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Krikščioniškojo tikėjimo 
širdis, plakanti mumyse
Kun, prof. ANTANAS RLBŠYS, 

Manhattan College

“Ir mes jums skelbiame ge
rą naujieną apie ... duotąjį paža
dą: jį Dievas įvykdė mums, ... 
prikeldamas Jėzų...” (Apd 13, 
32-33). Jėzaus Prisikėlimas yra 
pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa į 
Kristų: svarbiausia tiesa tikėji
mo, kurį išpažino ir kuriuo gy
veno pirmoji krikščionių Bend
rijos karta, mums perduoto ti
kėjimo kraičio esmė, liudijama 
Naujojo Testamento raštų, skel
biama drauge su Kryžiumi kaip 
esminė Velykų paslapties dalis.

PRISIKĖLIMAS - TIKRAS 
ĮVYKIS

Kristaus Prisikėlimo paslap
tis yra tikras įvykis su apraiš
komis, kurios buvo istoriškai 
patvirtintos. Tai liudija Naujojo 
Testamento raštai. Apaštalas 
Paulius, rašydamas korintie- 
čiams maždaug 56 m., jiems pri
mena:

Aš jums perdaviau kaip la
bai svarbų dalyką, ką ir pats esu 
gavęs,
kad Kristus numirė už mūsų 

nuodėmes,
kaip skelbė Raštai, ir 
kad buvo palaidotas;
kad buvo prikeltas trečiąją dieną, 
kaip skelbė Raštai, ir
kad pasirodė Kefui, paskui

Dvylikai (1 Kor 15,3-5).
Apaštalas Paulius čia kalba 

apie gyvą tikėjimo kraitį, su ku
riuo jis susipažino po savo atsi
vertimo prie Damasko vartų 
(žr. Apd 9.3-18).

TUŠČIAS KAPAS
“Kam ieškote gyvojo tarp 

mirusiųjų? Čia jo nebėra. Bet 
jis buvo prikeltas!” (Lk 24,5-6). 
Pirmoji apraiška, kurią užtin
kame tarp pirmųjų Velykų įvy
kių, yra tuščias kapas. Savaime 
tai nėra tiesioginis Prisikėlimo 
įrodymas. Kristaus kūno dingi
mas iš kapo galėjo būti ir kitaip 
paaiškintas (žr. Mt 28,11-15).

O vis dėlto tuščias kapas 
buvo visiems esminis ženklas. 
Mokiniams tuščio kapo atradi
mas buvo pirmasis žingsnis, ku
riuo jie patyrė Kristaus Prisikė
limą kaip tikrą įvykį.

Taip atsitiko pirmiausia su 
moterimis, o paskui su apaštalu 
Petru (žr. Lk 24,3.12.22-23). 
Mokinys, “kurį Jėzus mylėjo”, 
tvirtina, kad, įėjęs į tuščią kapo 
rūsį ir atradęs ten “gulinčias 
drobules ir skarą, buvusią ant 
Jėzaus galvos”, jis “pamatė ir 
įtikėjo” (Jn 20,2.6.8). Taigi jis, 
pamatęs tuščio kapo būklę, su
vokė, kad Jėzaus kūno dingimas 
iš kapo nėra žmonių darbas, 
kad Jėzus yra sugrįžęs į gyveni
mą kitaip, negu tai buvo įvykę 
su Lozoriumi (žr. Jn ll,44;20,5-7).

SUSITIKIMAI SU 
PRISIKĖLUSIUOJU

Marija Magdalietė ir kitos 
moterys, atėjusios užbaigti Jė
zaus kūno patepimo, - Jėzus 
buvo palaidotas skubiai neuž
baigus kūno patepimo dėl to, 
kad Didžiojo Penktadienio va
karą prasidėjo “šabas”, - buvo 
pirmosios susitikti su Prisikėlu
siuoju (žr. Mk 16,1; Lk 24,1; Jn 
19,31.42).Taigi moterys buvo 
pirmieji Kristaus Prisikėlimo 
pasiuntiniai net patiems apaš
talams! (žr. Lk 24,9-10; Mt 28, 
9-10; Jn 20,11-18).

Apaštalams Jėzus pasirodo 
vėliau - pirma Petrui, o paskui 
kitiems. Petras buvo Jėzaus pa
šauktas stiprinti brolių tikėjimą. 
Užtat jis ir pamato Prisikėlusįjį 
pirmiau už juos. Remdamasi jo 
liudijimu, krikščionių bendrija 
džiūgauja: “Viešpats tikrai 

prisikėlė ir pasirodė Simonui 
(Petrui)” (Lk 24,34.36).

Visi pirmųjų Velykų dienų 
įvykiai siejasi su visais apaštalais 
- ypač su Petru - kuriant naują 
erą, prasidėjusią su Prisikėlimo 
rytu. Būdami Prisikėlusiojo liu
dytojai, jie yra Jo Bendrijos pa
matų akmenys. Pirmųjų tikin
čiųjų bendruomenės tikėjimas 
rėmėsi liudijimu tikrų asmenų, 
didžiąja dalimi jiems asmeniškai 
pažįstamų kaimynų.

Tiesa, Petras ir Dvylika yra 
svarbiausi “Prisikėlimo liudyto
jai”, bet jie nėra vieni - apašta
las Paulius užsimena laiške ko- 
rintiečiams, kad Prisikėlusysis 
“pasirodė iš karto daugiau nei 
penkiems šimtams brolių, kurių 
daugumas tebegyvena iki šiolei 
(tai yra 22 m. po Kristaus mir
ties - Prisikėlimo)” (1 Kor 15,6).

PRISIKĖLUSIOJO KRISTAUS 
ŽMOGIŠKOJI BŪKLĖ
Susitikimas ir valgiu - duo

nos laužymu - Prisikėlusis Jėzus 
atnaujina tiesioginį sąlytį su sa
vo mokiniais. Taip Jis pakviečia 
juos patirti, kad Jis nėra šmėk
la. Svarbiausia paliudija, kad Jo 
prisikėlusis kūnas, kuriame pa
sirodo jiems, yra tas pats kūnas, 
kuris buvo kankinamas ir nu
kryžiuotas, nes jis tebenešioja 
kančios žymes.

Betgi tuo pačiu metu šis 
tikras ir apčiuopiamas kūnas tu
ri naujas garbingo kūno savy
bes: erdvės ir laiko varžtai jo 
neberiboja. Žmogiškoji Kris
taus prigimtis nebegali būti įka
linta žemėje ir nuo dabar pri
klauso dieviškajai Tėvo valdai. 
Užtat Prisikėlusis Jėzus yra lais
vas pasireikšti kaip jam tinka, 
kad sužadintų mokinių tikėjimą 
(žr. Mk 16,12; Jn 20,14-16; 21,4.7).

Kristaus Prisikėlimas nebu
vo grįžimas į žmogui įprastą gy
venimą žemėje. Tokie buvo pri
kėlimai iš numirusių, kuriuos 
Kristus įvykdė prieš Velykas; 
Jairo dukters, Naimo jaunuolio, 
Lozoriaus. Tie Jėzaus veiksmai 
buvo stebuklingi įvykiai. Betgi 
stebuklingai prikeltieji Jėzaus 
galia asmenys buvo sugrąžinti į 
žmogaus gyvenimą žemėje.

Kristaus Prisikėlimas skiria
si nuo šių prikėlimų savo esme. 
Savo prisikėlusiame kūne Jėzus 
pereina iš mirties būklės į tokį 
gyvenimą, kurio nebesąlygoja 
laiko ir erdvės varžtai. Prisikė
limu Jėzaus kūnas prisipildė 
Šventosios Dvasios jėgos. Užtat 
savo garbingoje būklėje jis taip 
dalyvauja dieviškajame gyveni
me, kad apaštalas Paulius gali 
sakyti, jog Kristus yra “Dangaus 
žmogus” (1 Kor 15,47).

TIKRAI LAIMINGA NAKTIS
Velykų nakties vigilijos pa

maldose diakonas gieda giesmę 
“Tedžiūgauja”. Giesmėje nak
tis, patyrusi Kristaus Prisikėli
mo laiką ir valandą, vadinama 
laiminga. Tačiau joks žmogus 
nematė Kristaus Prisikėlimo. 
Neaprašo jo nė evangelistai. 
Niekas negali papasakoti, kaip 
Prisikėlimas įvyko. Jo vidinė 
esmė - Kristaus perėjimas į kitą 
gyvenimą - buvo dar mažiau su
vokiama pojūčiais.

Nors Prisikėlimas buvo tik
ras įvykis, kurį patvirtina ženk
lus tuščias kapas ir apaštalų su
sitikimų su prisikėlusiu Kristu
mi tikrovė, Prisikėlimas savo es
me yra antgamtinė tikėjimo pa
slaptis, viršijanti istoriją. Prisi
kėlusis Kristus pasireiškė ne pa
sauliui, bet savo mokiniams - 
“tiems, kurie buvo jį atlydėję iš 
Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie 
yra jo liudytojai žmonėms” 
(Apd 13,31). (Nukelta į 2-rą psl.)

“Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš 
numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei 
esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimo” (Rom 6,4-5)

Iliustracija - dail. LAIMUČIO LOČERIO

Kurie laimingesni - mes ar jie?
ALĖ RŪTA

Kiekvieną pavasarį tvar
kingi žmonės atlieka “pavasari
nį apsivalymą” (spring clean
ing). Išdulkina lovas, siurbliu 
ištraukia visus nešvarumus iš 
kampų, nublizgina baldus, per- 
krausto, iššluosto spinteles... 
Dar geriau būtų, jei kiekvienas 
taip apsišvarintų savąjį vidų.

Gelbsti gražėjantis oras, 
džiugus atšilimas, primena ir 
kalendorius, kad žiema pasi
traukia, jau ir pirmieji daigai - 
naujo žalumo viltis... Padeda re
kolekcijos... Pajunti gryno oro 
gūsį, giliau kvėpuoji, lengvėja 
sąžinė, jei kokiu geranoriškų 
veiksmu stumi šalin savas ydas, 
blogus įpročius, grąžini morali
nes ir kitokias skolas, tampi kūry
bingesnis... Pavasaris! Gamtos ir 
žmogaus prisikėlimas. Susimąs
tymas...

Vyresnieji pagalvoję randa, 
kad gyvų giminių ir draugų jau 
mažėja ir (dažnai) mažiau, negu 

mirusių, išėjusių negrįžtamai. Ir 
tai ne vienam prišaukia liūdesį. 
Kodėl nebuvau atidesnis, tėve
liai brangūs? Kodėl jus palikau 
vienus jūsų negalioj ir vienatvėj? 
Kodėl tu išėjai, dukrele, paliku
si savo gražią jaunystę ir ver
kiančius, kurie tave mylėjo?

Kodėl per jauna sukritai, 
mylimoji gyvenimo drauge, o aš 
nekantriai susiradau kitą - ir 
nelaimingai? Tavo dulkės plū
duriuoja begalybėje, o aš verk
damas rankioju gyvenimo 
smulkmenas ir savas klaidas... 
Kodėl klasta išplėšė tave, sū
nau, iš pasaulio, palikdama jo
kių malonumų nebeužgesinamą 
skausmą?

Kur tu, broli, kur tavo 
siela? Žaisdavome, drauge bė
giodavome tėviškės takeliais, 
laužėm tą pačią riekę juodos 
duonos, kurios didelis kepalas 
gulėjo ant galo stalo, o tėvelis 
atriekdavo storai - kvepiančios, 
trupančios, skanios... Kodėl ma
no gyvenimo kelias ištįso į sveti

mas šalis, o tu atgulei gimtinės 
parapijos kapeliuose? Žinoma, 
iškentęs prievartas ir daugybę 
pavojų...

Kur jūs, vienos klasės suo
lus trynę draugai? Didžiuma jau 
ir jūsų už amžinybės horizonto. 
Ar mūsų bendros žydros svajo
nės taip ir išbluko, kaip žibuok
lių žiedai, suskinti pirmiesiems 
mūsų šokiams kuklioje mokyk
los salėje? Kodėl užmigai amži
nu miegu, mano šokėjau? Ir 
kodėl aš tebesiplaku po reika
lingos ir nereikalingos kasdie
nybės sūkurius? Kur jūs visi, 
staigiai išėję, palikę ar nepalikę 
pėdsakų, bet visi nustebinę ir 
nuliūdinę artimuosius?

Išėjote, užsiklojote amžiny
be, atsiskyrėte nuo mūsų... Bet 
ar visiškai? Argi mūsų mintys ir 
širdys nebėra su jumis? Jei my
lėjom, tebemylime. Jei buvom 
susipykę, užmiršom nuoskau
das, gal net nebeprisimenam,

(Nukelta į 2-rą psl.)

Su atnaujinta viltimi į 
prasmingą gyvenimą

Vyskupo Baltakio žodis tautiečiams išeivijoje Kristaus 
Prisikėlimo - Pergalės šventės proga

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Antrasis Vatikano susirin

kimas, aptardamas žmogaus 
troškimą gyventi amžinai, rašo:

“Visi technikos laimėjimai, 
nors ir labai naudingi, nepajėgia 
nuraminti žmogaus baiminimo- 
si; biologinis gyvenimo prailgi
nimas negali patenkinti troški
mo gyventi po mirties, neišplė- 
šiamai įdiegto jo širdyje”. (Pas
toracinė konstitucija).

Kaip pilnas ir prasmingas 
bebūtų mūsų gyvenimas, kaip 
sąžiningai besirūpintume savo 
šeimos ir tautos gerove, kaip di
deliu kultūriniu ar ekonominiu 
įnašu praturtintume žmoniją, - 
mūsų džiaugsmas nebūtų pil
nas, nei laimė tobula, jei prieš 
akis stovėtų mus naikinanti, 
grasinanti mirtis.

Netikintiems į amžinybę, 
pagal ateistą filosofą J. P. Sart
re, mirtis “principiškai atima 
gyvenimui bet kokią prasmę” 
(LE, p. 261).

Velykų šventė mums, tikin
tiems krikščionims, yra tokia 
džiugi ir brangi, nes joje prisi
mename ne vien istorinį Kris
taus prisikėlimą, bet ir jo iš
kilmingą užtikrinimą, kad mirtis 
yra tik perėjimas iš laiko į am
žinybę:

“Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas. Kas tiki mane, nors ir 
numirtų, bus gyvas. Ir kiekvie
nas, kuris gyvena ir tiki mane, 
neragaus mirties per amžius. 
(...). Aš jį prikelsiu paskutiniąją 
dieną” (Jn 11,25-26; 6,54).

Skirtinguose luomuose ir 
profesijose atliekame savo gyve
nimo misiją pasaulyje. Mūsų gy
venimas, kaip ir Kristaus, yra 
pažymėtas kančia ir nusivyli
mais. Tačiau vargai ir kančios 
bei neišvengiamai artėjantis lai
kinas sielos atsiskyrimas nuo 
kūno mūsų nežlugdo, priešin
gai, mus dvasiškai brandina ir 
viltingai ruošia amžinos laimės 
pomirtiniam gyvenimui.

Paslaptingame Dievo plane, 
teigia Šv. Raštas, mes savo kan
čiomis papildome tai, ko trūko 
Kristaus asmeninėje kančioje 
dėl Bažnyčios: “Dabar aš džiau
giuosi savo kentėjimais už jus ir 
savo kūne papildau, ko dar 
trūksta Kristaus vargams dėl jo 
Kūno, kuris yra Bažnyčia (Kol 
1,24).

Kančia, ypač moralinis blo
gis, visuomet liks nesuprantama 
paslaptimi. Laisvės kovotojas 
Petras Paulaitis, 35 metus, pra
leidęs sovietų lageriuose, rašo: 
“Tik Dievui vienam yra žinomas 
kančios reikale kelias, kurį Jis 
leidžia ir teikia jėgų juo eiti” 
(GDG p. 74).

Kristus, mūsų gyvybinius ry
šius su Juo ir Jo išganomąja mi
sija nusakęs palyginimu apie 
vynmedį ir šakeles, sykiu pa
aiškina ir kančios priežastį bei 
prasmę: “Aš esu tikrasis vynme
dis, o mano Tėvas - vynininkas. 
Kiekvieną mano šakelę, neduo
dančią vaisiaus, jis išpjauna, o 
kiekvieną vaisingą šakelę apva
lo, kad ji duotų dar daugiau vai
sių (Jn 15,1-2).

Kiekvienas apgenėjimas yra 
skausmingas, bet reikalingas ir 
būtinas.

Nė vienas nesame tobulas - 
be ydų ir be nuodėmės. Visi 
esame reikalingi to Kristaus mi
nimo apvalymo, kad mūsų gy
venime galėtų pilniau reikštis 
krikščioniška meilė.

Kiekviena mūsų nuodėmė, 
kaip ir pirmųjų tėvų, neša su sa
vimi bausmę. Išganymo esmė 
yra ta, kad Kristus šią bausmę 
prisiėmė pats ir savo mirtimi, 
vartojant Sv. Rašto išsireiškimą, 
mūsų mirties sprendimą prikalė 
prie kryžiaus, o savo prisikėlimu 
visiems atvėrė vartus į amžiną 
gyvenimą.

“Kristus prisikėlė, savo mir
timi sunaikino mūsų mirtį ir 
mus gausiai apdovanojo gyveni
mu, kad tapę sūnūs Sūnuje, 
Dvasioje šaukiame Abba - Tė
ve” (II Vatikano Bažnyčia da
bartiniame pasaulyje, p. 189).

Velykų šventės turinį gra
žiai išreiškia mūsų velykinė 
giesmė:

Linksma diena mums nušvito, 
visi troškom džiaugsmo šito, 
kėlės Kristus, mirtis krito. 
Geluonį mirties išrovė, 
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė. 
Aleliuja... ”

Kristaus, verkusio dėl savo 
tautos likimo, mirtis ir prisi
kėlimas yra mums asmeniškai, 
mūsų tautai bei visai žmonijai 
paguodos, stiprybės ir viltingo 
tikėjimo į tiesos ir gėrio pergalę 
šaltinis bei laimingos amžinybės 
užtikrinimas.

Džiugių ir viltingų šv. Vely
kų linkiu Jums visiems, mieli 
Broliai, Sesės Kristuje!

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
1997 metų Velykos

LACRIMA

Velykų rytą
Linksmai pakils raudona saulė, 
Varpai galingą giesmę gaudžia... 
Atėjo Rytas į pasaulį, 
Sutirpdė žemės naktį skaudžią.

Jau kėlės Viešpats! Aleliuja! 
Ir kur, mirtie, galybė tavo?! 
O dar tik vakar mes raudojom, 
Dar vakar skausmas viešpatavo...

Jo Veidas šviečia saulių saulėm, 
Garbė Jo Galvą vainikuoja! 
Ateiki, veikiantis pasauli, 
Sutirps kančia prie Dievo kojų!

Aušros liepsnom padangė puošias, 
Tylioj maldoj nurimo žemė...
Jį pasitikti minios ruošias, 
Jų džiaugymogiesmės dangų rentier..

Ir aš visa širdim giedosiu 
Velykų rytą “aleliuja”! 
Jam visą širdį atiduosiu 
Ir nusilenksiu Jam po kojų...
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® RELIGINIAME GIMME

Pagalba sergančiai tautai

Lietuvos universiteto Kaune 
75-rių metinių proga vasario 14 
d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 
Mišias koncelebravo kardinolas 
V. Sladkevičius, arkivyskupas S. 
Tamkevičius, vysk. VI. Michelevi- 
čius, kunigai, dėstantys Kauno 
aukštosiose mokyklose ir kunigų 
seminarijoje. Mišiose dalyvavo 
mokyklų rektoriai, profesūra, stu
dentai, miesto ir valdžios pareigū
nai. Kardinolas V. Sladkevičius 
Mišių pradžioje pažymėjo, kad ši 
sukaktis esanti didelė Dievo ma
lonė. Per pamokslą arkivyskupas 
S. Tamkevičius ragino neapsiribo
ti vien tik studijomis, bet puoselė
ti bendruomenės dvasią, studen
tams linkėjo rasti darną tarp tikė
jimo ir intelekto, tikėjimo ir kul
tūros, tikėjimo ir gyvenimo.

Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro kun. Alfonso Pet
rulio (1873-1928) atminimas pa
gerbtas Musninkų Švč. Trejybės 
šventovėje vasario 15 d. Mišias 
aukojo Kaišiadorių vysk. J. Matu
laitis. Minėjime prof. Ant. Tyla 
apžvelgė signataro gyvenimo ke
lią, moksleiviai padeklamavo eilė
raščių.

Kun. A. Petrulis - biržietis, 
baigęs 1885 m. Žemaičių kunigų 
seminariją Kaune, studijavęs Pet
rapilio dvasinėje akademijoje, ko
ne visą gyvenimą pašventė Vil
niaus krašto tikinčiųjų reikalams; 
narys Lietuvių mokslo ir Katalikų 
blaivybės draugijų, kovotojas už 
teisę melstis gimtąja kalba, lenkų 
persekiotas, kalintas Vilniaus ka
lėjime. Pabėgęs 1924 m. į Kauną, 
dirbo pastoracinį darbą, klebo
naudamas Musninkuose mirė, pa
laidotas šventoriuje. Jo pagerbi
mo proga pristatyta Vyt. Aleknos 
biografinė knyga “Nepriklauso
mybės akto signataras kun. Al
fonsas Petrulis”.

Lietuvos ortodoksų arkivys
kupas metropolitas Chrizostomas 
vasario 10 d. lankėsi Kauno kuni
gų seminarijoje. Švč. Trejybės 
šventovėje su juo susitiko Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius, se
minarijos dėstytojai, klierikai, ke
letas teologijos studentų pasaulie
čių. Svečias ragino busimuosius 
kunigus neprarasti tvirto tikėji
mo, linkėjo drąsos pasauliui liu
dyti Kristų. Kėlė taipgi susirūpini
mą dėl gausybės naujų sektų, ku
rios šiandien esančios pavojinges
nės negu bet kada yra buvę. Pa
brėžė, kad tikinčiųjų bendruome
nės ir religija neturi nieko bendro 
su politika, pasidžiaugė katalikų 
ir ortodoksų bendradarbiavimu. 
Svečiui už atsilankymą padėkojo 
arkivyskupas S. Tamkevičius.

Kaišiadorių vyskupijos kuri
ja vasario 5 d. išplatino vysk. J. 
Matulaičio laišką arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio (1893- 
1962) kanonizacijos bylos reikalu. 
Jau yra surinkti keturi tomai įvai
riausių dokumentų. Pirmajame 
sukaupta 114 dekretų bei aktų, 
antrajame - 170 arkivyskupo laiš
kų, raštų, bendraraščių, trečiaja
me - 98 lapai, surinkti arkivysku
pą pažinojusių žmonių atsiliepi
mai ir liudijimai, ketvirtame - ka
linimo bylų dokumentai. Belieka 
dokumentus išversti į italų ar ku
rią nors kitą kalbą ir perduoti Va
tikanui. Knygų apie arkivyskupą 
T. Matulionį išleista ne vien tik 
lietuvių kalba. Prel. dr. Pr. Gai
dos knyga “Nemarus mirtingasis” 
išversta į vokiečių, ispanų ir por
tugalų kalbas; rengiamasi ją iš
leisti ir anglų kalba. Kaišiadorių 
vyskupijos vadovybės iniciatyva 
1990 m. išleista 10000 sąlankų. 
1996 m. pasirodė prel. St. Kiškio 
biografinė knyga “Arkivyskupas 
Teofilius Matulionis”. Kurijos pa
talpose steigiamas arkivyskupo 

muziejus; jo vardu pavadinta atei
tininkų kuopa; kasmet rugpjūčio 
20, arkivyskupo mirties dieną, 
kaišiadoriečiai meldžiasi už buvu
sį ganytoją, lanko kapą katedros 
kriptoje.

Mons. Vincentas Vėlavičius 
(1914-1997) mirė vasario 21 d. 
Telšių ligoninėje. Gimęs Paven- 
denėje, mokėsi Kražių gimnazijo
je ir Telšių kunigų seminarijoje. 
1938 m. vyskupo J. Staugaičio 
įšventintas kunigu. Vikaravo 
Gaurėje, Telšiuose, kur buvo ir 
kalėjimo kapelionas; vėliau kle
bonavo Laukžemyje, Vikyškiuose, 
Klykoliuose. 1948 m. sovietų su
imtas ir už akių nuteistas dešim
čiai metų. 1956 m. išleistas į lais
vę. Klebonavo Skaudvilėje, Len
kimuose, dirbo Telšių katedroje. 
1980 m. popiežius suteikė jam 
monsinjoro titulą. Velionis buvo 
Tikinčiųjų teisėmis ginti komiteto 
narys. Palaidotas Telšių Švč. M. 
Marijos Ėmimo į Dangų švento
vės šventoriuje vasario 24 d. Lai
dotuvėse dalyvavo arkivyskupas 
S. Tamkevičius, Telšių vyskupas 
Ant. Vaičius, jėzuitų provincijolas 
kun. J. Boruta, SJ, apie 80 kunigų 
iš visų Lietuvos vyskupijų, Telšių 
kunigų seminarijos klierikai.

Europinės Rusuos katalikų 
apaštalinis administratorius Ta
deusz Kondrusewicz, kalbėdamas 
neoficialiame susitikime su Rusi
jos katalikų atstovais, paskelbė 
statistinius duomenis apie šios 
Rusijos dalies katalikų gyvenimą. 
Europinėje Rusijos dalyje užre
gistruota 91 parapija. Tikintie
siems patarnauja 102 kunigai ir 
121 vienuolė. Veikia viena kunigų 
seminarija, viena katalikiška kole
gija, leidžiamas laikraštis “Evan
gelijos šviesa”, per radiją kasdien 
transliuojama valandinė katalikiš
ka laida “Dovana”.

Ta proga arkivyskupas primi
nė, kad pirmosios katalikiškos pa
rapijos Rusijoje atsirado XII š. 
Šio šimtmečio pradžioje Europi
nėje Rusijoje veikė 331 katalikiš
ka parapija, dirbo apie 400 kuni
gų. Po bolševikų įvykdytos revo
liucijos 310 kunigų buvo įkalinti, 
7 ištremti, visos katalikų švento
vės, išskyrus dvi - vieną Maskvoje 
ir vieną Leningrade - uždarytos. 
Pasak minėto arkivyskupo, Rytų 
ir Vakarų susitikimas Rusijoje 
kol kas pasireiškia pačia primity
viausia forma. Rusija ima kas blo
giausia - vakarietišką malonumų 
ieškojimą, vartotojišką filosofiją, 
derindama su iš socializmo pavel
dėta nepagarba žmogaus gyvybei, 
tingumu, neatsakingumu, abejin
gumu kitam žmogui. Šią būklę 
pagerinti gali tik tikros, gyvos ir 
veiklios tikinčiųjų bendruomenės 
- parapijos, sugebančios auginti, 
saugoti ir perduoti tikėjimą bei iš 
jo kylančias žmogišks vertybes.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

ALBERTINA MILIENĖ- 
LIČKUNAITĖ

mirė 1997 m. vasario 17 d., sulaukusi 77 metų.
Gyveno pietų Kalifornijoje. Gimė Lietuvoje, Ketū

nų kaime, Mažeikių apskrityje. Gyveno Kanadoje nuo 
1949 metų, kur vadovavo Toronto lietuvių tautinių šokių 
grupei iki išvykimo į Kaliforniją 1958 metais.

Palaidota vasario 21 d. Švento Kryžiaus kapinių 
mauzoliejuje, Los Angeles priemiestyje.

Nuliūdusios liko -
seserys Stasė Fledžinskienė ir Bronė Valančienė- 

Adamson su šeimomis ir kiti giminės

Įvairiais motyvais išgražinti velykiniai margučiai Romualdo Kisieliaus nuotraukoje

Krikščioniškojo tikėjimo širdis, plakanti mumyse
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

PRISIKĖLIMO PRASMĖ IR 
SVARBA

“O jei Kristus nebuvo pri
keltas, tai tuščias mūsų skelbi
mas ir tuščias jūsų tikėjimas” (1 
Kor 15,14). Prisikėlimas visų 
pirma yra visų Jėzaus darbų ir 
mokymo antspaudas. Visos tie
sos, net ir tos nepasiekiamos 
protu, randa savo pateisinimą, 
nes Kristus savo Prisikėlimu 
ženkliai įrodė, kaip buvo paža
dėjęs, savo dievišką autoritetą.

Kristaus Prisikėlimas yra 
įvykdymas pažadų ir Senojo 
Testamento, ir paties Jėzaus 
duotų savo viešosios veiklos 
metu. Žodžiai “kaip skelbė 
Raštai” pažymi, kad Kristaus 
Prisikėlimas įvykdė pranašystes, 
ir apreiškia, kad Kristus yra ta 
Tikrovė, į kurią veržėsi išgany
mo istorija ir kurios ilgisi bei į 
kurią veržiasi žmogus.

Prisikėlimas - Velykų pa
slaptis - turi dvi puses: savo 
mirtimi Kristus išlaisvina mus iš 
nuodėmės, Prisikėlimu jis nutie
sia mums kelią j naują gyve
nimą.

Nuodėmė - žmogaus įžū
lumas Dievui - yra mirtina liga 
žmogaus gyvenime ir žmonijos 
istorijoje. Žmogus, sergantis 
įžūlumu Dievui, ilgainiui pats 
tampa laiko auka, o serganti 
įžūlumu tauta virsta kalėjimu 
žmonėms. Pavienio žmogaus ir tai reiškia nu-si-dėti ne į žmo-

Kurie laimingesni -
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dėl ko pykomės. Jei pavydėjom, 
nebėra kam ir dėl ko pavydėti. 
Mirtis ištirpdė daugelį jausmų, 
bet neužmiršome jumyse ge
riausio - žmoniškumo - be jo 
nebebūtum žmogus.

Visi esame tik silpni žmo
nės. Visų šešėlis tamsus - tai 
mūsų nuodėmingos mintys ir 
klaidos, mūsų blogosios prigim
ties pusė. O už savo “angelą” - 
šviesiąją pusę - mes iki pabai
gos kovojame (su savimi), gru- 
miamės su pagundomis, sunkiai 
siekiame kiekvieno geros min
ties spindulio ar gero darbelio. 
Tik jūs, užbaigusieji gyvenimo 
kelionę, nebeturite mūsiško gy
venimo erdvės savo žmoniš- 
kumui.Tebūna jums gailestingas 
ir atlaidus amžinasis Tėvas.

Kodėl mums, kodėl man 
dar skirta laiko? Kodėl man ši 

tautų pastangos kurti gyvenimą 
ir visuomenę be Dievo mūsų 
šimtmetyje baigėsi istoriniu pra
garu, - nuodėmė nešė kraupią 
mirtį žmogui ir tautoms, nes 
“mirties geluonis yra nuodėmė” 
(1 Kor 15,54).

Kelias į naująjį gyvenimą 
yra tikėjimas į Prisikėlusįjį - 
Kristaus Pergalę - ir Krikštas. 
Švęsdami Prisikėlimo šventę, 
atnaujiname tikėjimą ir Krikštą, 
švenčiame savo mirtį nuodėmei, 
nes, būdami pakrikštyti Kristuje 
Jėzuje, “esame pakrikštyti jo 
mirtyje. ... krikštu mes esame 
kartu su juo palaidoti mirtyje, 
kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš 
numirusių Tėvo šlovinga galia, 
taip ir mes pradėtume atnaujin
tą gyvenimą. Jei esame suaugę 
su jo mirties paveikslu, būsime 
suaugę ir su prisikėlimo” (Rom 
6,3-5).
NAUJA ŽMOGAUS BŪKLĖ 

KRISTUJE
Žmogus neišvengiamai pri

klauso žmonijai. Nuo pat savo 
gimimo jis turi ryšį su savo šei
ma, savo gentimi, savo tauta. 
Taip pat jis priklauso ir žmoni
jai, besistengiančiai būti ir tapti 
savarankiška ir nepriklausoma 
nuo Dievo. Adomo ir Ievos 
troškimas “būti kaip Dievas” 
(Pr 3,5) yra kiekvieno žmogaus 
troškimas. Sukurtas būti Kūrėjo 
bendradarbiu - kūrėjėliu, žmo
gus nori paglemžti Dievo vaid
menį ir būti nepriklausomas. O 

erdvė tebėra atvira ir plati? Ar 
kad aš geresnis? Ar kad gal 
nesu dar pakankamai savo 
žmoniškumo ištobulinęs? Kodėl 
jis mirė jaunas, o aš, sukriošęs 
senis, dar stumdausi žemelės 
takuose? Gal taip reikia? Ir 
tegul būna Tavo valia, Tėve.

O artėja Prisikėlimas. Artė
ja Velykos, kurios primena 
Baigmę ir Pradžią. Artėja die
na, kuri bus ir man paskutinė. 
Bet bus ir pirmutinė Pradžios 
diena. Jūs, išėjusieji, gal jau 
pažįstate? Gal jus Tėvas pasi
šaukė jus mylėdamas, kad 
užbaigtumėt vargą ir kančią, 
pažintumėt atvangą ir atmainą? 
Jūs esate jau Prisikėlimo prie
angy, o mes dar tik apie jį 
svajojame...

Žinoma, lengviau sakyti, 
negu tikrai pajusti. Mes liūdime 
išėjusių, apgailime nutrukusį 
gyvenimą, džiaugiamės dar 
alsuodami pavasario šiluma, dar 
kvėpindami naują žiedą. Mes 
galvojame: jie nelaimingi - 
ištikti mirties! Galvojame: mes 
laimingi, dar mus žemelė nešio
ja... Kas žino? O gal atvirkščiai.

Bet artėja Prisikėlimas, ku
ris pažadėtas visiems. Tik reikia 
ištęsėti žemės takuose.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus) 

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

gaus būklę ir “stokoti Dievo 
garbės” (Rom 6,3).

Žmogus gali didžiuotis dau
geliu laimėjimų, bet savo jėgo
mis joks žmogus negali išbristi 
iš savo susikurtos būklės. Grai
kų išmintis to nepadarė, žydų 
įstatymas to negali padaryti. 
Įstatymas gali tik nurodyti, kas 
darytina ir ko vengtina; įstaty
mas tik primena kaltę, o ne iš- 
dildo. Ir šiuolaikinis humaniz
mas šiapus ir anapus Atlanto 
jaučiasi bejėgis įgalinti nūdienį 
jauną žmogų galynėtis su tik
rove.

Velykų šventė mus prašne
kina Staigmena - Prisikėlimo 
paslaptimi. Į žmogaus būklę įei
na pats Dievas per Jėzų Kristų: 
"... dabar... pasireiškė Dievo tei
sumas, paliudytas Įstatymo ir 
Pranašų. Tai Dievo teisumas, ti
kėjimu į Jėzų Kristų duodamas 
visiems tikintiesiems. Nėra jo
kio skirtumo, nes visi yra nu
sidėję ir stokoja Dievo garbės, o 
nuteisinami dovanai jo malone 
dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo” 
(Rom 3,21-24).

Žmogaus išgelbėjimas gali
mas tik jį atnaujinus - atkūrus - 
iš naujo. Beprasmiška liepti 
žmogui būti geram, nes joks 
žmogus negali būti geras be ma
lonės - be Dievo teisumo. Ne
užtenka žmogaus žaizdas šiek 
tiek pagydyti - žmogų aplopyti 
- reikia, kad žmogus būtų iš vi
daus - iš pačių gelmių - atnau
jintas. Tik tuomet žmogus pa
jėgs atsigręžti veidu Dievą ir vi
sa širdimi grįžti pas Dievą. 
“Žmogus - gelmė, o širdis jo - 
bedugnė” (Ps 64,7).

BUVIMAS IR TAPIMAS 
ŽMOGUMI KRISTUJE
Švęsdami Kristaus Pergalę, 

pasišvenčiame būti ir tapti žmo
nėmis Kristuje. Pasišventimas 
apima trigubą iššūkį.

Visų pirma Prisikėlimas yra 
sklidinas drąsos. Nenuleisti ran
kų dėl blogio pasaulyje! Juk 
“Dievas taip pamilo pasaulį, jog 
atidavė savo viengimį sūnų” (Jn 
3,16). Dievas myli kūriniją, nes 
jis yra jos Kūrėjas. Blogis ne iš 
Dievo, bet kūrinio įžūlumo Kū
rėjui padariniai. “... kūrinija bu
vo pajungta tuštybei ... su vilti
mi, kad ir pati kūrinija bus 
išvaduota iš praeities vergovės 
ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę 
... ir mes dejuojame ... Tuo tar
pu mes esame išgelbėti viltimi” 
(Rom 8,18-25).

Antra, Dievo Sūnus tapo 
Žmogumi, nugalėjo mirtį, įžen
gė į dangų ir sėdi Tėvo dešinėje. 
Neišleisti iš akių fakto, kad “že
mės dulkės” su “gyvybės alsa
vimu” (Pr 2,7) - taigi Visatos 
gabaliukas - jau yra išaukštintas 
danguje! Užtat drąsos būnant ir 
tampant gera naujiena sau ir ar
timui!

Trečia, Dievo Sūnus “tapo 
Žmogumi ir gyveno tarp mūsų” 
(Jn 1,14). Posakis “gyveno tarp 
mūsų” pradinėje Ėvangelijos 
kalboje yra labai spalvingas: 
“pasistatė savo palapinę tarp 
mūsų”. Užtat neužmiršti, kad 
Dievas yra be galo žmoniškas 
dėl rūpesčio kiekvienu žmogu
mi. Svarbu priimti save - dužių 
ir orų save - būnant ir tampant 
pilnutiniu žmogumi.

Prisikėlimas - Velykų šven
tė - meta iššūkį šliaužti iš savo 
lopelio ir atsiverti Dievo rūpes
čiui dėl žmogaus.

VINCAS KOLYČIUS

Jei mano žmonės, kurie va
dinami mano vardu, nusižemins, 
melsis, ieškos mano veido ir nu
sigręš nuo savo nedorų kelių, aš 
išgirsiu savo dangaus buveinėje, 
atleistu jų nuodėmes ir atgaivin
siu jų kraštą (2 Kron. 7).

Šie Senojo Testamento žo
džiai, taikyti Dievo tautai, tinka 
šiandien ir mūsų kraštui Lie
tuvai. Iš tikrųjų ne tik Lietuvai, 
bet ir visam Vakarų pasauliui. 
Tačiau šiuo metu mums la
biausiai rūpi išsilaisvinusi iš ko
munizmo priespaudos Lietuva. 
Ir tauta juk gali sirgti, kaip ir 
kiekvienas žmogus.

Kyla klausimas, kaip atpa
žinti sergančią tautą. Nustatyti 
diagnozę sergančiam žmogui 
reikia gydytojo, dažnai net spe
cialisto. Atpažinti sergančią tau
tą nėra taip sunku. Kokie yra 
sergančios tautos ženklai? Pa
krikusi moralė, kriminaliniai 
nusikaltimai, vagystės, žmogžu
dystės, nesąžiningumas politiko
je ir begalės kitokių negerovių, 
kurių galima priskaičiuoti labai 
daug. Tokia yra mūsų dabartinė 
Lietuva.

Ko tad reikia, kad kraštas 
pasveiktų? Atsakymą randame 
minėtame Šv. Rašto skyrelyje. 
Dievas pažada atgaivinti kraštą, 
bet su sąlyga: “Jei mano žmo
nės...” Iš tikrųjų esame Jo žmo
nės, nes jau per 600 metų vadi
namės Jo vardu - krikščionimis.

Tai sąlygai, kurią Dievas 
nurodė, “nusižeminti, melstis, 
ieškoti Jo veido, nusigręžti nuo 
savo nedorų kelių” išpildyti rei
kia asmenų, ar bendruomenių, 
kurie apie tai kalbėtų, aiškintų 
ir padėtų žmonėms pasikeisti. 
Tai šiuo metu Lietuvoje daro 
Katalikų Bendrija ir kitos krikš
čioniškos bendruomenės, o ypač 
daug įtakos turi krikščioniški pa
sauliečių sąjūdžiai.

Trumpai noriu vėl paminėti 
katalikų bendruomenę “Gyvieji 
akmenys”, kurią, kaipo pasau
liečių apaštalavimo pavyzdį, pa
minėjo savo pradinėje kalboje 
arkiv. S. Tamkevičius ir taip pat 
arkiv. A. Bačkis pokalbyje 60 
metų amžiaus sukakties proga. 
Jau anksčiau “Tėviškės žibu
riuose” apie “Gyvuosius akme
nis” buvo rašyta ir buvo minima 
jų evangelizacinė-misijinė veikla 
Lietuvoje.

Kai kurie yra klausę, iš kur 
tas keistas vardas “Gyvieji ak
menys”. Tai paimta iš Šv. Raš
to, Petro laiško: “Ir jūs patys, 
kaip gyvieji akmenys, statydin
kitės į dvasinius namus, kad bū
tumėte šventa kunigystė ir atna
šautumėte dvasines aukas, pri
imtinas Dievui per Jėzų Kristų”. 
Tai taikoma ne tik kunigams, 
bet ir visiems pasauliečiams.

Mūsų sergančiai tautai jie 
yra lyg kokia vaistinė, į kurią at

Kristaus Prisikėlimo šventės Velykų simboliai, susieti su Šv. Raštu: 
avinėlis, margučiai, žydinčios gėlės, žvakės, kryžius Ntr. R. Kisieliaus

vyksta žmonės iš visos Lietuvos. 
Štai pora ištraukų iš jų laiško.

“Šiuo metu vedame atsi
naujinimo Šventojoje Dvasioje 
seminarą, į kurį ateina apie 80 
žmonių. Daugiau jau netelpa. 
Per paskutinius du mėnesius su
organizavome dvi Atsinaujini
mo dienas ir daug kitokių išvy
kų. Visa tai pareikalauja daug 
laiko ir jėgų. Į Atsinaujinimo 
dienas susirenka tiek daug žmo
nių, kad dažnai nepajėgiame su
talpinti. Sodiname žmones ant 
salės grindų, o kai ten jau ne
betelpa, tai sodiname ant sce
nos. Nuomojame Vytauto Di
džiojo universiteto salę (gana 
brangi nuoma). Dabar žymiai 
daugiau žmonių atvažiuoja iš ki
tų miestų. Užmezgėme ryšius su 
Latvijos katalikų grupe. Į pas
kutinę Atsinaujinimo dieną at
vyko visas autobusas iš Lenkijos 
Punsko parapijos. Matome, 
kaip Viešpats laimina žmones, 
surinkdamas į šias dienas.

Už keleto dienų penkiese 
važiuosime į Sibirą Tiumenės 
sritį. Ten mūsų laukia lietuvių 
parapija, kuri susikūrė po trem
ties. Mus pasiekė žinia, jog jie 
labai ištroškę Dievo. Vežame 
daug lietuviškos literatūros ir 
save, o savo širdyse gyvą Jėzų. 
Labai prašome jūsų maldų už 
šią misiją. Visiems pranešėme, 
kad jau turime juostelių daugi
nimo aparatą ir sekančioje At
sinaujinimo dienoje visi norin
tys tuoj pat galės gauti įrašus”.

Tas juostelių dauginimo 
aparatas kainavo 4,800 dol. ir 
yra Toronto ir kitų “Tėviškės ži
burių” skaitytojų auka. Jau ga
vau laiškų iš Lietuvos. Žmonės 
džiaugiasi galėję parsivežti įra
šus, kad išgirstų visi, kurie dėl 
finansinių sunkumų negali nu
vykti į Kauną.

Ir taip iš lėto sveiksta ligo
nis - mūsų kraštas. Aišku, rei
kės laiko. Reikia džiaugtis, kad 
labiausiai dvasinio maisto ieško 
jaunimas. Lietuvoje šiuo metu 
jau yra per 100 maldos grupių.

Didelė padėka visiems, ku
rie savo aukomis prisideda prie 
to dvasinio atsinaujinimo, gy
dančio visą sergančią tautą. Ar
gi ne tai šiuo metu svarbiausia?

Drįstu vėl prašyti aukų - 
prisidėti prie tos misijos. Gegu
žės mėnesį vėl rengiuosi vykti 
pas “Gyvuosius akmenis” ir no
rėčiau nuvežti Jūsų aukas jų mi- 
sijinei veiklai paremti. Galima 
aukoti per Prisikėlimo parapiją 
Toronte (išduodami kvitai) arba 
siųsti tiesiai V. Kolyčiui (86 
Glenholme Avė., Toronto, Ont. 
M6H 3B1).

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo...

ARKIV. JURGIS MATULAITI^.



Mūsų darbai ir planai tekalba apie mus
Kalbamės su iš Lietuvos atvykusiu kunigu pranciškonu SIGITU JURČIU, vadovavusiu 
Gavėnios rekolekcijoms Kanados lietuvių parapijose. Jis yra baigęs Kauno kunigų seminaryą, 
penkerius metus darbavęsis kaip misijonierius Tadžikijoje, studijavęs Romoje, buvęs 

nunciatūros sekretoriumi Vilniuje, dabar lietuvių pranciškonų vadovybės delegatas Lietuvoje

Tėviškės žiburiai « 1997. III. 25 • N r, 13 (2456) • psl. 3

įvairios žinios

- Ne kartą teko skaityti apie 
didelius pranciškonų užmojus at
gimusioje Lietuvoje. Įkėlėte koją 
ir Vilniuje - gavote garsiąją Ber
nardinų šventovę. Kaip sekasi jos 
atnaujinimas?

- Bernardinų šventovė yra 
viena įžymiausių Vilniuje, 500 
metų buvusi mūsų istorijos, re
ligijos ir kultūros pasididžiavi
mu. Ne kartą esu matęs ne
mažai išniekintų šventovių, pa
verstų kino teatrais, šaudyklo
mis, skerdyklomis Karaliaučiaus 
krašte, bet ką išvydau 1991 m. 
atsidūręs šioje šventovėje, kuri 
buvo pavesta Dailės instituto, 
dabartinės Dailės akademijos 
žiniai, viršijo regėtą žalą meno 
ir architektūros paminklams. 
1994 m. gavome leidimą aukoti 
šv. Mišias. Pradėjome valyti šį 
didžiulį pastatą. Į sąvartyną iš
vežėme sovietmečio paliktąjį 
antikultūrinį sluoksnį - bemaž 
500 sunkvežimių šiukšlių. Kartu 
valėme ir greta sruvenančią Vil
nelę, kurią padėjo valyti ir pats 
neseniai anuomet Lietuvai Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus II paskirtas 
ispanas arkivyskupas, apaštališ
kasis nuncijus Mullor J. Garcia. 
Pačiame srauniosios upės dug
ne radome daug XV š. gotinių 
plytų. Panorome jas parodyti 
žmonėms. Tik kur surasti tin
kamą salę ar bent tokiems eks
ponatams padorią vietą? Nuta
rėme iš tų rastųjų unikalių plytų 
šventovės viduryje suręsti alto
rių, kuris tebestovi.

- Gal jau turite naujo alto
riaus projektą? Ar gausiai ir ko
kiomis progomis lanko Jūsų šią 
ir kitas šventoves jaunimas, vai
kai, inteligentai?

- Mano artimas bičiulis 
skulptorius Rimas Sakalauskas 
jau padarė ir naujojo altoriaus 
brėžinius. Savo išradingumu 
naujasis pranoks senąjį. Mat 
medžiagos šiam naujam altoriui 
- irgi įvairių pavidalų degto mo
lio plytos, atspindinčios švento
vės bokšto ornamentiką. Tai 
bus savotiška bokšto atmaina, 
kurio pamatai sieks net požemį.

Tuo tarpu mūsų šventovę 
lanko daugiausia keliauninkai iš 
kitų kraštų. Beveik kasdien pas 
mus pasirodo keli šimtai turistų. 
Sekmadieniais čia aukojame šv. 
Mišias, per kurias paprastai bū
na apie du trys šimtai maldi
ninkų. Tiems sekmadieniniams 
liturginiams susitikimams ren
giamės gan rūpestingai, mat il
gaamžė Bernardinų pranciško
nų vienuolinė tradicija verčia 
mus ją tęsti toliau. Stengiamės, 
kad šioje dar vargingai atrodan
čios aukštaskliaustės gotinės 
šventovės erdvėje laisvai ir ga
lingai skambėtų giesmė. Šiam 
tikslui subūrėme vaikų choro 
mokyklą, kuriai vadovauja paty
rusi dirigentė Rita Kraucevi
čiūtė. Kad šis kūrybingas darbas 
su 75 vaikais būtų sėkmingesnis, 
pasikvietėme dar keturis profe
sionalius muzikus.

Mūsų šventove domisi ir 
Vilniaus inteligentija. Kompozi
torius Algimantas Martinaitis, 
poeto Marcelijaus brolis, parašė 
nuostabų pranciškoniškos dva
sios kūrinį “Saulės giesmė” ir 
šv. Pranciškaus litaniją. Tiki
mės, kad ši artima meno žmo
nių bičiulystė su mūsų švento
vės broliais padės daugeliui su

Vilniaus šventovės - Šv. Onos, Bernardinų ir Šv. Mykolo. Bernardinų šventovė grąžinta pranciškonų vie
nuoliai, laukiančiai ir vienuolyno grąžinimo Nuotr. D. Mackonio

rasti kelią ir į Dievą.
- Girdėti, kad greta Kryžių 

kalno išaugs pranciškonų vie
nuolynas, kurį pastatyti padės 
viena italų provincija.

-Kryžių kalnas - mūsų tau
tos kančių taurė. Esu įsitikinęs, 
kai ši taurė persipildė, griuvo 
geležinė uždanga. Kryžių kalnas 
tapo mūsų tautos vilties simbo
liu. Pasak popiežiaus Jono-Pau
liaus II, šis kalnas teikia viltį ir 
Europai, ir viso pasaulio kraš
tams.

Netrukus greta Kryžių kal
no atsiras pranciškonų vienuo
lynas. Ne tam kuriamės greta 
Kryžių kalno, kad apsaugotume 
šį unikalų paminklą nuo gaisro, 
kitų nelaimių ar pagaliau tap
tume vadovais atvykstantiems 
maldininkams. Visų pirma mes 
patys norime globos atsikurian
čiai Mažesniųjų brolių - pran
ciškonų vienuolijai Lietuvoje. 
Atsistoti ant kojų ne taip jau 
paprasta, juo labiau, kad buvo 
nutraukti visi tradiciniai ryšiai 
su praeitimi. Ačiū Dievui, kad 
visus mūsų sumanymus uoliai 
remia Amerikoje gyvenantys 
lietuviai pranciškonai su visa iš
eivija.

Pagalbos ranką ištiesė ir 
Vernos kalno (Italijoje) pran
ciškonai. Jie padės mums pasta
tyti namelius. Manau, kad jų 
statyba kainuos daug mažiau 
negu viso projekto įgyvendini
mas. Mūsų didžiausias rūpestis 
- surinkti lėšų kanalizacijai, te
lefono linijoms, vandentiekiui, 
apšildymui ir pan. O iki Šiaulių 
nuo Kryžių kalno yra apie 12 
km. Kiek reikės kabelių, dujų 
vamzdžių, laidų ir kitų dalykų! 
Visa tai mus labai gąsdino. Net
gi buvome panūdę šio viliojan
čio sumanymo atsisakyti. Ta
čiau visa tai jau praeitis. Staty
bos darbai prasidės šiemet ge
gužės mėn.

- Minėjote, kad dažnai bū
nate Kaune. Kokie pranciško
niško darbo barai šiame mieste?

- Į Kauną pirmieji pran
ciškonai atsikėlė Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto laikais. Apie 
jų veiklą istoriniai šaltiniai ma
žai ką byloja. Tačiau kiekvienas 
pasirodęs naujas žmogus Kaune 
pasigėri gotikos paminklais, ku
riuos paliko šv. Pranciškaus 
bendražygiai: tai Vytauto ir Šv. 
Jurgio šventovės. Prieš dvejus 
metus mums sugrąžino Šv. Jur
gio vienuolyną. Sugrįžome lyg 
paukščiai į vėtrų ir politinių in
trigų išardytą lizdą. Pirmuosius 
metus čia gyvenome be jokių 
patogumų. Jaunatviškas įkarštis 
ir idealizmas padėjo pakelti vi
sus nepatogumus ir vargus. Da
bar, jau šiek tiek apsikuopę nuo 
šiukšlių, _ pradėjome pastatą 
tvarkyti. Čia pirmiausia norime 
atgaivinti pranciškoniškąją dva
sią. Architektūriniu požiūriu Šv. 
Jurgio vienuolynas - pats iš
raiškingiausias Kauno sena
miesčio statinys, kuriame nūnai 
jau gyvena aštuoni vienuoliai, 
studijuoją Kauno kunigų semi
narijoje.

- Ar turite pakankamai pa
šaukimų į vienuoliją?

- Pranciškonai - evangelinė 
brolija, jungianti veiklųjį ir 
mąstomąjį gyvenimą. Mažesnio- 
jo brolio dovanos ugdymas - la

bai sudėtingas. Nenorime daryti 
bandymų ir improvizacijos Lie
tuvoje. Todėl šį darbą patikė
jome Italijos pranciškonams. 
Savo lietuviškuosius kandidatus 
siunčiame j Toskanos provin
ciją. Ji jyra artimiausia mūsų 
dvasiai. Šiuo metu Lukos mies
te gyvena devyni mūsų kandi
datai. Kartu su jais - trys mūsų 
kunigai, besimoką brolių pran
ciškonų ugdymo meno.

Vernos kalno šventovėje - 
penki naujokai. Beje, dar trys 
mūsų studentai mokosi teologi
jos, du - Anglijoje ir trys Sv. 
Žemėje. Tikimės, kad visi šie 
studiozai, sėkmingai baigę 
mokslus, po kelerių metų grįš 
Lietuvon. Tada galėsime steigti 
ugdymo namus ir savame kraš
te. Vilniuje šiemet ketiname 
atidaryti postulantūrą. Taigi 
naujųjų kandidatų greičiausiai 
jau nebesiųsime Italijon.

- Jei kuris nors jaunuolis no
ri stoti į Jūsų vienuoliją, kur turi 
kreiptis?

— Toksai jaunuolis pir
miausia turi rimtai pamąstyti, ar 
tikrai nori Dievui pašvęsti savo 
gyvenimą. Jeigu taip, tada te
kiausia save, kokiu keliu jam šio 
tikslo siekti. Pranciškonai sten
giasi gyventi Evangelijos dvasia. 
Ne darbas su vargšais, ne sielo
vada ligoninėse ar universite
tuose, bet gyvas troškimas gy
venti Evangelija yra mūsų vie
nuolijos pašaukimas. Tatai pats 
ryškiausias bruožas, išskiriąs ją 
iš visų kitų vienuolijų, ordinų ir 
brolijų. Kiekvienas, norįs ateiti į 
mūsų tarpą gyventi, tesikreipia į 
bet kurį pirmą pasitaikiusį 
pranciškoną.

- Neseniai grįžote iš Niujor
ko. Gal galite papasakoti apie 
lietuvių pranciškonų vienuolijos 
vadovybės svarstytus svarbiausius 
reikalus?

- Šį rudenį įvyks mūsų 
provincijos vadovybės posėdis - 
kapitula. Rinksime naują savo 
vienuolijos vadovybę. Buvo pa
siūlyta provinciolo būstinę per
kelti Lietuvon. Taigi aptarėme 
visus su tokiu perkėlimu gali
mus pranašumus ir neišvengia
mus sunkumus. Mūsų provinci
ja yra bene vienintelė likusi 
tremtyje. Juk istorinis mūsų 
provincijos centras - Vilniaus 
Bernardinų vienuolynas. Soviet
mečiu čia buvo įsikūręs Dailės 
institutas - dabartinė Dailės 
akademija. Nors mums labai 
palankus dabartinis ministeris 
pirmininkas G. Vagnorius, Švie
timo ir mokslo ministeris prof. 
Z. Zinkevičius, šį pastatą susi
grąžinti nebus taip paprasta. 
Čia reikia dar ir politinio nuo
sprendžio. Jau septintieji nepri
klausomos Lietuvos metai, bet 
vyriausybė dar vis nesiryžta ati
taisyti padarytos žalos ir netei
sybės vienuolijai. Savajame Vil
niuje mes, pranciškonai, iki šios 
dienos esame benamiai.

- Kokius skirtumus pastebite 
atvažiavęs iš gimtosios šalies už
jūrio lietuvių dvasiniame ir pa
saulietiniame gyvenime?

- Džiaugiuosi radęs katali
kiškos tradicijos gyvybingumą. 
Taip pat mane stebina kai kurių 
Jūsų žmonių sugebėjimas su
telkti jėgas darbui su išeivijos 
lietuviais, troškimas suvienyti

KRISTAUS IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKĖLIMAS. Romualdo Kisieliaus
kolažas ir nuotrauka

Aleliuja sibirinėje katorgoje
Iš knygos “Aš palieku jums ramybę’9

ANTANAS PAULAVIČIUS

- Supratau, kad neilgai be
trauksiu. Baigiasi mano gyveni
mėlis, - pasakojo mums buvęs 
politkalinys Antanas Ruškys, 
švenčių proga susėdus prie vely
kinio stalo. Čia pat sėdi ir Jo 
“kraujo brolis” Klemensas Zi- 
kas su žmona Valerija. - Lage
rio gydytojas pažiūrėjo į mane, 
palingavo galva ir, nieko nesa
kęs, išėjo. O man tiek nebedaug 
liko kalėti. Aš - Karagandos la
gerininkas. Mūsų lageris Čiur- 
bai Nura kaimelyje. Tai šachti
ninkų gyvenvietė, esanti netoli 
Karagandos.

Tik neseniai persirgau ma
liarija. Atrodė, kad jau išsikaps
čiau iš bėdų, iš visokių negalių. 
O man tik 30 metų - pati jau
nystė. Taip norėjau dar pagy
venti ir sulaukti Lietuvos. Juk 
laisvė jau ranka pasiekiama. Ir 
štai vėl liga. Tik šį kartą daug 
pavojingesnė - gelta! Vaistų nė
ra. Kuo gydyti? Laisvieji, ir tie 
neatsilaiko, krinta nuo geltligės. 
Pagulėjau kelias savaites ligoni
nėje, mažumėlę pagerėjo. Į dar
bą išvarė. O koks iš manęs dar
bininkas? Vėl susvyravo sveika- 

visų jėgas bendram tautos labui. 
Meldžiuosi, kad atsirastų Lietu
vos ir išeivijos konkrečios drau
gystės tvirti tiltai, kurie tiek vie
nus, tiek kitus labai praturtintų.

- Ko Jūs norėtumėte iš Lie
tuvos ir užjūrio jaunimo ir se
nimo?

- Mums reikalinga šviesa. Iš 
tikrųjų mums reikia daugiau 
šviesos ir mažiau veiklos. Nu
galėti blogį veikla yra tas pats, 
kas stoti į kovą prieš tamsą pli
komis rankomis. Ši sąlyga būti
na, idant kova su blogiu žmonėse 
nevirstų kova su žmonėmis.

- Kaip žinia, Jums labai rei
kalinga pagalba. Jei kas norėtų 
Jums padėti, kur galėtų siųsti pa
galbą?

- Taip. Pagalba mums rei
kalinga. Toks jau gyvenimas. 
Mes negalime būti kitokie. Kre
tingos pranciškonai kasdien 
maitina 300 vargšų. Rūpinasi 
Šv. Antano kolegijos mokslų in
stituto išlaikymu, katalikiškos 
mokyklos ir parapijos sielovada, 
pagal išgales tvarko savo vie
nuolyną ir kt. Tačiau čionai - 
vien tik Kretingos pranciškonų 
rūpestėliai. O kur Kauno broli
ja, Vilniaus Bernardinų švento
vės darbai ir Kryžių kalno pro
jektas! Norinčius prisidėti prie 
mūsų užmojų įgyvendinimo Lie
tuvoje pagalbą prašytume siųsti 
mūsų provinciolui tokiu adre
su: Rev. Placidas, St. Anthony 
Friary, Kennebunkport, ME 
04046, USA. Tel. 207-9672-031, 
faksas 207-9675-721.

- Ačiū Jums už išsamius at
sakymus.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ 

ta - ir štai aš vėl palatoje.
Nepasakysi, kad mane gydė 

prasti gydytojai. Buvo ir visai 
žmoniškų. Turiu galvoje Arčilą 
Savanadzę. Bet ką jis galėjo, bū
damas toks pat “nevalnikas”, 
kaip ir aš? Tik jis mane labiau 
užjautė už kitus, laisvuosius gy
dytojus... Pasakojo jisai, kad 
anksčiau buvęs Spasko lageryje, 
kur sutikęs ir mūsų poetą Miš
kinį. Arčila labai gražiai apie jį 
atsiliepė.

Valgyti nieko negaliu. Vis
kas eina atgal per burną. Gyvas
tį palaiko tik gliukozė, kurios 
man parūpindavo draugai: su
dėdavo paskutinius skatikus ir 
pirkdavo iš laisvųjų... Dabar štai 
jau trečią kartą paguldytas į li
goninę. Viskas, sakau sau, - ne
bėra manęs. Sudie, mano gim
tasis Auksorų kaime, sudie, 
Endriejavo miesteli!... Iš to gy
dymo nieko neišeina. Guliu da
bar žemyn galva, kojos ir visas 
kūnas pakeltas aukštėliau. Nori 
ištraukti skysčius, kurių manyje 
daug prisirinko. Todėl įkišo, 
įgrūdo į vidurius žarną. Net 
dvylikapirštę pasiekė, bet skys
čiai nebėga, tik veliasi kažko
kios gleivės. Ne tos, kurios turė
tų bėgti.

Įėjo į palatą, matyt, kažkoks 
vyresnis gydytojas: “Niekas 
nesidaro, kam be reikalo vargs
tate”. Man anksčiau į vidurius 
dar leisdavo kažkokias druskas, 
o dabar ir jų nebeturi. “Be 
reikalo vargstate”, - dar pa
kartojo ne tiek man, kiek ki
tiems medikams.

Aš leisgyvis keliuosi, vos 
velku kojas. Visas geltonas kaip 
citrina... Į darbą privalau eiti. O 
aš vos ropoju, viduriuose mau
džia, gelia, lyg geležis rėžia. Ne
pasiekiau barako. Prašausi, kad 
draugai atgal į ligoninę padėtų 
nueiti. Prie durų sutinku ambu
latorijos felčerį. “Aš vėl čia. Ne
begaliu, gelbėkite”, - kalbu 
maldaudamas. O jis tarsi nema
to manęs. Tik burbteli: “Tai, 
matyt, patinka čia gulėti, kad tik 
Į darbą nereiktų eiti”. Toks siu

Kun. SIGITAS JURČYS, OFM, tarp Montrealio tautiečių
Nuotr. N. Bagdžiūnienės

Žurn. Salomėja Narkeliū- 
naitė, Lietuvos korespondentė 
Jungtinėse Tautose, “Tėviškės 
žiburiams” atsiuntė nuorašą 
laiško, rašyto 1997 m. kovo 18 
d. “ITN World News” vadovy
bei Anglijos Londone. Laiške 
reiškiamas nusistebėjimas pa
skelbtu 1997 m. vasario 25 d., 7 
v.v. TV laidoje Lawrence Mc- 
Donell reportažu apie Vilniaus 
gyventojus, kurie gaudo šiukšli
ninkus, nes jų gyvenimas pri
klausąs nuo to, ką jie randa 
šiukšlynuose. Esą, politinė ir 
ekonominė sistema pasikeitusi, 
ir žmonės nukritę į patį žemiau
sią gyvenimo lygį. Programoje 
rodyta scena, kaip gydytojai rū
pinasi benamiais, kuriems nu
šalę kojų pirštai. Staiga viskas 
pasukama ir rodoma, kaip prieš 
6 metus lietuvių minios su V. 
Landsbergiu priešaky prie par
lamento rūmų reikalavo atsisky
rimo nuo Maskvos.

Tokių Lietuvą žeminančių 
sugretinimų McDonell reporta
že per 6 TV minutes nemažai 
parodyta. “ITN” vadovybė į 
laišką stebėtinai greitai atsakė, 
pasiteisindama, kad paskelbtas 
reportažas neturėjęs jokio poli
tinio tikslo, o esąs tik žurnaliz- 
mo normas atitinkąs praneši
mas iš Lietuvos. S. Narkeliū- 

tas mane pagavo. Tvėriau už ta
buretės (iš kur dar galia atsira
do?) ir užsimojau. Gerai, kad 
tasai greitai išnėrė pro duris. O 
tai būčiau smegenis ištaškęs. Jė
gų dar būtų užtekę. Nuleidau 
kėdę ir pats ant jos susmukau.

Įeina į ambulatoriją Arčila. 
Matyt, to felčerio jam persaky
ta. Jis mane nuramino, pasakė, 
kad ir iš laisvųjų yra nemažai 
geltlige susirgusių ir net miru
siųjų esama. Laukiama komisi
ja. Atvažiuosią aukšti NKVD 
pareigūnai su gydytojų grupe. 
Tačiau man ir komisija vargu ką 
būtų padėjusi, jei ne Arčila. Jis 
vieną rytą pasakė: “Tau kraujo 
reikia. Kiek jo buvo, beveik vi
sas su šlapimu išėjo”.

Sužinojo draugai, kad mane 
gali išgelbėti tik jų kraujas. Su
gužėjo į patatą jų tiek daug ir 
kiekvienas siūlė savąjį kraują, 
nors visi jie no visokių badavi
mų nedaug jo beturėjo. Be to, 
kraujo davėjų grupė turėjo ati
tikti manąją. Klemenso grupė 
atitiko.

- Ar šito, mūsų Klemenso? 
- nutraukiau Ruškio pasakoji
mą ir žvilgtelėjau į jį, sėdintį čia 
pat už stalo. Prie jo žmona Va
lerija.

- Ziko Klemenso, - patvir
tino pasakotojas ir dėkingu 
žvilgsniu glostė audringų metų 
išvagotą Klemenso veidą. Žiką 
aš pažinojau nuo pat Atgimimo 
pradžios. Jis dalyvaudavo visuo
se Kauno mitinguose, eitynėse, 
giedojo Kauno tremtinių chore. 
Žinojau, kad jis dalyvavo parti
zaninėse kovose... Antanas 
Ruškys papasakojo, koks tada 
lageryje Klemensas buvęs stip
rus, galingas. Jokia liga prie jo 
nekibusi. Jis vadovavęs statybi
ninkų brigadai. Apie 50 darbi
ninkų klausė jo nurodymų.

- Tikras ąžuolas buvo Kle
mensas, - kalbėjo Ruškys, žiū
rėdamas į jį ir prisimindamas 
jaunystės metus. - Tai va, jis da
vė daugiausia kraujo. Žinoma, 
prisidėjo ir šiek tiek kiti lageri
ninkai. Net viena medicinos se- 

naitė rašo, kad “greičiausia Lie
tuvos valdžia kaip nors reaguos 
į tą reportažą”.

Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruo
gienė, “Lietuvos istorijos” ir dau
gelio knygų autorė, Lietuvos įkai
to rašytojo Balio Sruogos našlė, 
mirė 1997 m. vasario 10 d. Le- 
monte, IL, JAV. Profesorė buvo 
lietuvių enciklopedijos bendra
darbė, viena iš Pedagoginio litua
nistikos instituto Čikagoje steigė
jų, Lituanistikos instituto narė. 
Priklausė daugeliui lietuviškų or
ganizacijų.

Lietuvoje buvo Kauno III 
valstybinės gimnazijos inspekto
rė, o Vilniuje - Kunigaikštienės 
Birutės gimnazijos direktorė. 
Amerikoje - Auroros, IL, kole
gijos profesorė.

Velionės pelenai bus palai
doti Lietuvoje. Norintieji a.a. 
Vandą Sruogienę prisiminti 
prašomi aukoti Lietuvių fondui, 
pažymint, kad auka skiriama 
Lietuvos istoriją studijuojan
čiam jaunimui paremti.

Giliame liūdesyje liko: duk
tė Dalia, vaikaitė Aušrinė, vai
kaitis Algis su žmona Becky, 
provaikaitė Alina. Taip pat gi
minės: Sofija Gedvilienė, Gab
rielius Gedvilą su šeima ir Jur
gis Daugirdas su šeima. Inf.

selė nepagailėjo savo moteriško 
kraujo. Iš viso apie tris litrus 
prisunkė.

Prie mano lovos pritaisė la- 
šalinę, pripylė tamsiai raudono 
skysčio, - ir pradėjo j mano gys
las tekėti svetimas kraujas. Me
dikai vis tikrina pulsą. Ką jauti?
- klausinėja. O man šilta, gera. 
Lyg skruzdelės po visą organiz
mą pradėjo lakstyti: per rankas, 
per kojas, net panages pasiekia. 
Lyg skruzdėlyne gulėčiau... Per 
valandą suleido visą. “Dabar, - 
sako Arčila, - tave pakrės, pa
purtys. Taip turi būti. Nebijok”,
- pasakė ir išėjo.

Ir iš tikrųjų po pusvalandžio 
mane pradėjo raityti, krėsti šal
tis. Atrodė, kad visus iki pasku
tinio sąnarius išnarstys, išsuki
nės. Ir kažkokie nesuprantami 
skausmai. O koks nežmoniškas 
šaltis! Ant manęs, matau, kloja 
patalus, čiužinius. Visas kalnas 
apklotų. Apie porą valandų 
purtė. O Arčila vis įeina, pasi
žiūri. “Taip ir turi būti”, pasako 
ir išeina. Atlėgo šaltis, pagaliau 
liovėsi purtyti, ir aš grimztu į 
miegą. Pamažu, saldžiai, lyg 
lengvais sparnais į dausas skri
dau. Užmigau. Kietai miegojau. 
Sako, Arčila neatsitraukė nuo 
mano lovos per visą mano mie
gą. (Jei žinočiau, kad tas gruzi
nas dar gyvas, važiuočiau į Gru
ziją, kopčiau į aukštus Kaukazo 
kalnus ir žemai jam nusilenkčiau).

Atsibudau rytą - taip švie
su, neišpasakytas pasaulio gra
žumėlis. Neatsimenu kito tokio 
ryto. Gal panašus rytmetis bu
vo, kai aš po visų sibirų į tėviškę 
sugrįžau... Pasirodo - trys paros 
mano miegota. O regėjosi, kad 
tik vakar sumerkiau akis, tik va
kar man suleido svetimą kraują.

Įeina Arčila. “Kaip jaučiasi 
mano ąžuolėlis?” - klausia. At
sakymo nereikia, viskas matyti 
iš mano akių. “Dabar tai gyven
si”, - ištarė reikšmingai ir išėjo.

Prie durų išgirdau triukšmą 
ir balsus. “Sveiki, sulaukę šven
tų Velykų!” Kalėjimuose, lage
riuose kitąkart ir užmiršdavome 
visas šventes. Ne tas galvoj, kai 
gyvybė ant plauko kabo. O da
bar, kai išgirdau žodį VELY
KOS, aš jau bandžiau iš patalo 
lipti, po devynis mėnesius tru
kusios ligos kojomis pasiekiau 
grindis.

Susiūbavo visa palata. Stvė- 
riausi už lovos krašto, kad ne- 
parvirsčiau. “Aleliuja, Kristus 
kėlės...” - girdžiu Klemenso 
balsą.

Ir kažkokia šiluma pliūpte
lėjo į krūtinę. Pro ašaras nebe
matau draugų. Klemensas į ma
no laisvą ranką bruka kažkokį 
daiktą. Apvalus, truputį pailgas 
- margutis! Kur jį galėjo rasti, 
kur nupirkti, jei aplink vien ste
pė, - nei paukštelio, nei gyvulė
lio?! Aleliuja, aleliuja! ...

Silpnumas užėjo. O gal tai 
sapnas kartu su prisiminimais iš 
vaikystės atklydo? Ir girdžiu, 
ausyse skamba: dilin dilin... 
Varpelis iš Auksorų kaimo. Ne 
Endriejavo bažnyčios varpas 
skamba, ne iš aukštos varpinės

(Nukelta į 4-tą psl.)
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® LAISVOJE TEVMJE
PRAMOGŲ CENTRAS

Marijampolėje jau veikia pir
masis pramogų centras “Help”. 
Jis yra atdaras kasdien nuo 12 iki 
6 valandos ryto. “Help” centre 
lankytojų laukia lošimo automa
tai, biliardo stalai, baras, disko
teka, kurios parketas atidarymo 
proga buvo palaistytas šampanu.

PAVOJINGI LEDO SMŪGIAI
Netikėta problema tapo Ka

nados Ontario provincijos greit
keliuose padažnėjęs didžiųjų 
sunkvežimių padangų atsipalaida
vimas nuo jų priekabų ašies. To
kios padangos, dideliu greičiu 
skriedamos oru, atsidaužia į kitus 
automobilius, užmušdamos ar 
sunkiai sužeisdamos jais važiavu
siuosius. Lietuvoje sunkvežimių 
padangos neskraido. Ten skraidy
ti pradeda nuo priekabas tem
piančių vilkikų stogo atskylęs le
das. Šilutės-Klaipėdos ruože toks 
ledo gabalas, pramušęs priekinį 
automobilio “Vokswagen Passat” 
langą, vienai keleivei sulaužė vir
šutinį ir apatinį žandikaulį. Veido 
kaulų lūžiai buvo taip sudėtingi, 
kad stomatologijos operacijai 
specialistų teko ieškoti Klaipė
doje.

PARAMA RELIGINĖM GRUPĖM
Lietuvos seimas 1994 m. bu

vo priėmęs nutarimą, nutraukian
tį finansinę valdžios paramą reli
ginėms bendruomenėms. Dabar 
tas lėšų skirstymas pagal religinių 
bendruomenių narių skaičių buvo 
atnaujintas. Narių skaičiaus nu
statymui naudojamasi Lietuvos 
statistikos duomenimis. Dabarti
nė Lietuvos vyriausybė tradicinių 
religinių bendruomenių vadovy
bėms paskirstė tris milijonus litų: 
katalikams per Lietuvos vyskupų 
konferenciją - 2.730.000, orto
doksams - 150.000, sentikiams - 
30.000, evangelikams liuteronams 
- 26.000, evangelikams reforma
tams - 20.000, graikų apeigų ka
talikams, Vilniaus musulmonams 
sunitams ir žydams - po 12.000, 
karaimams - 8.000. Pasak Petro 
Plumpos, vyriausybės patarėjo re
ligijos klausimais, lėšų paskyrimu 
norima sumažinti naujų religinių 
sektų įtaką ir sustiprinti tradicinių 
religinių bendruomenių būklę.

GRAŽIAUSIA ŽYDAITĖ
Jūratės Vilimienės firma 

“Lietuvos grožio formulė” su 
Lietuvos žydų bendruomene Vil
niuje surengė konkursą “Gražiau
sia Lietuvos žydaitė-97”. Aštu'o- 
nios varžovės, kaip jau įprasta to
kiuose konkursuose, savo grožį 
rodė kasdieninėse suknelėse ir 
puošniose išeiginėse sukniose, jos

turėjo padainuoti žydų dainą, pa
šokti jų šokį ir atsakyti į rinkėjų 
pateiktus klausimus. “Gražiausia 
Lietuvos žydaite-97” buvo išrink
ta dvidešimt vienerių metų Žana 
Fišman, Vilniaus universiteto fi
lologijos studentė. Karūną ant 
galvos jai uždėjo Sandra Chle- 
vickaitė, “Miss Lithuania-96”. Pa
grindinis prizas gražiausiai Lietu
vos žydaitei buvo apmokėta kelio
nė Izraelin. Ja ji nesidžiaugė. Mat 
turbūt turtingų tėvų dėka Žana 
Fišman ten jau yra viešėjusi pen
kis kartus. Lietuvoje ji nuo ma
žens šoko Lidijos Motiejūnaitės 
“Liepsnelės” ansamblyje ir dabar 
turi savo šokių studiją “Eksesas”. 
Konkursui vadovavo iš Izraelio 
atsiųsti žydiškų dainų atlikėjai 
Liora Grodnik ir Michailas Ja
blonskis.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ
Populiarioji Kaziuko mugė 

Vilniuje buvo surengta pirmąjį 
kovo savaitgalį. Ovidijaus Luko
šiaus pranešimu “Lietuvos ryte”, 
daugiausia prekybininkų ir pirkė
jų sutraukė Kalvarijų turgavietė, 
Pilies gatvė senamiestyje, “Loko
motyvo” stadionas ir prekybos 
centras Fabijoniškėse prie “Au- 
lės”. Mugė, prasidėjusi penkta
dienio rytą, truko iki sekmadienio 
vakaro. Dalyvių minios neišvaikė 
net ir lietus šeštadienį. Tautodai
lininkai, suvažiavę Vilniun iš vi
sos Lietuvos, pirkėjams siūlė įvai
rių gaminių iš medžio, odos, stik
lo, molio, gintaro ir šiaudų. Ver
bas buvo galima pirkti už litą ar 
net šimtą litų. Moliniai puodai, 
lėkštės, puodeliai, ąsočiai kainavo 
nuo dviejų iki 50 litų, mediniai 
šaukštai, šakutės, žnyplės ir ko
čėlai - nuo vieno iki dvidešimt li
tų, šiaudiniai krepšeliai ir pintinės 
- 5-200 litų. Specialių nuolaidų 
buvo siūloma tik Kazėms ir Ka
ziams. Jie kartais netgi buvo vi
liojami nemokamai siūlomu alu
mi. Mugėje netrūko ir elgetų bei 
įvairiais instrumentais grojančių 
gatvės muzikantų. Jiems į kepu
res buvo mėtomi ne tik centai, 
bet ir vieno bei dviejų litų bank
notai. Kaziuko mugė, pavadinta 
Kazimierų švente, šiemet jau 
penktą kartą įvyko ir Klaipėdoje. 
Ten ją surengia pusšimtį narių tu
rinti Kazimierų draugija, garbės 
nariais pasirinkusi politikus Ka
zimierą Prunskienę ir Kazį Bo
belį.

GRIPAS BEVEIK VISUR
Gripo epidemija vis dar ple

čiasi Lietuvoje. Klaipėdoje jau 
mirė gripu sirgusi moteris. Guo
džiamas!, kad ji pati buvo kalta 
dėl savo mirties. Mat gydėsi na
mie savarankiškai ir tik trečią die
ną kreipėsi į gydytojus. Su grei
tąja pagalba atvykęs gydytojas pas 
ją rado gripą ir kairiojo plaučio 
uždegimą. Pacientei buvo pasiūly
tas gydymasis ligoninėje. Šį žings
nį ji atidėjo dar vienai dienai, bet 
tada gydytojai jai negalėjo padėti 
net ir ligoninėje. Be Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pa
nevėžio, gripas jau yra peržengęs 
epideminį slenkstį Druskininkuo
se, Palangoje, kadaise Sniečkumi 
vadintame Visagine ir dvidešim
tyje Lietuvos rajonų. Skiepijimui 
nuo gripo vyriausybė neturi lėšų. 
Mat viena skiepų dozė kainuoja 
24 litus. Skiepytis patariama tu
rintiems sveikatos sutrikimų, 
dažnai sergantiems plaučių už
degimu, širdies negalavimais. 
Mažeikių naftininkai jau buvo pa
skiepyti įmonės lėšomis. Šiuo pa
vyzdžiu pradeda sekti ir mažesnės 
darbovietės. v. Kst.

Kanados Londono lietuvių choras “Pašvaistė”, atlikęs meninę programą 1997 m. Vasario 16 iškilmėje 
Šiluvos Marijos parapijos salėje Nuotr. J. Didžbalienės

Hamilton, Ontario
Tragiškai žuvusio mylimo sū

naus Rimo atminimui “Vaiko tė
viškės namams” $100 aukojo tėvai 
L. E. Klevai.

A.a. STASIO RAKŠČIO atmi
nimui mirties metinių proga žmona 
Sofija Rakštienė “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo $200. Dėkoja 
KLK dr-jos Hamiltono skyrius

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS 
aukojo: a.a. J. Bajoraičio atmini
mui: $25 - B. B. Venclovai; $20 - 
V. Kezinaitis, A. A. Petrauskai, Z. 
J. Rickai, D. Švažas; $15 - D. Kai
rienė ir E. Lengnikas; $10 - R. 
Choromanskis, A Žemaitytė. “Trem
tinių grįžimo fondui”: $20 - O. St. 
Žvirbliai.

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS naujai išrinktos 
valdybos posėdis įvyko 1997 m. va
sario 5 d. E. Kybartienės namuose. 
Valdybos narės pasiskirstė parei
gomis. Pirmininkė - Regina Choro- 
manskytė, vicepirmininkė - Magda
lena Vaitonienė, sekretorė - Da
nutė Vindašienė, iždininkė - E. Ky
bartienė, narės - Amalija Ged- 
rienė, Marija Kalvaitienė, Bronė 
Skvereckienė ir Felicija Venskevi- 
čienė darbuosis kultūros, parengi
mų ir socialinių reikalų baruose. 
Buvo aptarta svarbūs klausimai, 
numatyti artimiausi darbai. Valdy
ba dėkinga šeimininkei už sudarytą 
jaukią aplinką. D.V.

E. PEČIULIO ŠEIMAI, grį
žusiai iš tremties į Lietuvą, paremti 
a.a. Juozo Bajoraičio atminimui au
kojo: $60 A. Pulinauskienė; $25 A. 
Mačiulaitienė; $20 - I. L. Ulbinai, 
R. V. Solow, D. B. Mačiai, O. A. 
Jusiai, S. A. Jankauskai; $10 - O. J. 
Kareckai, O. S. Žvirbliai. Papildo
mai aukojo: $50 S. Idzelienė 
(JAV), Ant. Bumbulis (Tor.); $25
J. Vaineikis (JAV); $20 O. Balčiū
nienė (JAV), A. Pranskūnienė; $10 
L. Ulbinas, T. Ulbinas; $5 E. Šopie- 
nė. Labai ačiū už aukas.

Liucius Ulbinas

PRISIMINDAMI MIRUSIUS 
IR REIKŠDAMI UŽUOJUTĄ arti
miesiems, jų atminimui Kanados 
lietuvių fondui aukojo: a. a. Juozo 
Bajoraičio atminimui: $100 - G. O. 
Melnykai; $50 - Sofija Rakštienė, 
Ona Linčiauskienė; $40 - M. A. 
Pusdešriai, B. Perkauskienė; $35 - 
P. Z. A. Sakalai; $30 - Z. N. Ston- 
kai, Z. A. Stanaičiai; $25 - A. Pet- 
raitienė, St. Dalius, A. Erišti- 
kaitienė, L. E. Klevai, J. H. Otto, J. 
R. Pleiniai, J. V. Svilai; $20 - I. Re- 
pečkienė, E. Mažulaitienė, P. I. 
Zubai, P. M. Masiai, J. G. Kriš
tolaičiai, L. Stukienė, V. Matuse
vičius, V. J. Pilkauskai, G. A. Skais
čiai. M. Biekšienė, A. Rimkienė, B. 
V. Kvedarai, J. M. Gimžauskai, A. 
Žukauskienė, K. G. Žukauskai, K. 
L. Meškauskai, J. K. Šlekaičiai, J.
K. Januškevičiai, J. M. Tarvydai, J.

G. Kažemėkai, J. L. Stungevičiai, 
P. Žulys, V. R. Bartininkai, J. T. 
Andrukaičiai, N. S. Aleksos, P. E. 
Armonai, Z. Čečkauskas, K. K. 
Deksniai, J. Stankus, P. S. Kanopai, 
S. Matukaitienė, K. Žiobienė, B. R. 
Cuthberton, A. Prunskus; $10 - P. 
Vitienė, P. M. Šiuliai, P. Krivins- 
kienė, A. Didžbalienė, D. Vaitiekū
nienė, T. Murauskienė. A. a. dr. An
zelmo Gailiaus atminimui aukojo: 
$25 - P. Z. Sakalai, St. Dalius; $20 
- A. Prunskus, A. Petraitienė, L. 
Pliūra. A. a. Bronės Katukauskie- 
nės atminimui aukojo $20 A. 
Prunskus. A. a. Vaciaus Unčiausko 
atminimui žmona Ona Linčiauskie
nė aukojo $100.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas.

Delhi-Tillsonburg, ON
VASARIO 16 DELHI buvo pa

minėta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 79-sios metinės. Mišias 
aukojo ir ta proga pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas kun. L. 
Kemėšis. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Gražiai išpuoštoje para
pijos salėje vyko minėjimas. KLB 
apylinkės pirmininkė T. Pargaus- 
kienė pasveikino susirinkusius. Kal
bą pasakė svečias iš Hamiltono Ka
zimieras Deksnys. Nuotaikingas 
dainas padainavo dainininkai iš 
Hamiltono, vadovaujami Aldonos 
Matulicz. Po to sekė vaišės ir malo
nus bendravimas. Minėjimas už
baigtas visiems atsistojus sudai
nuojant “Lietuva brangi”. D.V.

KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENEI aukojo: $50 - A. K. 
Ratavičius; $40 - T. P. Pargauskas; 
$30 - E. Gudinskas, A. Klemka, A. 
B. Stonkus, B. V. Vytas; $20 - A. 
V. Čiuprinskas, E: Gailevičiūtė, V. 
Galeckas, B. Lukošius, J. Mačiulis, 
M. Obelienis, V. P. Lapienis, M. 
Stankaitis, O. P. Vežauskas, L. J. 
Vitas; $10 - A. Aleliūnienė, V. B. 
Cvirka, O. Ceika, L. Gurklys, N. 
Ivanauskas, S. Mažeika, O. Šiurna, 
S. Vilimas; $5 - L. Kemėšis.

Lethbridge, Alberta
MUSŲ NEDIDELIS lietuvių 

telkinys jau visai mažėja. 1996 m. 
gegužės mėn. Jonas Daugirdas grį
žo gyventi į Lietuvą. Iš gautų jo 
laiškų galima suprasti, kad jis ten 
patenkintas.

Tais pačiais metais, gegužės 
31 d. mus paliko a.a. Vincas Kava
liauskas, sulaukęs 96 m. amžiaus. 
Iš Lietuvos į Kanadą buvo atvykęs 
1928 m. Netoli nuo Lethbridge 
miesto sėkmingai ūkininkavo. Liko 
žmona ir sūnus su šeima. Rugsėjo 
mėn. mirė a.a. Marija Fomradienė, 
sulaukusi 87 m. amžiaus. Liko šeši 
sūnūs ir viena dukra. Kalėdų dieną 
netekome a.a. Veronikos Petruš- 
kienės, 91 m. amžiaus. Į Kanadą 
buvo atvykusi 1929 m. Paliko dvi 
dukras su šeimomis. 1997 m. sausio 
4 d. mirė a.a. Konstancija Stankū
nienė, 95 m. amžiaus. Į Kanadą

atvykusi 1930 m. Paliko tris dukras 
ir vieną sūnų su šeimomis. Sausio 
31 d. mus paliko a.a. Aleksandras 
Gepneris, sulaukęs 68 m. amžiaus, 
palikęs žmoną, du sūnus ir dvi se
seris - Janiną Kanienę ir Konstan
ciją Dorigatti. Su tėvais ir abiem se
serim velionis atvyko į Kanadą 
1950 m.

Visų mirusiųjų šeimoms Leth
bridge lietuviai reiškia nuoširdžią 
užuojautą. GN

Stayner, Ont.
VAIKŲ GLOBOS NAMAMS 

“LIKIMAS” aukojo: $200 - Julija 
Kairiūnaitė (Calgary); $50 - Petrė 
Stockus, Pranas Basevičius; $25 - 
Ona Narušienė; $20 - Birutė Kas
peravičienė, Juzė Jonaitienė; $15 - 
Genutė Gaižutienė. Maistu ir dra
bužiais prie velykinio siuntinio pri
sidėjo p. Krikščiūnienė, Birutė ir 
Algis Samsonai, Eglė Vair. Nuošir
di padėka būrelio globos vardu. B J.

Wasaga-Stayner, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENEI aukojo: $200 - 
Wasagos moterų būrelis, J.A. 
Bataitis; $100 - E.J. Gudas, B.S. 
Ignatavičius, A. Kanapka, J.B. 
Mažeika, V.M. Vaitkus; $50 - 
V.M. Laurinavičius, A. Pakarnienė, 
A. Vitkienė; $40 - E. Heikis, C. 
Javas, G.R. Stepulaitis; $30 - E. 
Tribinevičius; $25 - J. Dobilas, 
R.B. Jacka; $20 - J.P. Barakauskas, 
M. Bernotas, R. Dūda, M. Gaivelis, 
J. Jonaitienė, B. Kasperavičius, V. 
Kryžanauskas, E.V. Krikščiūnas, J. 
Lapavičius, L. Mačikūnas, A. 
Masionis, P.J. Pakalka, E. Vair, S. 
Valickis, A.J. Vaškevičius; $10-1. 
Gataveckas, B.G. Brigmantas; $5 - 
H. Kanschat, B. Rakauskas.

Windsor, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENEI aukojo: $50 - A. 
Tautkevičius, V. Barisas, J. Barisas; 
$40 - B. Balaišis, P. Eidukas; $30 - 
A. Tautkevičius, S. Pakauskas, A. 
Aukštikalnis; $25 - E. Pakauskienė, 
Z. Mistautas, G. Vindašius, T. Gu- 
reckas, B. Kowbell, M. Kizis, R. 
Dumčius; $20 - L. Laparskas, Č. 
Kuras, J. Barisas, S. D. Nainauskas, 
Br. Barisas, Z. Mazonas.

■© LIETUVIAI PASAULYJE

KAIRYS BALTIC 
EXPEDITING

Sukursiu gražų paminklą 
pagal Jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. FAX 905 540-1705 
238 Emerald Street North, 

Hamilton, Ontario L8L 5K8

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg j vieną adresą.

4 Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.

>4 Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg.

4 Iš toliau siųsti U.P.S.
4 Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%. plius pristatymas.
4 Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
4 Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).

Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........................... tel. 514 366 8259
Hamiltono apylinkėje - Bernardas ir Danutė Mačiai.... tel. 905 632-4558
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai.................tel. 519 773-8007

Dėl pinigų siuntimo, maisto siuntinių kainoraščių, ar dėl platesnių 
informacijų prašom rašyti ar skambinti Vytui ar Genei Kairiams, 

517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. 905 643-3334

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

Aleliuja...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

šaukia: aleliuja! O mes skubė
davome į Prisikėlimo rytą... Ne, 
ne šis varpas dabar suskambo 
mano prisiminimuose, o tasai - 
Laimingos mirties varpelis...

Mano lagerio draugai neži
no, kas man atsitiko, kad styrau 
įsitvėręs lovos, nepratariu nė 
žodžio. Atpažįstu Klemenso 
balsą: “Nesijaudink, Antanai, 
nereikia ašarų. Gyvensi jau da
bar, sulauksi Lietuvos...” Žinau, 
kad gyvensiu, bet mano ausyse 
tebeskamba tėviškės varpelis ir 
tarsi matau mamą, smulkiais 
žingsniais skubančią su iškeltu 
varpeliu rankoje, skubančią 
apeiti sodybą...

Baigė Ruškys pasakoti savo 
seną istoriją. Atsikėlė nuo stalo 
ir, nieko netaręs, kažkur išėjo. 
Paskui grįžta. Rankose skrynelė.

- Išsaugojo mama per visas 
nelaimes, per trėmimus. Pats 
Dievas paliko jį mūsų šeimai, - 
atidarė skrynelę ir išėmė varpe
lį. Garsas sidabrinis, skardus, 
smingantis į pačią širdį...

'*» ■ >■■■ BLIU ,l_l^ .LU »
Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

JA Valstybės
Arizonos LB valdybą pernai 

sudarė jon įsijungę jaunesniosios 
kartos atstovai. Baigiantis 1996 
metams, LB nariai stebėjosi tos 
valdybos nuoširdumu ir energija. 
Naujoviškai buvo paminėta Vasa
rio šešioliktoji, dalyvauta Phoenix 
mieste surengtame tarptautinia
me Kalėdų festivalyje. Arizonos 
lietuviai džiaugėsi ten išstatyta 
kalėdine eglute, pagal lietuvišką 
tradiciją papuošta šiaudinukais. 
Atrodo, naujoji valdyba išjudino 
lietuvišką veiklą. Tai liudija di
desnį lietuvių skaičių sutraukusi 
rudens gegužinė. Tą veiklią val
dybą sudarė pirm. prof. Paulius 
Žygas, vicepirm. Rima Reklaitie- 
nė, ižd. Aldona Klemkienė ir vi
suomeninių reikalų vadovė Dalia 
Motiejūnienė.

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos skyrius Los Angeles 
mieste metiniame narių susirinki
me perrinko ligšiolinę valdybą ir 
revizijos komisiją. ALTS Los An
geles skyriui vėl vadovauja pirm. 
Rūta Šakienė, vicepirmininkai 
Irena Bužėnienė ir Juozas Rai- 
bys, sekr. Gražina Raibienė ir ižd. 
Ramūnas Bužėnas. Perrinktą re
vizijos komisiją sudarė Vincas 
Juodvalkis, Pranas Dovydaitis ir 
dr. Povilas Švarcas.

Brazilija
Šv. Juozapo parapijoj Sao 

Paulo V. Zelinoj didžiąją narių 
dalį jau sudaro brazilai. Tad ir 
naujuoju klebonu, pakeitusiu pen
sijon išėjusį kun. Juozą Šeškevičių 
jau tapo brazilas kun. Jose LJlis- 
ses Leva. Lietuvių religiniais rei
kalais betgi ir toliau rūpinsis kun. 
Petras Rukšys, SDB. Lietuvių pa
rapijiečių susirinkime vasario 15 
d. naujasis klebonas kun. Jose 
Ulisses Leva pasiūlė sujungti bra
ziliškas ir lietuviškas Didžiosios 
savaitės apeigų tradicijas. Lietu
viškosios parapijos dalies atstovai 
šį pasiūlymą atmetė. Tada apeigų 
sujungimas buvo sutartas tik Di
džiajam penktadieniui. Kitų Di
džiosios savaitės dienų lietuviškos 
tradicijos nebus paliestos. Didysis 
penktadienis betgi turės bendras 
tradicijas ir brazilams, ir lietu
viams.

Latvija
Latvijos vyriausybė vis dar 

yra suvaržiusi lietuvių įvažiavimą, 
kai jų reikia ten gyvenančių lietu
vių veiklai sustiprinti. Vasario 6 
d. nuolatiniam apsigyvenimui 
Latvijon buvo įsileisti septyni Lie
tuvos piliečiai. Tačiau vis dar del
siama įsileisti įvažiavimo laukian
čius kitus aštuonis lietuvius. Tarp 
jų yra ir ten tarnyboje žuvusio 
Lietuvos karininko Artūro Gri
ciaus našlė su mažamete dukrele. 
Latvijoje šiuo metu nuolat gyvena 
dvylika šimtų Lietuvos piliečių. 
Latvija taipgi neturi ir įstatymo, 
apsaugančio ten gyvenančių už
sieniečių teises.

Italija
Romos lietuviai Vasario še

šioliktąją atšventė jai priklau
sančia kalendorine data Tėvų ma
rijonų generaliniuose namuose. 
Mišias su kitais lietuviais kunigais 
koncelebravo tuo metu Romoje

viešėjęs arkivyskupas Jonas Bu
laitis, apaštalinis nuncijus P. Ko
rėjoje ir Mongolijoje. Homiliją 
sakė Romoje studijuojantis kau
nietis kun. R. Norvilą.

Argentina
Sausio tryliktosios skau- 

džiuosius įvykius Vilniuje Buenos 
Aires lietuviai prisiminė sausio 5 
d. klebono kun. Augustino Steig- 
vilo, MIC, atnašautomis Mišiomis 
ir pasakytu pamokslu. Tą dieną 
Vilniuje už Lietuvą žuvusiųjų gy
vybės aukas priminė keturiolika 
ant mažo altorėlio uždegtų žva
kių, paženklintų jų pavardėmis. 
Mišių metu giedojo atnaujintas 
Šv. Cecilijos choras.

Susivienijimas lietuvių Ar
gentinoje vasaros sezonui atidarė 
savo maudymosi basieną 1996 m. 
gruodžio viduryje. Jį gruodžio 15 
d. pašventino kun. Augustinas 
Steigvilas. Tada visi susirinko ant 
iešmo kepto jaučio pietums.

Vasario šešioliktosios minėji
mas įvyko jai skirtos datos sek
madienį. Minėjimas Aušros Var
tų šventovėje buvo pradėtas kun. 
A. Steigvilo, MIC, atnašautomis 
Mišiomis, skirtomis Lietuvai, žu
vusioms už jos laisvę, dvasiniam 
lietuvių tautos atsinaujinimui. Pa
rapijos salėje kalbėjo Lietuvos 
garbės konsulas inž. Algimantas 
Rastauskas. Muzikinę programą 
atliko svečiai iš Vilniaus - bir
bynininkas Antanas Smolskus su 
akordeonistais Eduardu Gabniu 
ir Genadijumi Saukovu.

Lenkija
“Aušros” vyr. red. Irena Gas- 

peravičiūtė, žengdama į 1997 me
tus, įsipareigojo stengtis, kad ma
žoji “Aušra” būtų skirta visų Len
kijos lietuvių poreikiams. Siekiant 
tokio tikslo, jai betgi reikės ap
mokamų korespondentų Varšu
voje, Seinuose, Vilniuje ir kitose 
vietovėse. Reikės ir informacijas 
teikiančių vietinių skaitytojų, gau
nančių honorarą už šias paslau
gas. Jai atrodo, kad bus galima 
pakeisti net ir dabartinį mažą 
“Aušros” formatą, jeigu tokiai 
minčiai pritartų skaitytojai.

Lenkuos LB tarybos posė
dyje šios organizacijos valdybos 
pirm. Sigitas Paransevičius primi
nė dalyviams, kad Punsko parapi
ja šiemet minės 400 metų sukaktį. 
Minėjimo programa bus paskelb
ta “Aušroje”. Šią vasarą Punske 
vieną dieną žada viešėti Lietuvoje 
vyksiančio Pasaulio lietuvių sei
mo atstovai. y j^st

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St., 
Collingwood, Ontario LOY 2L6

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

Angelę
Kalvaitytę, BA.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
A rVL/rSJA 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 T valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
IN DĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
S? ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
£5 HAMILTON. 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
£? HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus v 

(Esu “Union Gas” AK 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas....................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... 2.50%
180 dienų indėlius.....................2.75%
1 m. term. Indėlius.................... 3.00%
2 m. term. Indėlius....................3.75%
3 m. term. Indėlius....................4.50%
4 m. term. Indėlius....................4.75%
5 m. term. Indėlius....................5.25%
RRSP Ir RRIF3
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. ind.........................................3.00%
2 m. ind.........................................3.75%
3 m. Ind.........................................4.50%
4 m. Ind.........................................4.75%
5 m. ind.........................................5.25%

Asmenines nuo.......... 9.75%
neklln. turto 1 m......... 5.050%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
Iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTERAC KORTELĖ

y



A+A
ANGELEI ČESNULIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą PETRĄ ČESNULĮ, 
dukras - KRISTINĄ, AUDRONĘ bei jų šeimas - 

V. Jakubickienė E. G. Rugieniai
A. Aleliūnienė L. J. Vitai

Grafo Tiškevičiaus rūmai Palangoje, dabar - gintaro muziejus Nuotr. R. Puterio

SPAUDOS BALSAI

Vėl Lietuvos-Lenkijos unija?
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Atsargiai su kitais fondais
Metinis "Taikos" narių susirinkimas

A+A
PAULINAI ŠABLINSKIENEI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą sūnui DONALDUI, 
marčiai DANAI, vaikaičiams DAINAI, DARIUI, 
DANIELEI, dukrai ANGELEI, giminėms ir visiems 
artimiesiems -

Donaldo krikšto dukra Loreta Genytė, 
Jonas, Kristina ir Mykolas Geniai,

Ramona Totoraitytė

AtA
JOANAI BERKUBĖNIENEI 

tragiškai žuvus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą OLGAI 

PAMATAITIENEI ir jos šeimai -

M. A. Gverzdžiai S. J. Sendžikai
E. A. Kuraičiai Z. Staugaitienė
J. Paukštys J. J. Šarūnai
Elena ir Romas L Tauteras

MIRTIES METINĖS

. A+A
STASYS RAKŠTYS
mirė 1996 m. balandžio 2 d.

Jau praslinko vieneri metai 
be Tavęs. Tu iškeliavai ir 
palikai mus didžiausiame 
liūdesyje.

Tave prisimenam kiekvieną dieną savo maldose.
Žmona Sofija, duktė Laima, 

vaikaitės - Rūta, Karolina, 
provaikaitė Elysa

MIRTIES METINĖS
Atsisveikinimas su mylimu seneliu*

a. a. STASIU RAKŠČIŲ.
Prisimenu, kai jauna buvau, brisdavome per 

sniegą, laksdydavom po laukus. Plaštakėles gaudėme 
prie jūros, braidžiojom ir kiaukutėlius rankiojom.

Atsisveikiname su vyru, tėvu, seneliu ir ypatingai 
su tuo, kuris mus nuoširdžiai mylėjo, kuris gražiais 
žodžiais kalbėjo ir kuris pasiliks mūsų širdyse amžinai.

Nesakysiu sudiev, bet iki pasimatymo, kol vėl 
susitiksim. Ilsėkis, Seneli, Kristaus ramybėje -

Karolina
♦

Dr. Karolinos Kriaučiūnaitės-Zanon atsisveikinimo žodis
Šv. Jono kapinėse, Mississaugoje, 1996 m. balandžio 10 d.

PADĖKA 
Mylimas vyras, tėvelis ir senelis 

AtA 
LEONARDAS JAKAITIS 
staiga mirė 1997 m. sausio 27 d. 

Šeima dėkoja Lietuvos kankinių parapijos klebo
nui kun. J. Staškui už religines apeigas ir gražų, pritaikytą 
pamokslą. 

Dėkojame giminėms ir draugams, atėjusiems 
atsisveikinti, atsiuntusiems gėlių, užprašiusiems Mišias, 
aukojusiems “Tėviškės žiburiams” ir “Stroke & Heart 
Foundation”. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas laiškais; ačiū 
Danguolei Radikienei už gražų giedojimą; karsto nešė
jams ir nešėjoms - mieloms jaunoms Alicijai, Andrijai, 
prisiminusioms kaip senelis jas nešiojo; ačiū B. Stanulienei 
už skanų maistą ir kavą, o ponioms už pyragus. 

Julija Jakaitienė su šeima

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š. m. vasario 26 d. laidoje 
rašo: “Istorija, kaip žinome, 
dažnai kartojasi ir nebūtinai 
farso pavidalu. Migloti Lietuvos 
ir Lenkijos ketinimai sudaryti 
savotišką lenkų-lietuvių uniją, 
išryškėjo Lietuvos seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio vie
šėjimo Lenkijoje metu ir pasiro
dė esą visai rimti. Tam tikrą pa
slapties nikelį prasklaidė grįžęs 
į Vilnių pats V. Landsbergis.

Remdamasis dėsniu - ‘Lie
tuvos saugumas tai Lenkijos 
saugumas’, seimo pirmininkas 
pranešė apie projektą sudaryti 
bendrą tarpparlamentinę struk
tūrą, kuroje būtų galima kartu 
nuspręsti abiejų šalių saugumo 
problemas ir derinti abiejų vals
tybių veiksmus tarptautinėje 
plotmėje”.

Šis seimo pirmininko pasiū
lymas buvo Lietuvoje įvairiai 
vertinamas. Toronto lenkų 
dienraštis “Gazeta” š.m. kovo 
7-9 d. laidoje rašo: “Centro są
jungos pirmininko Ozolo many
mu, ligšiolinis išbalansuotas 
Lietuvos-Danijos, Latvijos-Šve- 
dijos ir Estijos-Suomijos bend
radarbiavimas, kuris nebuvo 
Rusijai parankus, tapo sukrės
tas. Be to, būdas kuriuo Lands
bergis padarė savo pasiūlymą 
yra nepriimtinas. Reikėjo jį pir
ma išgvildenti krašte, o ne pa
statyti lietuvius prieš įvykusį 
faktą. (...)

Grįžęs Lietuvos seimo šefas 
buvo užsienio politikos komite
to apklausinėtas, bet, pasak jo 
nario Medalinsko, jo pasiūly
mas buvo daugiau teigiamas ne
gu neigiamas. Lietuvių nusista
tymas Lenkijos atžvilgiu, sakė 
Medalinskas, gerėja. Pasiprieši
nimas, kuris buvo dar prieš ke
lerius metus dėl generolo L. 
Želigovskio veiksmų, dabar la
bai aiškiai silpnėja”.

Lietuvos lenkai nevieningi
Lietuvos lenkų dienraštis 

“Kurier Wilenski” š.m. vasario 
27 d. laidoje rašo: “1997 m. va
sario 25 diena tapo oficialia 
švietimo, kultūros ir sporto fon
do ‘Wilenszczyzna’ gimimo die
na. Tą dieną Vilniaus Šv. Dva
sios šventovėje buvo atnašauja
mos šv. Mišios Vilniaus srities 
lenkų vienybės intencija, po ku
rių įvyko visuotinis fondo stei
gėjų susirinkimas”.

Šventėje dalyvavo du Lenki
jos vyskupai, Lenkijos ambasa
dorė Lietuvai prof. Eufemia 
Teichman, generalinis konsulas 
Lipka-Chudzik, stambūs Vil
niaus pramonininkai Waszko- 
wicz ir Litwinowicz bei daug li
muzinais atvykusių žymių svečių.

“K.W.” rašo: “Organizato
riai pabrėžė, kad vardiniai kvie
timai buvo pasiųsti per Lietuvos 
lenkų sąjungos centro valdybą 
ir Lietuvos lenkų rinkimų akciją 
R. Maciejkianiec’ui ir J. Sien- 
kiewicz’iui, kurie vienok dėl ne
žinomų priežasčių nedalyvavo 
nei šv. Mišiose, nei susirinki
me”. (Šių organizacijų organas 
“Nasza Gazeta” labdaros orga
nizacijos “Wilenszczyzna” įstei
gimą pavadino priešrinkiminiu 
triuku, o susirinkimą restorane 
“Prie universiteto” - paprasto
mis išgertuvėmis).

Susirinkimo dalyvis G. Rut
kowski taip kalbėjo: “Nuo 1989 
m. dalyvauju lenkų organizacijų 
veikloje ir daug ką mačiau. Vie
no jus prašau - nesiskaldykite! 
Gana savo tarpe kaip šunims 
rietis! Dieve, suteik mums protą 
ir susivaldymą!”

Vienas iš organizacijos 
“Wilenszczyzna” steigėjų M. 

Waszkowicz š. m. “K.W.” kovo 
4 d. laidoje apmokėtame skelbi
me grasina LLRA pirmininkui 
J. Sienkiewicz’iui teismu ir rei
kalauja atšaukti jo kaltinimą, 
kad Lietuvos piliečių sąjunga 
yra susieta su tarptautinės mafi
jos struktūromis.

Savotiška vienybė įvyko rin
kimuose į seimą Šalčininkų apy
gardoje. Kitiems rinkimuose 
nedalyvaujant, liko kandidatuo
ti tik vienas asmuo - LLRA 
pirm. J. Sienkiewicz. Taip rašė 
“K.W.” š. m. vasario 15 d. laido
je. Taigi lenkai savo tarpe šioje 
rinkimų apygardoje nesivaržė.
Stalinas išgelbėjo lenkiškumą

Š. m. vasario pabaigoje To
ronte viešėjo žymus Lietuvos 
lenkų veikėjas prof. Jan Ciecha- 
nowicz. Svečias skaitė dvi pa
skaitas - apie Adomą Mickevi
čių ir Lietuvos lenkų istoriją. 
Kadangi šios dvi temos yra pla
čios, apie jas yra parašyta daug 
knygų, todėl kalbėtojas pasiten
kino šių temų fragmentais. Šių 
paskaitų tekstai buvo išspaus
dinti Toronto lenkų savaitrašty
je “Glos Polski”. Štai vienas 
antros paskaitos fragmentas:

“Vilniaus žemė buvo pri
jungta prie Sovietų Sąjungos, o 
1948 metais Lietuvos komunis
tų partijos centro komitetas ofi
cialiu laišku kreipėsi į draugą 
Juozapą Staliną, ‘visų tautų tėvą 
ir visų mokslų genijų’, prašyda
mas, kad visus Vilniaus krašto 
lenkus išvežtų į Sibirą. Tačiau 
tuo metu Stalinas mums (len
kams, J.B.) parodė lyg ir ‘tėviš
ką gerumą’: užuot išvežęs len-

Kas yra jaunimo kongresas?
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas apibūdina 

artėjančio kongreso eigą

MATAS STANEVIČIUS
Pasaulio lietuvių jauni

mo kongresuose yra aptariami 
PU sąjungos reikalai. Kongre
sai yra rengiami maždaug kas 
ketveri metai įvairiuose kraš
tuose. Praeitas kongresas, aš
tuntasis, įvyko Didžiojoje Brita
nijoje ir Lietuvoje 1994 m. Ka
nados lietuvių jaunimo (KUS) 
valdyba šaukia suvažiavimus, o 
PLIS valdyba rengia kongresus. 
Į PUS kongresus yra kviečia
mas visas pasaulio jaunimas, 
save laikantis lietuvišku. Taip 
yra nustatyta PUS statute.

PUS statute numatyta, kad 
IX kongrese gali dalyvauti ne 
daugiau kaip 120 atstovų. Kana
dos jaunimui yra leidžiama siųs
ti 20 atstovų. Tačiau tik 9 Kana
dos jaunuoliai galėjo vykti į 
VIII kongresą. Ar tas skaičius 
buvo toks mažas dėl finansinių 
priežasčių? IX-asis kongresas 
įvyks JAV-bių rytiniame pa
kraštyje liepos 17 - 27 d.d. Šiam 
kongresui vykstant arčiau Ka
nados, KUS valdyba norėtų 
siųsti kuo daugiau atstovų. 
Jiems kaina yra $1050 (JAV), o 
kitiems dalyviams $1250.

Atstovai gali gauti stipendi
jų kongreso išlaidoms. Per VIII 
kongresą KUS valdyba kartu 
su atstovais surinko pakanka
mai pinigų apmokėti daugiau 
kaip pusę kelionės ir pusę kon
greso kainos. Tada reikėjo ke
liauti į anapus vandenyno, o 
ateinantis kongresas bus daug 
arčiau ir pigesnis. Valdyba jau 
dabar rūpinasi stipendijomis.

Atstovai jau irgi pradeda 
rūpintis kongreso reikalais. Jo 
metu Kanados atstovai turės 
dalyvauti visoje kongreso pro
gramoje, balsuoti PUS dėl sta- 

kus į Sibirą, kaip to pageidavo 
lietuviai komunistai, jis atsiuntė 
į Lietuvą savo specialų žydų kil
mės pasiuntinį su užduotimi - 
įsteigti platų lenkiškų mokyklų 
tinklą ir lenkišką laikraštį. Taip 
ir įvyko - atsirado 365 lenkiškos 
mokyklos ir lenkiškas laikraštis. 
Ar Juozapas Visorianovičius 
pats save išdavė, ar mus pami
lo? Ne, Stalinas pilnai suprato 
pakvaišus} lietuvių šovinizmą, 
kuriam sutramdyti reikėjo su
kurti ‘perkūnsargį’. Rusišką? 
Rusų Lietuvoje beveik nebuvo. 
Žydišką? Lietuviai beveik 100% 
žydų išžudė. Taigi kokį? Lenkiš
ką. Tegul būna lietuviškas na
cionalizmas, bet tegul jis išsise
mia kovoje su lenkais. Taip atsi
rado keli šimtai lenkiškų mo
kyklų, lenkiškas laikraštis, netgi 
keli lenkiški šokių ir dainų an
sambliai. Tos mokyklos buvo la
bai žemo lygio, kurį administra
cija sąmoningai stengėsi išlaikyti.

Taigi lenkai, Stalino pagei
davimu, išliko, tačiau buvo tik 
perkūnsargiu, bet niekuo dau
giau. Tai labai klastinga politi
ka. Tuo būdu buvo nukreiptas 
lietuvių dėmesys nuo rusinimo, 
bolševizmo, Lietuvos sovietini- 
mo. Jie kovojo su lenkų ele
mentu, nesirūpindami savo kul
tūra, pamiršdami apie jų pačių 
susovietinimo pavojų. Si politi
ka per 50 metų visiškai save 
pateisino. Tai buvo klastinga, 
besąlygiška, bet šėtoniškai, 
Stalino manymu, protinga. Tad 
nereikia stebėtis, gerbiamieji, 
kad šiandien Lietuvoje yra 
400,000 lenkų gyventojų”. J.B.

tuto ir kongreso suvažiavimų 
tvarkos, sekančio kongreso da
tos ir vietovės, dalyvauti PUS 
valdybos rinkimuose.

Besiruošdami kongresui, Ka
nados atstovai renka informaci
ją apie Kanados lietuvių jauni
mo veiklą, norus ir reikalavi
mus, kad galėtų padaryti prane
šimą kongrese. Šiuo metu vyks
ta susipažinimas su PUK ir stu
dijų dienų tikslais ir eiga, lėšų 
rinkimas ir kitų KUS valdybos 
nustatytų darbų vykdymas. Vie
nas iš tų užduočių buvo parašyti 
straipsnį, “Kodėl aš noriu būti 
atstovu”. Valdyba tikisi, kad jį 
ruošiant, jaunimas apgalvos sa
vo vertę ir vietą lietuvių ben
druomenėje. Rašinius įteikti 
KUS pirmininkui Matui Stane
vičiui paštu: 6 Innisfree Court, 
Toronto, ON M6S 3N8, arba 
elektroniniu paštu: mstanevi- 
cius@mtsinai.on.ca. Bet kokiais 
KUS klausimais galima skam
binti vakarais 416 817-0326.

Be musų - ne Velykos Nuotr. R. Kisieliaus

STASYS DALIUS
Lietuvių kredito kooperatyvo 

“Talka” metinis 42-asis narių susi
rinkimas įvyko 1997 m. kovo 1, šeš
tadienį, Hamiltono, Ont. Jaunimo 
centro salėje. Atvyko ir įsiregistra
vo 131 narys bei svečiai - “Para
mos” kredito kooperatyvo pirm. D. 
Vaidila, viceprim. H. Stepaitis, Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyvo pirm. dr. S. Čepas, vicepirm. 
Č. Jonys ir Vilniečių sąjungos pirm. 
B. Saplys.

Nauji patarnavimai
Susirinkimą pradėjo “Talkos” 

valdybos pirm. J. Stankus, pasvei
kindamas narius ir pakviesdamas 
balsų skaičiavimo komisijon J. As- 
manavičių, M. Joniką, A. Kamaitį, 
J. Pleinį, I. Vasiliauskienę. Pasvei
kinęs narius, perskaitė 28 mirusių 
per 1996 metus narių pavardes ir 
paprašė atsistojimu pagerbti jų at
minimą. Sekr. St. Kareckas perskai
tė praeitų metų protokolą, kuris 
buvo susirinkimo priimtas. Valdy
bos pirm. J. Stankus priminė, kad 
praeitieji metai buvo gan geri, nes 
metinis balansas paaugo; gautas 
neblogas pelnas, kurio dalis na
riams grąžinta (rebate). Įvesta nau
ja “Interac” kortelė, su kuria gali
ma išimti iš banko ar kitų instituci
jų, turinčių automatus, iki 500 dol. 
bei krautuvėse apmokėti už prekes. 
Kvietė narius pasinaudoti tuo nau
ju patarnavimu ir įsigyti kortelę, 
kurios įvedimas “Talkai” kainavo 
15,000 dol. Ragino narius kuo dau
giau naudotis kooperatyvo nemo
kamais patarnavimais: čekių rašy
mu, telefono, elektros, dujų, mo
kesčių apmokėjimu. Priminė, kad 
valdyba ir šiais metais vėl paskyrė 
lietuviams studentams tris stipendi
jas po 1,000 dol. Nariams taupyto- 
jams valdyba visą laiką mokėjo 
aukštesnį nuošimtį, negu bet kurio
je finansinėje institucijoje. Perspėjo 
narius dėl “Mutual” fondų, į ku
riuos visi labai viliojami investuoti 
pinigus, bet jie nėra valdžios ap
drausti, ir bankroto atveju galima 
prarasti visą kapitalą. Tad reikia 
būti labai atsargiems einant į tokius 
fondus, kur žadami aukšti nuošim
čiai. Taipgi pranešė, kad 1996 m. 
gruodžio 31 d. iš valdybos atsistaty
dino ilgametis sekretorius Robertas 
Kontenis, valdyboje ir komitetuose 
išdirbęs 29 metus. Jam pirmininkas 
įteikė gražią plokštę su įrašu ir 
olimpinių sidabrinių pinigų kolek
cija. Taipgi priminė, kad ižd. St. J. 
Dalius šiuo metu yra ilgiausiai val
dyboje dirbantis - jau 40 metų.

Gera finansinė būklė
Ižd. St. J. Dalius savo praneši

me pažymėjo, kad metai baigti pa
siekus 39 milijonų dolerių balansą. 
Metinis padidėjimas $736,683 arba 
1.92% daugiau negu 1995 m. Ta
čiau narių skaičius sumažėjo iki 
1880, nes jų gretas labai retina mir
tis. Narių indėliai padidėjo taupo
mose sąskaitose - $136,409 arba 
3.11% daugiau negu 1995 m. Čekių 
sąskaitos irgi padidėjo - $786,043 
arba 24% daugiau negu 1995 m. O 
registruotų pensijų bendra suma 
sumažėjo - $128,948 arba 1.47% 
mažiau negu 1995 m., nes daug jų 
persikėlė į “Mutual” fondus. Vie
no nario indėlio vidurkis buvo 
$18,887.

Išduotos nariams nekilnojamo 
turto paskolos sumažėjo $573,944 
arba 2.68% mažiau negu 1995 m., 
nes per visus metus joms nebuvo 
didelio pareikalavimo. Tačiau ribo
to kredito paskolos truputį padidė
jo - $180,282 arba 4.6% daugiau 
negu 1995 m. Dabar skolininkų tu
rime 443, kurių paskolos vidurkis 
yra $58,038 (Pernai buvo $55,671).

“Talka” turėjo pajamų per 
1996 m. $2,520,753. Pajamų buvo 
gauta mažiau $424,035 arba 14.3% 
mažiau negu 1995 m., nes gerokai 
nukritę nuošimčiai už paskolas ir 

investicijas davė žymiai mažiau pa
jamų. Išlaidų padaryta $2,405,431, 
kurių didžiausią dalį sudaro na
riams išmokėti nuošimčiai už įvai
rius indėlius - $1,677,432 arba 
66.54% nuo visų gautų pajamų. Pa
pildomai prie to nariams dar grą
žinta (rebate) $95,413 arba 3.78%, 
tuo būdu nariams išmokėta iš viso 
70.32% nuo visų gautų pajamų. Tas 
buvo padaryta po ilgos, beveik 20 
metų pertraukos išmokant grąžini
mus (rebate); paskutinis toks išmo
kėjimas buvo padarytas 1978 m.

Tarnautojų algoms su pensija 
ir draudimais išmokėta $213,568 
arba 8.47% nuo visų gautų pajamų. 
Valdybai ir komitetų nariams kelio
nių išlaidoms padengti buvo išmo
kėta $23,169 arba 0.91% nuo gautų 
pajamų. Praeitų metų eigoje teko 
nurašyti iš pelno $55,573 nebeišieš- 
komų paskolų. Nepaisant to, 1996 
m. pelnas buvo - $115,322. Tokiu 
būdu gautos pajamos pasiskirsto iš
laidų atžvilgiu maždaug taip: na
riams išmokėta su papildomu grąži
nimu (rebate) 70.32%, administra
cijos ir namo išlaikymo išlaidos 
14.39%, tarnautojams ir valdybai 
9.39%, mokesčiai valdžiai 1.30%, 
gautas pelnas 4.57%.

Dalis pelno - lietuviams
Gerai užbaigus metus “Talkos” 

valdyba dalį gauto pelno paskyrė 
lietuviškiems reikalams. Tam tiks
lui išmokėta $35,450. Apmokėjus 
visas išlaidas ir paskyrus aukas 
“Talkos” kooperatyvas dabar dar 
turi atsargos kapitalo $2,981,982 
arba 7.63% nuo viso turimo kapita
lo. Pagal valdžios reikalavimą šis 
kapitalas privalo būti nemažesnis 
kaip 5%. Mūsų kooperatyvas tą 
normą gerokai viršija, tad finansiš
kai stipriai stovime.

Kredito komiteto pirm. B. Ma
čys pranešė, kad per 1996 m. buvo 
leista išduoti asmeninių paskolų 
$789,437.95 ir nekilnojamo turto 
$5,116,375. Iš viso leista išduoti 158 
paskolų už $5,905,812.95. Asmeni
nių paskolų pasiskirstyme didžiau
sia suma buvo paskirta paskolų per- 
finansavimui $292,544, investici
joms $139,274, automobilių pirki
mui $110,747.

Revizijos komiteto pirm. G. J. 
Skaistys pranešė, kad vykdant mė
nesines ir metinę revizijas viskas 
rasta tvarkoje. Valdybos pateiktą 
metinį balansą ir apyskaitą už 1996 
m. pasiūlė susirinkimui patvirtinti. 
Revizorius (Auditor) Richard Ho- 
echt perskaitė anglų kalba pagrin
dinę padarytos metinės revizijos iš
trauką. Po pranešimų susirinkimas
1996 metų apyskaitas patvirtino.
1997 m. revizorium vėl kviestas Ri
chard Hoecht.

Stipendijos studentams
Rinkimuose į valdybą aklama

cijos būdu išrinkti Algis Enskaitis ir 
Stasys Kareckas. Į Kredito komite
tą slaptu balsavimu buvo pasiūlyta 
ir gavo balsų Antanas Jusys 108, 
Antanas Gudinskas 90, Lionginas 
Paškus 50. Slaptame balsavime bu
vo paduota 130 kortelių, iš kurių 6 
sugadintos. Išrinkti - A. Jusys ir A. 
Gudinskas. Į Revizijos komitetą ak
lamacijos būdu išrinktas Marijus 
Gudinskas.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad 
“Talkos” valdyba savo posėdyje 
1997 m. vasario 26 d. svarstė stu
dentų prašymus stipendijoms gauti. 
Balsų dauguma nutarė paskirti po 
1,000 dol. Audrai Balytaitei, Julijai 
Enskaitytei, Andriui Gedriui ir 500 
dol. Gedui Dziemonui, kuriems bu
vo įteikti čekiai.

Vilniečių sąjungos pirm. B. 
Saplys padėkojo “Talkos” valdybai 
ir visiems nariams už teikiamą kas
metinę paramą vilniečių mokyk
loms.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigomis: Jonas Stankus - 
pirm., Tomas Kochanka - vice
pirm., Stasys Kareckas - sekr., Sta
sys J. Dalius - ižd., Algis Enskaitis 
- narys. Kredito komitetas: Bernar
das Mačys - pirm., Antanas Jusys - 
sekr., Antanas Gudinskas - narys. 
Revizijos komitetas: Gediminas J. 
Skaistys - pirm., Marijus Gudins
kas - sekr., Gediminas Melnykas - 
narys.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

mailto:mstanevi-cius@mtsinai.on.ca


Poeto Bernardo Brazdžionio 90-tojo gimtadienio iškilmėje Los Angeles 
mieste 1997 m. vasario 9 d. Iš kairės: Violeta Gedgaudienė, Sukaktu
vininkas ir Aldona Brazdžionienė. Žemiau: poetą sveikina lituanistinės 
mokyklos mokiniai, deklamuodami Vytės Nemunėlio (Brazdžionio) ei
lėraščius

Lenkijos ultimatumas istoriko akimis
Lenkų istoriko ZGURNIK’O iš įvairių archyvų sutelkti duomenys apie 1938 metų Lenkijos 

ultimatumą Lietuvai, privertusį ją užmegzti diplomatinius santykius su Varšuva

“Ieškojau, kol suradau savitą žodį... ”
Taip kalbėjo poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS 90-tojo gimtadienio iškilmėje Los Angeles mieste

IGNAS MEDŽIUKAS

Poeto Bernardo Brazdžio
nio 90-jį gimtadienį Los Ange
les visuomenė paminėjo LB Va
karų apygardos valdybos rengi
niu 1997 m. vasario 9 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Vi
siems susirinkus, į salę įėjo su
kaktuvininkas su žmona Aldo
na, dukraitėmis ir giminaičiais. 
Publika sutiko ir pagerbė atsis
tojus rankų plojimu.

Poetą pirmiausia pasveiki
no LB apygardos pirmininkė 
Violeta Gedgaudienė, skirdama 
jam 90 rožių puokštę.

Atvykęs iš Lietuvos Valen
tinas Sventickas, Rašytojų są
jungos pirmininkas, kalbėjo, kad 
poetas B. Brazdžionis, lietuvių 
literatūros klasikas, savo 90-jį 
gimtadienį sutinka su nauju po
ezijos rinkiniu. Jo eilėraščiai ap
ima istorinį senąjį ir naująjį sti
lių. Česlovo Milašiaus žodžiais, 
svarbiau eiti su tauta, kurią už
klupo karas. Poezijoje randami 
pranašavimai, kančios giesmės.

Poetą tauta 1989 m. sutiko 
su didele pagarba, po daugelio 
metų atvykusį į Tėvynę. Sutiki
mas Lietuvoje buvęs nepapras
tas. Jo poezijos pilnatis išspaus
dinta 100,000 tiražu ir buvo tuo
jau išplatinta. Jo patriotiškoji 
poezija stiprino tautą bolševikų 
priespaudos metais. Jo eilėraš
čiai gali tapti nenuplėšiama vė
liava. Religinė lyrika - griežta, 
norinti išblaškyti paklydimus. 
Poetas nevengia tarti karčių žo
džių. Prisimena gimtąjį kaimą. 
Burtininko lazdele mojuoja. At
vykdamas iš Lietuvos, galėjau 
atskraidinti naują poeto knygą 
“Šiapus ir anapus laiko”.

Po to Poetas atsisėdo ant 
kėdės scenoje, o penki lituanis
tinės mokyklos mokiniai dekla
mavo Vytės Nemunėlio eilėraš
čius: “Du ir du bus keturi”, “Aš 
knygutė”, “Pieštukas”, “Šimtą 
metų aš gyvensiu”.

Poetas padeklamavo Vytės 
Nemunėlio eilėraštį “Keturi pieš
tukai”. Jis su humoru pasakojo, 
kad būdamas Čikagoje aplankė 
lituanistinę mokyklą. Ten jį mo
kiniai klausinėjo: poeziją rašai 
kompiuteriu ar ranka? Klausė 
ar gali pasirašyti užsimerkęs? 
Jis atsakęs: “Ar gali perskaityti 

Dailininkė GIEDRĖ GUČAITĖ-KAZARINIENĖ Kupiškio rajone prie 
Noriūnų dvaro senų pastatų mozaikos Nuotr. H. Paulausko

užsimerkęs”? Dar mokiniai klau
sinėjo: “Ar vienas parašai, ar 
kas padeda?” “Žinot, kas Vytei 
Nemunėliui padeda - Brazdžio
nis”, - buvo atsakymas.

jęs
iv

Kukli pradžia
Poetas kalbėjo, kad pradė- 
rašyti eilėraščius būdamas 
klasėje ir siuntęs laikraš

čiams. “Trimitas” įdėjo jo eilė
raštį “Neregys senelis” į nepri
pažintų poetų skyrių. Labai no
rėjęs, kad jo eilėraščiai patektų 
į “Židinį”, kurį redagavo prof. 
V. Mykolaitis-Putinas. Pasiun
tęs pluoštelį eilėraščių kun. M. 
Vaitkui, prašydamas perduoti 
juos “Židinio” redaktoriui. Kun. 
Vaitkus atrašė laišką, kad eilė
raščius įdėsiąs į “Žvaigždę”. Kai 
buvęs VII-VIII klasėje, pasiun
tęs eilėraščių Mykolaičiui-Puti- 
nui, “Židinio” redaktoriui. Ga
vo iš Putino laišką, kuriame pa
žadėjo tris iš penkių eilėraščių

Kodėl nevienodas?
Poetas sakė: “Amerikiečių 

didįjį poetą Walt Whitman’ą 
kartą kažkas paklausė: “Kodėl 
jūs esate toks nevienodas, kon
troversinis, kartais net pats sau 
prieštaraujate? Poetas atsakė: 
“Todėl, kad mano poetinė skalė 
yra plati, ir vienos idėjos labai 
toli nuo kitų, o pradžia toli nuo 
pabaigos”.

To paties gal kas norėtų pa
klausti ir manęs. Mano atsaky
mas būtų: “Todėl, kad aš ilgai 
gyvenau, ne vieną Lietuvos lais
vės ir nelaimių laikotarpį išgy
venau: kad mano gyvenamoji 
epocha buvo (ir tebėra) labai 
nevienoda - laimėjimais ir pra
laimėjimais turtinga, o ir tuo 
pačiu metu labai kontroversinė, 
pati sau prieštaraujanti.

Jaunystės vingiai
“Vaikystėje buvau giliai 

(nors nesąmoningai) tikintis: jau
nystėje - indiferentas, kol sura
dau savo pašaukimo kelią. Pra
džioje buvau Maironio ir Putino 
gerbėjas (dar daugiau - garbin
tojas). Vėliau dvasioje žavėjausi 
lietuvių literatūros revoliucio
nieriais, kokie jie bebūtų, kad 
tik ne “sustingusios senatvės” 
atstovai. Imponavo prieš ją pa

KAZYS BARONAS, Vokietija
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sovietų pastangos
Kovo 17 d. Sov. Sąjungos 

užs. reik. min. Litvinovas per
spėjo Lenkijos ambasadorių 
Maskvoje, pareikšdamas: Len
kijai karine jėga palietus Lie
tuvos sienas, Sov. Sąjunga atsi
sakys 1932 m. sudarytos nepuo
limo sutarties su Lenkija. Šį 
teigimą M. Zgurnik remia vo
kiečių slaptosios tarnybos pra
nešimais.

Vokietijos pasiuntinys Tali
ne 1938 m. kovo 16 d. pranešė 
apie pastebėtus didesnius sovie
tinės kariuomenės telkinius prie 
Lenkijos sienos. Taip pat vokie
čiams buvo žinoma, kad Lietuva 
ir Sov. Sąjunga pasirašė slaptą 
karinę sutartį. Vokiečių slapto
sios žvalgybos bylose yra gen. 
Jeronimo P. Uborevičiaus nuro
dymai, parašyti 1936 m. gegužės 
15 d., kad Vokietijai įžengus į 
Lietuvą, sovietų aviacijos eskad
rilės kelių valandų laikotarpyje 
nusileis Lietuvos aerodromuo
se, o sunkieji sovietiniai bombo
nešiai pradės bombarduoti Ne
muno tiltus, geležinkelio maz
gus Rytprūsiuose. Taigi atrodo, 

kėlę kovą “keturvėjininkai”, drą
sūs “trečiojo fronto” idealistai, 
kol niekuo nepatenkintas pri
ėjau prie Senojo ir Naujojo Tes
tamento šaltinių, kol sieloje ap
sigyveno Kristus, o poezijoj su
radau savo kelią ir savąjį žodį. 
To ieškojimo metų rinkinys - 
“Jerichono rožė (pavadintas Am
žinu žydu), o laimėjimo išdava - 
rinkinys Ženklai ir stebuklai”.

“Dar vėliau susiformavo tė
vynės ir gimtosios žemės, tautos 
praeities ir dabarties tapatybės 
paveikslas. To rezultatas - “Ku
nigaikščių miestas”. O paskui - 
Lietuvai netekus nepriklauso
mybės - pajutau Tėvynę, kuri 
virto “prarastuoju rojum”: jos 
žemė ir žmonės: jų kančios ir 
ilgesys bei tikėjimas, begalinis 
tikėjimas, Lietuvos laisvės ryto
jus, - kaip oras, kaip vanduo 
palaikė kūno ir dvasios gyvybę, 
lydėjo visą kelią ir visus metus 
klajojant po svetimas žemes ir 
svetimus kalnus (iš čia naujas 
rinkinys Svetimi kalnai).”

Kadangi daug įvykių išgyve
nau ir (kaip sakytų mano ma
ma) sulaukiau “gilios senatvės”. 
Kadangi pradžia labai toli, o 
pabaigos dar nematyti, kadangi 
šaka toli nuo kamieno, - gal kai 
kam kai kur kai kada gali atro
dyti, kad ir aš, kaip Walt Whit- 
man’as savo kūryboje esu kon
troversinis ar žodžiais priešta
rauju pats sau. Ne. Nepriešta
rauju. O mus - jus ir mane - 
jungia dar ir ta pati kalba, mes 
siekėme ir siekiam vieno ir to 
paties idealo - Lietuvos laisvės”.

Savitu keliu
Poetas savo kalboje sumi

nėjo visą eilę savo poezijos daž
niau pasikartojančių motyvų: 
nebūtinai, kad jie būtų eilėraš
tyje reiškiami kategoriškai, nuo
gai, neįsupti j vienokią ar kito
kią juos dengiančią drobulę. 
Nebe tie laikai, kad sektume 
Maironį, įsakmiai sakiusį: “My
lėk, lietuvi, tą brangią žemę” 
arba Zauerveiną, dainavusį “Lie
tuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt”.

Toliau Poetas sakė esąs 
“Laisvės paukštis: “Esu aš 
paukštis vėtroj nepaklydęs / Ir 
niekad neišleidęs žemės iš 
akių”. Vilties poetas: - “Aš gy
venu: Man reikia oro saulės, / Ir 
tolimo tėvynės vasarų dangaus”.

Vieni populiariausių Ber
nardo Brazdžionio tėvynės mei
lės eilėraščiai: “Šiaurės pašvais
tė”, “Mano protėvių žemė”. 
Kiti ryškūs motyvai: Dievas, re
ligija, paukščio motyvas, nere
gio. Pagaliau meilės, kurią lydi 
mūzos. Iš mūzų motyvo, minė
damas literatūros vakarų nuoty
kius, sukūrė visą novelę.

Poeto kalba buvo palydėta 
karštais plojimais.

Žodis iš Lietuvos
Pirmiausia sveikino rašyto

jas Kazys Saja, Kovo 11 akto 
signataras:

(Nukelta į 7-tą psl.) 

kad šis susitarimas (Sov. Są
jungos ir Lietuvos) buvo nu
kreiptas prieš Vokietiją. (Lietu
vių kilmės gen. J. P. Ubore- 
vičius vadovavo Gudijos karinei 
apygardai. 1937 m. sušaudytas 
kartu su marš. Tuchačevskiu, 
gen. Putna ir kitais aukštais so
vietiniais kariškiais, K.B.).

Lenkijos ambasadoriaus Mask
voje W. Grzybovskio pasikalbė
jimo su Litvinovu pranešimas 
Varšuvą pasiekė tik naktį, t.y. iš 
kovo 18 d. j kovo 19 d. jau iš- 
siuntus Lietuvai ultimatumą. J. 
Beck nutarė sovietams neduoti 
jokio atsakymo, nes tuo pačiu 
metu atėjo Lietuvos atsakymas, 
priimantis lenkų sąlygas. Tuo 
pačiu metu tuoj pat buvo at
šaukti visi kariniai nurodymai.

(Kovo 19 d. Lenkijos kari
niai daliniai, daugiausia pėsti- 
ninkija, buvo labai iškilmingai 
sutikti Vilniuje. Buvo sekma
dienis, popietinės valandos, mi
rusio Pilsudskio vardadienis, 
K.B.). Vokietijos kasiai

Vokietijos vyriausybė nepa
lankiai žiūrėjo į Lenkijos žygį 
prieš Lietuvą. Hitleris nebuvo 
linkęs į pasikeitimus Europoje, 
nes nematė juose naudos pačiai 
Vokietijai. Taip pat Hitleris ne
norėjo Lenkijos pozicijų stipri
nimo. Vokietijos vyriausybė la
bai vėlai, t.y. kovo 16 d., sužino
jo apie ultimatumą, kai Lietu
vos vyriausybei apie jį pranešė 
užsienio reikalų ministerijai 
Berlyne. Kai J. Ribbentrop’as 
susipažino su tariamai supla
nuoto pirmo ultimatumo turi
niu, pripažino jį nepriimtinu 
Vokietijai. Jo teigimu, Reichas 
buvo priešingas Lietuvos oku
pacijai (pažodžiui - negalėjo 
leisti užimti Lietuvos, K.B.), nes 
būtų prarastas pasikeitimo ob
jektas eventualios rekompensaci- 
jos Lenkijai už Dancigą ir Pa
marį (mano pabraukta, K.B.). 
Įvykus Lietuvos-Lenkijos san- 
kirčiui, Vokietija turėjo tuoj pat 
užimti Klaipėdą ir įjungti ją į 
Reichą.

Klaipėdos okupacija
Nepaisydamas įtampos Aus

trijos reikaluose, 1938 m. kovo 
18 d. Hitleris įsakė maršalui 
Keiteliui pradėti pasiruošimą 
užimti Klaipėdą. Vokietijos ka-. 
riuomenė turėjo užimti ne tik 
uostamiestį ir Klaipėdos kraštą, 
bet ir okupuoti pietvakarių Lie
tuvą iki pat Dubysos upės. Mat 
tuo metu Rytprūsiuose buvo 
laikomos tik nežymios vokiečių 
karinės pajėgos. Tad be mobili
zacijos staigiam puolimui gali
ma buvo panaudoti tik vieną 
pėstininkų diviziją ir vieną ka
valerijos brigadą. Tačiau pėsti
ninkams Klaipėdos okupacijos 
atveju turėjo padėti karinio jū
ros laivyno vienetai. Jau kovo 
16 d. kpt. Fr. Fricius atkreipė 
dėmesį, kad ryšium su įtampa 
Lietuvos-Lenkijos sankirtyje iš 
Svinemiundės reikia pasiųsti vi
sus laivus į Rytprūsių uostus ir 
užkirsti kelią eventualiam įsi
brovimui į Klaipėdą karinio 
Lenkijos laivyno.

Armijos ir vokiečių laivyno 
telkimas ėjo pilnu tempu, kai 
staiga atėjo pranešimas, kad 
Lietuva priėmė Lenkijos ulti
matumą. Tai buvo iš dalies siek
ta veikiant ir Vokietijos diplo
matijai. Mat Ribbentrop’as, su
sipažinęs su nuosaikiu lenkų 
notos turiniu, patarė Lietuvai 
priimti sąlygas.

Hitleris, planuodamas likvi
duoti Čekoslovakiją, nenorėjo 
laikinai erzinti Lenkijos, buvo 
nusistatęs kurį laiką išlaikyti 
Baltijoje “status quo”. Tačiau 
Klaipėdos užėmimo planas bu
vo laikomas parengtyje.

Vokietijos ambasadorius 
Varšuvoje Moltke perdavė J. 
Beck’ui Hitlerio pageidavimą, 
kad ateityje Lenkijos vyriausybė 
informuotų Hitlerį apie žygius 
prieš Lietuvą žymiai anksčiau 
nei kovo mėn. krizės metu. Jei 
Lietuva nebūtų priėmusi Len
kijos ultimatumo, Lenkijos žygis 
galėjo pasibaigti pietvakarinės 
Lietuvos dalies vokiška okupa
cija, o rytinė pusė - lenkiška 
okupacija.
Lietuviai Lenkuos kariuomenėje

Paliečiau Lenkijos kariuo
menę, tad iškyla ir lietuvių klau
simas, nes Vilniaus, Naugardu
ko, Baltstogės vaivadijų lietu
viai buvo priversti tarnauti Len

kijos kariuomenėje. Jie gavo 
1939 m. rugpjūčio - rugsėjo mė
nesį mobilizacinius šaukimus, 
nes Lenkija jautė karo grėsmę.

Gaila, kad prof. Br. Ma
kauskas savo studijoje “Litwini 
w Polsce 1920-1939” neatkreipė 
didesnio dėmesio į šią svarbią 
Lenkijos bei okupuoto Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimo dalį. 
Jis tik pažymėjo, kad naujokų 
ėmimo Gardino apygardos ko
misija 1935 m. surado 724 lie
tuvius, kurių tarpe štabas rado 
23 lietuvius politiškai nepatiki
mus. Centriniame Varšuvos ar
chyve rasti dokumentai taip pat 
parodė, kad 1931 m. Suvalkų ir 
Vilniaus-Trakų apskričių naujo
kai lietuviai nenorėjo kalbėti 
lenkiškai. 1932 m. Švenčionių 
apsk. buvo kritikuojami lietu
viai, nes jie laikė lietuvių kalbą 
gimtąja, nors gerai mokėjo len
kų kalbą. Suvalkuose naujokai 
“vaidino” nemoką lenkų kalbos 
arba ligonius. Kiek geresnė pa
dėtis buvo Augustavo apsk., 
kurioje lietuviai buvo gana lo
jalūs.

Sunku rasti kiekvienais me
tais Lenkijos kariuomenėje tar
navusių lietuvių skaičių. Tačiau 
tikra, kad jų būta bent 3-4.000 
kiekvienais metais. Jų dalis tar
navo 76 Lomžos pulke (jame 
Stasys Čelna buvo pulko meis
teris granatos metime; žuvo 
1943 m. gruodžio mėn. puolant 
sovietiniams partizanams Vi
džių miestelį, K.B.), kiti buvo 
siunčiami į Radomą, Pamarį.

Gal žymiai lengviau bus su
rasti mobilizuotų Lenkijos-Vo- 
kietijos kare lietuvių skaičių pa
naudojant Lenkijos gyventojų 
surašymo duomenis. Antai 1931 
m. gruodžio 9 d. gyventojų su
rašymas parodė, kad jos ribose 
gyveno ... 82.313 lietuvių! Tai 
pajuokai įrašytas skaičius, nes 
Lenkijos pasiuntinys Lietuvoje 
P. Chorvat pasinaudojo 1939 m. 
Vilniaus vaivadijos duomeni
mis, pagal kuriuos vien tik toje 
vaivadijoje buvo 18% lietuvių, 
t.y. 222.000. Be to, reikia įskai
tyti dar Baltstogės ir Naugardu
ko vaivadijas ir lietuvių skaičių 
priartinti prie 250.000, o gal net 
daugiau. (“Litwini w Polsce 
1920-1939”, psl. 28).

1925 m. Laikinojo Vilniaus 
lietuvių komiteto iniciatyva bei 
dr. D. Alseikos pastangomis su
rengtas vien tik kaimuose lie
tuvių surašymas parodė 200.000 
lietuvių, o 1936 m. Lietuvos sta
tistikos metraštis išspausdino 
tokį kuklų pranešimą: “Lenkija 
okupavo 27.000 kv. km. lietuviš
kos žemės ir apie 1 milijoną gy
ventojų (t.p. psl. 26).

Čekas J. Chmelar savo stu
dijoje “National Minorities in 
Central Europe”, (Praha, 1937) 
27 psl. lietuvių skaičių nurodo 
300.000. Tokį pat skaičių įrašė 
ir jo tautietis S. Horak “Poland 
and her National Minorities 
1919-1939” (New York, 1961, 
psl. 91-100).

Net keturių laidų (1948-49- 
49-50 m.) susilaukusioje studi
joje “World Political Geogra
phy” (Y. Crowell Co. New 
York) JAV ir Kanados profeso
riai bei docentai nagrinėja po
karinę geopolitinę pasaulio pa
dėtį, paskirdami Lenkijai su že
mėlapiais 13 psl. JAV ir Kana
dos mokslininkai prieškarinėje 
Lenkijoje rado tokią mažumų 
sudėtį: ukrainiečių 14%, žydų 
8%, rusų ir gudų 4% “and Li
thuanians amounting to about 
three per cent” (psl. 245). Stu
dijos autoriai tiek pat priskaitė 
ir vokiečių.

Nėra jokių abejonių, kad 
amerikiečiai ir kanadiečiai prie 
lietuvių tautybės priskyrė visus 
sulenkėjusius lietuvius. Tad tie 
3% reiškia per vieną milijoną 
lietuvių (tiek pat ir Lietuvos sta
tistikoj), nes prieškarinė Lenkija 
turėjo 35 milijonus 399.000 gy
ventojų.

Aišku, skaičius kiek perdė
tas, tad ieškant to “aukso vidu
rio” jį reikėtų rasti tarp 280.000 
ir 300.000 lietuvių, kurių Vokie- 
tijos-Lenkijos kare galėjo būti 
pašauktų apie 20-25.000. Tai 
jau geros dvi lietuviškos divizi
jos. Malonu būtų, kad tuo klau
simu pasisakytų karo žinovai. 
Gal tai galėtų atlikti “Lietuvos 
ginkluotos pajėgos 1918-1940” 
leidinio autorius Vytenis Stat
kus?
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Mokytojai MARIJA IR JONAS LAPAŠINSKAI - Sibiro tremtiniai su 
savo mokiniais Lietuvoje Nuotr. R. Pasiiiausko

Mokytojai - Sibiro tremtiniai
Marija ir jonas Lapašinskai - 1941 metų tremtiniai. 

Marijai artėja 90-tasis gimtadienis

Lietuvišką žodį, lyg mažą 
paukštelį, jie tupdė 
kiekvieno širdin.

Abu mokytojai dirbo Kriau- 
nių mokykloje (prie Sartų eže
ro). Jis buvo mokyklos vedėjas. 
Birželio 14 d. rytą suėjo į kam
barį asmenys ir, neparodę do
kumentų, darė kratą. Radę jau
nalietuvio uniformą, pagal savo 
“teismą”, nutarė ištremti. Daik
tų imti neleido, sakė, pinigais 
atsilygins. Deja...

Į Rokiškio stotį išvežė ark
liais. Į “lineiką” susodino abu 
mokytojus, mažytę dukrelę Iru
tę, vežėją ir du “angelus sar
gus”. Apie daiktus nebuvo net 
minties. Atlyginimai nesumokė
ti. Kaip vėliau paaiškėjo, išveži
mui pasirašė P. G„ kuris buvo 
pasiskolinęs iš mokytojo pinigų. 
Liūdni rymojo pakelės kryžiai, 
girgždėjo šulinių svirtys, rasojo 
rūtos lietuvės daržely.

Kiekviena kaimo pirkia mo
kytojams buvo pažįstama. Iš jų 
rinkdavosi mokiniai. Šiaudinėje 
pastogėje augo dori, darbštūs 
artojų vaikai. Didesnis nusikal
timas buvo retas atvejis. Vaka
rais po žemomis lubomis kabo
jo žibalinė lempa, bet ji apšvies
davo dvasinį pasaulį: niekas ne
norėjo apsileisti, skaitė knygas, 
laikraščius, verpė, audė.

Šviesos žiburėliai buvo mo
kytojai. Jie nuoširdžiausiai kurs
tė lietuvybės ugnelę. Dabar su
prato - negalės turtinti tautos 
aruodų. Apgyvendino Altajaus 
krašte, Visoka Griva miške. Ba
rake turėjo tilpti 27 šeimos, 

Pavasario duetas Romualdo Kisieliaus nuotraukoje

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

apie 100 žmonių: vaikai, seniai, 
ligoniai - visi buvo kartu. 1947 
m. mokytojai Lapašinskai grįžo 
į Lietuvą, bet iš abiejų tėviškių - 
tik griuvėsiai. Likęs pamato ak
muo, rodės, daugiau širdies tu
rėjo kaip žmonės. Jų neregistra
vo - po metų vėl bildėjo trauki
niu į Sibirą. (Buvo grąžinti kaip 
neteisėtai pabėgę). Mokytoja 
prie spingsulės, pirtyse pasislė
pus siuvo svetimiems drabužius, 
vyras pasidaręs smuiką, grodavo 
įvairiuose susibūrimuose.

1958 m. tėvai grįžo į Lietu
vą, tik Irutė pasiliko Bernaulo 
institute baigti medicinos. Buvo 
liekna, išbalusi, bet mokėsi la
bai gerai. Jai siūlė stoti j aspi
rantūrą ir vadovauti Venerinių 
ligų katedrai, tačiau ją šaukė 
Lietuva. Mokytojas Jonas Lapa- 
šinskas mirė Lietuvoje 1964 m. 
Palaidotas Kalvarijos kapinėse. 
Mokytoja gyvena Marijampolė
je pas dukrą gydytoją Kušlienę, 
turinčią didelį autoritetą ligonių 
tarpe. »

Motinai praeities šmėklos 
dažnai išbaido ramų miegą, 
graužia gerklę nepasakyti žo
džiai. Tačiau gerai, kad trejų 
metų dukrelė Irutė - “didžio
sios ir galingosios valstybės 
priešas” nepasiklydo Sibiro 
sniegynuose, kad vaikaičiai ne
patyrė panašių skriaudų. Tai 
tvirtos lietuviškos šaknies šau
nios atžalėlės.

JuIĮja Klišonytė-Šelmienė,

buvusi mokinė



Laisvalaikio raštijos problemos
Gydytojo Jono Šalnos eilėraščių rinkinys “Nurimusi banga”
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0 KULTMĖJE VEIKLOJE
VYTAUTAS A. JONYNAS
Visi žinom liūdną faktą, 

kad išeiviškosios literatūros 
“aukso amžius” jau toli praeity
je. Bet ne be reikalo vadinam 
save “poetų tauta”. Net ir dabar 
kada ne kada švysteli knygų rin
koje eilių knygelė, jei ne lyrikos 
rinktinė, beveik išimtinai pasi
rodanti Lietuvoje. Išleista auto
riaus finansinės paramos dėka.

Būtų, žinoma, nepaprastai 
smagu, jei tuose leidiniuose 
prabiltų novatoriškas talentas, 
jei suvirpėtų juose atviro nervo 
akordai. Gal tokių knygų ir esa
ma, bet iki šiolei nesam paste
bėję tenykštėje kritikoje kokio 
nors aistringesnio jų pasitikimo. 
Veikiau priešingai - suniurzgia
ma, kad tuos leidinius sudaro iš
saugota vyresnio amžiaus žmonių 
jaunystės dienų rašliava - sena
madiška, epigoninė, dvelkianti 
gerokai nusišėrusiais poetiz- 
mais.

Šiuo atžvilgiu Jono Šalnos 
neseniai pasirodžiusi knyga Nu
rimusios bangos yra išimtis. Jos 
autorius visų pirma yra medici
nos daktaras, nūn leidžiąs die
nas (žiemas) saulėtoje Florido
je. Jo pasisakymu, mūzos buvo 
jį gundžiusios nuo mažumės, 
bet jis atlaikęs jų viliones - su
deginęs pirmuosius rankraščius. 
Tik 1970-tųjų metų dekadoje 
vėl ėmęs kurpti eiles iš naujo... 
Atrodo, gana energingai, nes jo 
“Epitafijų ir lyrikos rinkinyje” 
jų esama įspūdingo skaičiaus - 
per 210 vienetų.

Du dalykai prašosi pamini
mi pasitinkant Nurimusią ban
gą: leidinio išorė ir autoriaus 
paaiškinimai, kaip atsirado ši 
knyga. Savo išore leidinys be 
priekaišto. Elegantiškas, pato
gaus formato, dailaus šrifto, iš
spausdintas ant geros kokybės 
popieriaus. Taip pat turtingai 
išpuoštas dviejų rūšių iliustraci
jomis, paties autoriaus skulptū
rų nuotraukomis ir dail. Nijolės 
Šaltenytės graviūromis.

Jono Šalnos skulptūros sa
votiškos. Labai giminingos 
montrealiečio Baltuonio kolia
žams. Abu jie darbuojasi su 
vandenų išplukdytais kelmais 
bei stuobriais (“šiekštom” pa
sak autoriaus), išgaudami trijų

Du jaunosios kartos lietuviai muzikai kompozitoriai, susitikę Toronte 
per Kanados lietuvių dienas po koncerto Anapilyje: JONAS GOVĖDAS 
ir montrealietis ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS Nuotr. A. Mickaus

Jaunosios kartos kompozitorius
Muzikas £>TRNKeVIČlUS ir muzikinė

jo veikla Montrealyje

SLAVA ŽIEMELYTĖ
Gėrėjausi jo vadovaujama 

moterų grupe “Aušra” ir Mont- 
realio vyrų oktetu, 1996 m. Ka
nados lietuvių dienų koncerte. 
Buvo dainuojamos daugiausia 
jo paties parašytos dainos, pri
taikytos pagal grupių pajėgumą, 
gražiai skambančios.

-Nors Montrealyje gyvena ne
didelis lietuvių telkinys, A. Stan
kevičiaus vadovaujamas Aušros 
Vartų parapijos choras yra gau
sus ir netrukus minės dvide
šimtmetį. Su savo grupėmis 
muz. Aleksandras aplanko su 
koncertais daugelį lietuvių telki
nių įvairiuose miestuose.

Turėjau ir aš progą patirti 
jo profesionalų muzikalumą, el
gesį ir darbą, atlikdama alto 
vaidmenį jo parašytoje kantato
je “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva” Lietuvos krikšto sukak
čiai. Premjera įvyko Montrea
lyje, Šv. Kazimiero parapijos 
šventovėje. 1987 m. Montrealio 
kritikai kantatą labai palankiai 
įvertino. Ji buvo pakartota To
ronte, Ryerson’o teatre.

Žodžius šiai kantatai parašė 
poetas Henrikas Nagys. Jo žo
džius lydėjo Stankevičiaus muzi
ka. Nesudėtinga harmonija, bet 
garsiai kalbanti teisybės žo

matavimų vaizduotę kutenan
čias konfigūracijas. Nemažiau 
įspūdingos taip pat yra ir Nijo
lės Šaltenytės graviūros, skati
nančios įžvelgti Šalnos tekstuo
se slėpiningą kūrybą.

Autobiografinėje savo apy
braižoje J. Šalna glaustai nusa
ko skaitytojui savo gyvenimo 
faktus. Jo vaikystė-jaunystė pra
bėgusi lenkų engiamame Vil
niaus krašte. Tėvų pasišventimo 
dėka jis tačiau galėjęs baigti 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir 
vokietmečiu įstoti į medicinos 
fakultetą. Toliau tęsęs savo stu
dijas Miunchene, o atvykęs į 
JAV stažavęs ir įsigijęs teises 
praktikuoti. Tų mokslų veikia
mas jis įtikėjęs, kad reiklus gy
dytojo amatas nesuderinamas 
su poeto pašaukimu ir ilgai lai
kęs savo nuostatą paslaptyje. 
Tik prieš penketą metų išdrįsęs 
atidengti ją savo žmonai daini
ninkei ir kai kuriems artimiems 
draugams. Priešingai jo nuogąs
tavimams jis buvęs “pripažintas 
ir padrąsintas išleist knygą”.

Šis atviras J. Šalnos pasiaiš
kinimas nuteikia skaitytoją pa
lankiai autoriaus atžvilgiu. Sun
ku būtų iš tiesų kaltinti Šalną 
megalomanija, paprastai būdin
ga “literatūros kandim”, kaip 
juos vadino H. Nagys. Jis tikrai 
nesibrauna ragais ir nagais į 
poetų Parnasą.

Iš kitos pusės, autoriaus tei- 
sinimasis atskleidžia liūdnoką 
reiškinį: faktiškai Šalnos dar
buotasi aklinoje erdvėje, niekie
no nepatariamam, nepamoko
mam, nepadrąsinamam. Tas 
slapukavimas, neturėjimas kon
takto su plunksnos broliais ir 
brolienėm paaiškina du faktus: 
griežtesnės atrankos stoką lei
džiant rinktinę ir jo poetinių 
tekstų atokumą, nuošalumą nuo 
tradicinės mūsų lyrikos. Spėja
mai paskata rašyti Šalnai yra 
buvusi amerikiečių nūdienė po
ezija, nors sunku atspėti kurio 
konkretaus poeto.

Šalna atmeta klasikinę eilė
darą su jos ritmais ir rimais, pa
sikartojančiom eilutėm ir griež
tom strofom. Jo tekstus sudaro 
surašyti stulpeliu nevienodo il
gio sakinėliai savo skambesiu 
artimi kasdieninės kalbos tona- 

džius. Pats poetas H. Nagys kal
bėjo: “Aš nesuprantu, kaip 
Aleksandras, būdamas toks jau
nas, Kanadoje gimęs ir augęs, 
gali taip vispusiškai įsijausti į 
buvusią vergijoje, suvargusią Lie
tuvą ir surišti visą kantatą, su
sidedančią iš devynių poemų”.

A. Stankevičius yra jautrios 
sielos kompozitorius. Kadaise 
Aleksandras lyg ir žadėjo para
šyti “Requiem” kūrinį chorui ir 
solistams. Po kurio laiko telefo
nu teiravausi, kaip gimsta 
“Requiem” kūrinys. Štai ką pa
sakė: “Dabar esu ženotas ir jau 
turiu sūnų. Esu labai laimingas, 
pilnas džiaugsmo ir apie laido
tuves šiuo tarpu negaliu rašyti”. 
Praėjo jau dešimtmetis, ir “Re
quiem” dar nėra. Tai reiškia, 
kad yra dar laimingas. Ačiū Dievui.

Muz. A. Stankevičiaus para
šytų dainų ir giesmių yra įre- 
korduotų. Šiaurės Amerikos lie
tuvių muzikos sąjunga spaus
dina jo kūrinius.

Šiame straipsnyje paminė
jau tiktai stambmenas iš muz. 
A. Stankevičiaus lietuviškos 
veiklos. Apie jo ilgą muzikinį 
kelią iš Hollywood’o filmų kom
pozicijų, televizijos vaidinimų, 
reklamų, muzikos radijo bango
mis reikėtų atskirai parašyti. 

cijai. Tai tarsi pasikalbėjimas su 
savim pačiu, veikiantis kaip sa- 
vigydos priemonė.

Tiesa, autorius pramena sa
vo eilėraščius “epitafijom”. Šis 
terminas reiškia užrašą ant ka
po akmens. Galima, žinoma, 
būtų sakyti, kad perkeltine 
prasme Šalna stato tokius ant
kapius gyvenime suliktiem as
menim ar net savo paties buvu
siems “aš”. Antkapių įrašai pa
prastai būna itin glausti arba 
humoristiniai, kaip pvz. garsusis 
Antano Gustaičio “Užrašas ant 
žinomojo lietuvio kapo”. Šio 
dažo Šalnos epitafijose nepaste
bint; o šiaip jos dažnai gerokai 
ištęstos (“Aktorius” p. 117, 
“Piligrimas” p.8-9).

Kadangi Šalnos poetiniai 
tekstai rašyti laisvom eilėm, ne
lengva juose įžvelgti kokio nors 
mūsų poeto lyrikos įtaką, išsky
rus nebent B. Brazdžionį (“Pa
smerktasis” - paskutinis parti
zano žodis).

Visumoje pagrindinę rinki
nio liniją sudaro pynė gamtos 
vaizdų, praeities atsiminimų, is
torijos apmąstymų ir meditacijų 
apie nesustabdomą laiko bėgs
mą. Vadinkim tai “ieškojimu 
sutręšusių dienų prasmės” ar 
“suklupimu po prisiminimų ap
sunkusia našta”. Nenuostabu, 
jei Šalnai pasitaiko padejuoti, 
kad pasimesta gyvenimo skers
gatviuose. Kartai tos mintys iš
sakomos aforizmu:
Miegas tai gyvenimas, 
Kuriuo gyveni, 
Nežinodamas, kad esi gyvas.

Kartais autoriui prireikia 
daugiau erdvės, egzistencijos 
mįslingumui išsakyti:
Pašauktas iš amžių gūdumos, 
Gyvenimo tamsoj klupau ir kėliau.

Kas aš toksai, 
Kad gyvenau 
Aš o ne kas kitas 
Mano asmeny 
Gyvenimo verpetuos.

Amžių praeities nesupratau 
Ir nežinojau ateities.

Kodėl aš atėjau 
Dabar, o ne anksčiau, 
Ir manęs nebus
Dabar, o ne vėliau. (“Aš”) 
Savaime suprantama, kad 

komentuojant tokias egzistenci
nes painiavas, labai peršasi au
toriui abstrakti terminija ir ap
skritai romantiniai-simbolisti- 
niai vaizdai. Pamėgtais auto
riaus įvaizdžiais tampa žvaigž
dės, sietynai, vėjai, jūrų toliai, 
sparnai ir pan. Sunkios tų meta
forų girliandos nutolina Šalnos 
tekstus nuo įprastinio mūsų ly
rikai dainingumo, apgaubdamos 
juos nesuprantamumo šydu. Bet 
jos nėra tiek “privataus pobū
džio”, kad tektų vadint tuos 
tekstus hermetiškais.

Gana stambią rinkinio dalį 
sudaro skyrelis “Kosmoso ir 
žmogaus legenda”. Iš jo lengvai 
atspėjamas staigus autoriaus su
sidomėjimas gyvybės atsiradimo 
mūsų planetoje paslaptimi 
(“Big Bang’o” teorija) ir civili
zacijų istorija. Jau patys eilėraš
čių pavadinimai - “Metalų am
žius”, “Helenistinis pasaulis”, 
“Romėnų epocha” leidžia at
spėti, kiek čia žavaus mokytu
mo ir naivaus postmodernizmo 
kvapų.

Ar tie verlibrai, surašyti 
stulpeliu į nelygios apimties 
strofas atsirado amerikiečių po
ezijos įtakoje, ar autoriaus ke
lionių bei televizijos mokslinių 
programų poveikyje, sunku at
spėti. Viena aišku, tie tekstai 
liudija J. Šalnos nepasidavimą 
būdingom šio amžiaus žmonių 
pagundom - meškeriojimui, 
golfui, slidinėjimui, kortavimui 
ar paprasčiausiam “daržovėjimui”.

Jonas Šalna, NURIMUS BAN
GA. Epitafijų ir lyrikos rinki
nys. Vilnius, “Švyturys” 1996, 
302 psl.

Tulpių taurės, žavinčios ne tiktai nuotraukos autorių Romualdą 
Kisielių, bet ir visus “TŽ” skaitytojus

“Ieškojau, kol suradau...
IAtkelta iš 6-to psl.)

“Didžiai gerbiamas jubilia
te, daugelio pelnytai vadinamas 
Lietuvos vaidila! Prisiminkime, 
kaip prieš aštuonetą metų Al
bertas Zalatorius Vilniuje pra
dėjo visai Lietuvai transliuoja
mą Jūsų kūrybos vakarą. Tris 
kartus iš eilės skambiu balsu jis 
kreipėsi į Jus: Bernardai Braz- 
džioni, Bernardai Brazdžioni... 
Ir mes tarsi išgirdome skam
bant savo laisvės varpą.

Yra devynios galybės kito
kių instrumentų - styginių, pu
čiamųjų ir mušamųjų, bet nė 
vienas negali skambumu prilygti 
varpui. Varpus, sako, net kur
čias išgirsta.

Varpas nuo amžių perspė
davo ar burdavo žmones artė
jant pavojui, varpas palydėdavo 
išeinančius į vėlių kalnelį. Var
pai kviečia žmones maldai ir 
susikaupimui. Pagaliau varpas 
džiaugsmingai skelbia Dievo ir 
tautos prisikėlimą. Bernardai 
Brazdžioni, Bernardai Braz
džioni...

Per septynis dešimtmečius 
varpu skambėjo ir dabar tebe
skamba Jūsų poezija. Nederėtų 
užmiršti, kad varpo garsai iš
gaunami dūžiais - skaudžiais 
pačios širdies arba likimo smū
giais, kurių Jums tiek daug teko 
patirti ir iškentėti. Todėl Jūs 
toks artimas, toks suprantamas 
viena viltim gyvenusiai tautai.

Varpų žinovai sako, jog 
mums reiktų pajusti ir tą subtilų 
gaudesį, kai varpo pagimdytas 
garsas, pasiekęs ne tik Nemuno 
kraštą, bet ir Sibiro platybes, 
suvirpinęs tautiečių širdis, nu- 
raibuliavęs, nubangavęs per gi
rias ir vandenis, pritilęs sugrįžta 
pasakyti — Tu esi išgirstas, Tėve. 
Lietuvos kalneliai, girios ir 
žmonės sveikina Tave, Bernar
dai Brazdžioni, Bernardai Braz
džioni...”

Kiti sveikinimai
Po to sveikinimo žodį tarė 

garbės konsulas V. Čekanaus
kas. Tuojau pat šaulių kuopos 
vadas K. Karuža ir K. Milko- 
vaitis iškvietė į sceną poetą B. 
Brazdžionį ir pranešė, kad jis 
yra Lietuvos šaulių sąjungos ap
dovanojamas Šaulių žvaigždės 
ordinu, kurį jam prisegė gen. 
konsulas V. Čekanauskas.

Atėjęs į sceną JAV LB Va
karų apygardos vicepirm. V. Vi
dugiris skaitė sveikinimus raštu. 
Sveikino: Lietuvos respublikos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, min. pirminin
kas Gediminas Vagnorius, Lie
tuvos ambasadorius Vašingtone 
dr. A. Eidintas, Kauno miesto 
savivaldybė (sukaktuvininkas yra 
šio miesto garbės pilietis), JAV 
LB kultūros taryba, Lietuvos 
mokslų akademija, Martyno 
Mažvydo bibliotekos darbuoto
jai, rašytojas Bronys Raila, Tel
šių vysk. A. Vaičius, Ateitininkų 
federacijos pirmininkas, Dailių
jų menų klubas, Vytauto Di
džiojo universitetas (kurio gar

bės daktaru yra sukaktuvinin
kas). Buvo daug ir kitų sveikin
tojų, kurių sveikinimai nebuvo 
dėl laiko stokos skaitomi, o tik 
paminėti jų vardai. Meninę dalį 
atliko pianistas Rudolfas 
Budginas ir Los Angeles vyrų 
kvartetas (R. Dabšys, E. 
Jarašūnas, A. Polikaitis, B. Se- 
liukas), akompanuojamas Rai
mondos Apeikytės.

Bičiulių bičiulis
Vasario 2 d. B. Brazdžio

niui pagerbimą surengė dr. Z. 
Brinkio rezidencijoje Lietuvių 
fronto bičiulių sambūris, kuria
me dalyvavo kelios dešimtys 
kviestų asmenų, tarp kurių buvo 
svečiai Valentinas Sventickas, 
Rašytojų sąjungos pirmininkas, 
iš Vilniaus, “Dirvos” red. dr. 
Jonas Jasaitis, prel. Jonas Ku
čingis. Buvo kalbos, sveikini
mai. Juozas Kojelis kalbėjo:

“Poetas niekad nebuvo LF 
bičiulių sąrašuose, tačiau visi ži
nome, kad jis yra tikras bičiulių 
bičiulis ir gal net daugiau negu 
bičiulių bičiulis. Prof. Vytautas 
Vardys yra pasakęs, kad “mū
siškis yra įrodymo ir liudijimo 
amžius”. Visi Fronto bičiuliai, 
beveik per pusę šimtmečio su 
Poetu mynę Vakarų tremties 
kelią, sutaria, ir aš, dešimtį me
tų su Poetu bendravęs “Lietu
vių dienų” redakcijoje ir daug 
laiko kartu praleidęs jo litera
tūrinėse kelionėse Amerikoje, 
Australijoje ir Europoje, 1989 
m. dar formaliai okupuotoje, o 
vėliau jau išsilaisvinusioje Lie
tuvoje, - liudiju, kad jis savo po
ezija, publicistika ir visu gyve
nimu išpažino tas pačias mora
lines, tautines ir religines verty
bes, dėl kurių kovojo ir kai 
kurie žuvo didieji Lietuvių fron
to ideologai ir kovotojai, kaip 
Juozas Lukša, Julijonas Butė
nas, Juozas Brazaitis, Antanas 
Maceina, Juozas Girnius, Adol
fas Damušis, Vytautas Dambra- 
va, Vytautas Vardys, Leonardas 
Valiukas ir kiti.

Poetas B. Brazdžionis šian
dien užbaigia savo amžiaus de
vintą dešimtį. Dešimtmečius lai
kas visiems atskaito lygiais tar
pais, tačiau ne visi sugeba, ne 
visi nori ir gal ne visiems pasise
ka tuos tarpus užpildyti pras
mingais ir kūrybingais gyvenimo 
ženklais.

Žmogaus širdis yra tarsi 
plienas: kad blizgėtų, reikia 
nuolat valyti. Tikėjimu, auka ir 
entuziazmu nevaloma, ji apsine- 
ša cinizmo ir egoizmo rūdim ne 
tik senatvėje, bet ir žalioje jau
nystėje. Ne tik paties Poeto šir
dis blizgėjo per tuos dešimtme
čius, bet ir laisvės viltimi jis 
blizgino širdis tautiečių paverg
toje tėvynėje, Rusijos gulaguose 
ir išeivijoje.

Lietuvių fronto sąjūdis linki 
Poetui dešimtmečių eilę pratęs
ti, kad savo poetiniu ir proziniu 
žodžiu rodytų okupacijų jungą 
numetusiai tautai kelią į dvasi
nes aukštumas”.

Andrius Kuprevičius, žymu
sis pianistas, gimęs 1921 m. rug
sėjo 30 d. Ukrainos Poltavoje, mi
rė JAV Klivlande š. m. vasario 27 
d., nuskintas vėžio ligos. Velionis 
augo Kaune, baigė Kauno kon
servatoriją 1939 m. Buvo pradėjęs 
dirbti dėstytoju Vilniaus muzikos 
mokykloje, bet vokiečių okupaci
jos metais įsijungė Kauno radio- 
fonan muzikinių laidų redaktoriu
mi. Koncertavo Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje, 1942 m. tobulinosi 
studijoms bei koncertams įsileis
tas Vokietijon ir prie jos prijung- 
ton Austrijon. Baigiantis II D. ka
rui vokiečių buvo suimtas, kalin
tas priverčiamojo darbo stovyk
loje. 1946 m. tarptautiniame kon
kurse Ženevoje buvo apdovano
tas garbės diplomu. Pokaryje ve
lionis buvo emigravęs Argenti
non, bet persikėlė į JAV ir įsikūrė 
Klivlande. Ten dirbo dėstytoju 
Klivlando muzikos mokykloje, 
profesoriumi - valstybiniame Kliv
lando universitete.

Vasario šešioliktosios proga 
Lietuvos ambasada Vašingtone 
surengė kultūrinį lietuvių liaudies 
vakarą. Jis buvo įjungtas į JAV 
Smithsonian instituto kultūrinių 
renginių ciklą. Apie šimtą am- 
basadon atėjusių amerikiečių su 
daina sutiko vietinis etnografinis 
ansamblis, o juos pasveikino to 
JAV instituto atstovė Donna 
Weinraub, programai vadovavo 
Kerry Stromberg, ambasadoriaus 
talkininkė kultūros ir švietimo 
reikalams. Ji svečius amerikiečius 
supažindino su lietuvių papročiais 
ir tradicijomis, turinčiomis ryšius 
su didžiosiomis Kalėdų bei Vely
kų šventėmis. Amerikiečiai buvo 
supažindinti ir su lietuviškomis 
juostomis, programos atlikėjų dė
vimais tautiniais drabužiais. Pro
gramą liaudies dainomis ir tauti
niais šokiais papildė vietinių lie
tuvių jaunuolių, neseniai atvyku
sių iš Lietuvos, sudarytas ansamb- 
liukas. Lietuvos ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas padėkojo sve
čiams ir programos atlikėjams.

Elena Taraškevičiūtė-Geru- 
tienė, žurnalisto ir diplomato dr. 
Alberto Geručio (1908-1985), il
gamečio Lietuvos atstovo Šveica
rijoje, našlė, mirė vasario 15 d. 
Berne, ten gyvenusi nuo 1940 m. 
Šveicarijos LB pirm. dr. Vaclovo 
Dargužo pranešimu, velionė, gi
musi 1900 m. kovo 21 d. Bitkūnų 
dvare prie Utenos, gimnaziją 
baigusi Rygoje, dirbo ELTOJE, 
užsienio reikalų ministerijoje, 
Lietuvos pasiuntinybėse Berlyne, 
Ženevoje. Lietuvą užėmus sovie
tams, užsienyje išlikusiems jos di
plomatams teko dirbti be atlygini
mo. Velionei tai buvo sunki našta 
ne tik rūpintis pragyvenimu, bet 
ir talkinti savo vyrui dr. A. Ge
ručiui jo raštuose bei kitoje veik
loje. Po jo mirties 1985 m. velionė 
tvarkė ir saugojo turtingą šeimos 
archyvą, kol jis buvo perduotas 
Vilniaus universiteto bibliotekai.

Sol. Vacys Daunoras, šiuo 
metu gyvenantis JAV, sulaukė 
amžiaus šešiasdešimtmečio ir pa
sirašė darbo sutartį su Metropo
litan opera. Vaclovas Juodpusis 
“Lietuvos aide” praneša: “Kai 
sausio ketvirtosios vakarą per 
Lietuvos radiją iš Niujorko Met- 
ropolitano teatro išgirdome Vac
lovą Daunorą, daugelio Lietuvos 
muzikos mėgėjų atmintyje sumir
guliavo praeities atsiminimai...” 
Gaila, kad V. Juodpusis nepasa
ko, ką sol. V. Daunoras dainavo 
tą vakarą ir kokią sutartį yra pa
sirašęs. V. Juodpusis tik primena, 
kad jau gyvendamas Lietuvoje, 
sol. V. Daunoras yra laimėjęs 
tarptautinių konkursų, stažavęsis 
Milane, dainavęs solistu Lietuvos 
filharmonijoje, Kauno muzikinia
me teatre, Lietuvos operos ir ba
leto teatre Vilniuje, tapęs solinio 
dainavimo katedros vedėju Lietu
vos konservatorijoje, kuri dabar 
vadinama Muzikos akademija. V. 
Juodpusis, prisimindamas sol. V. 
Daunoro karštą būdą, kartais ir 
nevisiškai apgalvotus sprendimus 
bei žingsnius, savo rašinyje “Vac
lovui Daunorui - 60”, pasakoja: 
“Tai sakydamas prisimenu jo ka
tegoriškus tvirtinimus ir kaltini
mus Lietuvos sąjūdžio pirmojo 
suvažiavimo metu, po to - daly
vavimą Lietuvos televizijos laido
je su rašytoju V. Petkevičium. Bet 
tai tebūna V. Daunoro reikalas. 
O mes branginame ir vertiname 
jo talentą, žinodami, kad dabar 
nebe pirmus metus gyvena JAV, 
iš kur ilgai apie jį nieko nežino
jome...”

Žemaitės teatras Telšiuose 
įsteigė savo vaikų studiją, vado
vaujamą Laimos Pocevičienės. 
Premjerai su mažaisiais aktoriais 
buvo pasirinktas spektaklis “Nak
tis, kai drabužiai šnekasi”. Spek- 
taklin buvo įjungti populiarių pa
sakų ir net animacinių trumpų 
filmukių veikėjai, kurių vaidme
nis spektaklyje atliko vaikai.

Dainius Trinkūnas (1931- 
1996), pianistas ir buvęs dabarti
nės Lietuvos kultūros ministeris, 
pedagogas, mirė Vilniuje 1996 m. 
lapkričio 30 d. Velionis, būdamas 
pianistas, pasižymėjo koncertine 
veikla. Jis įsteigė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą Vilniuje ir jai va
dovavo dešimtį metų, o Lietuvos 
filharmonijai - trejus metus. Pa
šarvotas buvo Lietuvos filharmo
nijoje, palaidotas Antakalnio ka
pinėse.

Vytautas Sirijos Gira, poetas 
ir rašytojas, Liudo Giros sūnus, 
gimęs Vilniuje 1911 m. balandžio 
12 d., ten dabar ir mirė š. m. va
sario 14 d. Palaidotas vasario 17 
d. Antakalnio kapinėse po visuo
menės atsisveikinimo Lietuvos ra
šytojų sąjungos salėje. Velionis 
jau nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo spėjęs pasižymėti modernios 
poezijos rinkiniais “Golas į ateitį” 
(1931), “Širdys formaline” (1934), 
“Mergaitės ir asonansai” (1935), 
“Šešėliai nuo ekrano” (1937). Po
karyje V. Sirijos Gira, Vilniuje 
baigęs Kaune pradėtas medicinos 
studijas, dirbo gydytoju žvejybos 
laive. Tada, matyt, ir nutarė rašyti 
apysakas, romanus ir net pjeses. 
Jų motyvais yra sukurta Lietuvos 
kino ir televizijos filmų. 1996 m. 
Lietuvos prez. A. Brazauskas ve
lioniui yra paskyręs Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordiną.

Artėjančiai Adomo Mickevi
čiaus (1798-1855) dviejų šimtų 
gimimo metų sukakčiai priminti 
laikraštis “Kurier Wilenski” buvo 
paskelbęs konkursą “Ar žinote A. ■ 
Mickevičiaus kūrybą?” Konkurso 
dalyviai turėjo ištaisyti žymiuo
siuose A. Mickevičiaus kūriniuo
se sąmoningai padarytas klaidas. 
Laimėtojai pirmojoje vasario pu
sėje susirinko Vilniaus universi
teto A. Mickevičiaus muziejuje. 
Pasirodo, beveik 50 konkurso da
lyvių buvo atsiuntę tiksliai origi
nalą atitinkantį kūrinių tekstą. 
Didžiausią dalyvių dalį sudarė 
moksleiviai iš Vilniaus miesto, 
Šalčininkų, Trakų, Švenčionių, 
Širvintų ir Panevėžio rajonų. Pa
grindinį 250 litų prizą laimėjo 
Šalčininkų miesto pirmosios vidu
rinės mokyklos VII-VIII klasių 
moksleiviai. Šia proga vertėtų pri
siminti, kad sovietmetyje buvusi 
Kauno jėzuitų gimnazija, tapusi 
IX vidurine Kauno mokykla, bu
vo pasivadinusi poeto Adomo 
Mickevičiaus vardu. Ji netgi turė
jo jo muziejų ir puoselėjo gražias 
lietuviškas tradicijas, jį laikydama 
lenkiškai rašiusiu lietuvių poetu. 
Jam netgi yra tekę būti mokytoju 
senajame Kauno jėzuitų vienuo
lyno pastate Adomo Mickevičiaus 
laikais veikusioje mokylėlėje.

Regina Tumalevičiūtė, sopra
nas, Lietuvos operos ir baleto 
teatro Vilniuje veteranė, jame 
dainavusi 1945-77 m., amžiaus 
deimantinę sukaktį paminėjo J. 
Strausso “Čigonų barono” spek
takliu. N. Karnavičienės solinio 
dainavimo klasę Kauno konser
vatorijoje ji yra baigusi 1949 m., 
operoje debiutavusi jau 1943- 
1944 m. sezone atliekamu epi
zodiniu Piemenaitės vaidmeniu P. 
Čaikovskio “Pikų damoje”. J. Tu
malevičiūtė lankė ir Kauno č a- 
mos teatre Petro Kubertavii aus 
vadovautą studiją, žengdama pir
muosius žingsnius ir dramos 
spektakliuose. Ypač naudingas jai 
buvo pagrindinis vaidmuo E. Ni
eko muzikiniame “Mažojo rūmų 
koncerto” spektaklyje. Iš prigim
ties turėdama gražų balsą, su
kaktuvininkė sparčiai skynė lau
rus operų pasaulyje. Jai netgi te
ko dainuoti su Kipru Petrausku 
Ch. Gounod operoje “Romeo ir 
Džuljeta” ir po to ilgesnį laiką 
būti vienintele Džuljetos vaid
mens atlikėja. Ji taipgi dainuoda
vo Margaritą “Fauste”, Ramunę 
J. Karnavičiaus “Gražinoje”, 
“Carmen” operos Mikaelą, “Bo
hemos” Miuzetę, Marfą N. Rims- 
kio-Korsakovo “Caro sužadėtinė
je”. Sukaktuvininkė ilgus metus 
yra dirbusi ir dėstytoja dabartinė
je Lietuvos muzikos akademijoje 
Vilniuje. Y. Kst.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St.. Toronto. Ontario M6II IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.lnd.................. 2.25%
1 metų term. Indėlius.............2.50%
2 metų term, indėlius.............3.25%
3 metų term, indėlius.............3.95%
4 metų term, indėlius.............4.25%
5 metų term, indėlius.............5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.50%
1 metų GlC-met. palūk............. 2.75%
2 metų GlC-met. palūk..............3.50%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.Iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.00%
2 metų......................5.70%
3 metų......................6.20%
4 metų......................6.50%
5 metų......................6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

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

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

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

□ \/i ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

LEIUS REFUIGEBATIOIV 
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106, 

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EI Ml UI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

CHCXKAN insurance BROKERS LIMITED
W 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j
TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Stalo teniso varžybų dalyviai ir komisuos nariai Martfampolio
vidurinėje mokykloje

Lietuvos krikščionių demokratų partijos krepšininkai su treneriais
“Apžvalgos” nuotrauka

®ž>SPORTAS
Politinių partijų 

krepšinis
Š. Marčiulionio krepšinio mo

kykloje, Vilniuje, kovo 8-9 d.d. pra
sidėjo Lietuvos politinių partijų 
krepšinio varžybos Centro s-gos 
taurei laimėti. Sėkminga pradžia 
buvo Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos sportininkams. Jie nu
galėjo Liberalų s-gą 54:47, įveikė 
Lietuvos piliečių aljansą 61:52 ir 
Tėvynės sąjungą 65:35. Labiausiai 
prie pergalių prisidėjo kauniečiai.

Žaidynės Vilniaus 
krašte

Pirmosios rytų Lietuvos lietu
viškų mokyklų stalo teniso žaidynės 
įvyko Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo dieną - Kovo 11. Rung
tyniauta Vilniaus rajono Marijam- 
polio vidurinėje mokykloje. Žaidy
nių tikslas - ugdyti Lietuvos sportą, 
atkreipti dėmesį į valstybinę kalbą.

Pasveikinti jos mokinių kon
certo, pradėjo rungtis geriausi Bez
donių, Eišiškių, Maišiagalos, Mari- 
jampolio. Paberžės, Pelesos mokyk
lų žaidėjai. Vaikinų grupėje pirmą
ją vietą laimėjo Bezdonių pagrindi
nės mokyklos aštuntokas Andrius 
Basijakas, šioms varžyboms rengę
sis beveik metus. Antrąją ir trečiąją 
vietas po pratęsimo pasidalijo Mai
šiagalos LDK Algirdo vidurinės 
mokyklos mokiniai Petras Zamara- 
vičius ir Evaldas Petrovskis. Ge
riausio Marijampolio mokyklos žai
dėjo vardą pelnė Valdemaras Bla
ževičius (gražiai dainavęs ir mokyk
los ansamblyje), geriausias užribio 
lietuvių etninių žemių tenisininkas 
buvo Pelesos pagrindinės mokyklos 
mokinys Žygimantas Dobrodzieįus.

Mergaičių grupėje pirmąją vie
tą užėmė Eišiškių S. Rapolionio vi
durinės mokyklos dvyliktoke Ernes

ta Leveckytė, antrąją ir trečiąją Pa
beržės II vidurinės mokyklos moki
nės Marijana Prusakaitė ir Miglė 
Mažeikaitė. Varžybų rėmėjas - 
Bronius Krokys, gimęs Seinų para
pijoje, ir JAV “Gintarinių šaknų” 
klubas. Žaidynes organizavo “Vil
nijos” draugija.

Kazimieras Garšva

Veiklos žinios
Lietuva-Šveicarija 118:62. Pas

kutinėse Europos krepšinio atran
kos rungtynėse Lietuva nesunkiai 
įveikė Šveicariją ir užsitikrino vietą 
Europos pirmenybių baigminėse 
varžybose, kurios įvyks Badalonoje 
(Isp.) birželio 25 - liepos 6 d.d. Da
lyviai suskirstyti į 4 pogrupius. Lie
tuva žais vienoje grupėje kartu su 
Prancūzija, Slovėnija ir Izraeliu.

Pasaulio moterų futbolo pir
menybėms ištraukti burtai. Lietuva 
žais 5-oje grupėje kartu su Estija, 
Čekija ir Škotija. Baigminės žaidy
nės vyks 1999 m. birželio 21 - lie
pos 10 d.d. JAV-bėse.

Studentų žiemos universijado- 
je P. Korėjoje dalyvavo keletas Lie
tuvos slidininkų. Ypatingų laimėji
mų nepasiekta. Geriausiai pasirodė 
R. Panavas 15 km. lenktynėse, lai
mėjęs 11-tą vietą.

Du Lietuvos rekordai lengvo
joje atletikoje pasiekti Taline vyku
siose Baltijos šalių varžybose. 
Remigija Nazarovienė laimėjo 1- 
mą vietą 60 m. kliūtiniame bėgime, 
pasiekdama naują Lietuvos rekordą 
- 8.27 sek. Lietuvos rinktinė pasie
kė naują Lietuvos rekordą 4x200 m. 
bėgime, kuris yra 1:29,91 min. A.S.

FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

tel. 416 763-5161 
( 24 vai, pager)

BEBAIMIS
Humoreska

Ne, sakau, šios kartos žmo
gus priverstas visą amžių nak
ties bijoti. Vaikystėje jis bijosi, 
kad koks baubas jo nepagautų, 
o suaugęs jau bijo j gatvę išeiti, 
kad kas plytą į pakaušį nekaukš- 
teltų ar peilio į pašonę nesuva
rytų...

O aš, nė velnio nebijau... 
Nebijau nakties ir tiek... Dar 
vaikystėje naktį pro langą išlįs-
davau ir į kaimyno sodą obuo
liauti nušliauždavau. Nebijau ir 
dabar, senstelėjęs...

Štai kartą, kai dar madoje 
buvo “plytų” pardavinėjimas, 
prie manęs prisistatė du tokie 
išstypėliai ir pasiūlė “pirkti” 
plytą. O aš:

- Su malonumu, - sakau. - 
Tik kad aš pats turiu “parduoti”,
- ir kyštelėjau ranką į užantį.

Žiūriu, tie ilgšiai atatupsti, 
atatupsti ir pasileido j kojas.

Neseniai mane gatvėje su
laikė net trys.

- Nori, seni, į snukį? - už- 
baubė šie.

Man kinkos dreba, iš išgąs
čio tirtu, bet sakau:

- Dėl Dievo meilės, vyru
čiai, nenorėkite mane vėl “cy- 
pėn” įgrūsti - prieš porą mėne
sių iš ten išėjau... Atpyliau savo
- mat irgi man tokie kaip jūs, 
tik keturiese į snukį siūlė. Tai
vieno jau ir kauleliai dūla, ant
ras kreivu žandikauliu vaikšto, 
trečias luošu tapo, o ketvirtas 
pabėgo.

Susižvelgė trijulė ir - vėl 
atatupsti, atatupsti..

Matyt, teisingas priežodis: 
bailys grasina tik tada, kai jau
čiasi saugus...

P.S. Sovietmečiu Lietuvoje 
chuliganų tarpe buvo madoje 
“pardavinėti plytą”. Sutikdavo 
tokie naktį žmogų gatvėje ir siū
lydavo “pirkti plytą”. Jei žmo
gus turėdavo 10 rublių, tai dar 
laimė. Jei ne, pats plyta gauda
vo į galvą.

Steponas Miltenis

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

FIVE STAIRS Gallery
♦ PERKAME-parduodame antikvarinius baldus, 

porcelianą, indus, meno kūrinius
♦ FOTOSTUDIJA - vestuvės, portretai

416 861-9409
Algis ir Valerija Armonai

183 Queen St. E., Toronto M5A ĮSI

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI 1 RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

'FCt/lFed/ (atstovaujama ALGIO MEDELIO)

OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 
AGENTŪRA KANADOJE!

LAL - LIETUVOS AEROLINUA kartu su AIR CANADA. BRITISH AIR, FINNAIR, LUFTHANSA ir KLM, specialia 

sutartimi, geriausiomis lamomis parduoda skrydžius j Vilnių ir Europą. 1997 melais LIETUVOS AEROUNUOS 

lėktuvai skraidys šiomis trasomis: VILNIUS - Amsterdamas, -Berlynas, -Frankfurtas, -Kopenhaga, -Kijevas, - 

Londonas, -Maskva, -Paryžius. -Roma. -Sankt Petersburgas. -Stockholmas ir -Varšuva.

DĖMESIO! UŽSISAKANTIEMS KELIONES DABAR IR IKI KOVO 31 SUMOKĖJUSIEMS, NEŽIŪRINT KADA ŠIAIS 

METAIS KELIAUSITE. BUS DAR TAIKOMOS 1996 METŲ KAINOS. NAUDOKITĖS PROGA!”

Užsitikrint mano asmenišką dėmesį Jūsų reikalams kreipkitės j mane kiekvieną trečiadienį tarp 11 ir 

18 vai. (11AM - 6PM) Queen Travel įstaigoje Toronte, arba paskambinę palikite savo telefono numerj 

ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu laiku, atskambinsiu.

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

ALGIS 
MEDELIS

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.50% už 1 m. term. Indėlius 
3.25% už 2 m. term. Indėlius 
3.75% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......4.95%

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo......
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

...7.00%

1 metų................. ..5.00%
2 metų................. ..5.70%
3 metų................. j.6.20%
4 metų................. :.6.50%
5 metu.................... ..7.on%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) ir antrieji 
mortglčlai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard,
HPLUS

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8

Telefonas: 416 207-9239

vLSEtJElEilJEIISl Į—SAMOGrtlA Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus. 
F»lenys

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Suthuc
GROUP!

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į Lietuvą su Nordland Express
■__________________________________

Siuntiniai laivu • Oro paštu 
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Conodo M6P 4A8

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York 164 Willowdole Ave., North York, Ont. 

416 222-4021
Hamilton Alfredos Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

Montreal Andrejs Vitals
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Susitiko seimo pirmininkai
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis kovo 16 
d. Palangoje susitiko su Latvijos 
seimo pirmininku Alfredu Ce- 
paniu. Vadovai sutiko, jog stip
resniu tarpparlamentiniu bend
radarbiavimu galima “papildyti 
Baltijos Asamblėjos veiklą”, 
praneša ELTA. A. Čepanio 
nuomone, siena jūroje turi būti 
nustatyta kuo greičiau, o po to 
derybos dėl naftos telkinių nau
dojimo tarp valstybių galės ir 
toliau vykti. V. Landsbergis pa
geidavo, kad Lietuvai būtų per
duoti geologinių tyrimų doku
mentai, kurie dabar yra saugo
mi Rygoje.

Seimo pirmininkai sutarė, 
kad derybos dėl stojimo į Euro
pos sąjungą su abiem valstybėm 
turi prasidėti tuo pačiu laiku. 
Taip pat buvo pareikštas bend
ras noras greitinti “Via Baltica” 
projekto vykdymą.

Šiaurės kraštų parama
BNS žiniomis, Lietuvos už

sienio reikalų ministeris A. Sau
dargas kovo 12 d. Briuselyje su
sitiko su Baltijos ir Šiaurės kraš
tų bendradarbiavimą koordi
nuojančiais ministeriais. Su jais 
buvo aptartas Šiaurės ministe- 
rių tarybos ir Baltijos ministerių 
tarybos bendradarbiavimas bei 
Šiaurės valstybių parama Balti
jos kraštams įsijungiant į Euro
pos sąjungą, o taip pat ir bendri 
migracijos ir pabėgėlių reikalai. 
Baltijos ir Šiaurės valstybių 
veiklos “3 plius 5” sąstate daly
vauja Lietuva, Latvija, Estija bei 
Danija.

Kovo 15 d. buvo paskelbtas 
Suomijos ir Švedijos užsienio 
reikalų ministerių pareiškimas, 
kuriame pabrėžiama, kad ŠAS 
(NATO) plėtimas “neturėtų 
neigiamai veikti Suomijos ir 
Švedijos saugumo, ...turi būti 
atsižvelgiama ir į Baltijos valsty
bių poreikius.” Norima garan
tuoti Baltijos pajūrio kraštų - 
Skandinavijos, Baltijos valsty
bių, Rusijos, Vokietijos ir Len
kijos - darnų bendradarbiavi
mą, pripažįstama kiekvienos 
valstybės teisė rinktis saugumo 
užtikrinimus, “tačiau plečiant 
Vakarų aljansą turi būti peržiū
rėti NATO ir Rusijos santykiai, 
kad nė vienos šalies saugumo 
interesai nenukentėtų.”

Lankėsi Gudijos ministeris
Kaip praneša “Lietuvos ry

tas”, Vilniuje kovo 10 d. lankėsi 
Gudijos užsienio reikalų minis
teris Ivanas Antonovičius pasi
tarimams su Lietuvos UR mi- 
nisteriu Algirdu Saudargu apie 
migrantų grąžinimo sutarties 
svarstymo ir valstybės sienos žy
mėjimo reikalais. Sutartis dėl 
650 km. valstybės sienos jau pa
sirašyta, ir Lietuva jau paskyrusi 
3 mln. litų, bet žymėjimo darbai 
ligšiol nepradėti, tad nutarta,

kad abiejų kraštų komisijos su
sitiks bent kartą per mėnesį. 
Taip pat tikimasi, jog netrukus 
prasidės derybos dėl migrantų 
grąžinimo.

Lietuvos seimo pirmininko 
pavaduotojas Andrius Kubilius 
susitikime su svečiu pareiškė, 
kad Lietuvos ir Gudijos seimų 
bendradarbiavimas neįmano
mas, Vakarų valstybėms ir tarp
tautinėms organizacijoms ne
pripažįstant pernai Gudijoje su
rengto referendumo ir naujo 
parlamento sudarymo.

Artėja narystė ES
ELTOS žiniomis, vasario 25 

d. Italijos senatas patvirtino Lie
tuvos pasirašytą Europos sąjun
gos sutartį dėl nepilnateisės na
rystės. Ji jau anksčiau buvo pa
tvirtinta Italijos atstovų rūmų. 
Nuo 1995 m. birželio, kai Lie
tuva ją pasirašė, sutarčiai dar 
nėra pritarusios Prancūzija, 
Belgija ir Graikija.

Pusė pajamų maistui
Lietuvos statistikos depar

tamentas praneša, kad pagal 
praėjusių metų paskutinio ket
virčio tyrimus, vieno šeimos na
rio disponuojamos pajamos per 
mėnesį buvo 356 litai. Tačiau, 
kaip skelbia BNS, norint paten
kinti būtinus šeimos poreikius, 
vienas narys turėtų gauti dvigu
bai daugiau. Miesto gyventojai 
gaudavo 387 litus disponuoja
mų pajamų, kaimo gyventojas - 
288. Nuo trečiojo ketvirčio paja
mos padidėjo - 52.9% pajamų, O 
11.1% visų vartojimo išlaidų 
teko būstui, kurui ir energijai, 
10% drabužiams ir avalynei.

Sausio mėnesį Lietuvoje pa
didėjo bedarbių skaičius. Mėne
sio pabaigoje jų buvo 109,900, iš 
jų 53.5% - moterys, skelbia EL
TA. Didėja paklausa naujų pro
fesijų, mažėja nekvalifikuotos 
darbo jėgos paklausa. Nedarbo 
lygis sausio mėnesį buvo 6.3%.

Nuomos švediškus lėktuvus
Kaip praneša ELTA, vasa

rio mėnesį Lietuvos vyriausybė 
suteikė Švedijos SAAB firmai 
200,000 JAV dol. garantiją už 
sutartį, pagal kurią “Lietuvos 
avialinijos” penkeriems metams 
nuomos du SAAB 340 B lėktu
vus su išpirkimo teise. Jais 
skraidinama iki 33 keleivių iš 
Vilniaus į Varšuvą ir Berlyną. 
Švediškų lėktuvų vartojimas be
veik dešimt kartų pigesnis negu 
iki šiol naudotų rusų gamybos 
JAK-42. Lietuvos avialinijos 
skraidina daugiau kaip 200,000 
per metus į daugelį Vakarų Eu
ropos miestų, o taip pat į Mask
vą, Kiprą ir Dubajų.

Grupė Toronto Maironio mokyklos mokinių su Velykų senele (Snaige Šileikiene), kuri 1997 m. kovo 22 d. 
mažuosius mokė margučių ridinėjimo ir juos apdovanojo saldumynais Nuotr. G. Paulionienės

SKAITYTOJAI PASISAKO

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

LAIKRAŠČIO DARBUOTOJAMS

Gėriuosi Jūsų leidžiamu laik
raščiu. Be “Žiburių” būtų tamsu iš
eivijos pasaulyje. Tegul Dievas Jus 
laimina.

Prel. Jonas A. Kučingis, 
Los Angeles,CA

“VILNIJOS VAIKAI”
Lietuvoje sunkiai gyja žaizdos, 

atsiradusios dar sovietų valdymo 
metais. Ypač sunku vaikams. Jiems 
mūsų šalyje kaip niekada stinga 
globos, saugumo jausmo. Kasdien 
susiduriame su išalkusiais, sergan
čiais ar atstumtais vaikais.

Per praeitas Kalėdų šventes 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
A. J. Bačkis sveikino žmones ir ra
gino juos suprasti gyvybės dovanos 
grožį ir džiaugsmą: “Įsižiūrėkime į 
našlaičių akis! Pažvelkime į gatvėje 
sustirusias rankeles ištiesusius vai
kelius! Išgirskime mušamų mažutė
lių verksmą!”

Mūsų labdaros fondo veiklos 
objektas - Vilniaus mieste ir apskri
tyje gyvenančių vaikų globa.

Dalia Bogušienė,
Labdaros fondo “Vilnijos vaikai” 

finansų direktorė
P.S. Labdarą siųsti: Labdaros 

fondas “Vilnijos vaikai”, Laisvės pr. 
60, 2056 Vilnius, Lithuania. Faksas: 
3702-42-85-63. Tel. 3702-42-80-52.

PERSKAIČIUS LAIKRAŠTĮ
Nepraleisdama nė mažiausio 

straipsnelio perskaičiau “TŽ” ir pa
mačiau, kiek daug aukojate mūsų 
Lietuvėlei. O kiek pranešimų apie 
labdarą, kuri nenueina iki vargstan
čių. Esu tik mažas vabalėlis, kuris 
tarnaudamas žmogui, nesukrovė 
turtų. O jei ir turėjau ką juodai die
nai, pasigrobė kiti. Todėl ir negaliu 
atsilyginti už jūsų laikraštį...

Grįžkite į Lietuvą, padėkite jai 
darbais ir protu atsistoti ant tikrojo 
Nepriklausomybės kelio. Daugumai 
Lietuvos žmonių didelių turtų ne
reikia. Jie džiaugiasi auštančiu ne
priklausomos Lietuvos rytu, džiau
giasi pavasariu su atgimstančia gam
ta, jaučia žemės ir duonos kvapą, 
dėkoja Dievui, kad Lietuva laisva. 
O tie, kurie trokšta lengvai pasipel
nyti, yra dideli vargšai. Jų kišenės 
didelės, o norai dar didesni.

P. Motiečienė, 
Radviliškis

LIETUVA IR ŠAS (NATO)

Neveiksminga Lietuvos diplo
matinė tarnyba Siaurės Amerikoje 
neturėtų sužlugdyti Lietuvos gali
mybės tapti ŠAS (NATO) nare.

Kanados lietuviai turi stiprų balsą 
kaip šio krašto piliečiai. Turime 
kreiptis į Kanados valdžią ir pra
šyti, kad remtų Lietuvos kandida
tūrą į ŠAS.

Neseniai bandžiau šitą mintį 
viešai išreikšti savo miesto lietuvių 
tarpe. Deja, šio svarbaus reikalo 
įtakingi asmenys negalėjo ar neno
rėjo suprasti.

Kai iškėliau klausimą, “kaip 
ketinama padėti Lietuvai tapti ŠAS 
nare?”, gavau kelis netinkamus at
sakymus. Mano dėmesys buvo nu
kreiptas į anksčiau platintą peticiją. 
Aš esu matęs tą peticiją ir turiu 
pasakyti, kad ji yra netinkama, nes 
kreipiasi į Kanados valdžią visų 
Rytų ir Vidurio Europos šalių var
du. Pagal tą peticiją, nėra skirtumo 
tarp tų šalių. Lietuva juk smarkiai 
skiriasi nuo tokių valstybių, kaip 
Bulgarija, Ukraina, Moldova, Gu
dija ir net Latvija bei Estija. Lietu
va, pavyzdžiui, neturi bendros sie
nos su Rusija (tik su Karaliaučiaus 
sritim). Lietuvoje tėra nedidelė ru
sų mažuma (tik 7%). Lietuvos pa
grindinis užsienio politikos siekis 
buvo ir bus ŠAS narystė. Lietuvos 
galimybės tapti nare neturėtų būti 
menkesnės už Lenkijos, kuri bus 
priimta pirmame plėtimo rate. Mes 
turime šituos faktus pabrėžti Kana
dos valdžiai, kuri dalyvaus ŠAS plė
timo klausimo sprendime.

Vienas tautietis sakė, kad Lie
tuvos siekimas tapti ŠAS nare yra 
“Lietuvos vidaus reikalas”. Pagal 
mano supratimą, ŠAS plėtimas yra 
užsienio (tarpvalstybinis) klausimas, 
kurį turi spręsti visos susijusios ša
lys. Šitas klausimas yra tiek Lietu
vos, tiek Kanados reikalas, nes Ka
nada priklauso tai sąjungai. Mes, 
kaip Kanados piliečiai, turime val
džiai pasakyti, kaip mes norime, 
kad ta sąjunga plėstųsi. Kadaise 
mes, kaip Kanados piliečiai, pra
šėm Kanados valdžią pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. Kodėl 
vengiam ŠAS klausimo?

Man buvo net graudu, kad tas 
tautietis žiūri į šitą Lietuvai svarbų 
reikalą kaip į partinį. Lietuvių ben
druomenė negali remti vienos ar 
kitos partijos, sakė jis. ŠAS plėtimo 
klausimas gali būti partinis reikalas, 
jeigu kiekviena politinė partija Lie
tuvoje oficialiai pasisako už Lietu
vos narystę ŠAS!

Aš dabartiniu laiku studijuoju 
tarptautinę politiką universitete ir 
drįstu teigti, kad turiu gana gerą 
supratimą apie tarptautinės politi
kos klausimus. Žinau, kad ŠAS plė
timo klausimas yra Lietuvai kritiš
kai svarbus. Andrius Gedris, 

Hamilton, Ont.

KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
praneša,

kad naujai įstojantiems nariams įnešantiems į sąskaitą 
ne mažiau kaip $200 (jaunimui iki 16 m. amžiaus - 
mažiausiai $100) įmokės $40 vertės šėrus.

KVIEČIAME VISUS ONTARIO PROVINCIJOS 

LIETUVIUS ĮSIRAŠYTI Į MŪSŲ NARIŲ GRETAS

1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149
2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

Kelionės į Lietuvą 1997!
Kainos nuo $675.00

Speciali nuolaida užsakant iki šio mėnesio pabaigos.
*** Iškvietimai iš Lietuvos bei kelionių drauda *** 

*** Pramoginės kelionės laivais *** 

Skambinti Audronei tel. 416 255-8473 
Faksas 416 252-8854

uogas (Joseph)

W NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.
- 25 metai namų remonto patyrimas.
- Daugiau kaip 12 metų pardavimo- 

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

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

West Realty Inc.

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

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

Priima pasienius pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudęs 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

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

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

Tel.: 416 530-1070
ORDINAI IR MEDALIAI

Dabartinis Lietuvos preziden
tas pradėjo dalinti užsienio lietu
viams už nuopelnus ordinus bei 
medalius. Vieni juos priėmė iš 
džiaugsmo, kiti iš nuolankumo, tre
ti iš baimės nuo jų atsisakyti.

Žymusis poetas Bernardas 
Brazdžionis atsisakė priimti iš pre
zidento rankų jam skirtą žymenį. 
Kita pagarbos verta yra BALFo 
pirmininkė, Amerikoje gimusi Ma
rija Rudienė. Jos žodžiai: “Negaliu 
priimti apdovanojimo nei asmeniš
kai, nei kaip BALFo pirmininkė, 
kad ir iš paties Lietuvos Respubli
kos prezidento, kuris anksčiau buvo 
Lietuvos komunistų partijos vado
vybėje, partijos nuožmiai persekio
jusios lietuvių tautą, o taip pat ir 
BALFą, visą jo veiklą, laikant jį 
vienu didžiausių Lietuvos priešu. 
Labdaros darbo ir Tėvynės gelbė
jimo niekada nedirbau dėl jokio už
mokesčio, ordino ar medalio”. Gar
bė šiems lietuviams, kurie drįso 
viešai pareikšti savo meilę tikrajai 
demokratiškai Lietuvai.

Vytautas Šeštokas,
Los Angeles, CA

VARŠUVOJE LIETUVIŲ 
DAUNIŲ NEBUVO

Gimnazijos bičiulis ir “TŽ” 
bendradarbis J. B. atsiuntė man 
Povilo Šapiro parašytos atsiminimų 
knygos “Wojna Niemiecko - Žy- 
dowska” ištraukas, kurių 32 psl. 
Varšuvos geto kovotojas rašo: 
“Puolime prieš getą buvo panaudo
ti šie daliniai: Waffen SS, Wehr
macht, Šupo, Sipo, aiskarizai - uk
rainiečių ir latvių pagalbiniai dali
niai, vadinami Varšuvos gyventojų 
“šaulisami” šauliais) bei granatų 
policija, iš viso 3,000 asmenų”.

Varšuvos geto žydai, greičiau
siai neatskirdami latvių kalbos nuo 
lietuvių, vadino tuos dalinius “šau
liais” - šauliais, gal atvežtą tą vardą 
Vilniaus žydų. Tiesa ir latviai 1919 
m. buvo įsteigę šaulių sąjungą, ta
čiau ji vadinta “aizsargai”. Atrodo, 
kad Povilas Šapiro juo pavadino 
“aiskarizais”.

20 psl. autorius rašo apie 1939 
m. rudenį įsteigtą lenkų policiją 
“Polnische Polizei”. Ji buvo sudary
ta daugiausia iš prieškarinių narių 
bei savanorių. Nors lenkai turėjo 
savo vadovybę, tačiau faktiškai ji 
priklausė vokiečių policijai - 
“Ordnungspolizei”. Povilas Šapiro 
rašo: “Taip pat ir ji prisidėdavo 
(vykdydavo) prie neabejotinų eks- 
terminacinio pobūdžio veiksmų 
(gaudymų, egzekucijų), nukreiptų 
prieš lenkų ir žydų visuomenę. 1943 
m. balandžio-gegužės mėn. buvo iš
skirtas kelių šimtų lenkų policinin
kų dalinys, kuris sustiprino sargy
bos liniją, skiriančią kovojantį geto 
nuo likusios Varšuvos”.

Taigi jokių lietuvių dalinių 
Varšuvos geto malšinime nebuvo. 
Gerokai sutrumpintą mano atvirą 
laišką “Mannheimer Morgen” 
dienraštis išspausdino 1997 m. kovo 
7 d., pavadindamas “Kein SS Ba- 
taillon” ir pažymėdamas, kad Lie
tuvoje jokių SS batalionų nebuvo.

K. Baronas, Vokietija

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresą su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDIUENĖ, p.p.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P. Eng.

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4
Tel. 416 240-0594

Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

(arti Lawrence ir Weston Rd.) Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

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

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir j Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
’ GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ * '
DRAUDA -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. Ketvirtadienį - 7 v.v. 
Švč. Sakramento įsteigimo Mišios;
D. Penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
Šeštadienį - 8 v.v. Kristaus prisikė
limo pamaldos romėniškomis apei
gomis; Velykų rytą - 7 v. Kristaus 
prisikėlimo pamaldos lietuviškomis 
apeigomis; Velykų dieną - Mišios 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Autobusėlis veš maldininkus 
pamaldoms nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. Ketvirta
dienį - 6.30 v.v., D. Penktadienį - 
2.30 v.p.p. ir D. Šeštadienį - 7.30 
v.v. Atgal parveš po pamaldų. Ve
lykų dieną autobusėlis veš maldi
ninkus įprasta sekmadienio tvarka.

- Didįjį Penktadienį bus ren
kama rinkliava Šventajai Žemei. 
Tai rinkliavai specialių vokelių nė
ra, todėl prašome naudoti bet ko
kius vokelius ir ant jų užrašyti savo 
pavardę.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo sekanti pamoka bus balandžio 
6, sekmadienį. Ta pačia proga bus 
trumpas tėvelių susirinkimas nusta
tymui Pirmosios Komunijos datos 
bei aptarimo vaikučių aprangos ir 
šventės fotografo.

- Parapijos metinis susirinki
mas bus balandžio 27, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių parapijos salėje.

- Prisikėlimo bankelis Anapily
je bus uždarytas Didįjį Penktadienį 
ir Velykų sekmadienį, bet veiks Di
dįjį Šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.

- Mišios Velykų sekmadienį, 
kovo 30., 7 v.r. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos (lietuvių apeigomis), 9.30 
v.r. už a.a. Praną Augaitį, 11 v.r. 
a.a. Algirdą Šukį; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Robertą Budrecką.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, kovo 23, po

pietėje dalyvavo 206 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Aldona Vaške
vičienė, Jonas ir Kathy Vaškevičiai, 
Tessa ir Darrel Vaškevičiai iš Mi- 
nesing, Wasaga. Pranešimus pada
rė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narės Aldona Ski- 
landžiūnienė ir L. Balsienė.

- LN valdybos posėdis - kovo 
26, trečiadienį, 7 v.v.

- Lietuvių Namai ir “Lokys” 
bus uždaryti Didįjį Penktadienį, kovo 
28 ir Velykų sekmadienį, kovo 30.

- Kovo 23, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. įvyko LN metinis-visuotinis 
Toronto LN ir Labdaros fondo na
rių susirinkimas. Jį atidarė pirm. 
Valteris Drešeris pakviesdamas pir
mininkauti Rimą Sondą, sekreto
riauti dr. Genovaitę Bijūnienę ir 
Bronių Stundžią. Buvo išklausyti 
pirmininko, iždininko, slaugos na
mų, statybos, “Lokio” svetainės, vi
suomeninės veiklos ir švietimo fon
do pranešimai. Po to vyko gyvos 
diskusijos dėl pranešimų. Ypatingai 
buvo paliesta slaugos namų statyba 
ir jai gaunama 2.4 mil. pašalpa. 
Gauti pasiūlymai valdybai kaip su
mažinti LN administracines ir na
mų išlaikymo išlaidas. Į valdybą 
kandidatavo 7 nariai ir balsų dau
guma pasiskirstė taip: P. Šturmas 
125, T. Stanulis 119, H. Sukauskas 
90, J. Slivinskas 84, E. Pamataitis 
79, J. V. Šimkus 75 ir V. Kulnys 65. 
Išrinkti pirmi keturi trims metams,
E. Pamataitis 2 metams, kandida
tais liko J. V. Šimkus ir V. Kulnys. Į 
revizijos k-ją išrinktas A. Aisbergas 
aklamaciniu būdu. Susirinkime da
lyvavo 184 nariai. Valdyba netrukus 
pasiskirstys pareigomis.

- Velykų pietums balandžio 6 
d. dar yra likusių stalų; Prašome už
sisakyti vietas ir registruoti vaiku
čius Velykų dovanėlėms.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto , Ontario M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios

- Praeitą sekmadienį, kovo 23, 
buvo užbaigtos parapijos metinės 
rekolekcijos. Dėkojam T. Benedik
tui (Sigitui) Jurčiui, OFM, už sėk
mingą jų pravedimą. Giedojo “Vo
lungės” choras ir sol. A. Puodžiū
nienė.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: Didįjį Ketvirtadienį 7 v.v. 
iškilmingos paskutinės vakarienės 
Mišios su procesija; Didįjį Penkta
dienį, 3 v.p.p. Dievo Žodžio liturgi
ja, Kryžiaus pagerbimas ir Komu
nija. Pusę valandos prieš pamaldas 
bus muzikinis susikaupimas, daly
vaujant “Volungės” ir parapijos 
chorams. Didįjį Šeštadienį, 10 v.v. 
Velykų pamaldos ir Prisikėlimo 
Mišios. Velykų dieną Mišios lietu
viškai 8.15, 10.15 ir 11.30 v.r., ang
liškai 9.15 v.r.

- Didįjį Penktadienį per pa
maldas bus daroma rinkliava Sv. 
Žemėj esančioms parapijoms ir ka
talikiškoms institucijoms paremti.

- Kiekvieną penktadienį, 6.30 
v.v. pradedant po Velykų, šventovėje 
bus kalbamas Rožinis, o 7 v.v. bus 
laikomos Mišios.

- Parapijos metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 20 d., parodų salėje 
po 11.30 v.r. Mišių.

- Bilietai į parapijos metinę va
karienę, kuri vyks balandžio 26 d., 5 
v.p.p., platinami sekmadieniais sa
lėje po Mišių; kitu laiku pas V. Ta- 
secką 905-824-4461.

- Kovo 20 d. palaidota a.a. 
Paulina Šąblinskienė, 82 m. Lietu
voje mirė Jono Pužo brolienė.

- Parapijos jaunimas nuo 13 
m. amžiaus kviečiamas dalyvauti 
priešvelykiniame susikaupime Did. 
Penktadienį 4 v.p.p. T. Bernardino 
kambaryje. Jaunimui, kuris vyksta į 
Pasaulio jaunimo dienas Paryžiuje, 
dalyvavimas būtinas. Susikaupimą 
praves sės. Igne.

- Pakrikštyta Lindsey-Sara, 
Audronės (Bitėnaitės) ir Troy Ro
bertson dukrelė.

- “Sekmadienio draugai” - tai 
vaikučių, tarp 3 ir 6 metų amžiaus, 
sekmadienio sueigos, kurios vyksta 
pirmais ir trečiais mėnesio sekma
dieniais. Šį šeštadienį, kovo 29 d., 
10 v.r. jiems organizuojama iškyla į 
Kortright Center (Kleinburg’e). In
formaciją teikia V. Vingelytė-Pa- 
brėžienė 416-236-9662.

- Kelionę į Šv. Žemę organi
zuoja pranciškonas T. Gregory 
Botte, OFM, rugsėjo 30 - spalio 14 
d.d. Tuo reikalu prašom skambinti 
į parapijos raštinę.

- Mišios Velykų dieną, kovo 
30, 8.15 v.r. už a.a. Ceciliją Tuš- 
kaitę; 9.15 v.r. už a.a. Vytautą Vin
gelį; 10.15 v.r. už a. a. Edvardą Šilei
ką, a.a. Balį Radzevičių, a.a. Oną 
Pleinienę; 11.30 v.r. už mirusius 
parapijos choro narius ir buvusius 
vadovus a.a. kun. B. Jurkšą ir a.a. 
V. Verikaitį.

Tikinčiajai Lietuvai aukojo: 
$100 - V. Montvilas.

Anapilio moterų būrelis 
paaukojo “Tėviškės žiburiams” 
$300. Leidėjai už auką nuošir
džiai dėkoja.

A. a. savo tėvelių atminimui 
Monika Povilaitienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. dr. Anzelmo Gailiaus 
atminimui Janina Grabošienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Prano Juodkojo ir 
Petro Reginos atminimui V. 
Žavadskienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $10.

A. a. Ignui Anužiui mirus, 
užjausdami žmoną Danutę ir 
seserį Gabrielę, Elena ir Vytau
tas Krikščiūnai Tremtinių grįži
mo fondui aukojo $30.

KLKM dr-jos centro valdyba

"TEVISKES ŽIBURIŲ
SPAUDOS VAKARAS

1997 m. balandžio 5, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Montreallo moterų 
dainos vienetas “Aušra” ir vyrų dainos vienetas 
vadovaujami muz. Aleksandro Stankevičiaus. 
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šoklų muzika.
Bilietai užsakomi “TŽ" administracijoje tel. 905 275-4672. 1
BILIETO KAINA-$10 ASMENIUI. I

Pradžia - 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos - 6.30v.v.

VELYKŲ SENELĖ (Snaigė Šileikienė) su palydove 1997 m. kovo 22 d. 
atnešė Toronto Maironio mokyklos mokiniams dovanų

Nuotr. G. Paulionienės

“Tėviškės žiburių” redakci
ja gavo Lietuvos seimo pirmi
ninko Vyt. Landsbergio sveiki
nimą Kovo 11-tosios proga. 
Gražioje sąlankoje su barikadų 
nuotrauka ir įrašu “Mirsiu, bet 
nepasiduosiu, šalin LKP” seimo 
pirmininkas rašo: “Kovo vie
nuoliktoji - tai mūsų pasižadė
jimas Lietuvai, sau ir palikuo
nims. Ištesėkime”.

Šiaulių dramos teatro ak
torė Olita Dautartaitė, kurį lai
ką vaidinusi ir Kanadoje, Vely
kų proga sveikina tautiečius, su 
kuriais jai teko susitikti scenoje 
ir gyvenime, išreikšdama viltį 
susitikti su jais Tėvynėje.

Iš Mažeikių visuomenės 
veikėjos Sofijos Šviesaitės gau
tas velykinis sveikinimas “TŽ” 
ir šios poetiškos eilutės:
Kristaus Kyržius - Pergalės vainikas. 
Saulėmis žėruoja spinduliai. 
Žaizdų kraujas vinių vietoj likęs - 
Jaučiam jį širdy giliai giliai. 
Aleliuja!

Iš Nijolės Sadūnaitės, gyve
nančios Vilniuje, gautas velyki
nis sveikinimas “Tėviškės žibu
riams” ir padėka Monikai Po- 
vilaitienei, Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje būrelio pirmininkei 
Toronte, “kurios pastangų dėka 
daug ligonių ir jų artimųjų pa
tiria materialinę ir moralinę pa
ramą. Noriu priminti Kristaus 
žodžius: ‘Palaiminti gailestin
gieji - jie susilauks gailestingu
mo (Mt 5,7).”

“Paramos” kredito koope
ratyvas praneša, kad bus užda
rytas kovo 28, D. Penktadienį, 
ir kovo 30, Velykų sekmadienį. 
Kitomis dienomis veiks įprasto
mis valandomis.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo darbo valan
dos Didžiąją savaitę: D. Penkta
dienį - uždaryta, D. Šeštadienį 
- abu skyriai dirbs nuo 9 v.r. iki 
1 v.p.p., Velykų sekmadienį - 
uždaryta. įeitomis dienomis 
veiks įprastomis valandomis.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo š. m. kovo mėn. 30 d. 
bus girdimos 5910 kHz dažniu.

Vasaros laikas prasideda 
balandžio 6 d. Laikrodžių ro
dykles galima pasukti viena va
landa pirmyn šeštadienio vaka
rą, balandžio 5 d.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo Atvelykio pietūs įvyks 
balandžio 8 d., 1 v.p.p. “Vilnius 
Manor” trečiojo aukšto salėje. 
Maistą ruošia V. Birštonas. Bi
lietai ($10 asmeniui) gaunami 
raštinėje. Pietus rengia klubo 
valdyba.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” metinis 
koncertas “Atdarykit vartelius” 
įvyko praeitą šeštadienį, kovo 
22 d. Etobicoke meno mokyklos 
auditorijoje, kurioje gausūs žiū
rovai džiaugėsi gražiais vaikų 
bei jaunimo atliktais šokių ir 
dainelių pasirodymais, darnio
mis pynėmis, kaimiška kapela; 
pertraukos metu gretimoje sa
lėje vaišinosi ansamblio rėmėjų 
paruoštais skanėstais. Ansamb
lio vadovė Gintarė Sinskaitė; 
globėjai Rita ir Juozas Karasie- 
jai. (Plačiau kt. nr.)

A. a. dr. Anzelmo Gailiaus 
atminimui pagerbti dr. Antanas 
ir Sofija Pacevičiai Mažosios 
Lietuvos fondui aukojo $100.

A. a. Igno Anužio atmini
mui pagerbti, užjausdama jo 
sesutę G. Chvedukienę, trem
tinių vaikaičių mokyklai “Lietu
vių Namai” Vilniuje S. Šakienė 
aukojo $25.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pageri.

įvyks balandžio 6, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
Anapilio salėje

Programoje - įvairus muzikos studentų pasirodymas
Įėjimas: laisva auka Rengėjai - Anapilio parapijos

tarybos kultūrinė sekcija

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

M MONTREAL

1997 m. balandžio 6, sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Toronto Lietuvių Namų 

jy Karaliaus Mindaugo menėje, 
■3 1573 Bloor St. West, Toronto.

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 
Programa ir Velykų senelė su dovanėlėmis.

Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba sekmadienio 
popietėse. Įėjimas: saugusiems - $15; vaikams 6-10 m. - $7; 
vaikams iki 5 m. nemokamai.

Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai

Juozinių pietūs kovo 16 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje pra
ėjo gana sėkmingai. Susirinko apie 
šimtas dalyvių, bet prie Juozų gar
bės stalo susėdo vos keturi. Kiti 
Juozai pasiliko su savo draugais. 
Juozams buvo prisegta po gražią 
gėlytę. Margarita Kastanauskaitė 
įdomiai pravedė sveikinimus, ku
riuos su nuoširdžiais linkėjimais pa
reiškė organizacijų atstovai visiems 
Juozams, o ypatingai klebonui kun. 
Juozui Aranauskui. Visi sugiedojo 
“Ilgiausių metų...” Pagaliau buvo 
pakviestas klebonas palaiminti vai
šių stalus. Rengėjai - Jūros šaulių 
kuopa “Neringa” visus skaniai pa
vaišino. Pabaigoje klebonas rengė
jams ir pietų dalyviams gražiai 
padėkojo.

Aušros Vartų parapijos meti

nis susirinkimas išrinko dalį komi
teto narių. Su pasilikusiais komite
tą sudaro šeši asmenys, kurie pasis
kirstė pareigomis: pirm. - Jonas 
Zabieliauskas, seki. - Stefanija Ju- 
tuvienė-Beniušytė, ižd. - Bronius 
Niedvaras, adm. - Antanas Mickus, 
parengimams - Vitas Givis ir ryši
ninkas - Romas Otto.

Klevų sirupo iškylą rengia 
“Rūtos” klubas balandžio 15 d., an
tradienį, j Mount St. Gabriel. Bus 
keliaujama automobiliais. Į kainą 
($20) įeina kelionė ir pietūs. Regis
truotis iki balandžio 9 d. pas klubo 
valdybos narius.

A.a. Petras Lukševičius, 89 m. 
amžiaus, mirė kovo 10 d. Po pamal
dų Šv. Kazimiero šventovėje kovo 
14 d. palaidotas Cote dės Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona. Liko gimi
nės ir bičiuliai Lietuvoje. B.S.

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA
praneša, kad metinis

narių susirinkimas
įvyks š. m. balandžio 13, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų.Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA
praneša, kad yra sudaryta nominacinė komisija dėl 
rinkimų per metinį susirinkimą balandžio 13 dieną. 
Komisija yra šios sudėties:

Stasys Grigaliūnas
Alvina Ramanauskienė
Vladas Butkys

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Para
mos” nariai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutiki
mą. Siūlymo formas galima gauti “Paramos” raštinėje. 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, siųsti į 
“Paramą” iki balandžio 7 d. Valdyba

/ĮpmStfS ŽIBURIAI
* / THE LIGHTS OF HO ft ELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti "Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata S30.00)

Vardas, pavardė........................................................................ •..

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

Siunčiu prenumeratą...............dol., auką............... dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3. Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
Namai - Automobiliai - Prekyba -- Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B. DONNA SVRAKA, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355 .
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
(Tęsinys iš praėjusi-o nr.)
Rėmėjo už dvejus metus at

siuntė: G. Dirsė, A. Mikalajūnas.
Garbės prenumeratą atsiuntė: 

$150 - A. Mačiulis, J. Žiūraitis; 
$100 - G. Smolskis, A. Dvarionas- 
Miklovaitis, S. Rakštienė, J. Grib- 
liauskas, V. Meilus; $70 - vysk. P. 
Baltakis, OFM, dr. H. Šolys, M. 
Pietryk; $67 - A. Vaičkus; $62 - V. 
Balsys; $60 - A. Girša, E. Olšaus
kas, J. Pacevičienė, K. Čerškus, V. 
Pulkauninkas, V. Dauginis, A. Sta
nevičius, V. Nakrošius, L. Levins- 
kas, V. Urbonas, R. Šomkaitė, S. 
Šimoliūnas, L. Steponavičius, A. 
Kuolas, S. Pargauskas, V. Biskys, S. 
Mačiulis, G. Šutas, dr. R. Saplys, B. 
Rakauskas, K. Račiūnas, A. Saplys, 
S. Jatis, A. Kaspariūnienė, K. Waz- 
nis, J. Narušis, S. Šarkus, M. Joni
kas, D. Vasys, A. Jocas, dr. A. D. 
Dickson, S. Daugėla, R. Puteris.

Garbės už dvejus metus at
siuntė: prel. J. A. Kučingis.

$110 - E. Spudas; $50 - R. Dorn- 
feld, J. Šleinius, J. Stankus; $37 - 
K. Juzumas; $32 - A. Rauba; $30 - 
M. Žyvatkauskas; $22 - V. Kupci- 
kevičius; $20 - J. Paslauskas; $17 - 
M. Grinius, K. Barčauskas, dr. R. 
Barakauskas; $12 - E. Bačinskas; 
$10 - K. Griauzde, J. Olšauskas, M. 
Migevičienė; $7 - G. Kaufmanas, 
B. Šerkšnas, O. Biveinis, D. Gra
jauskas, J. Bataitis, K. Vėgys, A. 
Mironas, K. Meškauskas; $6 - I. 
Girdzevičius; $2 - V. Kėžinaitis, S.

IEŠKAU moters prižiūrėti tris vai
kučius gyvenant kartu. Teirautis 
tel. 905 848-9628.

CANDLELIGHT CATERING 
gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinant 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va- 
ianoas. Laba? gera kokybė. Skambin 
ti bet 'Kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Bliudnikas, S. Vaškys; $1 - B. Ga- 
taveckienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$52 - M. Kupris, A. Bireta, P. Mar
tišius; $50 - B. Vaišnoras, A. Gir
nius, A. Dombra, R. Vaičaitis, A. 
Vindašius, A. Zubrickas, E. Baltru
šaitienė, M. Jasaitis, M. Pike, S. 
Laurinaitis, J. Vaškas, D. Balsys, V. 
Daveikis, S. Girčys, V. Palilionis, Z. 
Griganavičius, V. Liesunaitis, L Ma- 
liška, P. Pranckevičius, L. Strumila, 
J. Akelaitis, A. Aukštikalnis, M. 
Bagdonas, R. Černius, V. Juška, A. 
Laugalys, E. Laukys, dr. J. Mališka,
A. O’Donohue, K. Šapočkinas, J. 
Šleinius, K. Astravas, V. Danyla, J. 
Kuras-Lasys, K. Kudirka, dr. V. 
Lenauskas, J. Putrius, V. Plečkaitis,
B. Perkauskas, A. Šmitas, J. Valai
tis, A. Žėkas, A. Arelis, V. Ake
laitis, V. Augėnas, A. Keturakis, R. 
Dirvelis, A. Lang, G. Sirutis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$85 - P. Basys; $62 - J. Janulaitis; 
$60 - A. Jonikas, L. Klevas, S. 
Rukša, S. Gaidauskas, L. Norvaiša, 
O. Yurka, B. Jurgutis, G.M. Šernas, 
E. Jasiūnas, K. Juzumas, A. Karo
sas, P. Lukoševičius, V. Daunoras, 
V. Puodžiūnas, D. Phškovičius.

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

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamų bu
tas High Park rajone. $750 į mėne
sį. Tel. 416 588-3930.

IEŠKAU DARBO. Galiu prižiū
rėti vaikus, vyresnio amžiaus 
žmones, tvarkyti namus. Tel. 416 
769-1266.

IEŠKOME auklės 8 mėnesių ir 5 
metų amžiaus vaikams Jane ir 
Bloor rajone. Skambinti Virginijai 
tel. 416 767-9066.

IŠNUOMOJAMAS butas Bloor 
ir Keele gatvių rajone. Du kam
bariai, virtuvė ir vonia. Antras 
aukštas. Skambinti tel. 416 767- 
4917._________________________
PARDUODU 5 k. mūrinį namą su 
visais patogumais, telefonu, garažu 
Lietuvoj, Utenos apsk., Vyžuonose, 
arba keičiu Toronte. Skambinti 
Juliui, tel. 416 535-1012.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio siste
mos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.


