriaus patalpų
išplėtimo klausimai, tai ir lie
tuvių kompozitorių iniciatyvos

turime pensininkams nuosavą pa
statą. Vasario 16 minėjimą, ren
giamą Anapilyje, daugeliui vy
resnio amžiaus pensininkų daro
si vis sunkiau pasiekti. Todėl ge
rai, kad nebegalintiems dalyvau
ti bendrame minėjime, rengiamas
atskiras.
Liuda Šileikienė
LAUKIAMAS LAIKRAŠTIS
Siųsdamas savo metinę prenu
meratą ir kuklų priedą, kartu pra
šau priimti mano pagarbą ir pa
dėką jūsų leidžiamam laikraščiui.
“TŽ” laikraščio laukiu ir skaitau

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė,
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos,
reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę.
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei
Kanadoje šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road,
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

,

nį televizija rodo Kauno progra
mą, kuri vadinasi “Laisvės alėja”.
1995 m. vasario 17 d. laidoje ko
respondentai gatvėje praeiviams
rodė 50 Lt banknotą, ant kurio
yra dr. Jono Basanavičiaus atvaiz
das. Iš 48 žmonių teisingai atsa
kė tik 8, o visi kiti nežinojo, kas
tai per asmuo. Kai kuriems žurna
listams pats pasakė, kad tai Basa
navičius, bet žmonės nežinojo,
kas jis yra. Štai keli įdomesni
atsakymai: vienas jaunas vyras
pasakė, kad tai Landsbergio gimi
naitis, kitas - kad Baranauskas,
o paklaustas, ką jis parašė, jis at
sakė — storą knygą. O viena pane
lė pasakė, kad tai Engelsas... vip
LIETUVOS AMBASADA
KANADOJE
Dabartinė Lietuvos vyriausybė
kažkodėl nemato reikalo turėti
savo ambasadą Kanadoje. Turime
tik garbės konsulatą, kurio funk
cijos gana siauros. “Lietuvos ai
de” rašoma: A. Gricius, lankyda
masis Kanadoje, pastebėjo, kad
naujasis Kanados parlamentas pa
tikslino savo pažiūras į užsienius.
Nevisiškai aiškiai suvokiama, kas
vyksta Europoje, kokios norima
kolektyvinės saugumo sistemos,
tad jos ryšiai su Europos valsty
bėmis pasirinktini.
Dar vienu Lietuvos politikos
atsilikimu A. Gricius pavadino tai,

skaitytojus painformuoti, kad tarp
Kanados Azildos ir Lietuvos Tau
ragnų jau užmegztas nuoširdus
bendravimas, kad kanadiečių mo
terų labdara labai daug mums
padėjo.
Maloniai prašau išspausdinti
“Tėviškės žiburiuose” šį mano
laišką. Tebūna jis kaip padėka
p. Marie Nordquist, jos klubo mo
terims ir mano laiškų vertėjui
Vincui Daveikiui.
Jei “Tėviškės žiburių” skaity
tojams kiltų noras atvažiuoti va
sarą poilsiauti Lietuvoje, tai kviečiu į Tauragnų katalikišką jau
nimo stovyklą.
Marie Nordquist adresas ir tele
fonas: Box 1199 Azilda, Ontario.
HOM 1B0. Tel. 705 983-2431.
Kun. Br. Šlapelis,
Tauragnų klebonas,
Taikos 10,4911 Tauragnai,
Utenos rajonas, Lithuania

kad iki šiol Kanadoje nėra Lietu
vos ambasados. Jis siūlo laikinai
paskirti Kanados ambasadorium
Lietuvos ambasadorių Vašingtone
A. Eidintą.
Kažin ar Kanados lietuviai ne
pasiskubino nupirkti Belgijoje
Lietuvos ambasadai namus: Ar ne
būtų buvę geriau palaukti ir gal
tokius namus padėti nupirkti
Kanadoje?
Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.

J eigų vaistai j ums
kainuo j a
daugiau negu jūs
įstengiate mokėti,
yra išeitis
ydytojų prirašyti vaistai neturėtų kainuoti tiek, kad reikėtų rinktis: sveikata ar

G

finansiniai sunkumai? Nuo balandžio 1 d. įsigalioja “Trillium” vaistų programa,
teikianti pagalbą tiems, kuriems vaistų kainos sunkiai pakeliamos.
Lentelėje pažymėta, kiek asmeniui arba šeimai tektų mokėti už prirašytus vaistus.
Jei sąlygos atitiktų, Sveikatos ministerija padengtų išlaidas už kai kuriuos prirašytus vaistus.
Nauja “Trillium” programa užtikrins saugesnę, sveikesnę ateitį tūkstančiams žmonių,
kuriems sunku sumokėti už reikalingus vaistus.
Jei jūs manote, kad esate tinkamas šiai programai, pasilaikykite prirašytų vaistų
sąskaitas nuo balandžio 1 d. Sveikatos ministerijoje galite gauti atitinkamus blankus ir
pilną informaciją. Skambinti tel. 1-800-268-1154, Toronte 314-5518, TTY 1-800-387-5559
arba kreiptis į vietovės vaistines.
Jeigu šeimos metinės
grynos pajamos yra:

PAJAMOS

$20.000 ar mažiau
25,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

Kasmet mokėsite:

VIENAS ASMUO

ŠEIMA
(2 asm.)

S 500
725
950
1,400
1,850
2,300
2,750
3,200
3,650
4,100

S 400
625
850
1,300
1,750
2,200
2,650
3,100
3,550
4,000

ŠEIMA
(3 asm.)
S 350
575
800
1,250
1,700
2,150
2,600
3,050
3,500
3,950

TRILLIUM DRUG PROGRAM
Žmonėms, kurie neišgali apmokėti vaistų sąskaitų

ŠEIMA
(4 ar daugiau)
S 300
525
750
1,200
1,650
2,100
2,550
3,000
3,450
3,900

Vilniaus lenkų ansamblis Čikagoje
EDUARDAS ŠULAITIS
Kovo 18-19 d.d. šiaurinėje
Čikagos dalyje esančioje Lane
vidurinės mokyklos (Lane
Technical High School) patal
pose koncertavo Vilniaus len
kų ansamblis “Wilenszczyzna”, kuriam vadovauja Jan
Minkiewicz-Minkevičius
(jis
esąs ir Lietuvos seimo narys).
Ši vilniečių (daugumoje ten
gimusių ir augusių žmonių)
ansamblį (apie 40 asmenų)
pakvietė ir jį globojo Čikagos
lenkų organizacijos, kurios
jį gana stipriai reklamavo len
kų spaudoje, radijo programo
se ir lenkų įsteigtoje televi
zijoje (23-čiame kanale).
Lietuviai galbūt apie jį ir
nebūtų girdėję, jeigu ne čia
jau kuris laikas veikianti ry
tinė lietuvių radijo programa
(vadovauja Raimundas Lapas
ir jo žmona Ramunė Zdanavi
čiūtė), nebūtų informavusi
apie vilniečių atvykimą ir ne
būtų sugalvojusi pasikalbė
jimo su grupės vadovu. Pasi
kalbėjimas buvo duotas kovo
19 d. rytą. Ansamblio vadovas
J. Minkevičius pasakė, kad
programoje atliekami šokiai
ir dainos liečia grynai Vil
niaus krašto lenkų folklorą
ir kad programoje yra ir lie

tuviškų kūrinių.
Įvyko trys spektakliai — šeš
tadieni vienas, o sekmadienį
— du. Labai plačiai prieš kon
certus buvo rašoma Čikagos
lenkų dienraštyje “Dziennik
Związkowy”. Šio dienraščio
kovo 17 d. laidoje, kuri yra
skirta visam savaitgaliui ir
yra plačios apimties, pirma
me puslapyje įdėta didelė
nuotrauka iš ansamblio suti
kimo O’Hare orauostyje ir ap
rašymo pradžia. Tolimesnia
me puslapyje įdėtos net 5 nuo
traukos iš vilniečių sutikimo
ir aprašymo pabaiga.
Po koncerto, jau net kovo
20 d., to laikraščio dviejuose
puslapiuose plačiai rašoma
apie šį vienetą, pailiustruo
jant dar viena nuotrauka. Be
je, minimo dienraščio savaiti
niame priede “Tygodnia Kaleidoskop” žurnaliuko virše
lyje Vilniaus lenkų ansamb
lis matomas išsirikiavęs prie
Aušros Vartų (nuotrauka spal
vota), o trečiame puslapyje
įdėta dar pora nuotraukų ir
gana platus ansamblio apra
šymas.
Po vilniečių pasirodymo
lenkų televizijos programose
daug laiko buvo skirta an
samblio šokiams, dainoms ir
muzikai. Atrodė, kad vietiniai

lenkai turėjo tikslą šį įvykį
išgarsinti gal net daugiau ne
gu bet kurios stiprios lenkų
grupės iš pačios Lenkijos. Tai
buvo jų propagandinis triu
kas, nes Vilniaus lenkų grupė
savo technišku pasiruošimu
turbūt yra viena iš silpnes
niųjų Lietuvoje veikiančių
panašaus pobūdžio vienetų.
Iš Vilniaus buvo atvykę ne
mažai lietuviškų dainų, šokių
ir muzikos grupių. Tačiau lie
tuviai neparodė tokio didelio
dėmesio, kaip kad padarė len
kai šio Vilniaus lenkų ansamb
lio atveju, nors dauguma lie
tuviškųjų grupių buvo žymiai
geresnės negu ši lenkiškoji.
Ir tik su nedaugeliu iš jų va
dovų buvo kalbamasi lietuviš
kose radijo programose. O gal
toje lietuviškoje programoje
duotas Vilniaus lenkų an
sambliui pagarsinti laikas
buvo apmokamas?
Šis Vilniaus lenkų ansamb
lio Čikagoje apsilankymas at
rodo turėjo politinį atspalvį
— norėta pabrėžti, kad Vilniu
je dar labai gyva ir lenkiška
kultūra bei stiprus lenkiškas
žmonių nusiteikimas. Tai ma
tėme kartojant ir Vilniaus
lenkų universiteto įsteigimo
klausimą. Gera proga pamąs
tyti ir mūsiškiams, o ypač
tiems, kurie mano, kad jau
lenkai atsisakė pretenzijų į
Vilnių ir jo kraštą.

Lietuvos partizanų dainos grupė “Šilas” nariai po pamaldų Klivlande 1995.III. 19 su klebonu kun. G. KIJAUSKU
ir Mišių patarnautojais

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių
paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus
tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
pirmadienį susitarus
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka”
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113
Windsore, Londone, Delhi kiekvieną
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1 -800-561 -3113
St. Catharines, Wellande, Niagaroje
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambinti tel. 1 -800-561 -3113

Už pietinės Ontario
provincijos ribų
Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service)
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į
mūsų sandėlius.
Telefono
Skambinkite
apylinkių numeriai:
U.P.S.
416, 519, 705
1 -800-668-7100
613,514
1-800-465-2876
403,604
1-800-665-2781

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų).
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.
Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario
(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pir madienio iki penktadienio).

DABAR

perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.

JAV dol.

Kan. dol.
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Perkėlimo suma
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Perkėlimo mokestis - 4%
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:

Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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dabrtinis dirigentas Darius
Polikaitis ir kiti. Juos pri
simins sukaktuvinis leidinys.

Aleksas Smilga ir daug, daug
kitų tautiečių, kurie, dėl
įvairių sąlygų, dainavę po ke
lis dešimtmečius, turėjo pa
miltą “Dainavą” palikti.

Hanau stovykloje 1945 m.
įvyko ansamblio krikštynos,
kurių metu jis pasivadino
“Dainavos” vardu. Krikšto tė
vais buvo dr. Gylys ir p. Gaučienė. Ansamblis Vokietijoje
keliavo su gastrolėmis po ki
tas stovyklas, koncertavo ame
rikiečiams kariams, vokiečių
visuomenei, giedojo Hanau
lietuvių pamaldose. Vokieti
joje atliko keletą šimtų kon
certų.

“Dainavos” 50 metų sukakčiai rengti spaudos atstovas STASYS DŽIUGAS
ir sukaktuvinio leidinio redaktorius JUOZAS ŽYGAS pasitarime su
ansamblio valdybos nariu VILIUM BAZIŲ
Nuotr. Viktoro Kučo

“Dainavos” dainai - 50 metų
nos apipavidalintojas Vytas
Čuplinskas,
chormeisteris
Lietuvių meno ansamblis Andrius Polikaitis, akomp.
“Dainava” mini savo veiklos Ričardas Šokas. Pasakojamąjį
50 metų sukaktį 1995 m. balan tekstą paruošė G. Liulevičius
džio 23 d. Sudarytas specialus ir Vytas Čuplinskas.
komitetas, kuriam vadovauja
“Dainava” dabar bene bus
Irena Kriaučeliūnienė. Minė
išlikęs vienas iš seniausių
jimą pradės iškilmingomis
ansamblių. Jį įsteigė dainos
pamaldomis Švč. M. Marijos
meno
mylėtojai Hanau lietu
gimimo šventovėje, kur Mi
vių
tremtinių
stovykloje, Va
šias aukos klebonas kun. Jo
nas Kuzinskas. Po pietų Aukš- karų Vokietijoje. Su ansamb
tesnioje Marijos mokykloje, lio istorija susiję daug žmo
nių. Besklaidydamas “Daina
didžioje auditorijoje, įvyks
vos” atliktų darbų knygą, ran
koncertas, kuriam dainaviečiai jau ilgesnį laiką ruo di tiek daug pasišventusių
šiasi. Koncertas susidės iš žmonių. Rimgailė Jonynaitėdviejų dalių, iš liaudies dai Zotuvienė subūrė jaunimo
nų pynės su vaidyba ir žodi būrelį, iš kurio išaugo tauti
niu pasakojimo tekstu, antro nių šokių grupė, vėliau tapusi
je dalyje — kamerinis moterų “Dainavos” ansamblio dalimi.
vienetas, bendras mišrus cho Radzevičiūtė organizavo cho
rą. Į ansamblio organizavimą
ras.
Vakare — speciali programa įeina muz. Adomavičius, Že
pokylio metu “Condesa del maitis, Bronius Jonušas, Ste
pas Sodeika, Gasparas Velič
Mar” pokylių salėje.
Koncerto paruošime daly ka. Amerikoje dirigentai ir
vauja sol. Danutė Stankai- vadovai buvo, be minėtųjų,
tytė, dirigentas Darius Po- Petras Armonas, Aloyzas Jur
likaitis, režisierius ir sce gutis, > Audronė Gaižiūnienė,

JURGIS JANUŠAITIS

NOVELE

O už lango - stebuklas...
ALĖ RŪTA

Susėda visi vakare sočiai
pavalgę prie didžiojo svetai
nės lango. Kas>į?asninko laiko
si, kas nebesilaiko .. . Didy
sis šeštadienis. Atsipūtę nuo
darbų. Nors Amerikoj Velykos
ne kažin kokia šventė, o tik
sekmadienis.
Viena tik Felicija rūpinasi,
graužiasi — ir dėl to pasnin
ko, ir dėl jų visų planų ...
Kaip neduosi svečiui, ko jis
trokšta, ko pageidauja? O dar
vyro broliui, o dar ir sveteliui
iš Lietuvos? Užsisakė — būti
nai kugelio su lašinių spirgu
čiais! Ir ką tu su jais ... Priskuto bulvių šeimininkė, tar
kavo suplukus, kruvinai nusibrūžindama krumplius, pri
taisė dvi dideles skardas; ke
pant kvepėjo visas butas. Laši
nėliai spirginti su svogūnais,
dargi su rūgščia grietine. Py
lėsi visi ant kugelio dideliu
šaukštu. Gyrė....
“Gal Dievas dovanos?” — Ty
liai už visus atsiprašinėjo Fe
licija, ruošdama skanėstą ir
jau pavalgius.
Ką dirbdama ji mąstė vis
apie motulę, dabar jau dūlin
ėtą Sibiro kietoj ir šaltoj
žemėj. Laikydavosi pasninkų!
įpratino ir dukterį į darbš
tumą, švarą ... Felicija to
kia ir liko — kaip motina. Ne
daug mokslo teragavo, Dievas
gelbėjo, gerą vyrą gavo.
Staiga jos mintis pertrau
kia susižavėjimo šūksnis:
— Tai gražu pas jus! Dėde
Antanai, ar ne? Kaip čia šilta,
žalia visur. — Tai Virgilijus
iš Vilniaus. Pradžioj jis vis
kuo džiaugiasi, tik vėliau įsi
traukia į kritiką, skundus, iro
niją ... (“Ko jums dar norėt?
Visko pertekę . ..”).
— Taigi, — atsiliepia Anta
nas, luktelėjęs viduramžis vy
ras, — užtat ir važiuojam pas
mano brolį pasišildyt. Jiems
Kalifornijoj — Kalėdos, Vely
kos, Sekminės — vis vienodai
šilta. O čia ir mano žmonelė
seniai čirškia — į Las Vegas
noriu, į Holivudą, po palmėm
saulėj pasivolioti...
— Ne, brangusis, tai jau ne
dėl manęs šįkart važiavom; aš
manau dėl svečio. — Pakrei
pusi grakščią galvutę, Nijo
lė žiūrėjo į savo vyrą.

— Kas dėl ko čia atskrenda
— vis tiek. Atsiradot ir gerai.
Ir jauną giminaitį gera pama
tyt. — Linkteldamas galva, su
šypsena (taip reta jo veide)

Švenčiant “Dainavos” su
kaktį
tenka
pasidžiaugti,
kad jos gretos tebėra tvir
tos, sušvinta jaunesni, nauji
veidai, žadantys šviesią ateitį.
Ansamblį jau 40 metų globo
ja, finansiškai remia globėjai,
visuomenininkai Irena ir dr.
Leonas Kriaučeliūnai, kurie
aktyviai yra įsijungę į sukak
ties
ruošą, lėšų telkimą.
“Dainavos” dainos nenutilo
Rengiamas specialus “Dai
ir JAV. Čia atvykę dainaviečiai Čikagoje vėl susibūrė ir navos” istorijai skirtas lei
iki šiol tebedainuoja. Keitėsi dinys, kurį redaguoja žurna
laikai, keitėsi ansambliečiai, listas Juozas Žygas.
meno vadovai, dirigentai, bet
Sveikiname “Dainavą” šios
nepasikeitė “Dainavos” tiks reikšmingos sukakties proga
las: “Su daina į laisvę”.
ir linkime, kad jos dainos
Sukakties proga prisiminti dar daugelį metų skambėtų
ni darbštūs ansamblio stei po platų pasaulį, nešdamos
gėjai: Ed. Daniliūnas, pirmi svetingoje šalyje gyvenan
ninkavę valdybom, Albinas tiems tėvynainiams džiaugs
Dzirvonas, 50 metų dainavęs mą ir dvasinę atgaivą.

Naujieji dabartinės Lietuvos pašto ženklai, skirti XIX š. lietuvių tautiniams
drabužiams. Kairėje-dzūkai; dešinėje-žemaičiai Nuotr M. Pranevičiaus

dien tokie dalykai?
— Betgi dabar Velykos, tik
pagalvokit... - Felicija vėl, kai
kiti tyli.
Gal per visų galvas perskrie
ja tradicijos; juk beveik visi
lietuviai ir katalikais pakrikš
tyti. Labiausiai Felicijai suka
si galvoje mintys: kaip gi taip
žmogus pasiduosi lengvai tiems
monams, tiems modernių lai
kų prasimanymams... Štai ir
jų su Kostu duktė, ištekėjusi
ir likusi Rytuose, paskambina
retkarčiais: “Ką veiki, mama?”
- “O, dirbu, tvarkausi...” “Kaip
šventes praleisit?” - “Eisim
į pamaldas, paskui... Gal su
draugais, lietuviais...” - taip vi
sada jos pasišneka. Ir, žiūrėk,
jau skambina ji vėl: “Tai ir mes
Kūčias ruošiam, mama! Kaip
tu iškepi prėskučius? Pasa
kyk...” - Matai? Atsimena ir
pasimoko...
Vyrai eina savo keliu, pasi
dairydami ir į šalis, bet daž
niausiai numoja: “A, kaip žmo
na padarys... Tegu.”
Virgilijui sukruta kažkas
giliai, užsiminus Velykas. Pa
čioj vaikystėj, atsimena, sene
liai buvo pamaldūs. Tėvai, abu
mokytojai, ką gi darys? Bijojo!
Bet sakė jam, kad pakrikštytas
jisai, kaip kitaip? Ir Pirmajai
Komunijai ruošė, paskui va
žiavo toli - į kitą miestą... Ma
ma kalbėdavo jam apie Dievą,
bet į pamaldas... Kur ten! Mo
kytojai... Taip išvengė Sibiro...
A, bet taip sunkiai išsiveržus
į Ameriką, dabar jam vis tiek...
Daugiau pamatyt, daugiau...
Jis išplėstom akim, bet uždara
širdim žiūrėjo į dėdienę Fe
liciją.
Antanas vedęs be religinių
apeigų, nes Lietuvoje tebėra
gyva pirmoji žmona. Nijolės
tėvai, kad ir auklėję dukrą re
ligiškai, taip džiaugėsi atsira
dus žentui-lietuviui, kad ne
beliūdėjo dėl “sausų vedybų”be palaiminimo, be didelių iš
kilmių, svečių ir vaišių... Prie
linksmos, grakščios Nijolės
kibo įvairūs berniukai, tėvai
baiminosi, kad mergaitė ne
sukluptų, tai stumte išstūmė
kad ir už vyresnio vyro. O An
tanas, įsimylėjęs Nijolę ir sa
vo finansinę karjerą, pasiju
to visiškai laimingas, nebeno
rėjo nei vaikų, tik pakeliau
ti, pasižmonėti... Atsišaukus
iš Sibiro grįžusiai pirmajai
žmonai, jis duodavo kartais
pinigų Kostui ir Felicijai, kad
nusiųstų siuntinėlį, - pačiam
lyg ir nepatogu...

atsiliepia Kostas, linktelėjęs
pasausėlis, ilgakaklis.
Kadangi jo balse lyg maža
ironijos gaidelė, su rųpesčiu
pažvelgia į jį Felicija. Ji taip
gerai pažįsta savo vyro nuotai
kas! Tik ne visada, kaip ji sako,
perpranta jo giliąsias mintis.
— Ai, kaip čia greitai tems
ta! — Į neuždengtą langą žvilg
terėjusi, sučiulba Nijolė. —
Gal jau eisiu ir persirengsiu
į naktinius ...
— Ten viskas jūsų miegama
jame. Nedidelis, ką gi darysi.
Palikau šviesą, — paaiškina
Felicija ir jau mintyse sume
ta, ar užteks paklodžių ir už
klotų ...
Virgilijui
reiks
ant sofos, nėra trečio miega
mojo. Nors laimingi, kad ir
tokį namelį pasirūpino toli už
miesto, kad užteko sutaupytų
pinigų pradiniam įmokėjimui...
— Tai rytoj į Las Vegas, ge
rai?
Felicija net krūpteli, kai
Antanas ištaria tvirtu balsu,
lyg jų ankstesnį sumanymą už
antspauduodamas.
Jie gi visą dieną, vaikščio
dami prie ežeriuko, po apylin
kes klajodami, tarėsi ir ginči
josi: vieni — už Las Vegas, ki
ti — važiuot į šventovę didžia
jame mieste į lietuviškas pa
maldas — Prisikėlimą.
— Lyg nebūtų kur pasimelst
ir Las Vegas, yra ir ten šven
tovių ... — abejodamas, bet
nenusileisdamas tvirtino An
tanas.
— Į Las Vegas, į Las Vegas!
Noriu pamatyt vaidinimų, no
riu palošt... — čirškia Nijolė.
— Pamatyt... Nuogų mer
gų? ... Pakreipęs lūpas šyp
teli Kostas, nežinia, ironi
zuodamas ar pasidžiaugda
mas.
— Ir aš esu girdėjęs iš turis
tų: stebuklai, ne vaidinimai!
Kokie ten menininkai, muzi
ka, šokiai, puiki šokių choreo
grafija ... — Virgilijus jau
mintyse žavėjosi, reiškė ir gar
siai.
— Ne tiek choreografija,
kiek pulkas pusnuogių mergi
nų, —■ prideda Kostas.
— Nežinau ... Mus nusivežė
tenai kartą kaimynai — nepa
tiko man! — atsidūsta Felici
ja. — Pinigai iš rankų tekėte
teka į tų, kaip juos vadina, į
mafijozų metalines dėžes, į jų
kišenes. O šokiai... Nagi,
Kostas, nesuspėjęs baigti
gražu ir . . . nuodėminga.
studijų humanitaras, dėl duo
— Bet mums, turistams, įdo nos dirbo fizinius ir raštinišmu, - taria Antanas, - negi kas kus darbelius. Taip su savo

Felicija, rasta gera mergaite
dar Vokietijos stovyklose, už
augino ir dukterį, taupiai gy
vendami susidėjo kiek pinigė
lio... Pagaliau jam atsibodo
po aprūkusias čikagas, o ir
sveikata ėmė šlubuoti, tai pa
traukė abu į Kaliforniją, su
sirado tolokai už didelio mies
to kuklų namelį... Apsitvarkė,
net sodelį įsiveisė (kaip Lie
tuvoj). Dirbo ir čia abu - Kos
tas fabrikėly, prie popierių,
Felicija valė aplinkinių tur
tuolių namus... Ir ko? Užsidir
ba, po šia šviesia saule gyve
na, čia pat ežeriukas, palmės,
brolis Antanas iš Niujorko ap
silanko retkarčiais...
Kambary jau mėlynavo prie
tema, pro langą dunksant me
džių šešėliams. Tyloj visi gal
vojo: ar apie Velykas? Nebū
tinai. Mintys klajojo toli ir vėl
čia pat. Kiekvieno kitokie bu
vo tie gyvenimo tolimi keleliai,
kiekvienas kitaip rezgė mintis
su dabartimi. Virgilijus ir vėl
kartoja:
— O pas jus čia gražu! Pas
mus tai niūru, šalta...
Jis tai sako taip dažnai, kad
niekas dabar neatsiliepia. Ni
jolė niūniuoja, vyrai kartais
nusišypso, tai vėl suraukia
kaktas susimąstę.
Tik Felicijai maudė krūtinėj
nerimas. Kaip čia dabar... Di
delė šventė, o jie - pramogų
lėks ieškoti, abejotinų... O gal
jai, kaip šeimininkei, likti na
mie? Nueitų pėsčia į ne taip
tolimą šventovę (na, ką reiš
kia penkios mylios?), pasimels
tų (už visus), “Aleliuja” gies
mėmis atsigaivintų. Valgio
svečiams įdomesnio pagamin
tų... Kad tik tas Kostas nebe
kosėtų...
Lyg nujausdamas žmonos
mintis, žvilgterėjęs į ją, Kos
tas atsikrenkščia, pasijudina
kėdėj, galvoja: “Et, tie miesčionys! Tuoj pramogų, vaizdų,
mergų... Kas ten Las Vegas jų
laukia? Metalo, pinigų barškė
jimas, triukšmas, dirbtinės
šypsenos... Žmogus - kaukė!
Gyvenimo ten parodija! Ge
riau po palme įsižiūrėt į de
besėlius, plaukiančius kaip
(Nukelta į 7-tą psl.)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė

optometristė
1551 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A5
(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal
susitarimą
Telefonas 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais

Neužmirštama Razutienė ir jos “Spindulys”
IGNAS MEDŽIUKAS
“Ona Razutienė ir Los Ange
les jaunimo ansamblis Spin
dulys”. Tokiu pavadinimu 1994
m. pabaigoje iš spaudos išėjo
knyga, kurioje chronologiškai
pasakojama apie mokytojos
Onos Razutienės veiklą su Los
Angeles lietuvių jaunimu nuo
1949 m. iki jos staigios mirties
1987 m. vasario 28 d.
Ona Dapkutė-Razutienė, Že
maitijos ūkininkų duktė, Tau
ragės mokytojų seminarijos
auklėtinė, pradžios mokyklos
mokytoja, kaip buvo įprasta
Lietuvoje vadinti kaimo “liktarna”, šalia pedagoginio dar
bo mokykloje pasireiškė dau
geriopa veikla už mokyklos
ribų. Tam ji buvo pasiruošu
si, nes vasaros atostogų me
tu lankydavo įvairius kursus,
kurie jai padėjo pasireikšti
ir kitose srityse dirbant su
jaunimu. Ypač stipriai įsijun
gė į jaunimo auklėjimo darbą
mokykloje, lavindama jauni
mą lituanistikoje ir mokyda
ma tautinių šokių bei lietu
viškų dainų Los Angeles mies
te. Ji čia jaunimui atidavė
beveik 38 metus, mokydama
prel. J. Kučingio įsteigtoje
šeštadieninėje mokykloje, o
vėliau ir parapijos mokyklo
je, vadovaudama jaunimo an
sambliui “Spindulys”.
O. Razutienė surengė dau
gybę sceninių vaidinimų, į ku
riuos įjungdavo tautinius šo

kius. Ji kiekvieną jaunuolį
pratino reikštis scenoje. Su
tautinių šokių ir dainų progra
momis ji buvo žinoma ne tik
savojoje gyvenvietėje, bet ir
daugelyje vietovių už jos ribų.
Daug kartų su “Spindulio” an
sambliu buvo kviečiama atlik
ti programas amerikiečių pub
likai. Ji iškėlė lietuvių vardą
dar tuo metu, kai Lietuva buvo
okupuota ir jos laisvės viltys
buvo dar tolimoje perspekty
voje. Ypač įspūdingos būdavo
jaunimo metinės šventės, ku
rių programos būdavo atlieka
mos ištaigingose salėse, kaip
pvz. Hollywood Palladium.
Kai daugelis bijojo rizikos,
ji viena išdrįsdavo ir išeida
vo su pelnu arba bent lygio
mis.
O. Razutienė buvo tapusi
beveik legendine asmenybe.
Ji su savo vadovaujamu “Spin
duliu” dalyvavo visose dainų
ir tautinių šokių šventėse, ap
keliavo Europą, Australiją,
Pietų Ameriką, pasirodydama
ne tik lietuvių telkiniuose,
bet ir kitataučiams per tų
kraštų televiziją.
Šioje
knygoje
sužymėta
“Spindulio” kronika. Pagrin
dinė ansamblio jėga buvo jo
vadovė O. Razutienė. Ji ir mi
rė, atlikdama programą Užga
vėnių baliuje. Nors nepriklau
somoje Lietuvoje mokytojai,
ypač pradinių mokyklų, nebu
vo labai gerai atlyginami, bet

O už lango - stebuklas...
(Atkelta iš 6-to psl.)

mintys... Dieną ir naktį min
tys - iš praeities, jaunystės geros, iš dabarties - nelinks
mos, vis tie amžini klausimai kur einam, kodėl... Apie žmonių
praeinamumą, apie begalybę
tautų ir žmonijos gyvenime.
Apie mirtį - kas ji žmogui? Kas
ji būtų tautai? Apie kančią,
kurią neišvengiamai pažįsta
kiekvienas ir čia, ir ten... Ar
po mirties nebebus kančios?
Negali būt, kad žmogus tik su
birtų į dulkes - daugiau nieko?
Pq, tiek išgyventų gęrų ar b)ogų įvykių, darbų, mokslų, kūry
bos... Koks tas amžinybės pa
vidalas, kokia ramybė - už ne
ramybės gyvenime? Nejaugi
nėra išsipildymo? Štai, gim
toj žemėj prasiskleidi, prakun
ti, sieki tobulėjimo, žinių... Ir
tave išstumia! Kažkokie pavi
dalai - argi jie žmonės? Šlykš
tūs, agresyvūs, egoistai, gro
buoniški... Išstumia, užgožia
melu ir apgaule, nubloškia į
pasviečius... Ir tu ropok lyg
vabalas, ieškok tik trupinio,
šiaudo užsikabinti... Ar bent
miege randi ramybę? Ne! Pa
sąmonėj dingojasi prarasti na
mai, gimtinės sodai, prasilenk
ti ar palikti mylimieji, nesu
grąžinamai nublokšti nuo ta
vęs žmonės, kuriais žavėjaisi,
iš kurių mokeisi, kuriuos my
lėjai... -Kostui nulinksta galva.
Virgilijus didelėmis akimis
skverbiasi pro langą į tamsą,
ir jame plūsta viltis: pavažinės po Ameriką, nukaks štai ir
į garsų Las Vegas - lošimų

miestą, pamėgins... O gal iš
loš, gal ir labai daug? Dėdės
juk duos dolerių pradžiai, ne
gi loši penkiais pirštais? O, čia
buvę turistai juokiasi apie gra
žias kojas, šokant balandėliais
virpančias kūno viršutines da
lis... Jis atsikrenkščia ir ap
sidairo: prietema, gal minčių
neišgirs...
Taip, jie galėtų duoti ir dribtelti! Ne tik lošimams. Vienas
Niujorke turi namus (ar butą?),
kitas čia - gražiojoj Kaliforni
joj... Tik jų taupumas! Dėdie
nė Felicija ir -bananus perka
tik nupigintus, ir drabužius
atsargiai renkasi... Žinoma,
duos jam išdėvų. Jau ir Nijolė
pasiūlė, nes per daug turinti,
spintos pilnos... “Reiks priimt,
ką darysi, gal žmona tuos sku
durus į Gariūnus išdangins...
mąsto Virgilijus. - “Geriau nu
mestų man po tūkstantį, kitą...”
su viltimi dairosi į giminaičių
veidus. Ir susigūžia: kad tik
minčių jo nepajustų - nepato
gu, geriau susiprastų patys bū
ti dosnesniais...
Antanas mintyje savus pla
nelius audžia. Niujorke su
staigiai krintančiais vertybių
popieriais prarado pinigų,
gal atsigaus Las Vegas loši
mais? Jis neblogai moka loš
ti kortomis, tik nėra iš ko di
desnes sumas “statyti”, nes ir
Virgilijaus kelionę apmokėk,
ir į Kaliforniją nuvežk...
Sunkios mintys Nijolės ne
vargina. Džiūgavo atskrisdama, gėrėjosi Felicijos rank-

Dail. VYTAUTO KASIULIO kūrinys “Gėlininkas” (aliejinė tapyba)

jie savo įsipareigojimus ge
rai atliko. Nenuostabu, kad
1941 m. sibiriniai trėmimai
proporcingai
palietė dau
giausia mokytojus. Okupantai
žinojo, kad jie buvo svarbiau
si patriotizmo bei tautiškumo
ugdytojai.
Jei Los Angeles lietuvių tel
kinyje daug jaunimo pramoko
gražiai lietuviškai kalbėti,
sukūrė lietuviškas šeimas,
yra didelis mokytojos O. Ra
zutienės nuopelnas. Tai rodo,
ką gali padaryti vienas žmo
gus, dargi moteris, jeigu ji yra
ryžtinga, aukoja savo jėgas ir
laiką.
Išėjo knyga su daugybe ilius
tracijų, primenančių lietuviš
kos dainos ir tautinio šokio
meną. Jau daugelis buvusių
šio ansamblio narių sukūrė
lietuviškas šeimas ir jų at
žalynas įsijungė į “Spindulio”
ansamblį, vadovaujamą Dan
guolės Razutytės-Varnienės.
Velionė paruošė šio darbo tęs
tinumui savo dukrą, kuri, ei
dama motinos pramintais ta
kais, ryžtingai atlieka įsipa
reigojimus lietuviškam jauni
mui.
ONA RAZUTIENĖ IR LOS AN
GELES JAUNIMO ANSAMB
LIS “SPINDULYS”. Redaktorė
— Valerija Baltušienė. Vir
šelis — Rasos Matulaitytės.
Techninis redaktorius — Leo
nas Vaitaitis. Išleido Los An
geles
jaunimo
ansamblis
“Spindulys”, Los Angeles, Ca
lifornia, 1994 m., 326 psl.

darbiais ir gėlėmis. Po langais
jau hiacintai, narcizai kvepia.
Jos mama sakytų: “Kaip Lietu
voj”... O Niujorke paliko snie
gą, ledą ir drėgmę. Ji viskuo
džiaugiasi: ir gražiu saulėly
džiu pro palmes, ir prietema,
tamsa, o dabar, Felicijai švie
są uždegus, nušvitusiu tvar
kingu, jaukiu kambariu...
Antanas, jau su pagurkliu ir
“autoritetu” - solidžiu pilvu
ku, nuolat žvilgčioja į žmoną.
Nijolė - jo paguoda ir finan
siniuose pralaimėjimuose, ir
dar labiau laimėjimuose, nes
ji taip gražiai moka jo pinigė
lius išleisti... Jiedu - laimin
ga pora.
Kostas mintyse kartais ap
gaili brolį. Gabus ir geros šir
dies, iš jaunystės būdavo rim
tas. O štai likimas, kaip ir dau
gelio, išbarstė jo šeimą, liko
vienišas. Pirmoji brolienė protinga, ištikima, neišlaidi.
Mokyta ir graži. O ir ji ten vie
niša, kito neieškojusi... Anta
nas neiškentė, vienuma - ne
jam. Kostas Nijolės broliene
nelaiko. “Gerai, jei sutaria,
bet...” - Šiomis mintimis tik
su Felicija pasidalina.
— O pas jus čia nuostabu!
Gražu ir šilta... O tai kaip su Las
Vegas? - Virgilijus neužmiršta
savo reikalų ir svajonių.
— Tai argi jau tikrai? - Feli
cijos balse abejojimas ir viltis.
— Žinoma, kad važiuojam! Ar
tilpsim visi, Kostai, į tavo ma
šinėlę? - Kiek pasididžiavimo
Antano balse: negi prilygs se
na ano mašinėlė jo “kadilakui”?
— Aišku, sutilpsim! Aš ne
stora.. - susijuokia Nijolė.
Kostas žiūri į savo žmoną,
tyli. Jie neturi pinigų švais
tyti lošimuose... Tik sutaisė
namo sienas, po žemės drebė
jimo įskilusias... Be to, laiko
gaila. Geriau pailsėtų, pamąs
tytų, gal parašytų straipsnį
lietuvių spaudai, prašo... Bet
svečiai... Negi laužysi jų no
rus? Jis permato brolį, juo la
biau - Virgilijų. Visi jaunieji
iš Lietuvos nori daugiau žino
ti, pamatyti, na, ir pramogų...
Jiems atrodo taip lengvai visa
pasiekiama: tik čiūkšt mašina...
“Kokia kvaila padėtis! Jie
mano, lyg mes jiems skolingi.
Siusk, duok, apmokėk kelionę,
priimk, vežiok, dar dovanų...
Jie, matai, kentėjo! Gal jų tė
vai, seneliai, tiesa, iškentėjo
sibirus ir kalėjimus, prievar
tas... O mes, tarytum, be jokių
vargų vietą turtingame krašte
radom, tarytum visa mums bu
vo veltui duota, ir plaukom
dabar lyg inkstai taukuose...” Džiūvo jam gerklė nuo šių min
čių, ėmė kosulys ir beveik no
rėjosi čia pat nusispjauti...
— Čia gražu pas jus... - Ne
be taip garsiai Virgilijus pa
kartoja.
— Gal nieko būtų išvažiavus,
jei ne Velykos- Prisikėlimas,padejuojančiu balsu dar mė
gina graudinti Felicija.
— O, aš mėgstu Velykas! Brolienės minčių nesupratusi,
linksmai atsiliepia Nijolė. Margučiai, visi linksmi, ska-
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(1 KlILTŪRhEJE VEIKLOJE
Keturiasdešimt antroji Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitė
liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. įvyks
Vokietijos Huettenfelde, Vasario
šešioliktosios gimnazijos Romu
voje, 68623 Lampertheim, Lorscherstr. 1. Savaitės organizato
riai yra miuncheniečiai Alina Gri
nienė ir inž. Robertas Šneideris,
programos vadovai (moderato
riai) — vilnietis Darius Kuolys
ir Viernheime gyvenantis Vincas
Natkevičius. Dalyvius registruo
ja ir informacijas teikia A. Gri
nienė Vokietijoje šiuo adresu: A.
Grinius, Diamantstr. 7, 80995
Muenchen. Tel. 089-1504471. Pa
skaitas skaitys: “Penkiasdešimt
metų didžiajam lietuvių egzodui
ir kas toliau?” — Vincas Bartu
sevičius (Wittlich), “Lietuvos
moteris: tarp virtuvės ir parti
jos” — Viktorija Daujotytė (Vil
nius), “Žvilgsnis į Juozo Girniaus
filosofiją” — Vincas Natkevičius
(Viernheim), “Kodėl Lietuvos
kultūrininkai
bijo Bažnyčios?”
Lietuvos seimo narė ROMUALDA HOFERTIENĖ, lankydamasi Ameri
— Vaidotas Žukas (Vilnius), “Vy
koje, aplankė ir poetą BERNARDA BRAZDŽIONĮ
tautas Vaitiekūnas ir jo palikimas”
— Antanas Sabalis (Niujorkas),
“O. Milašius, iš gimtosios padan
Tarp savųjų
gės bežiūrint, ir pasikalbėjimas
Ištiesk man ranką nepažįstamasis,
apie paryžiečius iš tos pačios pa
Šį vakarą pabūkime kartu
dangių mėlynės” — Žibuntas
Mikšys (Paryžius), “ ‘Atlydžio’
Ir jaunystėje išmokta daina aplankysim
metas Lietuvoje” — Vytautas Ku
Žemę, kur užaugom aš ir tu.
bilius (Vilnius), “Šiuolaikiniai
Man nesvarbu, kad esi buvęs —
Lietuvos filosofai” — Tomas So
Iš puikaus miesto ar vargingo kaimo.
deika (Kaunas), “Lietuvos poli
Man tu tik sesė ir brolis lietuvis,
tinės partijos 1990-95” — Virgi
O mes visi didvyrių ainiai!
nijus Valentinavičius (Vilnius,
Praha), “Organiškos valstybės
Ne, mes nematėme dailiųjų vaidilučių
samprata Lietuvoje: kūrėjai, rai
Bebudinčių prie šventosios ugnies
da, vertinimai” — Algimantas
Ir negirdėjom Krivių krivaičio
Jankauskas
(Vilnius), “Lietuvos
Kanklėm apdainuojant praeities.
Didžiosios Kunigaikštijos tra
Bet mes užaugome laisvoj Tėvynėj —
dicija ir šiandieninės Lietuvos
raidos kryptis” — Darius Kuolys
Mes savų dirvonų ir laukų vaikai.
(Vilnius). Savaitę papildys tra
Ir visi mes greit sugrįžti pažadėjom,
dicinė “Tėvynės valandėlė” ir li
O daugelį jau apkabino svetimi kapai.
teratūros vakaras, kurin yra pa
Tai nors šį.vakarą tu, nepažįstamasis.
kviestas žymusis Lietuvos poetas
Tarp savų pabūkime kartu
Justinas Marcinkevičius. Koncer
Ir jaunystėje išmokta daina aplankykim
tą surengs iš JAV atvykusi sol.
Žemę, kur užaugom aš ir tu!
Audronė Gaižiūnienė, sopranas.
Zita Kaulienė,
Dalyviams yra numatytos ekskur
Vancouver, BC
sijos į Heidelbergą, Wormsą ir
Speyerį.
nūs valgiai...
veidu, palmių lapai sublizga
Leonardas Žitkevičius, poetas
Mamos dukręlė! Gal pati nė žalsvu sidabru, sodo medeliuo ir žurnalistas, gimęs 1914 m. lap
ra virusi nėr kepusi, tik pri se rasa pakimba ir žėri lyg dei
kričio 6 d. Vabalninke, dabarti
simena...
>!'
mantai. O vieną vaisinį mede niame Biržų rajone, po ilgos ligos
— Aš ir margučių rytdienai
lį - tarytum balto angelo spar mirė Niujorko Bruklyne š. m. ko
jau turiu... - Felicija nuolai
nas užkliudęs: išsiskleidę bal vo 6 d. Velionis buvo pašarvotas
džiai vilioja...
ti balti žiedeliai tarp žėrin M. Shalinso šermeninėje. Ten su
— Rytoj anksti išvažiuojam! čios lapų rasos.
juo Lietuvių rašytojų draugijos
Antanas pertraukia Feliciją.
Nuskambėjus žadintuvui, pa ir JAV LB Niujorko apygardos
— Tik nepamikit... - su abe
šoka visi iš lovų, bet į didįjį vardu atsisveikino Paulius Jur
jone šypteli Kostas.
kambarį pirmoji ateina Nijo kus, maldas sukalbėjus Apreiš
— Aš gi mėgstu ir giesmes,
lė, atitraukia užuolaidas. (Fe kimo parapijos klebonui kun. Vy
Aleliuja, gražiai apsirėdžiu licija virtuvėj barškinasi...). tautui Palubinskui ir Tėvų pran
sius žmones...
Žvilgteri į sodą, jai apraibsta ciškonų vienuolyno Bruklyne vir
Dabar Virgilijus pertraukia
akys. Toks padangės mėlynu šininkui kun. Pranciškui GiedgauNijolę:
mas, toks vandens lašelių spin dui, OFM. Palaidotas kovo 10 d.
— Pasidžiaugsit, dėdiene, ir
dėjimas! O tas medelis... Juk iš Apreiškimo parapijos švento
Las Vegas. Amerikoj visur tai vyšnia! Tokia buvo jos tė vės Cypress Hills kapinėse, ša
gražu!
vų namuose, tik žydėdavo žy lia žmonos Zenonos RajauskaiO Felicija į brolienę:
miai vėliau.
tės-Žitkevičienės, mirusios prieš
— Aš tai namie pasilieku.
— O, my God! Kaip švaru, trejus metus. Liko abiejų tėvų liū
Gal su manim, Nijole? - švel kaip gražu! Velykose - negi dintis sūnus Eugenijus. Velionis
niai į ją šypsosi.
sniegas? Ne, ne! Žiūrėkit, žiū buvo baigęs literatais pasižymėju
— O, aš noriu važiuot su sa rėkit, eikšekit, - šaukia Nijo sią Biržų gimnaziją. Lietuvių li
vo Antanėliu... bet kur. Gerai,
lė susijaudinusi plonu balseliu. teratūrą studijavo Vytauto Di
brangusis?
— Kas, kas atsitiko? - Artina džiojo universitete, bet persikė
— O jei “brangusis” imtų ir
si Antanas, paskui jį Felicija, lė Klaipėdon ir 1938 m. baigė
nevažiuotų? - pasišaipo Kostas.
Kostas... Sužiūra visi pro lan Klaipėdos pedagoginį institutą.
— Tai jau ne! Meiliai į vyrą gą ir tyli. Lėtai prisiartina Vir Išbandęs mokytojo darbą, tęsė
žiūrėdama, Nijolė sako tvirtai:
gilijus:
lituanistikos studijas atgautame
“Nebent aš susirgčiau... tada
— Ja, ja, čia pas jus tikrai Vilniaus universitete. Vokiečiams
su manim, brangusis, liktum,
uždarius aukštąsias mokyklas, ve
gražu. Bet ir Lietuvoj būna...
argi ne?”
Nijolė ekstazėj. Žiūri atlo lionis 1942-44 m. dirbo redakto
— Nešnekėk niekų! - Anta šus! galvą, pradžioj beveik riumi Lietuvos valstybinėje lei
nas žiūri į šalį, neišduodamas
spiegiančiai, paskui ramiau dykloje ir Kauno radiofono litsentimentalumo.
ratūros skyriuje. 1944 m. vasarą
ir ramiau kalba:
“Matai kokia?” - rausta Feli
— Už lango - stebuklas! Ar pasitraukęs Vokietijon, pokaryje
cija. - “Su vyru... Gal ir aš tu matot? Koks dieviškai gražus darbavosi Augsburge leistų “Ži
rėčiau nesiskirt.”
burių” redakcijoje. Velionis, at
stebuklas...
Vyrai iš vakaro aptvarko au
— Tikrai...- atsidūsta Anta vykęs į JAV 1947 m., įsikūrė Niu
tomobilį, grįždami šnekteli...
nas. Jo sentimentalumas irgi jorke. Pradžioje žurnalistinį dar
Antanas giria savo Nijolę, gir pajudintas.
bą tęsė “Amerikos”, o 1968-84 m.
di, davatkėlė buvusi, net ver
— Graži pas jus gamta. Bet — “Darbininko” redakcijose. Ei
kusi - be “šliubo”, o dabar...
ir pas mus... - Tyliau kalba ir lėraščius pradėjo rašyti ir spaus
Kostas pasisako už savos žmo Virgilijus.
dinti 1927 m. “Žvaigždutėje”. Tad
nos “tvirtumą” - už tai ją
— Velykos šiemet anksti, o jo didžiąją kūrybinio palikimo da
gerbiąs...
lį sudaro eilėraščių rinkiniai vai
jau žydi... - šypsosi Felicija.
Nijolė, nugirdusi Feliciją, kams ir jaunimui — “Čyru vyru
— O man keista, kad jūs to
pavasaris” (1935), “Su tėvelio
kius dalykus net svarstot - lyg iš sapno pabunda:
— Taip, Velykos... Prisike kepure” (1938), “Muzikantų bri
šventė, Velykos... Ateina ir
praeis. Pamaldos... Na, galima lia ir gamta. O, Dieve, kaip ten gada” (1941), “Tarp tūkstančio
nueit į Vasario 16-tos... - sako sode gražu! Antanai, girdi, mie žvaigždelių” (1944), “Nemunėlio
lasis, aš noriu Velykų! Aš no šnekos” (1945), “Saulutė debesė
Virgilijus.
riu
girdėt “Aleliuja”! Supran liuos” (1953), “Aš nelauksiu, kol
— Aš vis tiek sakramentų ne
užaugsiu” (1985). Suaugusiems
ti,
brangusis?
gaunu po antros žmonos...
skirtai poezijai atstovauja L.
Antanas
žvelgia
tai
į
langą,
— Taip, Antanai, negauni.
Žitkevičiaus eilėraščiai litera
tai
į
žmoną,
vėl
į
langą...
Už
vi

Bet ar tavo vidus pasikeitęs?
tūros metraščiuose ir 1955 m. iš
sų
nugarų
stovėjęs
Kostas
girdi
Paveldėtas iš protėvių, kur ir
leistas lyrinių ironijų rinkinys
kaip bebūtum. - Kosto balsas visų kiekvieną žodį ir jaučia “Daiktai ir nuorūkos”. Velionį
kiekvieno
mintis...
Jo
duslus
duslus, lyg iš gilaus šulinio.
balsas dabar ypatingai rimtai betgi labiausiai išgarsino slapy
vardžiais pasirašyti satyrinių ei
Tą naktį ne visi greit užmin nuskamba:
ga. Kai kurie svarsto, abejoja,
— Važiuojam visi į Prisikėli lėraščių rinkiniai — Runcės Dansu savim kovoja... Iki nuovar mą. Las Vegas palauks...-Feli dierino “Šilkai ir vilkai” (1950)
gis pagaliau visus parbloškia.
cija prisiartina ir apkabina ir Balio Pavabalio “Vizijos prie
Naktį užeina geras debesiūkš vyro pečius. O Nijolė nesitrau televizijos” (1957). Gaila, kad
tis, palyja, oras kiek atšyla. kia nuo lango, šnibžda ir gar šio talentingo poeto skrydžių spar
nus apkarpė ir iš jo žurnalistinį
O dienai prašvitus, debesims siai kartoja:
nusistūmus, vaje, vaje! Tekė
— Dieve, už lango — tikras darbą atėmė insultas 1984 m. ru
denį.
dama saulė nušvinta skaisčiu stebuklas!

Anykščiuose buvo atgaivintas
ir vėl surengtas VI-sis mėgėjiškų
dokumentinių filmų festivalis
“Dokumentika 94”. Lietuvos ki
no mėgėjų sąjunga jį surengė po
šešerių metų pertraukos.
Utenos rajono literatus jungia
prieš vienuolika metų įsteigtas
“Verdenės” klubas, turintis apie
tris dešimtis bandančių rašyti na
rių. Jų geras trečdalis jau yra iš
leidęs savo kūrybos knygas arba
tuos kūrinius skelbia Lietuvos
spaudoje. Du uteniškiai yra pri
imti ir Lietuvos rašytojų sąjun
gom Tradicija tapo “Verdenės”
klubo Utenoje kasmet surengia
ma ataskaitinė šventė “Gimtoji
žemė”. Šiemet ji buvo sukaktu
vinis dešimtasis renginys, įvykęs
Aukštakalnio vidurinėje mokyk
loje. Daugelis šventės dalyvių
Utenoje pirmą kartą išgirdo sa
vo eilėraščius skaitantį Užpalių
parapijos kleboną, du poezijos
rinkinius išleidusį Edmundą Rin
kevičių, debiutuojančias Dauniš
kio vidurinės mokyklos mokslei
ves Laurą Bivainytę ir Skaistę
Daščioraitę. Antano Miškinio
devyniasdešimtosioms
gimimo
metinėms skirtą eilėraštį per
skaitė su juo nemažai bendravęs
Mindaugas Stundžia. Aukštakal
nio vidurinės mokyklos mokslei
viai atliko muzikinę literatūrinę
kompoziciją, sukurtą pagal A.
Miškinio eilėraščius.
Šventės
metu paskiriama ir įteikiama Ute
nos rajono literatūrinė premija
už geriausią knygą ar spaudoje
paskelbtą kūrinį. Septintoji pre
mija šiemetinėje šventėje buvo
įteikta Aukštakalnio vidurinės
mokyklos mokytojui Stepui Eitminavičiui, 1994 m. išleidusiam
miniatiūrų knygą vaikams “Me
tai, žaibo nušviesti”. “Pieno
lašo” Utenos skyriaus pirm. Bi
rutė Saladžiuvienė apdovanojo
konkursinio rašinio apie motiną
laimėtojus ir jų mokytojus. Ute
nos centrinė biblioteka šiemet
gavo brolių Miškinių — poeto
Antano (1905-1983) ir pedagogo
Motiejaus (1898-1974) vardus.
“Verdenės” klubu rūpinasi Anta
no ir Motiejaus Miškinių Utenos
centrinės bibliotekos direktorė
V. Garunkštytė ir bibliotekinin
kė R. Stakėnienė. Spaudai jau
baigiamas ruošti antrasis “Ver
denės” klubo narių almanachas.
Justinas Marcinkevičius, po
puliariausias
dabartinės
Lie
tuvos poetas, amžiaus šešiasdešimtpenkmečio proga kovo 14 d.
buvo pagerbtas akademiniais
skaitymais “Poeto ir akademiko
Justino Marcinkevičiaus kūryba”.
Juos surengė Lietuvos mokslų
akademija, Vilniaus universite
tas, Lietuvos rašytojų sąjunga
ir Mokslininkų rūmai Vilniuje,
Mokslų akademijos salėje. Infor
macijų apie tuos skaitymus “Lie
tuvos aido” skaitytojams patei
kia dienraščio atstovas Liudvi
kas Gadeikis: “Justinas Marcin
kevičius — tokia lietuvių poezi
jos, ir ne tik poezijos, figūra,
kurios poveikio lauką junta tur
būt kiekvienas skaitantis žmogus.
Pasask prof. V. Zaborskaitės, jis
išreiškė daugelį esminių tautos
išgyvenimų per pastaruosius pen
kiasdešimt metų. Dar vaikas su
visa Lietuva išgyvenęs baimės ir
siaubo laikus, išmoko gyventi su
čiauptomis lūpomis. Bet vos prasi
dėjo šioks toks atšilimas, prabilo
liaudies dainomis. Šiemet sueina
keturiasdešimt metų, kai pasiro
dė pirmasis Justino Marcinkevi
čius poezijos rinkinys . . .” Jaut
riai skamba L. Gadeikio pateikia
mos paties Justino Marcinkevi
čiaus mintys: “Poetas pasakojo
biografiją — ir savo paties, ir sa
vo poezijos. Pirmoji poezijos pa
moka — tėvo kartu su visa šeima
giedamos kantičkos. Antroji —
liaudies dainos ir visa kita dar
gyva, tikra liaudies kūryba. Be
šito liaudiškosios pasaulėjautos
pamato poetas neįsivaizduoja sa
vo gyvenimo literatūroje. Vaikys
tėje aš mačiau, sakė poetas: už
vieno stalo sėdėjo tėvas, gamta
ir Dievas. Išėjo gamta, pasitrau
kė Dievas, mirė tėvas. Tik poezi
joje aš galiu juos susigrąžinti . . .”
Pateikdamas Justino Marcinkevi
čiaus prasitarimą apie savuosius
kūrinius, žurnalistas L. Gadei
kis pasakoja: “Pirmąja knyga,
kurioje užčiuopė savo temą, poe
tas laiko poemą ‘Kraujas ir pele
nai’. Joje — skaudi, tragiška tau
tos likimo tema, ir iki šiol tebe
rūpinti. Iš poezijos išskirtų rin
kinius ‘Liepsnojantis krūmas’,
‘Gyvenimo švelnus prisiglaudi
mas’, ‘Vienintelė žemė’, ‘Eilėraš
čiai iš dienoraščio”. Tačiau pa
grindiniu gyvenimo darbu laiko
draminę trilogiją ‘Mindaugas’,
‘Mažvydas’,‘Katedra”. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo
9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 6.50%
180-364 d. term, ind........... 6.75%
1 metų term, indėlius....... 6.75%
2 metų term, indėlius....... 7.00%
3 metų term, indėlius....... 7.00%
4 metų term, indėlius....... 7.25%
5 metų term, indėlius....... 7.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 7.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00%
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.25%
Taupomąją sąskaitą
3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................. 4.00%

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

Sutarties paskolas
nuo ......................

SPORTAS

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9.00%
2 metų ................. 9.25%

3 metų .................

9.50%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 Ir 3 metų ..... 7.75%

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

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

AKTYVAI per 57 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ELECTRICAL
ENGINEERING

BVL

ALGIRDAS NAKAS (antras iš kairės), veteranas slidininkas iš Floridos, daly
vavęs V-jų PLSŽ slidinėjimo varžybose Collingwood’e 1995 vasario 23-24 d.d.
Jis yra autorius pokalbio su Diana Jonkute iš Lietuvos ir Linu Vaitkum iš Colo
rado, šių varžybų visapusiškais laimėtojais. Kartu su jais pirmas iš kairės - Lie
tuvos slidinėjimo federacijos pirm. Algimantas Kepežėnas ir dešinėje - Dalius
Mišeikis, slidinėjimo federacijos sekretorius

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS

. VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

Ali THE

WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA •
35 METŲ PATIRTIS
Tel.

---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5.
telefonas (416) 766-5367
TV.

“Vyčio” žinios
Laikas atgaivinti anksčiau re
guliariai leistą klubo žiniaraštį.
Klubui augant, didėja informaci
jos būtinybė. Tikimės, kad ji eis
ne tik iš “viršaus”, iš valdybos, bet
ir tėveliai bei sportininkai kels sa
vo rūpesčius, mintis. Neperseniai
“Vyčio” klubo jaunieji krepšinin
kai dalyvavo Brantford mieste vy
kusiame CYO ir Bisons Alumni Paul
Mitchel vardo krepšinio turnyre.
Brantford CYO turi 675 žaidėjus,
iš kurių atrenkami reprezentaci
nių komandų žaidėjai. Visos koman
dos turi tvarkingas uniformas. Mes
savo vaikams perkame naujus dra
bužius gana dažnai. Ar nereikėtų
ir mums nusipirkti vienodus, su
klubo emblema. Galėtume juos kas
met keisti, nes vaikai juos vistiek
išauga. Uniformomis aprengti vai
kai būna drausmingesni. Gražiau
bei geriau jie atstovaus lietuviams,
pritrauks daugiau vaikų į mūsų
klubą. “Vyčio” jaunųjų krepšinin
kų treniruotės vyksta pirmadie
niais, antradieniais, ketvirtadie
niais. Norinčius įsijungti kviečia
me. Atsteigti “Vyčio" tėvų komi
tetą sutiko Darius Marijošius. Pa
dėkime jam visi ir sudarykime veik
lų tėvų komitetą. Visi laimėsime.
Neatidėliokime,
pasinaudokime
nuolaida ir iš anksto užregistruo
kime savo vaikus į rugpjūčio 2026 d.d. Wasagoje, Tėvų pranciškonų
stovyklavietėje, rengiamoje tra
dicinėje krepšinio stovykloje, skir
toje 8-16 metų amžiaus mergaitėms
ir berniukams.
Rimas Sonda,
“Vyčio” sporto klubo pirmininkas

Š. Amerikos lietuvių
šachmatų pirmenybės
1995 m. Š. A. individualinės šach
matų pirmenybės įvyks gegužės
20-21 d.d. Dievo Motinos lietuvių
parapijoje, 18022 Neff Rd., Cleve
land, Ohio. Tel. (216)531-4263. Vyk
do Klivlando LSK “Žaibas” šach
matų sekcija 4-rių ratų šveicarų
sistema. Laiko riba - 40 ėjimų per
90 min., pritaikant, jei reikia, 30
min. “Sudden Death” taisyklę.
Tvarkaraštis: šeštadienį, gegužės
20 d.: Registracija - 8.30 - 9.15 v.r.
I ratas-9.30 v.r., II ratas-1.30 v.p.p.;
sekmadienį, gegužės 21 d.: III ra
tas - 9.30 v.r., IV ratas - 1.30 v.p.p.
Varžybos vykdomos pagal oficialias
“FIDE” šachmatų taisykles. Dalyvių
skaičius neapribotas. Dalyvauti
gali visi lietuvių kilmės šachmati
ninkai, registruoti ŠALFASS-goje
1995 metams. Metinis nario mokestis
$4., rėmėjams - $10. Pradinės ne

kestis $20. JAV valiuta sumokamas
vietoje. Jauniams (17 metų ir jau
nesniems) - $10. JAV. Čekį rašyti:
Vytautas Nasvytis/Chess. Dovanos:
1) ŠALFASS-gos žaidynių plaketės
su medalionais už 3 vietas, b) dr.
Algirdo Nasvyčio atminimo perei
namoji taurė laimėtojui, c) Pini
ginės premijos už 3 vietas. Premi
jų dydis priklauso nuo dalyvių skai
čiaus, d) Specialūs žymenys jau
niams (17 m. ir jaunesniems var
žybų dieną).
Dalyvių registracija - iki 1995 m.
gegužės 13 imtinai, pasiunčiant
dalyvio registracijos lapą ŠAL
FASS-gos Šachmatų komiteto va
dovui Vytautui Nasvyčiui šiuo adre
su: Mr. Vytautas Nasvytis, 1234 West
Blvd., Cleveland, OH 44102. Tel.
(216)631-0210. Pavėluotą registra
ciją praneškite telefonu Vytautui
Nasvyčiui, arba faksu: (216)9434485. Motelis: Charter House Inn,
24800,
Euclid,
OH
44117.
tel. (216)261-1300. Dalyviai prašomi
atsivežti savo šachmatų komplek
tus ypač laikrodžius. Šios varžy
bos nėra registruotos USA Chess
Federation. Žaidėjų priklausomy
bė JAV ar Kanados šachmatų fe
deracijoms neprivaloma. Žaidė
jams įvertinimas teikiamas. Ofi
cialus USCF turnyro direktorius
- Edvardas J. Krygeris.
ŠALFASS-gos C. valdyba
ir šachmatų komitetas

Alpinistinis slidinėjimas
Kanadoje
ALGIRDAS NAKAS
Pasaulio lietuvių kalnų slidinė
jimo varžybos, įvykusios 1995 m.
vasario 23-24 d.d. “Mėlynuosiuose
kalnuose” Kanadoje, jau praeityje.
Dalyvių skaičium^ jos nebuvo gau
sios, tačiau daugeliu atžvilgių šis
lietuvių sporto renginys, be abejo
nės, laikytinas labai pavykusiu.
Organizacija be priekaištų. Daly
viai svečiai iš tėvynės buvo gražiai
ir broliškai priimti ir globojami.
Šeimyniškai “Šalfiečiai” A. Šileika,
R. Kuliavas, S. Krašauskas su talki
ninkais savo pareigas atliko be prie
kaištų. Svečiai - A. Kepežėnas, Lie
tuvos kalnų slidinėjimo federacijos
pirmininkas ir R. Girskis V-jų PLSŽ
darbo grupės pirmininkas - atvežė
puikius medalius ir dovanas laimė
tojams, taip pat savo kalbomis ir
sveikinimais
gražiai
atstovavo
V-sios Pasaulio lietuvių sporto
šventės bei Lietuvos olimpinio ko
miteto organizatoriams. Čia, Ka
nadoje, įvyko pirmoji mūsų didžio
sios sporto šventės dalis - kalnų
slidinėjimo varžybos.

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Visi slidininkai rungtynėms buvo
neblogai pasiruošę. Nei nuotaikos,
nei varžybinės dvasios tarpais spi
ginantys Ontario vėjai per daug
nedrumstė. Šias alpinistines var
žybas (slalomą ir didįjį slalomą)
tikrai galima įvertinti kaip nete
mo sportinio lygio pasirodymą, be
šališkai palyginant pasiektą lai
mėtojų laiką su kitų gerų slidininkų
pasiektu vidurkiu. Varžybų prestižą,
gerą lygį, suteikė šie puikūs slidi
ninkai: Diana Jonkutė, 20 m. am
žiaus iš Vilniaus, Romas Stanke
vičius 21 m. iš Vilniaus. Abu jie
turi puikų stilių, gerą orientaciją
bei brandžią ir agresyvią techniką.
Apgailėtina, kad jie abu turi tik
labai ribotas sąlygas jų rimtom tre
niruotėm. Nedažnos, tik pripuola
mos, treniruotės Karpatuose ir dar
retesnės Panerio pašlaitėse jų pro
gresą daro ribotu. Gal atsirastų
mecenatų šiems ir panašiems ta
lentams?
Šių varžybų pažiba, daug vilčių
teikiantis ir jau daug pasiekęs šia
me sporte, buvo "Mr. Colorado” (čia
taip “pakrikštytas”) - Linas Vait
kus. Čia Lino atsakymai į klausi
mus mūsų trumpame pasikalbėjime:
“Esu 21 m. amžiaus, Colorado uni
versiteto slid, ekipos narys - sti
pendininkas (šios mokyklos ekipa
yra pirmoje vietoje JAV). Colorado
valstijoje esu laikomas pirmuoju.
Finansines kompensacijas tegaliu
priimti tik labai ribotai, nors jas
teikti siūlosi nemažai įvairių firmų.
Dalyvauju ir tarptautinėse varžy
bose. Dar nesu sunkiai susižeidęs,
esu geros sveikatos, mokslas gerai
sekasi. Šį sportą mėgstu, dirbu su
gerais treneriais ir turiu vilčių atei
tyje. Į klausimą apie Lino olimpi
nius siekius, jei nepavyktų JAV
komandoje, tai gal norėtų Lietuvos,
atsakė, kad tokių minčių ir svajo
nių turįs. Iki sekančių žaidynių yra
dar ketveri metai, ko pakankamai
užtektų jo pilnam sportiniu! su
brendimui. “Na, jei viskas gerai ir
laimingai klotųsi, su malonumu
atstovaučiau Lietuvai”. Visi žavė
jomės Lino žaibiškais nusileidi
mais. Varžovai iš Vilniaus bei To
ronto stengėsi rodyti Linui konku
rencijos.
Įgyti nauji draugystės ryšiai pa
silieka šilti, nostalgiški. Iki pasima
tymo vėl po dvejų ar ketverių metų.

Skautų veikla

f

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Knygų rišykla

SAMOGmA1

“SAMOGITIA”
meniškai įriša

knygas bei žurnalus.

Lina Kuliavienė

ZK- F’lenys

3333 Grassfire Cres., Mississauga,

290 North Queen Street, Suite 112,

Toronto, Ontario M9C 5L2

“Vyčio” mergaičių krepšinio komanda su savo treneriais ARŪNU DULIŪNU
(kairėje) ir RYMANTA KAKNEVIČIENE
Nuotr. R. Sondos

Fax 416 620-8015

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis
i mane, skambinant bet kuriuo metu.

DKAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
FAX 234-5187

CHOLKAN insurance BROKERS LIMITED
■■ " 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TEODORAS STANULIS
1678 Bloor Street West

R E/MAX West Realty Inc.

[Toronto, Ontario M6P 1A9

(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų)

tel 416 769-1616,
nešiojamas tel. 416 802-1029

namų tel 416 231 -4937, FAX 416 769-1524,
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS
NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

Ont. L4Y 3J8.

Tel.(905) 625-2412

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu

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

8.95%
9.25%
9.50%
9.75%
9.75%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.75%
(variable rate)

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

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų,
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas • dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai •įvairūs cemento darbai •kiemų
sutvarkymas •prieplaukos «garažai »tvoros •židiniai •virtuvės,
vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas • šildymo ir vėsinimo
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. • 18 metų
patirtis (Nemokamas įkainavimas •Speciali kaina rudens ir žiemos
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien
tel

416 236-6000

ANTANAS
pirkimo ar pardavimo klausimais
GENYS
sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

Alvydui tel. 905-848-9628,
416-609-5108 (pager).

prašau man paskambinti.

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

AKTYVAI per “| QO milijonų dolerių

“PUNIA”

Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

IMA:
už asmenines

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

• Knygos “Lietuviškoji skautybė” leidybai aukojo: $1000 - s.
St. Kuzmas; $250-“Parama” kredi
to kooperatyvas; $100 - B. Molis,
J. Molis, V. Skrinskas, V. Morkū
nas, H. Stepaitis, I. Lukoševičie
nė, M. Vasiliauskienė, R. Otto, F.
Mockus; $50 - R. Žilinskienė, L.
ir V. Sendžikai, D. Gutauskienė,
Kazys Batūra, J. Vilimas. Dėkoja
me už aukas ir A. Vaičiūnui už
paslaugas. Aukų - prenumeratų
vajus tęsiamas. Kviečiami visi
prisidėti. Knyga, apimanti 19451985 m. skautiškos veiklos laiko
tarpį, jau atiduota spaustuvei. M.

Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti

WESTSIDE REALTY INC.

namų 766-5857

MOKA:

Atsitikimas, kurio buvo tikėtasi
Darius Kasparaitis “lietuviškasis
tankas”, ant NHL ledo daugeliui
Šiaurės Amerikos ledo ritulio aukš
čiausiosios lygos žaidėjų sukeldavo
siaubą. Jo pagrindinė užduotis bu
vo įbauginti varžovų puolėjus,
įblokšti juos į užtvaras, pargriauti
ant ledo ir ištraukti šlubuojančius
iš arenos. Kasperaičio muzika “tai
kaulų traškėjimas, plyštančių raiš
čių ir sausgyslių aimanos ...,” —
kalbėjo
Algirdas
Landsbergis
(“Laisvosios
Europos
radijas”).
Kaip žinoma, D. Kasparaitis rung
tynių metų Montrealyje buvo pats
sužeistas. Po kelio operacijos teks
jam nuo 9 iki 11 mėnesių ilsėtis.
Ką gi, sakoma: “Lazda turi du ga
lus ...” Sig. K.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS

6.50% už 90 dienų term, indėlius
6.75% už 6 mėnesių term, indėlius
6.75% už 1 m. term, indėlius
7.00% už 2 m. term, indėlius
7.00% už 3 m. term, indėlius
7.25% už 4 m. term, indėlius
7.75% už 5 m. term, indėlius
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.75 už 4 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
4.25% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

Countrywide

Tel. 416 767-9000

AA/XA
J _
PARAMA

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
I Tel. 1 -905-436-9903
FAX 1 -905-728-5745

k___

ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

KELIONĖS l LIETUVĄ
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą,
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną,
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų
gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS.
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v. į
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
’
Tel. 416-538-6570
A LG IS
FAX 416-538-9657
MEDELIS

Tebedega jo meilė tėvynei
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

A.a. Antano Rinkūno mirties dešimtmetį paminėjus
Sakoma, kad žmogų galima
pažinti iš jo darbų. Dideliu ir
neužmirštamu darbštumu pasi
žymėjo a.a. Antanas Rinktinas,
švietėjas ir bendruomenininkas,
iškeliavęs amžinybėn prieš de
šimtį metų Toronte. Daugiau
kaip šimtas lietuvių susirinko
jo atminimų pagerbti Mišiose
šeštadienį, balandžio 1, Lietu
vos kankinių šventovėje. Mi
šias aukojo kun. Vyt. Volertas
ir kun. Edis Putrimas. Po jų
šeima suruošė pietus artimie
siems Anapilio parodų salėje.
Prieš valgį mokytojas ir kul
tūrininkas Vitalius Matulaitis
pakalbėjo apie A. Rinkūno gyve
nimą ir darbus. Jis taip pat pri
statė mirties dešimtmečio pro
ga išleistą jo parašytų vedamų
jų ir straipsnių rinkinį “Negęs
tanti ugnis”. Ištrauką iš šio rin
kinio paskaitė Ant. Rinkūno
švietimo fondo narė Rūta Girdauskaitė.
Vedamajame,
pavadintame
“Dabarties kryžkelėse” ir spaus
dintame “Tėviškės žiburiuose”
1972 m. a.a. A. Rinkūnas ragino
visus paaukoti nors dalį savo
laiko lietuviškiems reikalams,
dalintis dvasiniu turtu su jau
nimu, dalyvauti dialoge su sa
vaisiais. Tai paskatinimas, ku
ris dešimtmečių eigoje nenusto-

sveikina fondo narius ir visuomenę

Ramona Girdauskaitė,

ŠV. Ųelyklį proga.

KLF valdyba ir taryba

‘5

4
$

TORO N T O*t
A. a. ANTANAS RINKŪNAS

A.a. Antano Rinkūno dešimtųjų
mirties metinių minėjime - velionies knygos “Negęstanti ugnis”
pristatyme A. Rinkūno švietimo
fondui aukojo: $140 - P. Krausienė; $100 - J. B. Danaičiai, E. S.
Kėkštai, B. Sapijonienė, E. Sondienė; $75 - S. ir dr. Pacevičiai;
$50 - D. R. Sondai, Z. A. Stančikai;
$30 - E. Ališauskienė, S. J. Andruliai, M. Tamulaitienė, R. A. Sapijoniai, R. A. Žilinskai; $20 - R. J.
Karasiejai, A. V. Ramanauskai, Č.
Senkevičius; $10 - G. Gaižutienė,
M. Karasiejienė, V. Sendžikas. Au
kotojams nuoširdus ačiū.
A. Rinkūno švietimo fondas
A. a. Juozo Siminkevičiaus 25
metų mirties metinių proga P. B.
Sapliai A. Rinkūno švietimo fon
dui aukojo $100. Dėkinga fondo

ja aktualumo. Taip ir kiti jo raš
tai lieka svarbūs, ne tik istori
ne prasme, jam aprašius išeivi
jos rūpesčius, Kanados lietuvių
bendruomenės veiklos raidą
bei savo apylinkės didžiuosius
pasiekimus, bet ir dėl pedagogi
nių patarimų bei tautiškumą
valdyba.
puoselėjančių minčių.
Kaišiadorių vyskupas J. Ma
Antano Rinkūno švietimo fon
I SOLD I
tulaitis,
prieš keletą metų ap
DAIVA
do pirmininkė Giedra PaulioCOLD UI e U.
lankęs
daugumą
Kanados lie
DALINDA.
nienė apibūdino fondo valdybos
OANKCR O
BBA, Broker
atliktą darbą spausdinant įvai tuvių parapijų bei vadovavęs
rius jo vadovėlius per praėjusį rekolekcijoms, Velykų proga
Tel. 416 231-5000
dešimtmetį
ir padėkojo visiems sveikina visus Kanados tau
FAX 416 233-2713
nariams bei prisidėjusiems prie tiečius: “Toje šventėje bū
Amerikos didžiausia namų
siu su jumis maldoje, prašy
spaudos darbo.
pardavimo įstaiga Kanadoje!
Svečiai buvo pakviesti apžiū damas Viešpaties malonių
rėti
leidinių pavyzdžius, nuot jūsų gyvenime ir darbuose”.
Islington-Kingsway
raukas bei kitą archyvinę me Jis yra “TŽ” skaitytojas —
Realty Inc.
džiagą, sutelktą parodėlėje. per šį savaitraštį seka Ka
Prezidentė, turinti 14 metų
Taipgi buvo galima įsigyti A. nados lietuvių gyvenimą, pri
Rinkūno knygą “Negęstanti ug simindamas dosnių Kanados
patyrimą, jums sąžiningai
nis
”. Prieš pietus invokaciją tautiečių paramą A. Jakšto
patarnaus.
sukalbėjo kun. E. Putrimas. Pa spaustuvei.
Nemokamas namo įvertinimas.
sistiprinę gražiai paruoštomis
Nijolė Ščiukaitė ir Jurgis
vaišėmis,
dalis
artimųjų
dar
Žukauskas,
populiarūs Lie
2908 Bloor Street West,
aplankė a.a. A. Rinkūno kapą tuvos solistai, su naujai pa
Etobicoke, Ont. M8X 1B6
Šv. Jono kapinėse. Dlv.
ruošta programa “Sugrįšk jau
nyste” atvyksta į Torontą ir
gegužės
2, antradienį, 7 v.v.
[ REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Toronto Lietuvių namuose at
liks estradinių, liaudies bei
Iki šiol Šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai
atgimimo dainų koncertą, da
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
lyvaujant muz. komp. Juozui
Tiškųi. V.K.
talas yra nelįečistmas, tiktai. palukano.s.skiriarpos liejuviškai
■ veiklai įvairiose srityse.
Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).
Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Sporto klubo “Vytis” berniu
kų (10-11 metų) komanda š. m.
kovo 31 — balandžio 2 d.d. Kitčenery įvykusiose Ontario
krepšinio pirmenybėse (OBA)
AAA klasėje iškovojo ketvir
tą vietą. “Vyčio” klubas svei
kina komandos trenerius To
mą Akelaitį ir Joną Karpį, žai
dėjus Kristoferį Akelaitį, Jo
ną Didžbalį, Petrą Johnson’ą,
Robby Khan, Arą Marijošių,
Adrian Serianni, Joną-Paulių
Stopay, Michael Visca, Mi
chael Williams ir Aleksą Zimnicką ir linki jiems geriau
sios sėkmės ateityje.
Algirdas Ruzgas, “TŽ” skaity
tojas iš Woodhaven, NY, lydimas B. Luno, balandžio 10 d.
lankėsi “Tėviškės žiburiuose”,
atnaujino prenumeratą ir do
mėjosi laikraščio leidyba.
Kun. E. Putrimas š. m. kovo
mėnesį lankėsi Lietuvoje, Seinijoje ir Vokietijoje. Klaipė
doje jis dalyvavo naujai įsteig
to Dvasinės pagalbos jauni
mui centro pašventinime, kur
apeigas atliko Telšių vysku
pas A. Vaičius. Kun. E. Putrimas ten dalyvavo kaip to cent
ro sumanytojas bei planuotojas. Iškilmes plačiai aprašė
vietinė spauda. Punske kun. E.
Putrimas vadovavo gimnazijos
mokinių rekolekcijoms, auko
jo Mišias Punsko, Seinų ir Ža
gariu šventovėse ir pasakė pa
mokslus. Taip pat jis vadova
vo Vasario 16 gimnazijos mo
kinių rekolekcijoms. Apie mi
nėtą dvasinės pagalbos cent
rą, kurio steigimą parėmė ir
Kanados
lietuvių
katalikų
centras, platesnė informacija
bus išspausdinta “TŽ”.
• -■ Ąir- -

Projektuoju ir gaminu paminklus,
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio)
pagal užsakovo pageidavimus.
Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

Irena Lukoševičienė, socio Tėviškės žiburiai • 1995. IV. 11 - Nr. 15 (2354) •
psl. 9
logė, jau keletą kartų kviesta
ir skaičiusi paskaitas Kauno
medicinos akademijoje, ba
Registruota masažo terapeute
landžio 18 d. išvyksta trim
savaitėm į Lietuvą, kur jai
b.sc., r.m.t
toje akademijoje bus suteik
20 High Park Blvd., Toronte.
tas garbės profesorės vardas.
Su ja vyksta ir dr. Petras Lu
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy”)
koševičius, taipgi keliais at
Priima pacientus pagal susitarimą
vejais, akademikų kvietimu,
savo moksline patirtimi da
Telefonas 41 6 536-5437
linęsis Lietuvos aukštosio
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
se mokyklose.
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
padengia pilnai ar iš dalies..
Audra Travel & Cruises Cor
poration kviečia visus balan
džio 23 d., 4 v.p.p. atsilankyti
į susitikimą su Lietuvos oro li
nijos LAL vadovais Lietuvių
D an t tų gydytoja
namuose (1573 Bloor St. W.).
Bus įdomios kelionių naujie
d.s., d.d.s.
nos, turtinga loterija, popie
tės kava su pyragaičiais.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Toronto pensininkų klubas
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171
1995 m. balandžio 25, antra
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
dienį, 12 v.d. “Vilnius Manor”
III aukšte rengia Atvelykio
1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7
pietus su trumpa programa.
(Priešais Lietuvių namus)
Tel.: 41 6-530-1 070
Bilietai gaunami pas T. Kobelskienę tel. 416 760-8003 ir
O. Juodviršienę tel. 416 7628944.
Dantų
Kanados piliečių savaitė šiais
metais parinkta balandžio 1723 d.d. prisiminti balandžio
d.d.s.
17-tąją, kai tą dieną 1982 m.
buvo pasirašytas kanadiečių
teisių ir laisvių dokumentas,
d.d.s.
tapęs konstitucijos dalimi.
Išsiuntinėtuose pranešimuose
d. d.s. M.S. Dip. Orth.
ir specialiuose plakatuose
primenama,, kad be teisių ir
(Orthodontist)
laisvių, kuriomis naudojasi
2373 Bloor Street West
Telefonas
Kanados piliečiai, dar yra ir
įsipareigojimai.
(Prie Jane St.)
763-5677

Gintarė Sungailienė,

gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS,
Dr. S. DUBICKAS,

Dr. R. KARKA,

Atitaisymas. “TŽ” 14 nr. straips
nyje “Jaunimas tęsia tradicijas”
įsivėlė pora klaidų bei netikslu
mų. Dr. Bronius Makauskas (ne
Majauskas kaip išspausdinta) yra
Lenkijos bendruomenės tarybos
pirmininkas; ponia Makauskienė
ne Gražina , bet Živilė. Už klai
das atsiprašome. Red.

KLB žinios
Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdyba 50 m.
bendruomeninės veiklos su
kakčiai paminėti nutarė pa
ruošti apžvalginį leidinį, api
mantį Kanados lietuvių kultū
rinį, švietimo, sporto, religi
nį, politinį bei kitų sričių gy
venimą. To leidinio reikalu
yra šaukiamas visų dabarti
nių ir buvusių KLB valdybų
pirmininkų pasitarimas balan
džio 26 d., trečiadienį, 7 v.v.
Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje.
KLB krašto valdyba yra su
projektavusi ir jau užsakiusi
Kanados lietuvių metalinį
ženkliuką. Numatoma jo kaina
$4. Tautiečiai, jį įsigydami,
parems KLB veiklą. J. K.

patarnavimas, prieinamos
dezinfekcija ir “Stainguard”.

kainos,

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
R&ŽUKK West Realty Inc.
Skambinti bet kuriuo metu
1678 Bloor St. West
įstaigos tel. 416 769-1616
Toronto, Ont. M6P 1A9
namų 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

kviečia keliauti kartu!
GINTARAS

Jei dar neužsisakėte bilietų į
Lietuvą- PASKUBĖKITE!
Išparduodame pačiomis žemiausiomis kai
nomis, pačiomis patogiausiomis oro linijomis
vasaros metu.

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9
(Prie High Park požeminės stoties).

EXPRESS

Tel. (416) 604-4400,

FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:

$ $ $ SB $ $ SB,

1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba
1 kg .......................... $1.20 plius $14 pristatymas

Greitas pinigų pervedimas.
US arba Kanados doleriai:
4% plius $1 4 — pristatymas.

Pigiausi skrydžiai iki birželio 15 d. ir nuo
rugpjūčio 10 d., tačiau keliaujantiems pa
čiu karščiausiu vasaros metu, taip pat pasi
stengsime sumažinti išlaidas.

Siuntiniai priimami bet kokiame (pakavime. Ir laivu,
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Ypatingai geros kainos keliaujantiems gru
pėmis (ne mažiau kaip 10 asmenų).

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šven
tines gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg .........................

$5.50

plius $14 pristatymas

Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai
ir kiti stambūs kroviniai
į Baltijos šaiis.
Greitas ir saugus
pristatymas.

Kelionės Į Lietuvą ir iš Lietu vos: nuo S»“1 050

Užsakydami vietas iš anksto iki gegužės 4 d.
gausite $40 nuolaidą.
Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

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

27 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas

2 Jane St., Suite 500

Re/max West įstaigoje ilgiausiai

Greitas

dr. Aleksandras Spudas

ALGIS S. PACEVIČIUS,

Juozas(Joseph)
NORKUS

EURO CLEAN

Šeimos gydytojas,

(Bloor ir Jane gatvių kampas)
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

b.sc.,ll.b.

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78
(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

BĮ DRESHER
DRAUDA
Visi draudos
patarnavimai.
Lietuvių kalba
patarnauja
V. Drešeris ir
Rima (Petkutė)
Drešerienė.

Nekilnojamas
turtas
Patarnavimai

visose pirkimo ir

pardavimo srityse.

Kreiptis į Valterį
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo
turto
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt.
Kreiptis į
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!

Mūsų darbo valandos: 10 v.r. — 7 v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais).
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. 519-571-9422;
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. 905-522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. 519-657-1751;
Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. 519’ 468-2163; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane,
tel. 514-637-9495.

V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo.
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

- INSURANCE
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3
41 6 762-4232
FAX 41 6 762-5588

Prisikėlimo parapijos žinios

— Didžiosios savaitės pamaldų
tvarka: D. ketvirtadienį — 7 v.v.
Švč. Sakramento įsteigimo Mi
šios; D. penktadienį — 3 v.p.p.
Kristaus kančios ir mirties pa
maldos; D. šeštadienį — 8 v.v.
Kristaus prisikėlimo pamaldos
romėniškomis apeigomis; Velykų
rytą — 7 v. Kristaus prisikėlimo
pamaldos lietuviškomis apeigo
mis; 9.30 ir 11 v.r. Velykų Mišios.
— Autobusėlis veš maldininkus
pamaldoms nuo Islington pože
minių traukinių stoties D. ketvir
tadienį — 6.30 v.v., D. penktadie
nį — 2.30 v.p.p. ir D. šeštadienį
— 7.30 v.v. Atgal parveš po pamal
dų. Velykų dieną autobusėlis veš
maldininkus įprasta sekmadienio
tvarka.
— Pirmosios Komunijos iškil
mės bus Motinos dieną, gegužės
14,11 v.r. Mišių metu.
— Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 14, sekma
dienį. Bilietai pietums jau pla
tinami parapijos salėje.
— Anapilio knygyne gautas Šal
čių 16 naujausių dainų diskas iš
Vokietijos.
— Kanados lietuvių muziejaus
lankymo valandos: sekmadieniais
nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., pirmadie
niais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.
— Mišios balandžio 16, Velykų
sekmadienį, 7 v.r. Kristaus pri
sikėlimo pamaldos (lietuvių apei
gomis), 9.30 v.r. už Stančikų ir Paš
kevičių šeimų mirusius, 11 v.r. už
a.a. Michaliną ir Alfonsą Dausas;
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Oną ir
Vincą Tamašauskus.

— Sekmadienį, balandžio 9,
baigėsi Gavėnios rekolekcijos,
kurioms vadovavo Panevėžio vys
kupijos kancleris prel. Jonas Juo
delis.
— Lietuvių tautodailės instituto
narės bal. 9 d. parapijos salėje
rodė margučių marginimo meną.
Susidomėjimas buvo didelis.
— Balandžio 8-9 d.d. Parodų
salėje buvo surengta Toronto
lietuvių filatelistų ir numizmatų
draugijos paroda. Draugijos 30mečio proga buvo išleistas sukak
tuvinis pašto vokas. Parodą ap
lankė daug besidominčių šiais
įdomiais rinkiniais.
— Per Velykas parapijoje viešės
vysk. Paulius Baltakis. D. ketvir
tadienį per 7 v.v. Mišias garbin
gasis svečias suteiks diakono
šventimus pranciškonui klierikui
Juliui Sasnauskui.
— Didįjį penktadienį, 3 v.p.p.
šventovėje vyks tai dienai skirta
Žodžio liturgija, kryžiaus pagar
binimas ir Komunijos apeigos.
Tuoj po pamaldų didžiojoje salė
je jungtinis parapijos ir “Volun
gės” choras atliks Teodoro Dubois
Gavėnios oratoriją “Septyni pas
kutinieji Kristaus žodžiai”. Penk
tadienį nuo pat ryto šventovė bus
atdara Švč. Sakramento aplanky
mui ir pagarbinimui.
— Prisikėlimo vigilijos (velyknakčio) apeigos prasidės šešta
dienį, 10 v.v. Po jų — iškilmingos
Prisikėlimo Mišios, kurioms pasi
baigus KLKM draugijos narės
kviečia visus pasivaišinti kava
ir pyragais.
— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks balandžio 30 d., po 11.30
v.r. Mišių. Bus renkama pusė pa
rapijos tarybos narių.
— Balandžio 10 d. Šv. Jono ka
pinėse palaidotas a.a. Petras Kartavičius, miręs Anglijoje ir sulau
kęs 75 m. amžiaus.
— Mišios balandžio 16, Velykų
sekmadienį: 8.30 v.r. — prašant
sveikatos; 9.20 v.r. — už a.a. Cleverdon šeimos mirusius; 10.15 v.r.
— už a.a. Reginą Hillenbrand ir
a.a. Šmigelskių šeimos mirusius,
a.a. Balį Radzevičių ir a.a. Anta
ną Kartavičių; 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijos choro
vadovus bei choristus.

Išganytojo parapijos žinios
— Balandžio 14 d., Did. penk
tadienį, pamaldas su šventa Vaka
riene laikys kun. A. Žilinskas.
— Velykų sekmadienį, balandžio
16 d., pamaldas praves parapijos
taryba.
— Balandžio 23 d. pamaldų ne
bus, o balandžio 30 d. laikys kun.
Petkūnas iš Lietuvos. Visos pamal
dos įprastu laiku - 9.30 v.r.
— Moterų draugijos apmąstymo
vakaro aukos buvo skiriamos ma
žos parapijos kunigui Lietuvoje
paremti. Suaukota 300 dol.
— Išganytojo parapijos valdy
ba 1995 m. - pirm. E. J. Steponas,
vicepirm. G. Šernas, sekr. P. Štur
mas, ižd. V. Drešeris, narė jauni
mo reikalams K Dambaraitė-Janowicz, buv. pirm. E. Bartminas,
visuomeniniams reikalams V.
Dauginis. E.J.St.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, balandžio 8,
popietėje dalyvavo 245 asmenys.
Svečių knygoje pasirašė Birutė
Strolienė iš Kauno; Dangyra Stundytė iš Montrealio; Sean (Jonas)
M. V. Foley iš Čikagos. Praneši
mus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos pirm. V. Dau
ginis.
— Sekmadienio popietės nebus
ir “Lokio” svetainė bus uždaryta
D. penktadienį (balandžio 14) ir
Velykų dieną (balandžio 16).
— LN valdybos posėdis — ba
landžio 20, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— Velykiniai pietūs — balan
džio 23 d. Bilietus galima įsigyti
Lietuvių namuose tel. 532-3311.
— Balandžio 30 d. “Atžalyno”
popietė Lietuvių namuose. Ren
gia ansamblio valdyba.

Toronto tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” rengia tradici
nę pavasario popietę sekma
dienį, balandžio 30, 1 v.p.p.
Toronto Lietuvių namuose.
Veiks loterija, bus kavutė su
užkandžiais ir pyragais. Visi
yra kviečiami atsilankyti ir
laisva auka paremti šokantį
jaunimą bei jų kelionę į Kubą.

1995 m. balandžio 22, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje.
Dalyvaukime xsisi ir paremkime savo laikraštį!
MENINĘ PROGRAMĄ atliks Klivlando
Dievo Motinos parapijos choras, vado
vaujamas Ritos Čyvaitės-Kliorienės
PRAMOGINĖJE DAL YJE galėsite pasidžiaugti
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

ir mažojoje (su (ėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymios kulinarės gamintais
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.
Vakaro pradžia — 6.00 v.v.,
meninės programos — 6.30 v.v.

Įvyks 1995 m. gegužės 6, šeštadienį, 10 valandą ryto,
1573 Bloor street west, m aukšte

Registracijos pradžia 9.15 valandą ryto.

Visus dalyvauti kviečia “Tėviškės žiburių” leidėjai

Norintieji vykti į Lietuvą ir netu
rį Lietuvos paso privalo gauti vi
zą iš Lietuvos generalinio konsulo.
Lietuvių bendruomenės nariai,
gavę iš KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirmininko pažymė
jimą, išvengtų vizos mokesčio $50. Tuo reikalu kreiptis pas Arū
ną Staškevičių tel. 347-0583.
KLB Montrealio apylinkės vi
suotinis susirinkimas šaukiamas
balandžio 30 d., sekmadienį, 12
vai. p.p. Aušros Vartų parapijos
salėje. Maloniai kviečiami visi
Montrealio lietuviai susirinkime
dalyvauti.
Juozas Šiaučiulis sulaukė bran
daus amžiaus. Sukakties proga bi
čiuliai balandžio 1 d. suruošė pui
kų paminėjimą. Dalyvavo apie 80

metinis narių susirinkimas
Toronto Lietuvių namuose,

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš anks
to šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu
905-275-4672 arba parapijose po pamaldų sekma
dieniais. BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studen
tams po programos - šokiams įėjimas nemokamas
ir vietos nerezervuojamos.

B MONTREAL"6

KANADOS LIETUVIŲ FONDO

KLF valdyba

svečių. Kadangi sukaktuvininkas
yra
aktyvus visuomenininkas,
įvairių organizacijų atstovai tu
rėjo progos jį pasveikinti ir pa
linkėti dar daug sveikų ir šviesių
metų. Visam vakarui vadovavo Au
gustinas Mylė. Gražus pobūvis
baigtas vaišėmis.
Alvyros Povilaitienės paveiks
lų paroda balandžio 5 d. atidary
ta Pierrefonds/Dollard-des-Ormeaux miestų bibliotekoje. 13555
Pierrefonds blvd. Paroda tęsis iki
balandžio 30 d. Meno mėgėjai kvie
čiami parodą aplankyti.
A.a. Stella Stankūnienė, Norvilaitė) mirė kovo 27 d. Iš Šv. Kazi
miero šventovės palaidota kovo
30 d. Liko sesuo ir kiti giminės
Lietuvoje. B.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel. 514 722-3545
FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.
DONNA SVRAKA, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Prisikėlimo parapijos kredi
TRADICINIS "TĖVIŠKĖS ŽI
to kooperatyvas (999 College
St.) Velykų laikotarpiu dirbs BURIŲ” spaudos vakaras —
šia tvarka: balandžio 14 (Did. balandžio 22, Atvelykio šešta
penktadienį) — uždaryta; ba dienį, Anapilio salėje. Bus me
landžio 15 (Did. šešt.) 9 v.v. — ninė programa, gausi laimi
1 v.p.p.; balandžio 16 (Velykos) kiais loterija, lietuviški val
— uždaryta; balandžio 17 (pir giai, geras orkestras, šokiai.
Bilietai gaunami “TŽ” admimadienį) 9 v.r. — 3.30 v.p.p.
‘
nistracijoje
ir po pamaldų Ana
Toronto lietuvių kredito ko
pilio ir Prisikėlimo parapijos
operatyvo “Parama” valdyba,
salėse. Loterijai yra sutelkta
metinio narių susirinkimo
žymių
skulptorių ir dailininkų
pritarimu, paskyrė “Tėviškės
darbai.
Su įėjimo bilietais kiek
žiburiams” $1000 auką. “TŽ”
vienas
spaudos
vakare galės da
leidėjai dėkoja už dosnų mū
lyvauti
mažojoje
loterijoje.
sų spaudos parėmimą.
A. a. Anastazijos Purvinskienės, mirusios Sibire, atmini
mui pagerbti duktė Koste
Bubliauskienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.
Tikinčiajai Lietuvai paremti
Sudbury miesto apylinkėje su
rinkta $486. Stambesnes su
mas aukojo: $100 — P. M. Venskai, K. M. Ramonai; $50 — L.
Kulnys, A. Rukšys.
Tremtinių grįžimo fondui
Lietuvoje per KLK moterų
d-jos Lietuvos kankinių para
pijos skyrių paaukojo $100 —
M. A. Empakeriai.
A. a. vyro Jono Rutkio 20 me
RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ,
tų ir dukters Jūratės 3 metų
mirties sukakčių prisimini ilgametė Klivlando Dievo Motinos
mui, Zuzana Rutkienė “Tėviš parapijos choro vadovė. Jos vado
vaujamas choras atliks meninę
kės žiburiams” aukojo $200.
programą “Tėviškės žiburių” meti
A. a. Vladas Miceika, agro niame spaudos vakare
nomas, po ilgesnės ligos mirė
Toronte kovo 28 d., sulaukęs SKUBIAI ieškome lietuvės auklės
80 m. amžiaus. Palaidotas iš prižiūrėti du broliukus: Antanėlį 4
Prisikėlimo parapijos švento metukų ir Juliuką 9 mėn. nuo pir
vės balandžio 1 d. Šv. Jono lie madienio iki penktadienio. Geras
tuvių kapinėse Mississaugoje. susisiekimas. Skambinti 416 698Velionis
buvo
nuolatinis 6010 ar 416 466-8659.
spaudos ir “Tėviškės žiburių”
rėmėjas, daugelį metų reiš ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, elektros įvedimo,
kęsis KLB Delhi-Tillsonburgo vandentiekio sistemos įvedimo
apylinkės ir lietuvių Šv. Ka (plumbing) darbus. Įrengiu pirtis
zimiero parapijos veikloje. (saunas). Skambinti Algiui tel.
Paliko žmoną Mariją, sūnų 272-8323.
Gintautą ir dukrą Daivą su
šeima.
MOTERIS, atvykusi iš Lietuvos, no

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” iškilusis 40ties metų sukaktuvinis koncer
tas “Šoks šeimyna šokinį” įvyks
1995 m. gegužės 27, šeštadienį,
6 v.v., didžiojoje Anapilio salė
je. Programoje visos “Gintaro”
šokėjų grupės, kaimo kapela,
dainininkai.
Po koncerto šokiai, grojant
geram orkestrui. Bus šampanas,
pyragai ir kava. Veiks bufe
tas su šiltu maistu. Loterijoje
galėsite išmėginti savo laimę:
1 premija - 2 bilietai kelionei į
Kopenhagą (į ten ir atgal), do
vana Pedersen World Tours ir
Medelis Consulting; 2 premija - MOKAU anglų bei lietuvių kalbų.
$200 pirkiniams Melanie - Lyne Prieinamos kainos, galiu atvykti
į namus jums patogiausiu laiku.
Eaton’s Centre; 3 premija - ma Skambinti tel. 416 761-7490.
sažo terapija (Craniosacra) 1
vai., R. Girdauskaitė.
EUROPEAN CATERING
Įėjimas $12, vaikams - $8,
Gaminamas maistas visom progom,
juos galima įsigyti parapijose parūpinama salė, muzika, gėlės, su
po Mišių ar skambinanti. Vin- tvarkomi gėrimų (baro) reikalai.
gelienei tel. 416 233-8108. Vi Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas
suomenė kviečiama gausiai da Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416)
.626-4770 Toronte.
lyvauti. K.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje

rėtų gyventi šeimoje, prižiūrėti
vaikus, slaugyti ligonį, atlikti na
mų ruošos darbus. Kalba lietuviš
kai ir angliškai. Skambinti Graži
nai tel. 416 533-9897.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1995 metuose.
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus1 bendruomenei. Todėl prašome ^naudotis mūsų bendrovės
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

VELYKINIUOSE PIETUOSE

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus.
Nėra maksimumo svorio.
Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg

1995 m. balandžio 23, sekmadienį, 1 v.p.p.,
7

Toronto Lietuvių namų

Laįurendau
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LASALLE?QUE.

Karaliaus Mindaugo menėje,
1573 Bloor St. West, Toronto.

Naujas telefonas

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA
Programa ir Velykų bobutė. Stalai numeruoti.
Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba
sekmadienio popietėse,
Toronto Lietuvių namų
įėjimas: suaugusiems-$15;
moterų būrelis Ir
vaikams 6-12 m. — $7;
Lietuvių namai
vaikams iki 5 m. nemokamai.

937-9898

I

Vytas Gruodis Jr.

Angers
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SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS

Holy C

Anapilio žinios
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Sveiki, sulaukę šv. Velykų!
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Smoked Meat & Sausage Products

ROMUVA,

inc.

narių g

metinis susirinkimas

f
įvyks 1995 m. balandžio 12, trečiadienį, **
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose, g
1. Susirinkimo atidarymas;

S

2. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) darbo komiteto
pirmininko, c) revizijos komiteto pirmininko;
3. Iždininko pranešimas ir 1994 metų apyskaitų
patvirtinimas;
4. Diskusijos dėl pranešimų;
5. Einamieji reikalai;
6. Rinkimai;
7. Susirinkimo uždarymas;
8. Naujos valdybos posėdis.
Nariams nesusirinkus nustatytu laiku, susirinkimo
atidarymas įvyks po 15 minučių. Jis bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus.
Nario mokestis $5.

NAUJA

- Naminės dešros ir mėsos produktai,
pagaminti pagal europietiškus receptus;

- Šviežia mėsa (jautiena, kiauliena, kalakutai);
- Lietuviški sūriai;
- Virtiniai;
- Rūkyti kumpiai (pastrami), kepeninės dešros;
- Švieži duonos gaminiai, įvairūs kepiniai
ir dar daugiau;
- Pardavimas dideliais ir mažais kiekiais;

- Viskas gamyklos kainomis.

Atidaryta 6 dienas per savaitę
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Vaidotas Jonynas, m.b.a„ c.f.a.

Dundas

viceprezidentas ir direktorius
Telefonai - 416 864-2734
1 800 387-1883 (toll free)
• įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie
“T-Bills”, RRSPs, “Mutual
funds” ir auksą.
• Sąžiningai patarnauja
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

2446 Cawthra Road,
Building 2, Unit 8,
Mississauga, Ont.
L5A 3K6
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Telefonas 905 273-9025

