
' Lietuvos > 
nacionaline

vbibli°tek;y

This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, April 10, 2001

S TEVISKE5 ZIBL1BIA1
fljo THE lights of homeland

Nr. 15 (2666) 2001 BALANDIS-APR1L 10 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY *2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

“O kuo jūs 
mane laikote?”

Dieviškasis Išganytojas Jėzus Kristus, skleidęs meilės ugnį, byloja: “Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir 
taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų” (Lkl2,49). “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, - nors 
ir numirtų, bus gyvas” (Jn 11, 25). Iliustracija dail. LAIMUČIO LOČERIO

PREL. ANTANAS RUBŠYS, 
Manhattan College

Atėjęs prie Pilypo Cezarė- 
jos, Jėzus paklausė mokinius: 
“Kuo žmonės laiko Žmogaus 
Sūnų? Jie atsakė: “Vieni Jonu 
Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jere
miju ar dar kuriuo iš pranašų”. 
Jis vėl paklausė: “O kuo jūs ma
ne laikote?” Tada Simonas Pet
ras atsakė: “Tu esi Mesijas, gy
vojo Dievo Sūnus!”... Nuo to 
meto Jėzus pradėjo aiškinti sa
vo mokiniams turįs eiti į Jeruza
lę ir daug iškentėti nuo seniūnų, 
aukštųjų kunigų ir Rašto aiškin
tojų, būti nužudytas ir trečią 
dieną prisikelti (Mt 16,13-16.21).

Jėzaus klausimas “O kuo 
jūs mane laikote?” buvo likimi- 
nis milijardams Žemės gyvento
jų per du tūkstantmečius. Jėzus 
užkalbina ir mūsų laikų žmones 
tuo pačiu likiminiu klausimu: 
“O kuo jūs mane laikote?” 
Švęsdami Dievo Mesijo, Kris
taus - gyvojo Dievo Sūnaus, di
dįjį žygį Žemėje, atsimename, 
pasakojame ir įvardijame liki- 
minę jo Kryžiaus ir Prisikėlimo 
malonę. Kryžius - Dievo sostas 
pasaulyje; Prisikėlimas - nuodė
mės ir mirties nugalėjimas.
KRYŽIUS - DIEVO SOSTAS 

PASAULYJE
Atsiminti ir pasakoti yra 

įgimta žmogui. Šis žmogaus po
linkis - reikšmingas žmonijos 
turtas. Atminties padedama, 
žmonija ne tik įvardija dabarties 
džiaugsmą ir skausmą, bet ir pa
jėgia didinti džiaugsmą bei ma
žinti skausmą ateities viltimi. 
Būti asmeniu - tolygu turėti as
meninę gyvenimo apybraižą - 
istoriją.

Gamtoje žmogus neišsiten
ka, nes gamta tik pakartoja me
tinį laiko ratą. O žmogaus gyve
nimo trukmė - daugiametė ir 
daugiaskarė. Tempiamas ant 
džiugaus ir skaudaus dabarties 
kurpalio, žmogus patiria ilgesį 
to, kas amžinai išlieka ir yra 
šventa, pajunta troškimą rasti 
išliekančią vietą po saule. Ilge
sys kviečia ieškoti, o ieškojimas 
tampa religiniu nuotykiu su tuo, 
kas yra šventa - sąsaja su daik
tu, vieta, laiku. Būdinga, kad 
ieškojimas - religinis žmogaus 
poreiškis - yra visuotinis ir ne
numaldomas žmonijos poreikis, 
palikęs laiko tėkmėje ir trapius 
paminklus - piramides Egipte, 
ir ziguratus Mesopotamijoje, ir 
išliekančią religinę atmintį.

Religinė žmonijos atmintis 
apima ir nežinomybę, ir nerimą, 
nes žmogus, tempiamas ant da
barties kurpalio, mirties nugalė
ti nepajėgia. Žmogaus pastan
gos nugalėti mirtį, tapti amžinu 
po saule, nenutildo jo nerimo.

Religijų istorija liudija, kad 
vien religinė žmonijos atmintis, 
kokia ji būtų ir kur būtų su
kaupta, nepajėgia atsakyti liki
miniu klausimų, kuriuos žmogui 
kelia nežinomybė ir nerimas. 
Kryžius - Dievo sostas pasauly
je - apreiškia tikėjimo atmintį, 
susietą su Jėzumi Kristumi. Ap
reiškimo atmintis yra taip gili, 
kaip kūrimas visatos ir žmoni
jos, taip arti, kaip žmonijos ir vi
satos atkūrimas Jėzuje Kristuje. 
“Pats Dievas, kuris yra taręs: ‘Iš 
tamsos tenušvinta šviesa!’ sušvi
to mūsų širdyse, kad pažintume 
Dievo šlovę, spindinčią Kristaus 
veide” (2 Kor 4,6).

Apaštalo Pauliaus amžiaus 
žmonėms buvo taip pat sunku, 
o gal net sunkiau negu mums, 
suprasti bei įvardyti Jėzaus Kry
žiaus ir Prisikėlimo likiminę 
reikšmę. Graikų mąstysena kū
no prisikėlimo nepripažino. 
Anot graikų, tiesa, ypatingi 
žmonės, paskelbti didvyriais, ga
lėjo gyventi su dievais po mir
ties. Tačiau paprastas žmogus- 
galėjo tikėtis, kad, jam mirus, 
tik jo amžinoji siela grįš į dau
sas, bet jo kūnas virs dulkėmis. 

Todėl “valgykime ir gerkime, 
nes rytoj mirsime” (1 Kor 
15,32), veikiau pasitenkinkime 
malonumais, nes ko nors dau
giau tikėtis nėra jokios prasmės.

Net ir tose religijose, kur 
buvo tikima, kad siela pereina iš 
vieno kūno į kitą - transmigra- 
cija - kūnui nebuvo priskiriama 
daug reikšmės. Sudeginimu ar 
grįžimu į žemę kūnas virto pele
nais ar dulkėmis, išlaisvindamas 
sielą iš kūno, kad pereitų į nau
ją, tuojau pat gimstantį kūną. 
Kai apaštalas Paulius paminėjo 
Atėnų taryboje, kad “{Dievas} 
pats duoda gyvybę, alsavimą ir 
visa kita <...> ir teisingai teis 
visą pasaulį per vieną žmogų, 
kurį tam paskyrė ir visiems už jį 
laidavo, prikeldamas iš numiru
sių <...> vieni ėmė tyčiotis, o 
kiti sakė: ‘Apie tai paklausysime 
kitą kartą’” (Apd 17,25.31).

Prisikėlimo skelbimas įžei
dė graikų protą: “Ką nori šis 
plepys pasakyti?” (Apd 17,18). 
Graikų protui apreiškimo tiesos 
apie kūrimą ir prisikėlimą - ne
sąmonė.

“ŠTAI ATSKLEIDŽIU JUMS 
PASLAPTĮ...”

Kryžiaus ir Prisikėlimo tiesa 
yra Naujojo Testamento šerdis. 
Nenuostabu, kad apaštalas Pau
lius jaudinosi, kai Korinto krikš
čionių bendrijoje imta abejoti 
kūno prisikėlimu. Paulius žino, 
kad Dievas prikėlė Jėzų, nes 
matė savo akimis Prisikėlusįjį. Ši 
patirtis padarė fariziejų Paulių 
Prisikėlimo apaštalu. Prisikėli
mo tiesa jam nebuvo sąvoka, 
bet asmeninė patirtis.

Būdamas fariziejumi, apaš
talas Paulius turėjo kūno iš nu
mirusių prikėlimo viltį, o dabar, 
susitikus su Prisikėlusiuoju, jo 
viltis tapo tikrove. Prisikėlimo iš 
numirusių Jėzus-Mesijas ir gy
vojo Dievo Sūnus - yra žmoni
jos “pirmgimis iš užmigusiųjų 
tarpo” (1 Kor 15.20), pirmieji 
pjūties vaisiai. Jėzaus Prisikėli
mu iš numirusių Kryžius tapo 
Dievo sostu pasaulyje. Jėzus 
Kristus yra Dievas, kuris prakal
bina žmogų; Jėzus Kristus yra ir 
žmogus, kurį Dievas prakalbina. 
Taigi Jėzus Kristus - Žmogaus 
susitikimo su Dievu - apreiški
mo viršūnė. Žmonijos ieškoji
mas to, kas amžinai išlieka ir 
yra šventa, įgijo naują plotmę, 
kurioje žmogus ne tik sužino 
apie Dievą, kuris ieško žmo
gaus, bet ir susitinka su Dievu, 
kuris žmogui duoda Save patį.

Apaštalui Pauliui Jėzaus 
Prisikėlimas iš numirusių nebu- 

. vo mistinis regėjimas, bet įvykis 
trečiąją dieną po mirties ant 
Kryžiaus. Anot žydų, diena pra
sideda ir baigiasi saulėlydžiu; 
net dienos dalis buvo laikoma 
visa diena. Tokiu būdu nuo Jė
zaus mirties penktadienio po
pietę iki Prisikėlimo anksti Ve
lykų rytą susidaro trys dienos. 
Be to, posakis trečiąją dieną turi 
ne vien chronologinę reikšmę, 
bet ir teologinę. Juo išreiškia
mas nepaprastas kontrastas tarp 
žmogaus bejėgiškumo ir Dievo 
visagalio rūpinimosi žmogumi: 
“{Dievas} atgaivins mus po 
dviejų dienų, trečią dieną jis mus 
prikels, kad būtume gyvi jo Ar
tume” (Oz 6.2).

Savo kūnu žmogus skiriasi 
nuo kito žmogaus; jis yra as
muo, kurį galima pažinti iš savi
tų kūno bruožų. Apaštalas Pau
lius palygina šį kūnišką asmenį 
- kūnišką aš, kuris miršta, yra 
palaidojamas ir bus prikeltas iš 
numirusių, su grūdu, kuris pasė
jamas dirvoje, miršta ir suža
liuoja nauja gyvybe: “Vienoks 
saulės švytėjimas, kitoks mėnu
lio blizgesys ir dar kitoks žvaigž
džių žėrėjimas. Net ir žvaigždė 
nuo žvaigždės skiriasi spindėji
mu. Taip ir su mirusiųjų prisikė
limu” (1 Kor 15,41-42).

(Nukelta į 2-rą psl.)

V. Adamkus Maskvoje
Ilgokai lauktas, planuotas, 

visaip aptartas ir vertintas Lie
tuvos prezidento vizitas Mask
voje pagaliau įvyko š.m. kovo 
29-31 d.d. BNS (balandžio 1 d.) 
žiniomis, Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Antanas Valio
nis teigia, kad tasai vizitas pa
keitęs Rusijos požiūrį į Lietuvą. 
Susitikimuose su Rusijos prezi
dentu ir kitais pareigūnais buvo 
“tvirtai ir aiškiai kalbėta apie 
pragmatiškus dalykus”. A. Va
lionis, komentuodamas V. 
Adamkaus ir V. Putino pareiš
kimo nuostatą dėl krovinių per
vežimo ir tranzito per dviejų ša
lių teritorijas, pareiškė, kad šiuo 
metu tranzitas vyksta be proble
mų. Lietuva ir Lenkija siekia 
drauge su Rusija ir Europos są
jungos valstybėmis dalyvauti 
diskusijoje dėl Karaliaučiaus 
srities ateities. Nemažą diskusi
ją sukėlė prezidento pareiškimo 
nuostata, kad “šalys pripažįsta 
teisę rinktis savo saugumo už
tikrinimo kelius, kartu įsiparei
gojant nestiprinti savo saugumo 
kitų valstybių saugumo sąskai
ta”. Politikos stebėtojai nesuta
ria, ar ši nuostata rodo švelnė- 
jančią Rusijos poziciją dėl Lie
tuvos stojimo į SAS (NATO).

Diplomatų nuomone, Lie
tuvai nereikalingas Rusijos lei
dimas stoti į tarptautines orga
nizacijas. Reikšmingu laimėji
mu laikytina tai, kad Rusija sa
vo prezidento lūpomis pripaži
no kiekvienos valstybės teisę 
rinktis saugumo užtikrinimo bū
dus. Buvo paliestas ir Lietuvos 
ambasadoms priklausančių pa
statų Romoje ir Paryžiuje grą
žinimo klausimas. A. Valionio 

5 veiki sulaukę Kristaus
Prisikėlimo šventės!

pareiškimu, Rusija sutinka grą
žinti pastatus, tačiau nori tai pa
daryti tik po derybų.

Opozicija teigiamai vertina 
prezidento vizito į Maskvą re
zultatus. Anot V. Landsbergio, 
vizitas buvęs turiningas, svarbus 
ir duosiąs teigiamų paskatinimų 
tolesnei Lietuvos savarankškos 
politikos veiklai. Č. Juršėnas sa
kė, iš esmės teigiamai, šviesiai 
vertinąs šį vizitą. Aptarimuose 
pabrėžiama, kad Rusija pamažu 
priprantanti prie minties, jog 
Lietuva yra nepriklausoma vals
tybė. Lietuvos ambasados Va
šingtone pranešimu (2001.III.30), 
Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas ir Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus po pasitarimų 
rūpimais klausimais š.m. kovo 
30 d. pasirašė bendrą pareiš
kimą.

Rusijos delegacija Lietuvoje
Lietuvoje kovo 19-21 d.d. 

lankėsi Rusijos dūmos tarppar
lamentinės atstovų grupės ry
šiams su Lietuva delegacija, va
dovaujama Aleksandro Čiujevo. 
Susitikimuose su Lietuvos sei
mo atstovais ir vadovais buvo 
aptarti parlamentinio bei eko
nominio bendradarbiavimo klau
simai. Rusijos parlamentarai 
taip pat vyko į Klaipėdą pokal
biams su miesto ir apskrities va
dovais, Klaipėdos jūrų uosto va
dovybe bei Lietuvoje gyvenan
čios rusų tautinės mažumos at
stovais.

Prieš išvykdamas A. Čiuje- 
vas pareiškė, jog vizitas buvęs 
labai sėkmingas, pašalinęs kai 
kuriuos prieštaravimus tarp 
valstybių, padėjęs gerus pagrin
dus glaudesniems ryšiams bei 
Lietuvos prezidento vizitui į 

Maskvą. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, delegacijos vadovas tvirti
no, jog ryšiai su Lietuvos parla
mentu stiprės, žadėjo dėti visas 
pastangas, kad Rusijos dūmoje 
būtų ratifikuotos visos sutartys 
su Lietuva. Jis taip pat patikino, 
kad balandžio pradžioje bus 
pradėta pensinio aprūpinimo ir 
kitų sutarčių-investicijų apsau
gos ir dvigubo apmokestinimo 
išvengimo ratifikavimo proce
dūra.

A. Čiujevo manymu, šis ap
silankymas padėjo labai suma
žinti sienos sutarties ratifikavi
mo priešininkų argumentus, nes 
Karaliaučiaus srities dūmos at
stovai ragino kuo greičiau pa
tvirtinti sienos sutartį. Politiniai 
priešininkų argumentai yra Lie
tuvos siekis tapti ŠAS (NATO) 
nare bei galima Karaliaučiaus 
srities izoliacija. Svečio teigimu, 
kita kliūtis šios sutarties patvir
tinimui yra ankstesnės kadenci
jos seime priimtas įstatymas 
“Dėl okupacinės SSRS žalos at
lyginimo”. Jis įsitikino, kad ban
doma išsiaiškinti šį klausimą ir 
rasti abipusiškai naudingą 
sprendimą ir pasiūlė, kad gali
ma būtų papildyti Rusijoje pri
imtą įstatymą “Dėl politinių 
represijų aukų”, įtraukiant Lie
tuvos problematiką, ir tokiu bū
du išspręsti moralinį okupacinės 
žalos atlyginimo aspektą. Jis pa
lankiai atsiliepė apie rusų bend
ruomenės padėlį Lietuvoje.

Rūpi energetikos reforma
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Didžiosios Britanijos ambasa
dorius Lietuvoje Christopher 
Robbins kovo 20 pareiškė susi
rūpinimą dėl užsitęsusio “Lietu
vos energijos” pertvarkymo ir 
paragino paspartinti šį procesą
bei viso Lietuvos energetikos 
ūkio reformą. Jo nuomone, ne
rimą kelia energetikos įmonių 
pertvarkymo atidėliojimas. Vy
riausybė turėtų imtis visų prie-

(Nukelta į 9-tą psl.)

žmonėmis
Išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio velykinis žodis 
Išganytojo Kristaus Prisikėlimo šventės sulaukusiems
MIELI BROLIAI, SESĖS,

Trejus ilgus metus Jėzus 
praleido su apaštalais, aiškinda
mas savo misiją. Apaštalai matė 
taip pat ir Jėzaus daromus ste
buklus. Tačiau, nepaisant viso 
to, ką jie matė ir girdėjo, po Jė
zaus nukryžiavimo buvo pasi
metę ir išsigandę (Lk. 24,36).

Savo viešojo gyvenimo me
tais Jėzus skelbė Gerąją naujie
ną ir gydė sergančius. “Jis pa
ėmė neregį už rankos (...) pate
pė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo 
rankas ir paklausė: ar ką nors 
matai? Šis apsižvalgęs tarė: re
giu žmones. Lyg kokius medžius 
matau juos vaikščiojančius. Jė
zus vėl palietė jo akis ir jis pra
regėjo” (Mk. 8,23-25).

Velykų rytą Jėzus padaro 
stebuklą ir savo artimiesiems 
draugams - apaštalams. Palin
kėjęs ramybės, Jėzus juos pa
kviečia: “Palieskite mane ir įsiti
kinsite: dvasia juk neturi nei kū
no, nei kaulų, kaip mane mato
te turint (...). Tuomet jis atvėrė 
jiems protą, kad jie suprastų 
Raštus (...), kad Mesijas kentės 
ir trečią dieną prisikels iš numi
rusių” (Lk. 24,37-46).

Ramybės palinkėjimu ir pa
kvietimu prisiliesti Jėzus padėjo 
apaštalams iš naujo suvokti visa, 
ką jie buvo matę ir girdėję. Iki 
Prisikėlimo apaštalų supratimas 
Jėzaus misijos buvo miglotas, 
panašiai kaip pagydytojo aklojo 
vizija - “matau žmones lyg 
vaikščiojančius medžius” (Mk. 
8,25). Prisilietus prie prisikėlu
sio Jėzaus apaštalams “atsivėrė 
protai ir jie suprato Raštus”.

Panašiu būdu, kaip neregio, 
ir apaštalų Jėzus gydo mūsų ak
lumą, atveria mūsų protus ir šir
dis suprasti Velykų paslaptį.

Kristus savo žmonijos išga
nymo misiją tęsia per Bažnyčią, 

skelbiančią šv. Raštą ir teikian
čią sakramentus - slėpiningus 
Viešpaties veiksmus.

Šis slėpiningas Viešpaties 
veiksmas, išreikštas žodžiais ir 
veiksmais, yra ypatingai vaizdus 
Eucharistijos bei Susitaikinimo 
ir Ligonių sakramentų šventi
me. Konsekracijoje Šventosios 
Dvasios galia duona ir vynas pa
versti į Kristaus Kūną ir Krąują, 
mums yra teikiami šv. Komuni
joje kaip vienybės su prisikėlu
siu Kristumi vaizdi išraiška.

Prieš priimdami Susitaikini
mo ir Ligonių sakramentus mes 
dažnai esame neramūs ir sumi
šę, kaip kad apaštalai Velykų 
rytą iki prisilietimo prie prisikė
lusio Jėzaus.

Nuodėmė ir skaudūs išgyve
nimai gali susilpninti mūsų tikė
jimą, sukelti abejones Dievo 
Apvaizda.

Kunigo lūpomis Kristaus iš
tarti žodžiai - “eik ramybėje” ir 
kunigo rankomis atliktas veiks
mas - rankos uždėjimas, grąžina 
mums sielos ramybę, atveria 
mūsų protus ir širdis, padeda at
pažinti Dievuje mus mylintį 
Tėvą.

Ne iš karto, o tik pakartojus 
Jėzaus prisilietimą aklasis visiš
kai praregėjo.

Neužtenka būti pakrištytu ir 
tik kartą priimti šv. Komuniją 
bei Susitaikinimo sakramentą.

Kiekvienu sąmoningu sak
ramentų priėmimu glaudžiau 
susijungiam su prisikėlusiu ir iš
aukštintu Kristumi, pilniau su
prantame ką reiškia būti krikš
čionimis - Prisikėlimo žmonėmis.

Džiugių istorinio Kristaus ir 
viltingo mūsų būsimo Prisikėli
mo linkiu Jums visiems, mieli 
broliai, sesės Kristuje.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, 

2001 metų Velykos
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Žemaitijoje vysk. Motiejaus 
Valančiaus 200 gimimo metinių 
minėjimai š.m. kovo 1-3 d.d. pasi
žymėjo išplėstine konferencija 
Kretingoje, Klaipėdoje, Varniuo
se ir Telšiuose. Klaipėdoje Mari
jos Taikos Karalienės šventovėje 
Mišias koncelebravo Telšių vysk. 
Antanas Vaičius, vysk. J. Kaunec- 
kas, vysk. R. Norvilą. Minėjimas 
buvo tęsiamas Klaipėdos univer
siteto koncertų salėje. Visuose 
pranešimuose atsispindėjo vysk. 
M. Valančiaus veikla. Vysk. A. 
Vaičius apibūdino vertingiausias 
M. Valančiaus būdo savybes, 
Klaipėdos universiteto rektorius 
dr. St. Vaitekūnas sakė, kad vysk. 
M. Valančiaus asmenybė tautos 
istorijoje panaši j didingą ąžuolą. 
Marijos Taikos Karalienės šven
tovės klebonas mons. Jonas Ged
vilą kalbėjo apie M. Valančiaus 
indėlį ugdant tautiškumą caro 
priespaudos metais. Prof. Juozas 
Girdzijauskas priminė, kad M. 
Valančiui vyskupaujant Varniai 
tapo Lietuvos kultūros židiniu. 
Klaipėdos universiteto doc. VI. 
Pupšys iškėlė pedagogines ugdy
mo metodų lygiagretes tarp švei
carų pedagogo J. H. Pestalocio ir 
vysk. M. Valančiaus. Doc. P. 
Bielskis pabrėžė patrauklų vysku
po pedagoginį principą; doc. M. 
Šidlauskas sakė, kad M. Valan
čiaus vertybių modelis, priešingai 
nei dabar, buvo katalikybė, lietu
vybė bei blaivybė. Konferencija 
tęsė darbą kovo 3 d. Varniuose ir 
buvo tą pačią dieną užbaigta Tel
šiuose.

“Atverkime šv. Kazimierui 
duris į visas Lietuvos mokyklas” 
- tokiu pavadinimu š.m. kovo 2 d. 
Merkinės internatinėje mokyklo
je, globojamoje “Valstiečių laik
raščio bičiulių” klubo, buvo su
rengtas minėjimas. Šventojo pa
gerbti atvyko moksleiviai ne tik iš 
artimesnių apylinkių, bet ir iš 
Kauno, Leipalingio, Klebiškio, 
Maišiagalos ir kitų specialiųjų in
ternatinių mokyklų. Prieš minėji
mą vykusiose diskusijose kalbėta 
apie dorinį auklėjimą, kaimo 
problemas bei nepalankias sąly
gas. Merkinės klebonas kun. K. 
Kazlauskas pabrėžė meilės ir dė
mesio svarbą artimui. Moksleiviai 
rodė trumpus vaidinimus, grojo, 
dainavo. Visa buvo įdomu ir pras
minga. Prie šv. Kazimiero pa
minklo padėta gėlių.

Vysk. M. Valančiaus minėji
mas Šiauliuose pradėtas š.m. va
sario 25 d. Mišiomis Šv. Petro ir 
Povilo katedroje. P. Vileišio bib
liotekoje buvo atidaryta doku
mentų paroda “M. Valančiui- 
200”. Mokyklose mokiniai dalyva
vo piešinių konkurse “Žmogaus 
grožis nuo Kristaus ir M. Valan
čiaus iki mūsų dienų”. Kovo 1 d. 
“Dagilėlio” mokykloje vyko M. 
Valančiaus kūrybos skaitymas 
piešinių bei rašinių laureatų pa
gerbime. Vysk. M. Valančiaus gi
mimo metinės paminėtos kovo 5 
d. Šiaulių teatre. Prisimintina, 
kad pirmą kartą po okupacijos M. 
Valančiaus gimimo metinės buvo 
paminėtos 1991 m., o 1992 m. Šv. 
Petro ir Povilo šventovėje buvo 
atidengta vyskupo M. Valančiaus 
freska. Nuo 1997 m. Vysk. M. 
Valančiaus blaivybės sąjūdžio 
Šiaulių skyriui vadovauja vysk. E. 
Bartulis.

“Jaunimo sielovada - vakar, 
šiandien, rytoj” - tokiu pavadini
mu Kauno arkivyskupijos jauni
mo centre š.m. vasario 23 d. vyko 
konferencija. Vysk. R. Norvilą sa
vo kalboje iškėlė būtinybę išlaiky
ti Katalikų Bendrijos tradicijas, 

kurios pajėgios apsaugoti šių die
nų nepastovią visuomenę nuo su
irimo ir griovimo. Arūnas Kuči- 
kas, apibūdindamas šių dienų 
būklę, pastebėjo, kad atslūgęs su
sidomėjimas viešai “manifestuo
jamu tikėjimu”. Jis taipgi pabrėžė 
stoką drąsos įvardyti neteisingu
mą, struktūrų nuodėmes, apginti 
neturinčius balso visuomenėje. 
Žvelgiant ateitin reikėtų nuolati
nio sielovados apmąstymo, aiš
kios ir vieningos sielovados stra
tegijos sudarymo, rūpesčio sielo
vados darbuotojų paieška bei ug
dymu ir intensyvaus visų apašta
laujančių asmenų bei bendruo
menių bendradarbiavimo. Vysk. 
R. Norvilą pabaigos žodyje pasi
džiaugė jaunimo sielovados dar
buotojų kvalifikacija ir nustatyto
mis veiklos kryptimis. Konferen
cija baigta Mišiomis.

Tikybos mokymas Lietuvoje 
atkurtas prieš dešimtį metų. 
Reikšmingoji sukaktis Kaune pa
minėta š.m. kovo 3 d. Kauno arki
katedroje Mišias koncelebravo 
arkivyskupas S. Tamkevičius, vys
kupai E. Bartulis, R. Norvilą ir 
būrelis kunigų. Pamoksle arkivys
kupas ragino ne tik tyrinėti praei
tį, bet ir gręžtis ateitin. Tikybos 
mokytojams linkėjo drąsiai skelb
ti ir gyvenimu liudyti gyvą Dievo 
žodį. Po Mišių arkivyskupijos sa
lėje vyko konferencija, kurioje 
buvo apžvelgta atkurto tikybos 
mokymo raida. Sveikinimo žodį 
tarė vysk. Jonas Boruta, SJ. Kun. 
Vidmantas Balčaitis, Lietuvos ka
techetikos centro ir Kauno aukš
tesniosios katechetų mokyklos di
rektorius, priminė svarbiausius 
teisinius aktus, pasirašytus įve
dant į mokyklas tikybos dėstymą. 
Jis sakė, kad mokyklos kateche- 
zės gimtadieniu reikėtų laikyti 
1989 m. lapkričio 29 d., kai kardi
nolas V. Sladkevičius pasirašė su
tartį su LTSR švietimo ministeriu 
H. Zabuliu. Pradžioje, 1990 m. ti
kybą pasirinko net 87 nuošimčiai 
mokinių, o 2000 m. tikybos mokė
si tik 62 nuošimčiai. Šiuo metu ti
kybą dėsto 2440 mokytojų. Direk
torius priminė 1998 m. seimo na
rių kreipimąsi į Konstitucinį teis
mą, kuriame teigiama, kad tiky
bos dėstymas mokyklose priešta
rauja Švietimo įstatymui. Tikima
si, jog Lietuvos ir Šventojo Sosto 
pasirašytos bendradarbiavimo su
tartys padės suderinti tikybos dės
tymo mokyklose požiūrius. Vy
tauto Didžiojo universiteto Teo
logijos fakulteto dekano mons. 
doc. dr. V. Vaičiūno, dėl ligos ne
galėjusio į minėjimą atvykti, pra
nešimą skaitė kun. A. Jagelavi- 
čius. Pranešime apžvelgtas kate
chetų rengimas, pirmųjų kateche
tų mokyklų steigimas bei plėtra. 
Doc. dr. St. Dzenuškaitė kalbėjo 
apie lietuviškus tikybos vadovė
lius, kurių parašyta 17, o dar vie
nas baigiamas rašyti, parengtos 
penkios mokytojo knygos, sukur
tos keturios dėstymo programos. 
Po pranešimų dalyviai dalinosi sa
vo patirtimi. Išvada - Viešpats sa
vo malone uždega vaikus. Belieka 
dirbti, nenusiminti, nenustoti vil
ties. Konferencija baigta menine 
popiete.
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IGNAS MEDŽIUKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vienuolika lietuvių pulki
ninkų ir pik. leitenantų jau bai
gė prestižinę Vokietijos karo 
vadovavimo akademiją Ham
burge, kur mokslas truko dvejus 
metus. Dabar įgytas žinias pa
naudoja eidami atsakingas pa
reigas “Geležinio vilko” briga
doje, karo akademijoje, oro pa
jėgose, krašto apsaugos savano
rių tarnyboje. Vienas dirba Lie
tuvos prezidento karinių reikalų 
patarėju.

Jau apie 1200 Lietuvos kari
ninkų ir puskarininkių studijavo 
JAV, D. Britanijoje, Vokietijo
je, Danijoje, Švedijoje, Italijoje, 
Kanadoje ir kitose NATO vals
tybėse.

Rukloje šauktiniai gauna 
pagrindinį karinį apmokymą. 
Šiuo metu pulkas gali priimti 
800 karių. Statyboms pasibai
gus, galės apmokyti 2.5 tūkstan
čio. Pripažįstama, kad Ruklos 
mokomasis pulkas yra geriau
sias karinio apmokymo centras 
visoje Vidurio Europoje.

Lietuvos karo akademijoje 
mokosi 500 kariūnų. Mokslas 
trunka ketverius metus. Pirmi
ninkaujant Krašto apsaugos vi- 
cemin. R. Kilikauskui, atlikta 
reformų studija. Kariūnai gyve
na po 10-tį viename kambaryje. 
Numatoma, kad gyvens tik po 
4-ris. Patvirtinta nauja kariūnų 
šventinė uniforma. Kiekvienas 
turės išmokti kalbėti angliškai.

Lietuvos kariuomenėje yra 
10 anglų kalbos mokymo cent
rų; modernią įrangą padovano
jo JAV. Čia kasmet mokosi 600 
kariškių. Atkreipiamas dėmesys 

į puskarininkių paruošimą. Lie
tuvos kariuomenė apginkluoja
ma pagal NATO standartus. 
Rugsėjo 21 iš Švedijos atvežta 
didžiulė kariška siunta su prieš
lėktuvine ginkluote L-70, rada
rais, sunkvežimiais. Viskas per
duota už simbolinę kainą.

Karmėlavoje atidarytas Re
gioninis oro erdvės koordinaci
nis centras, kuriame dirba Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos kariš
kiai. Jam įrengti JAV suteikė 10 
milijonų dolerių. Norvegija ir 
Danija prisidėjo statant perso
nalo ir administracijos pastatą.

Vokietija duoda 137 šar
vuočius M-113, vieno šarvuočio 
kaina apie 1 milijonas litų. Lap
kričio mėn. iš Vokietijos gautas 
minų paieškos laivas “Sūduvis”. 
Vokietijoje apmokyta 42 lietu
vių jūreivių įgula. Antras tos pa
čios klasės laivas irgi greit Lie
tuvą pasieks.

Praėjusiais metais JAV ne
mokamai padovanojo 40,000 
šautuvų ir amunicijos. Vokiečiai 
dovanojo 2,000 naujų MG-3 
kulkosvaidžių. Danija perduos 
Lietuvai vieną batalioną 105 
mm artilerijos pabūklų ir apmo
kys šiuo ginklu naudotis. JAV 
parama 12 mln. Lt padės Kaune 
įrengti kartografijos centrą, ku
riame bus spausdinami kariniai 
žemėlapiai.

Lietuvos kariai dalyvauja 
tarptautinėse misijose. Lietuva 
ruošia kariuomenę ginti kraštą 
ir būti pasiruošus integruotis į 

NATO. Lietuvos kariai jau pen- 
keri metai dalyvauja tarptauti
nėse taikos palaikymo misijose 
Bosnijoje ir Kosove. Jie kasmet 
dalyvauja pratybose “Partnerys
tė taikos labui”. Į Lietuvą atvy
ko jau antrąkart Italijos Alpių 
brigados 1000 karių.

Lietuvoje yra žmonių, kurie 
stengiasi išjuokti kariuomenės 
pasiekimus. Kai kurie mano, 
kad kariuomenės išlaikymas yra 
per brangus. R. Pavilionis, bu
vęs Vilniaus universiteto rekto
rius, jau spėjo pagarsėti kaip 
NATO narystės priešininkas.

Kritikams lieka priminti, 
kad kiekvienam lietuviui 1999 
m. krašto apsaugos sistema kai
navo 116 Lt, o kiekvienas pilie
tis vidutiniškai išleido 700 Lt 
degtinei. Lietuva krašto gynybai 
išleido 1.14% BVP. Nuo toli
mesnio Lietuvos kelio priklau
sys integracija į Vakarų pasaulį.

Baigus tos dienos progra
mą, vakare buvo priėmimas dr. 
Z. Brinkio rezidencijoje.

Saugios gerovės siekiant
Tolimesnė programa buvo 

tęsiama sekmadienį po pamal
dų, kurias laikė kun. Št. Anužis. 
Per Mišias skaitinius atliko J. 
Pupius. Aukas nešė ambasado
rius V. A. Dambrava ir seimo 
narė R. Juknevičienė.

Pirmoji paskaita buvo R. 
Juknevičienės tema “Lietuvos 
pasirinkimas - saugi gerovė. Ar 
sugebėsime tai pasiekti?” (Vedė 
V. Vidugiris).

Anot paskaitininkės, arti
miausi metai Lietuvai yra lemia
mi. Tikslas - įsijungimas į tarp
tautinį kolektyvinį saugumą. Su
tartis su Rusija pripažįsta Lietu
vos teisę įsijungti savo nuožiūra. 
Tačiau perėmus Rusijos valdžią 
Vladimirui Putin, situacija kei
čiasi. Jis mano, kad Sovietų Są
jungos griūtis buvusi klaida. 
Baltijos kraštai Rusijai yra stra
tegiškai svarbūs; atstačiusios sa
vo nepriklausomybę Baltijos 
valstybės trukdo Rusijai tiesio
ginį priėjimą prie jūros. Juo la
biau, kad tos valstybės atskiria 
Rusiją nuo Karaliaučiaus srities.

Rusija nesukūrė politinių 
partijų, kaip paprastai yra de
mokratinėse valstybėse, ji tapo 
oligarchų valstybe, kurioje nedi
delės išnaudotojų turčių grupės, 
pasinaudojusios pasikeitimais, 
perėmė politinį ir ekonominį 
gyvenimą.

“O kuo jus mane laikote?”
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Žmogaus kūnas, prikeltas iš 
numirusių, bus kilnus ir garbin
gas. Juslinis kūnas dedamas į 
karstą, o prikeltas kūnas bus 
dvasinis ir amžinas. “Sėjamas 
gendantis kūnas, keliasi negen
dantis; sėjamas prastas, keliasi 
garbingas” (1 Kor 15,43). Žmo
gaus kūnas, prikeltas iš numiru
sių, bus toks, kokį Dievas turėjo 
mintyje, sukurdamas žmogų gy
va būtybe (Pr 2,7) ir apvainikuo
damas jį gurbe ir šlove (Ps 8,6).
VELYKŲ RYTAS ĮVARDIJA 

PRISIKĖLIMO PASLAPTĮ
Tikėjimu ir krikštu atgims- 

tama, nes Dievas žmogaus nelo
po, bet jį atnaujina, - įeinama į 
naują gyvenimą, kurio ištaka yra 
pats Dievas, Tėvas Jėzaus Kris
taus. Tikėjimu ir krikštu žmogus 
pradeda kelionę gyvenimo, ku
rio turinys yra gyvoji viltis. Viltis 
- dovana, duota Jėzaus pergale, 
nugalėjusia mirtį, ir apreiškimu, 
kad kiekvienas žmogus gali tap
ti amžinu. Tikėjimas nelauktu ir 
ištikimu Dievo gerumu nurodo

Pagrindinis Lietuvos tikslas, 
siekiant saugios gerovės, NATO 
ir Europos s-ga. Šiandieninės 
Rusijos veiksmai nenuspėjami. 
Maskvoje tebėra tokių, kurie 
negali nurimti dėl prarastų teri
torijų. Rusija naudoja ekonomi
nius santykius su Lietuva jai pa
lenkti į savo pusę. Rusija, kad ir 
vadinama demokratine, iš es
mės liko tokia pat imperija, 
kaip buvusi caristiniais laikais, o 
vėliau pasivadinusi Sovietų Są
junga.

Lietuvos kaimynė rytuose - 
Gudija, vadovaujama preziden
to Lukašenkos, kuris suėjo į 
konfliktą su parlamento pirmi
ninku S. Šereckiu, šiuo metu gy
venančiu Vilniuje. Lukošenka 
paleido parlamentą ir jo vieton 
sukūrė du, sau palankius. Jelci
nui esant Rusijos prezidentu, 
Lukošenka tikėjosi, jog susijun
gus su Rusija jis taps Jungtinės 
Didžiosios Rusijos valdovu. 
Atėjus į valdžią V. Putinui, vil
tys žlugo. Manoma, kad Luko
šenka ilgai valdžioje neišsilaikys 
- Putin jo netoleruos.

Lietuvos bendradarbiavi
mas su Lenkija yra pavyzdingas. 
Europos sąjungos plėtrai šiuo 
metu pirmininkauja Švedija. 
Todėl yra vilčių, kad Lietuva 
pasivys anksčiau pradėjusias 
įstojimo procedūrą valstybes ir 
su jomis kartu pateks į Europos 
s-gą. Šiuo atveju daug kas pri
klauso nuo JAV nusistatymo, 
kuris, atrodo, yra Lietuvai pa
lankus.

Rusija stengiasi sumažinti 
JAV įtaką Europoje arba ją vi
sai išstumti iš Europos žemyno. 
Mūsų sėkmę, siekiant tikslo, ga
rantuos politinė valia ir stabili 
vyriausybė. Lietuvoje jaučiamas 
infiltravimas euroskeptikų į vi
suomenę. Priešingas nusistaty
mas užsienio investicijoms, ypač 
JAV. Apskritai, jaučiama krikš
čioniškų vertybių perkainojimo 
krizė. Atsistoti ant tvirto mora
linio pagrindo kelias yra sunkus. 
Per daug lūkesčių buvo dedama 
į nepriklausomą gyvenimą. Ant
ra vertus, Lietuva neturi gamti
nių išteklių, panašiai kaip Airi
ja. Tačiau nereikia nusivilti. Ir 
dabartinė vyriausybė yra už įsi
jungimą į tarptautines instituci
jas. Kitaip būtų, jei valdžią pe
rimtų kairiųjų koalicija, kurios 
tik 30% remia stojimą į NATO.

(Nukelta į 4-tą psl.)

vilčiai kryptį ir teikia drąsos, nes 
gyvenimą viltimi palaiko meilės 
jėga - jėga mylėti save su dėkin
gumu, o kitą kaip save patį su 
pagarba.

Tikėjimo atmintis moko 
žvelgti į save ir kūriniją ne vien 
iš žmogaus taško - žmogiškų 
žygdarbių, bet ir iš savimonės ti
kėjimo, kurio ištaka yra Dievo 
proveržis į žmogaus bejėgišku
mą, nuolat kviečiančio nelikti 
laiko sunešiotam, bet kurti save 
patį, tampant visapusišku Dievo 
paveikslu (Pr 1,17).

Tikėjimas yra atsiliepimas į 
Jėzaus klausimą: “O kuo jūs 
mane laikote?” Tikėjimas, kad 
Kryžius - Dievo sostas pasauly
je, įkvepia drąsią viltį. Jeigu 
krikščionies viltis ribotųsi tik šio 
gyvenimo plotme, lengva būtų 
nuleisti rankas ir netekti drąsos, 
nematant tiesioginių savo triūso 
vaisių. Velykų rytas, sudabartin
damas vienkartinį Jėzaus Kris
taus Prisikėlimą, įvardija Kry
žiaus - Dievo sosto pasaulyje - 
jėgą-

DR. JONAS KUNCA
JAV prisidėjo prie dviejų 

paskutinių karų laimėjimo Eu
ropoje, atbaidė Maskvą nuo to
limesnio veržimosi į Vakarų 
Europą, kuri pati apsiginti ne
būtų galėjusi, ir padėjo jai atsi
statyti suteikdama didžiulę fi
nansinę paramą. Dabar Euro
pos šalys pradėjo savarankiškes- 
nį gyvenimą susibūrusios į ES, 
kuri turi bendrą apsaugos orga
nizaciją su JAV-NATO. Kyla 
klausimas, kokia galėtų būti ik
šiolinių glaudžių ES-JAV santy
kių ateitis, atsižvelgiant į Euro
pos siekį būti mažiau priklau
soma nuo Amerikos?

Dabartinė Amerika
Amerika šiuo metu yra vie

nintelė karinė ir ekonominė ga
lybė, turinti lemiamą žodį pla
netos problemų sprendimuose. 
Jos 300 milijardų karinis biu
džetas įgalina ją ir toliau likti 
pirmaujančioje vietoje. Antira- 
ketinės apsaugos sistema turi 
tikslą apsaugoti šią šalį nuo ne
tikėtų antpuolių, kurie galėtų iš
kilti ateityje.

JAV ekonominis gyvenimas 
klostėsi puikiai: nebuvo beveik 
bedarbystės, dideli atlyginimai. 
JAV doleris - pasaulinė atsi
skaitymo priemonė. Išpuoselėta 
tobuliausia technologija, ka
rinių ir keleivinių lėktuvų gamy
ba, modernus žemės ūkis, vis 
naujų vaistų išradimai ir 1.1. 
Taip buvo iki šiol. Gana staiga 
daug kas pasikeitė. Žmonių op
timizmą pakeitė abejonės dėl 
ateities po nelaukto akcijų kai
nų nuosmukio, kurio pabaigos 
negalima atspėti. Mat gyvento
jai investuodavo savo santaupas 
į akcijas, kurios duodavo nema
žą pelną. Krintant jų kainom, 
tie įdėti pinigai gali būti iš da
lies ar visai prarasti. Iš tikrųjų 
tas akcijų reikalas yra oficiali 
spekuliacija, o ne sveika, nor
mali ekonomija. Spekuliuojant 
galima daug uždirbti, bet kartu 
ir daug prarasti. Viena aišku, 
kad ekonominio žydėjimo laiko
tarpis JAV yra praėjęs, ir tai gal 
ilgesniam laikui. Bankų palūka
nų kėlimai ir žeminimai šitos 
problemos išspręsti negali. Iš vi
so ekonominiam augimui sąly
gos dabar nėra palankios dėl 
ekonominio sulėtėjimo Azijoj ir 
iš dalies Europoje, kuri per 
daug nenukentės dėl ten mažes
nės spekuliacijos ir dėl Vokieti
jos aušto lygio pramonės.

JAV turi ir kitų vidaus rū
pesčių. Rasių mišinys nebūtinai 
prisideda prie visuomeninio gy
venimo darnumo. Juodųjų ame
rikiečių tarpe žymiai daugiau 
nusikalstamumo, bedarbystės ir 
skurdo. Lotynų amerikiečiai jau 
sudaro didžiausią mažumą. Por
nografinės ir smurto televizijos 
programos neigiamai veikia vai
kų bendrimą. Dėl to tiek daug 
atsirado vaikų-žmogžudžių. To
kių filmų gamybos vyriausybė 
neišdrįsta uždrausti. Sako, čia 
yra žodžio laisvė... Taip lieka 
neišsprendžiama problema. Su
stabdyti plintantį alkoloidų var
tojimą irgi nesiseka. Užuot 
pagerinusi vaikų auklėjimą, 
valdžia veda kovą su heroino 
gamintojais Kolumbijoje ir 
kitur. Ekonominis ir moralinis 
nuosmukis atsiliepia į ateities 
perspektyvas.

Dabartinė Europa
Po to, kai per du paskuti

Velykinė iliustracija, sukurta Adelės Abromaitienės

nius karus Europa prarado apie 
50 milijonų žmonių ir liko su
griauta, jos politikai, ypač pran
cūzai ir vokiečiai, priėjo prie iš
vados, kad tik vienybė gali už
tikrinti taiką ir gerovę. Taip už
gimė ES, kuriai dar reikia augti 
ir subręsti. Rytuose tos unijos 
sienos dar nenustatytos. Numa
toma priimti Vidurio ir Rytų 
Europos valstybes artimoje atei
tyje, kai tik jos bus pakankamai 
pasiruošusios. Ši ES plėtra ne
patinka Maskvai. Ypač ji nenori 
prarasti vilties vėl įsitvirtinti ry
tiniame Baltijos jūros pakraštyje 
dėl ten esamų neužšalamų uos
tų. Bet nauja JAV Bush’o admi
nistracija nežada toliau nuolai
džiauti nusilpusiai Rusijai. O 
Vašingtono žodis, kad ir neofi
cialus, bus lemiantis.

Iki šiol Europos saugumas 
priklausė nuo ŠAS (NATO), 
ypač nuo JAV dalyvavimo. Pati 
Europa dar tik steigia greitos 
reakcijos 60,000 kariuomenę, 
kuri galėtų pavartoti jėgą vieti
nių konfilktų sprendimui. Patir
tis parodė, kad iki šiol ji buvo 
priversta prašyti amerikiečių 
pagalbos, kaip pvz. Kosovo at
veju. Tik tokios kariuomenės 
veikla turės būti suderinta su 
ŠAS. Taigi, kur bus tos kariuo
menės būstinė? Kas jai vado
vaus? Vokiečiai, anglai ir pran
cūzai pretenduos į vado postą. 
Gal tą klausimą išspręs rotacine 
tvarka. Bet didesnio masto kari
nė veikla privalės kol kas likti 
ŠAS rankose ir dar sutinkant 
JAV, kadangi tik Amerika turi 
pakankamą karo jėgą ir daugiau 
patyrimo turinčius generolus, 
dalyvavusius Vietnamo, Korėjos 
ir Persų įlankos karuose. Aišku, 
tokia padėtis nebus amžina. Pri
klausys nuo ES, kokiu greičiu ji 
eis prie karinio pasiruošimo.

Ekonominės ES perspekty
vos yra neblogos. Jau dabar jos 
ekonomija prilygsta JAV. Eko
nominis sulėtėjimas Europą ža
da paliesti mažiau, nes jos eko
nomika remiasi daugiau gamy
ba, o ne spekuliacija. Be to, Vo
kietijos gaminiai jau užsitarnavo 
gerą vardą visame pasaulyje. 
Tai rinkų jiems netrūks. Ekono
minėje srityje Europa jau yra 
savarankiška, o kariniu atžvilgiu 
ji tokia negalės tapti artimoje 
ateityje.

Užsienio politika
Tarp ES ir JAV yra nemažų 

nuomonių skirtumų, ypač dėl 
Vid. Rytų. Europiečiai yra už 
Palestinos nepriklausomybę ir 
taiką ten, Vašingtonas remia Iz
raelį turbūt dėl žydų mažumos 
įtakos JAV. ES nuomone, sank
cijos Irakui yra neproduktyvios 
ir turėtų būti panaikintos. Ame
rika kol kas lyg ir norėtų jas 
tęsti. Dėl ES ir ŠAS plėtros į 
rytus Vašingtonas, atrodo, dar 
nėra aiškiai apsisprendęs. Bet 
su Maskva jis yra giežtesnis už 
europiečius. Taigi gali būti, kad 
Amerika galų gale pritars ir 
ŠAS plėtrai į Baltijos valstybes. 
Rytprūsių klausimas pradeda 
atkreipti tarptautinį dėmesį. Ta 
sritis liktų izoliuota po Baltijos 
valstybių priėmimo į ŠAS. Ten 
gyveną rusai, atrodo, irgi nori 
pritapti prie Vakarų Europos. 
Eina net gandai, kad Maskva 
juos sutiktų grąžinti Vokietijai 
už skolų nurašymą. Lietuva ir 
Lenkija tą padėtį atidžiai seka.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Paskutinės karo Velykos Vokietijoje
VYTAUTAS P. ZUBAS

Sulaukėm Velykų, Kristaus 
prisikėlimo ir gamtos atsibudi
mo iš žiemos miego šventės. 
Šiltą ir saulėtą sekmadienio po
pietę žmona Ada ir aš sėdėjom 
verandoje ir kalbėjom apie savo 
ateitį. Tolimas artilerijos griau
dėjimas, pernai pavasarį gir
dėtas Biržuose, pasivijo mus. 
Austrų Viena jau sovietų ranko
se, ir frontas priartėjo prie Lin
co, apie 200 km. nuo Salzburgo, 
o iš ten tik 14 km. į Bad 
Reichenhall.

Iš Vakarų ateinantys ameri
kiečiai ir prancūzai dar žymiai 
toliau. Argi Raudonoji armija 
mus pirma pasieks? Mes esam 
izoliuoti nuo pasaulio ir girdim 
tik nacių žinias bei pranešimus. 
Nieko nežinom, kad Jaltoje są
jungininkai pasidalino Vokietiją 
zonomis.

Blondinė, rusaitė iš Odesos 
Sonja, vargiai gali slėpti savo 
džiaugsmą, kad mus greitai iš
vaduos Raudonoji armija. Mus 
šiurpas krečia apie tai tik pagal
vojus. Ji aiškiai prokomunistė ir 
gal geriau informuota? Kas ži
no. Ar turėsim užtektinai laiko 
pasitraukti? Mes negalim be lei
dimo palikti karinės ligoninės, 
kur jau 6 mėn. dirbam ir kaip 
ilgai galim laukti, jei sovietai 
tuo pačiu tempu žygiuos toliau.

Mūsų mintys buvo sunkios, 
kai atėjo Anton, astmatinis ka- 
reivis-pasiuntinys ir atsisėdo 
prie mūsų. Jis neseniai atsirado 
ligoninėje, ir mes mažai jį paži
nojom. Aukštas, liesas, tamsaus 
gymio vyras atrodė senesnis, 
kaip jo 38 metai. Dėl chroniškos 
astmos jis netiko aktyviai tar
nybai ir buvo atsiųstas į ligoninę 
dirbti pasiuntiniu bei kartu imti 
hydroterapiją. Man atrodė, kad 
ir pasiuntinio tarnyba jam buvo 
sunki. Gaila buvo žiūrėti kaip jis 
pamažu kopė įkalnėn grįždamas 
iš miesto su laiškais kuprinėje. 
Mes kalbėjom apie prieškarinį 
gyvenimą ir namus. Anton, kilęs 
iš šiaurės vakarų Vokietijos, buvo 
paprastas fabriko darbininkas.

“Ąr Jūs vedęs?”, paklausė 
Ada.

“Ne”, - atsakė Anton, žiū
rėdamas į grindis. Aš pastebė
jau, kad jis vengia žiūrėti kam 
nors į akis. Jo negyvas žvilgsnis 
kažkaip nuslysdavo pro prieš jį 
esantį pašnekovą ir sustodavo 

Suniokotas kryžius senosiose Klaipėdos krašto kapinėse
Nuotr. M. Purvino
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Teilsisi ramybėje -
seserys, brolis ir giminės

trumpai akimirkai, kai jautė kad 
niekas jo nestebi.

“Ne, - aš nevedęs”, - po il
gos pauzės pakartojo ir vėl nu
tilo. “Aš turėjau vesti prieš dve
jus metus, tačiau savaitę prieš 
vestuves britai bombardavo 
miestą ir mano sužadėtinė buvo 
žuvusių tarpe”.

“Mes labai užjaučiam”, - 
įsiterpė Ada laike ilgos pauzės, 
kuri atrodė niekada nesibaigs. 
Anton nieko neatsakė. Jo 
žvilgsnis liko įbestas į grindis ir 
švokštimas plaučiuose darėsi 
garsesnis ir greitesnis. Žmogus 
kentėjo dėl savo netekties, o 
mudu su Ada užjautėm.

“Tuo laiku mano dalinys 
buvo Rusijoje, - jis vėl pradėjo 
tuo pačiu ramiu ir vienodu bal
su, - ir aš sau prisiekiau nušauti 
100 rusų, kad atkeršyčiau už 
mano mylimosios mirtį”.

Anton vėl nutilo ir, mano 
sąmonei nespėjus tokios žinios 
pasverti, paskutiniai žodžiai kri
to visu svoriu: “Aš savo prie
saiką išlaikiau. Nei vienu rusu 
daugiau, nei vienu mažiau”.

Po tokio pareiškimo mudu 
abu buvom be žado. Ados aky
se, įsmeigtose į žmogų, kurį at- 
jautėm kaip viena koja stovintį 
karste, mačiau pasibaisėjimą. Ji 
atsikėlė nuo kėdės ir išėjo neta
rusi nė žodžio...

Jau ėjo šešti karo metai, ir 
mes žinojom, kad daugelis vyrų, 
besigydančių ligoninėje, žudė. 
Šitaip buvo užsitarnaujami me
daliai ir apdovanojimai. Jie jau
tė sąžinės graužimą kalbėdami

Populizmo spąstai
ALGIMANTAS EIMANTAS

Lietuvos žiniasklaidoje gan 
dažnai linksniuojamas žodis 
“populizmas”. Tas žodis atlieka 
tam tikrą užduotį spaudoje ir 
politinių varžovų polemikoje.

Išeivijos enciklopedijoje po
pulizmas apibūdinamas kaip 
politinių aspiracijų grindimas 
liaudies siekimais ir jos parama. 
Jo idėjiniai pradmenys glūdi J. 
J. Rousseau filosofijoje. Kaip 
aiškiai formuluota ideologija 
populizmas atsirado Rusijoje 
XIX š. pabaigoje. Maždaug tuo 
pat laiku jis rado daug pritari
mo ir Amerikoje.

Pradžioje populizmas buvo 
laikomas radikaliu politiniu są- 

apie tai. Gal 35 m. architektas 
su dešine koja amputuota že
miau kelio, sėdėjo lovoje ir kar
pė šventinius papuošalus, kai 
kalba nukrypo į mūšio patirtį. 
Netikėtai jis akis akin susidūrė 
su to paties amžiaus prancūzų 
kareiviu.

“Buvo momentas, arba jis, 
arba aš. Aš jį pamačiau akimir
ka anksčiau, ir tai buvo jis”. 
Architektas nutilo, žvelgdamas 
kažkur į tolumą. “Mano paguo
da ta, kad jis žinojo, jog tai buvo 
garbinga kova. Jo akyse nebuvo 
neapykantos, kai mudviejų akys 
susidūrė prieš jo mirtį. Aš pri
ėjęs užspaudžiau jo akis”, po 
pauzės vyras užbaigė kontro
liuojamos emocijos prislėgtu 
balsu.

Dabar aš sėdėjau su žmogu
mi, kuris laisva valia prisipažino 
nužudęs 100 žmonių. Nei vienu 
daugiau, nei vienu mažiau. Jje 
nebuvo ginkluoti priešo karei
viai. Jo aukos buvo beginkliai 
vyrai, moterys, gal net vaikai. 
Civiliai kaimiečiai, nieko ben
dro neturintys su britų bombar
davimu vokiečių miestų.

Mes daug girdime apie so
vietų žiaurumus okupuotoje 
Vokietijos dalyje. Kiek lunatikų 
vien tik už Anton žudynes ban
do atkeršyti? Kiek Anton’ų kla
jojo sovietų žemėse per trejus 
karo metus? Turbūt nemažai. 
Mano mintys vis sunkėjo tą ra
mų Velykų sekmadienį.

P. S. Sąjungininkai laikėsi 
susitarimo: užėmę Lincą sovie
tai toliau nėjo ir laukė ameri
kiečių.

jūdžiu, nes jame buvo ypač pa
brėžtas individas. Taip buvo at
siribota nuo marksistinio socia
lizmo, kuris rėmėsi masių sąvo
ka. Be to, marksizmas rėmėsi 
miestų pramonės darbininkija, 
o populistai - kaimo žmonėmis. 
Tie pagrindiniai skritingi požiū
riai nutolino populistus nuo 
marksistų praktiškoje politikoje. 
Marksistai surado savo draugus 
leninistus, kurių bendrystė tebe
gyvuoja ir šiandien. Lietuva pa
tyrė žiaurius tos jungties padari
nius. Jos įtaka dar ir šiais laikais 
tebevargina mūsų kraštą. Popu
lizmas kaip politinis veiksnys il
gainiui išblėso. Tik valstiečiai 
dar dedasi esą giminingi tai ide
ologijai.

Kaip tas populizmas reiš
kiasi dabartinėje Lietuvos poli
tikos raidoje?

To žodžio šiuolaikinė sam
prata yra gan plačios apimties. 
Vienur populizmas yra siejamas 
su pažadais, kitur su gundymais; 
kartais jis tapatinams su viltimis 
ir svajonėmis, su miražu ir ašarų 
pakalne; kartais siejamas su 
vaizduote, su iliuzijom...

Mažosios radikalios partijos 
gausiai naudojasi populizmu. 
Tokia taktika jos tikisi pritrauk
ti daugiau rėmėjų, narių ir rin
kėjų. Šios partijos nėra įtakin
gos valstybine prasme, bet jų va
dovai, kaip Šustauskas, Terlec
kas, Prunskienė, Veselka, Buš
kevičius, Karbauskis ir kt., iš
naudoja visas progas reikštis vi
suomenėje pataikūniškais paža
dais, ypač per rinkiminį vajų.

Kur kas stipriau Lietuvą 
žeidžia liberalai, socialliberalai 
ir socialdemokratai. Jie neven
gia kraštutinio populizmo, nei
giamai ir asmeniškai taikomo.

Populizmas Lietuvoje virto 
labai negatyvaus ir žemo lygio 
veiksniu. Jis rikiuojasi šalia tuš
čių pažadų, pataikavimo, gun
dymo ir lakios vaizduotės.

Tautiečiai turi išsivaduoti iš 
populizmo nasrų. Realybė, pa
triotizmas, demokratiniai pa
grindai, etika, humaniškumas ir 
teisingumas yra krašto ir žmo
nių gerovės kelrodžiai. Tokie 
principai buvo ugdomi 1996- 
2000 metų dešiniųjų valdžios 
laikotarpyje. Neleistina, kad jie 
būtų pažeidžiami kairiųjų 
grupių.

CsAMocrm'J Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
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VELYKŲ
RIMA ŽEMAITYTĖ

Velykėlės, raduolėlės, Velykėlės... 
Supkit, meskit mane, jauną, 
Kad užvysčiau aukštą kalną, 
Aukštą kalną, žalią girią, 
Žalią girią - ąžuolinę...Velykinė lietuvių liaudies daina

- Aukščiau, aukščiau, vai
kai, - ragina mano močiutė be
sisupančius. - Katras aukščiau
siai - tam gražiausias margutis!

Ir stengiamės vienas per 
kitą išsiūbuoti save kuo aukš
čiau ir greičiau, padėti juk nie
kas nepadės, nes laimėti nori 
kiekvienas. Užsiropšti ant len
tos, uždėtos ant dviejų sulenktų 
virvių, permestų per ąžuolo ša
ką, pasispiri atgal, paskiau iš
tiesi kojas pirmyn, vėl pasispiri, 
vėl pirmyn ir po truputį pradedi 
kilti. Malonumas: supiesi ir už 
tai gal dar velykinį margutį gau
si savo krepšin įsidėti... Tos 
varžytuvės gal niekada nesi
baigtų, jei močiutė nepaskelbtų 
paties drąsiausio. Paskiau įduo
da jam tą žadėtąjį kiaušinį, o 
kad kitiems liūdna nebūtų, vi
siems ką nors į krepšį įdeda: tai 
saldainį, tai bandelę, tai pyrago, 
ne bet kokio - su razinom! - 
riekę.

- Eikim jau kieman, išsiū- 
bavot išlingavot javus. Jūsų su
pimosi prisižiūrėję, išaugs aukšti 
ir tiesūs, bus ir pyrago, ir duo
nelės, - kalba senoji, rinkdama 
mus į krūvą ir vesdama kieman. 
O sūpynės taip ir lieka kaboti 
ąžuole, kuris dabar atrodo toks 
vienišas pakraštyje lauko, netru
kus sužaliuosiančio rugiais ir 
kviečiais... Nenoromis traukia
me namo: kad ir ne pačios ge
riausios, bet vis tiek sūpynės. 
Pagaliau, argi svarbu, kokios jos 
- kad tik suptis gali...

Ech tos vaikystės Velykos... 
Kas mano kaime gimęs, negali 
jų užmiršti. Kaip gi tu užmirši iš 
jaudulio šokuojančią širdelę, kai 
ryte atsikėlęs leki prie iš vakaro 
Velykiui paruoštos gūžtos ieš
koti, ką jis tau šįmet dovanų pa
liko. Kas tas Velykis? Niekas 
tikrai ir nežino... Mes vaizdavo- 
mės jį esant kiškį, kuris po krū
meliu geriems vaikams pyragė
lius kepa ir margučius dažo. 
Pradėdavom jam gūžtą sukti 
dar gerokai iki Velykų. Dary
davo, kaip kam išeidavo: kas iš 
samanų, kas iš vytelių, o kas, ke
purę paėmęs, ją išklodavo 
plunksnom ar minkštą medžia
gos skiautę įtiesdavo - kad tik 
minkščiau būtų. Mat, jeigu Ve
lykis skubės, jam teks dovanas 
skubiai į gūžtą berti, margučiai 
gali sudužti. O kad Velykio 
svarbiausia dovana - margučiai, 
žinojom visi. Atsiguli vakare ir 
pasižadi sau nemiegoti ir būti
nai savo akimis nors vieną sykį 
pamatyti ir paglostyti tą gerąjį 
kiškutį. Bet akys vis tiek užsi
merkia, o kai atsibundi, jau bū
na šviesu, gi Velykio ir pėdsakai 
atšalę. Užtat tėtis su mama jį 
beveik visada matydavo.

- Einu su kibiru vandens iš 
šulinio, pradarau priemenės du
ris - kad šoks kažkas pilkas ar 
rusvas ir tiesiai pro kojas - lau- 

PASAKA 
kan! Aš dar išlėkiau kieman, 
žiūriu - kad dumia kiškis tiesiai 
miškan. Nebūčiau pažinęs, kad 
tai Velykis, jei nebūtų krepšio 
turėjęs. Bet taip greitai bėgo, 
matyt, jau visas dovanas buvo 
išdalinęs, nieko nešti nebeturė
jo, - net išsižioti mus priverčia 
tėčio pasakojimas.

Mama, eidama pro šalį, šyp
sosi, bet, žvilgtelėjusi sau po ko
jomis, netikėtai nustemba visu 
veidu:

- Kaip čia tas kiaušinis tėčio 
bate atsirado?

Mudvi su sese sukišam no
sis į tėčio batą. Tikrai - gražių 
gražiausias margutis, raudonas, 
tik balti gėlių atspaudai matyti - 
turbūt žibučių... Mes taip lyg ir 
nedažėm...

- Pala, pala, ar tik nebus čia 
Velykis prabėgęs? - pasisuka 
mama į tėtę. Šis pritariamai 
linkteli galva:

- Na, tai kaip gi bus kitaip? 
Kaip tik pro čia bėgo, o mano 
batai lyg tyčia jo kely pasipai
niojo, krepšys užkliuvo, paskuti
nis kiaušinis išgriuvo ir tiesiai į 
batus įkliuvo.

- Mes jau visiškai patikim, 
kad tėtė matė Velykį, bet mums 
- pikta, nors verk: ir šiemet jį 
pramiegojom. Bet ne tik mes, 
niekas iš mūsų kaimynų vaikų jo 
taip ir nesuspėjo pamatyti. Ta
čiau galėjai paklausti bet kurio 
suaugusio mūsų kaime: tą rytą 
jie visi matė kiškį, kuris tikriau
siai ir buvo Velykis.

Po bažnyčios atbėga pas 
mus kaimynų mergaitės. Pasa
koja viena per kitą:

- Mūsų tėtis irgi gūžtą pasi
taisė, norėjo Velykio dovanų, o 
žinot, ką ten atrado? Buroką! 
Mama jam dar iš vakaro sakė - 
Velykio neapgausi. Bet tėtis ne
tikėjo...

Leipsta juokais sesės, kad jų 
tėtė norėjo taisyklę sulaužyti: juk 
Velykis tik pas vaikus ateina.

Prisirenka daugiau vaikų, 
visi klega apie rastas dovanas 
gūžtose. Be margučių, Velykis 
palieka saldainių, žaislų, pieš
tukų, žibučių puokštelę (kaip tu 
nepatikėsi, kad jis iš miško atlė
kė?). Aš visada rasdavau knygą 
ir atviruką su kiškio atvaizdu 
prirašytą gražių palinkėjimų... 
O paskiau prasideda margučių 
ridinėjimas. Gražūs tie margu
čiai. Mama juos dažo svogūnų 
lukštais, kiekvieną apvynioda
ma, prie kiekvieno žolelę pri
sukdama: kur lapelis prisiglaus, 
ten savo baltą atvaizdą paliks. 
Išvirusius sudeda į šaltą vande
nį, o kai praaušta, išvynioti juos 
pagalbininkų netrūksta. Šituos 
gintariniais vadinam. Tėtis vy
niojimais neužsiima: įmerkia į 
didelį dubenį vantą, surištą iš 
beržo šakelių dar praeitą vasarą 
ir skirtą vanojimuisi kaimiškoje 
pirtyje, palaiko per naktį, o ryte 
tan pačian dubenin sudeda 
kiaušinius ir verda. Šitie - švel
niai žali. Nemažai jų pridažyda- 
vo, nes kaimo vaikai kiaušiniau
ti ateidavo: ką tu vaikui pasaky
si, jei per Velykas pas tave atė
jęs kiaušinio negaus?

(Nukelta į 5-tą psl.)
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SPAUDOS BALSAI

Prisimintos žydų žudynės
Pastaruoju metu pasaulio 

lenkų spauda skiria daug dėme
sio dviems Antrojo pasaulinio 
karo metų įvykusioms masi
nėms žudynėms: Lietuvos Ka
niūkų kaimo gyventojų žudymui 
ir 1600 gyvų žydų sudeginimui 
Lenkijos miestelyje Jedvabne.

Kaniūkų kaimo žudynes ti
ria lenkų Tautinės atminties 
institutas. Lietuvos lenkų savait
raštis “Nasza Gazeta” š.m. kovo 
8-14 d. laidoje atpasakoja ką 
matė liudininkai: “1944 m. sau
sio 29 d. švintant iš visų pusių iš
girdo šūvius ir pamatė degan
čius pastatus. Išbėgę iš namų 
pamatė sovietų partizanus, žu
dančius jų kaimynus ir deginan
čius namus kartu su ten likusiais 
sužeistaisiais ir vaikais. (...) Su
degė beveik visas kaimas ir ke
lių kartų sukauptas turtas. Iš 85 
liko tik 4 šeimų namai”.

Niujorko lenkų laikraštis 
“Nasz Dziennik” š.m. vasario 24 
d. laidoje straipsniui apie šias 
žudynes davė tokią antraštę: 
“Žuvo, nes buvo lenkai?”

Ar to meto Kaniūkų gyven
tojai buvo lenkai? Šalčininkų 
raj. kaimas Kaniūkai yra 10 km į 
pietvakarius nuo Šalčinininkų 
miestelio Šalčios upės kairiaja
me krante prie Gudijos sienos. 
Kaniūkuose tarpkario metais 
veikė slaptai lietuviška mokykla 
ir vieša skaitykla, kurią 1936 m. 
lenkų administracija uždarė. 
Kaime veikė lietuviškos šv. Ka
zimiero draugijos skyrius. 1951- 
1952 mokslo metais lietuviška 
mokykla buvo paversta lenkiš
ka, kaip daug kur tada Rytų 
Lietuvoje buvo daroma. Apie 
Kaniūkų žudynes seniai buvo ži
noma, tačiau sovietmečiu, aiš
ku, negalima buvo apie tai gar
siai kalbėti. Žlugus Šov. Sąjun
gai S. Buchaveckas 1992 m. kny
goje “Šalčios žemė” tiksliai šias 
žudynes aprašė.

Kodėl Kaniūkų žudynės da
bar staiga tapo sensacija ir len
kų spauda ištisus puslapius joms 
skiria? Tai gali turėti ryšį su 
Lenkijos miestelyje Jedvabne 
1941 m. liepos 10 d. įvykusiomis 
žydų žudynėmis, kurias prof. J. 
T. Gross išgarsino š.m. pradžio
je išleistoje knygoje “Kaimy
nai”. Apie tai buvo rašyta Vo
kietijos, JAV ir Kanados spau
doje.

Trumpai apie Jedvabne įvy
kius per radiją kalbėjo Lenkijos 
kardinolas J. Glemp. Jo kalbą 
išspausdino “Tygodnik Pow- 
szechny” š.m. kovo 11 d. laido
je. Jis tarp kitko pasakė: “Prieš 
metus mane painformavo rim
tas žydas, kad netrukus bus iš
garsinta Lomžos vyskupijos vie
tovės Jedvabne byla, kur lenkai 
įvykdė žydų žudynes. Tikrai 
1941 m., kai Lomžos ir Balsto
gės kraštą okupavo vokiečiai, 
lenkai įvykdė baisias žydų žudy
nes. Jos buvo įvykdytos lenkų, 
kurie jėga suvarę žydus į kloji
mą ir juos gyvus sudegino. To 
negalima užginčyti”.

Lenkijos spaudos agentūra 
PAP mano, kad Kaniūkų kaimo 
sunaikinimo iškėlimu buvo no
rėta nukreipti dėmesį nuo Jed

Lietuvos seimo rūmų gynėjų rikiuotė, paminėjusi istorinio įvykio 
dešimtmetį, kai grėsė sovietiniai tankai Nuotr. R. Eidukevičiaus

AtA
MARIJAI STATULEVIČIENEI 

mirus, sūnų RAIMUNDĄ, marčią KATHY, vaikai
čius - ŽVAIGŽDUTĘ ir KAJĄ, visus gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Paulius ir Anelė Adomaičiai Jonas Gelažius
Sigitas ir Angelė Ąžuolai Vytas Vaidotas

vabne žudynių.
Politkalinė ir sovietinis poetas

Maskvos dienraštis “Kom
mersant” š.m. vasario 28 d. lai
doje rašo: “Lietuvos tarybinis 
poetas Vacys Reimeris laimėjo 
Lietuvos teisme šmeižto bylą 
prieš lietuvę partizanę ir politi
nę kalinę Mariją Kinertaitę- 
Laugalienę. Buvusi partizanė 
apkaltino 80 metų turintį Lietu
vos liaudies poetą tuo, kad jis 
1949 m. ją tardant Kauno 
NKVD požemiuose buvo vertė
ju. (...) Ją apklausinėjantis 
NKVD tardytojas buvo rusas ir 
jam buvo reikalingas vertėjas. 
‘Tuo vertėju buvo tarybinis ra
šytojas Vacys Reimeris’, - at
kakliai tvirtino ponia Kinertai- 
tė-Laugalienė. - Tuo metu jis 
buvo žinomas respublikoje as
muo, skaitė savo eilėraščius 
įvairiuose visuomeniškuose, po
litiniuose ir kultūriniuose pa
rengimuose. Ieškovas tam 
prieštaravo, sakydamas, kad 
1949 m. rusų kalbos nemokėjo 
ir ją tik išmoko 1956 m., moky
damasis Gorkio vardo literatū
ros institute Maskvoje. Tiesa, 
pagal Lietuvos enciklopedijos 
duomenis, 1941 m. birželio mėn. 
ponas Reimeris su tėvais eva- 
kuavosi į Rusiją, tarnavo ka
riuomenėje, darbavosi divizijos 
laikraštyje ‘Tėvynė šaukia’ ir 
Maskvos radijo programos lie
tuvių kalba redakcijoje, o 1948 
m. jau išvertė į lietuvių kalbą 
Tvardovskio poemą ‘Muravijos 
šalis’ ir to paties autoriaus ‘Va
silijus Tiorkinas’, o 1955 m. Puš
kino ‘Poltavą’”. Pagal Bostono 
LE 1952 m. Reimeris rusiškai 
parašė “Litovskaja vesna” ir “V 
Puti”.

Reimeris buvo keistų gabu
mų sovietinis rašytojas - dar 
prieš išmokdamas rusiškai vertė 
iš šios kalbos ir rusiškai rašė 
knygas. Tačiau teisėjas Rinaldas 
Adamonis patikėjo ne politkali- 
nei Kinertaitei-Laugalienei, bet 
V. Reimeriui. Politinė kalinė 
buvo nuteista paneigti savo pa
sisakymą “Lietuvos ryte” ir su
mokėti liaudies poetui 700 litų.

Klausimas ir atsakymas
Lietuvos lenkų dienraštis 

“Kurier Wilenski” š.m. kovo 6 
d. laidoje išspausdino lenko mo
kytojo laišką, kuriame jis tarp 
kitko klausia: “Žlugus komu
nizmui ir Sovietų Sąjungai, gy
vename laisvame ir demokratiš
kame krašte, kuriame yra sau
gojamos tautinių mažumų teisės 
mokytis gimtąja kalba, jos kul
tūros ir papročių. Kyla klausi
mas, kodėl lenkų mokyklose 
vaikų skaičius mažėja ir dalis 
lenkiškų šeimų pasirenka mo
kyklas su lietuvių dėstomąja 
kalba?”

Atsakymą į šį klausimą gali
ma rasti to paties dienraščio 
š.m. vasario 28 d. laidoje: “Tra
kų rajono vicemeras Zenon 
Kuzbarski pabrėžė, kad lenkų 
mokykla turi būti visų pirma 
konkurencinga, nes daugelis 
lenkų tėvų siunčia vaikus į kito
kias mokyklas dėl jos nepaten
kinamo mokymo lygio”. J.B.
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® LAISVOJE TEVfflEJE
SKUNDŽIASI EŽT TEISMUI
BNS/LGTIC žiniomis, Lietu

vos žemdirbiai pasiuntė skundą 
Europos žmogaus teisių (EŽT) 
teismui, kad pažeista jų teisė į tei
singą teismą pagal Europos žmo
gaus teisių sutarties šeštąjį 
straipsnį ir kad Lietuvos vyriausy
bė jiems nemoka pašalpos, kurią 
įsipareigojo mokėti, taip apribo
dama jų teisę į nuosavybę. Jie 
pernai kreipėsi į Aukštesnįjį ad
ministracinį teismą, kuris priėmė 
sprendimą, remdamasis nauja pa
šalpos išmokėjimo tvarka, kuri 
proceso metu buvo įsigaliojusi 
pagal įstatymų pakeitimus. Skun
dą pasirašė 11,528 ūkininkai. Vi
siems pareiškėjams atstovauja 
Biržų rajono Čepukų kaimo gy
ventojas Kazys Visockas. Valstie
čių partijos pirmininkas, seimo vi
cepirmininkas Ramūnas Kar- 
bauskis skundo nepasirašė, norė
damas išvengti kaltinimų, kad 
veiklą naudoja savo reklamai. Jis 
padengė visas skundo pareiškimo 
išlaidas. Nuspręsta siųsti skundą 
po Lietuvos žemdirbių suvažiavi
mo, kuriame buvo pabrėžta, kad 
ši valdžia nevykdo prieš tai buvu
sios pažadų.

PASIENIEČIŲ PASITARIMAS

Kovo 20 d. įvyko Lenkijos ir 
Lietuvos įvairių pasienyje dirban
čių tarnybų atstovų susitikimas, 
rašo BNS/LGTIC. Susitikimo 
tikslas buvo išnagrinėti priežastis, 
dėl kurių pastaruoju metu ties 
Kalvarijos-Budzisko perėjimo 
punktu susidaro krovininų auto
mobilių eilės. Lenkijos pareigūnai 
teigė, kad punkto pralaidumas 
yra per mažas, svarstoma galimy
bė plėsti Budzisko punkto terito
riją ir žinybą. Lenkijos pusėje il
giau užtrunka muitinis tikrinimas. 
Padidėjus automobilių srautams, 
muitinei nurodyta detaliau tikrin
ti krovinius, vadovybei gavus in
formacijos apie padažnėjusius 
įstatymų pažeidimus. Taip pat pa
stebėta, jog nuo 1992 m. uždraus
tas krovininių automobilių važia
vimas per Lazdijų-Aradnykų ke
lio punktą, saugant Lenkijos pu
sėje esantį Augustavo parką. Lei
dus kai kuriems automobiliams 
važiuoti per tą punktą, sumažėtų 
Kalvarijos-Budzisko punkto ap
krovimas. Nutarta kreiptis į Bu
dzisko posto augalų apsaugos tar-

"Dieyas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
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nybą, kad ji dirbtų ištisą parą, 
kaip dirba Lietuvos tarnyba. Taip 
pat nuspręsta padidinti Kalvarijos 
punkte dirbančių pareigūnų skai
čių, aprūpinti punktą tinkamomis 
techninėmis priemonėmis, sukur
ti bendrą visų ten dirbančių tar
nybų duomenų bazę, patobulinti 
informacijos teikimą apie eiles 
Lietuvos-Lenkijos pasienyje.

SUSITIKO GRĮŽĘ LIETUVIAI
Kovo 25 d. Vilniuje, Marijos 

ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje 
įvyko Užsienio lietuvių klubo su
sitikimas, kurį organizavo ir jam 
vadovavo iš Australijos sugrįžęs 
Vincas Augustinavičius. Dalyviai 
susipažino ir išklausė Algirdo Ka- 
naukos paskaitą apie gynybinę 
Lietuvos sampratą jos įstojimo 
arba net neįstojimo į ŠAS (NA
TO) kontekste. Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centro (LG- 
TIC) direktorius Žilvinas Be- 
liauskas apibūdino Centro veiklą 
ir pateikė informaciją apie Cent
ro galimybių panaudojimą. Šalia 
elektroninio žinių biuletenio 
siuntimo išeivijos žiniasklaidai, 
dar atliekama - atsakant į prašy
mus patarimų ir informacijos dėl 
persikėlimo į Lietuvą ir su tuo su
sijusiais klausimais, Centro inicia
tyva yra rengiama Vasaros akade
mija “Jaunimas-jaunimui”, anke
tiniai tyrimai, bendri darbai su 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentu, Užsienio lietuvių 
fondu, bendradarbiaujama su už
sienyje besimokančiais lietuvaičiais.

SVEIKATOS APSAUQOS BŪKLĖ
Lietuvos sveikatos apsaugos 

būklę seime kovo 27 d. apibūdino 
Valstybinės sveikatos tarybos 
(NST) pirmininkas Vilius Gra
bauskas, pristatęs metinį praneši
mą apie vykdomas reformas bei 
pasirengimą narystei Europos są
jungoje. Kaip praneša BNS/ 
LGTIC, jo teigimu, Lietuvos svei
katos apsauga kenčia nuo nepri
teklių, tačiau yra viena iš veiks
mingiausių Vidurio Europoje pa
gal turimas galimybes. Sveikatos 
apsaugai ES valstybėse vidutiniš
kai skiriama 8.6% bendrojo vi
daus produkto (BVP), o Lietuva 
skiria apie 5.3%. Mažesnį finan
savimą skiria Latvija, Bulgarija ir 
Rumunija. Norint, kad Lietuvos 
sveikatos apsaugos sistema pa
siektų pvz. Danijos lygį, reikėtų 
skirti keturis kartus daugiau lėšų, 
anot V. Grabausko. Lietuvoje 
reikia plėtoti bendrosios prakti
kos gydytojų tinklą, kuris padėtų 
atpiginti medicinos paslaugas. RSJ
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Malda prieš šiupinį Klaipėdoje su kun. Fetingiu. Sovietmečiu 
nutrūkusi šiupinio tradicija Klaipėdoje atgaivinta prieš dvejus metus

Nuotr. A. Stubros

Dar viena netektis
A.a. inž. Zigmas Rimša iš

keliavo amžinybėn Toronte š.m. 
kovo 30 d., palikęs žmoną Ro
maną Ramutę Ivaškevičiūtę- 
Rimšienę, sūnų Kostą, marčią 
Kristiną ir seserį dr. Jadvygą 
Rimšaitę.

Velionis, Prano ir Kamilės 
sūnus, gimė 1911 m. spalio 31 d. 
Rusijoje, Petrapilio mieste. 1930 
m. baigė Ukmergės valstybinę 
gimnaziją. Toliau mokytis tėvai 
išsiuntė Zigmą studijuoti į Švei
cariją, kur jis 1935 m. baigė Ziu- 
richo Politechnikos institute 
mechanikos ir aeronautikos in
žinerijos mokslus. 1936 m. baigė 
P.L.O. Karo mokyklos apsiran- 
tų XI laidą. Apdovanotas Vy
tauto Didžiojo ordino III-čio 
laipsnio medaliu.

1936 m. rudenį pradėjo 
dirbti Susisiekimo ministerijoje, 
orinio susisiekimo direkcijoje. 
Susisiekimo ministerijos aero
nautikos inžineriumi. Tuo pačiu 
metu dėstė Kauno Aukštesnio
sios technikos mokyklos aviaci
jos skyriuje.

Nuo 1939 m. iki antros rusų 
okupacijos dėstė Vytauto Di
džiojo universitete aviacijos pa
grindus ir lengvuosius variklius. 
Kadangi buvo lakūnas, 1939 m. 
dalyvavo Baltijos valstybių aero
klubų varžybose ir buvo laimė
tojų tarpe - pirmą vielą laimėjo 
Lietuva.

1944 m. spalio mėn. pasi
traukė į Vokietiją. Kasselio ir 
Gottingen stovyklose dėstė fizi
ką lietuvių gimnazijose. Kurį lai
ką buvo Gottingen’o baltiečių 
stovyklos vyriausiu komendantu.

Politinės Lietuvos perspektyvos
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Tautos santarvė
Paskutinioji šių studijų pa

skaita buvo ambasadoriaus V. 
A. Dambravos “Tautos santar
vės siekiant” (Vedė Juozas Ko
jelis).

Teisingumas esąs visų verty
bių pagrindas. Per jį atsiveria 
durys visoms kitoms vertybėms. 
Teisė surišta su pareiga tą teisę 
ginti ir gerbti. Nusikaltimai tei
singumui yra įtampų ir neramu
mų priežastis. Teisingumo pa
žeidimai, skirstant gėrybes, iš
šaukia piliečių pyktį ir cinizmą. 
Neteisingumui užvaldžius, žmo
nės tampa egoistai, pradeda ne
kęsti vienas kito. Žmogaus pa
reiga kurti Dievo karalystę kaip 
teisingumo ir meilės viešpatiją.

O kaip teisingumas Lietu
voje? Lietuva turi pusę šimto 
metų neteisingumo palikimą. 
Kai 1940 m. Lietuva buvo oku
puota, buvome priversti dainuo
ti: “Mes su Stalinu į saulę, mes 
su Stalinu kovon”. Okupantas 
niekino Dievą, artimą ir tautos 
teises. Leninas tiesos sampratą 
apibendrino: “Sakyti tiesą yra 
pasibjaurėjimą keliantis dalykas 
ir buržuazinis prietaras. Teisin
ga, kas tarnauja komunistų par
tijai”.

1940 m. baisusis birželis, kai 
daugybė žmonių, neskaitant 
1114 pirmaisiais okupacijos me
tais nužudytų, buvo ištremti į Si
birą. Chruščiovas, pasmerkda
mas Staliną, kalbėjo: “Joks svei
ko proto žmogus negali įsivaiz
duoti, kaip galima apkaltinti iš
tisas tautas, įskaitant moteris, 
vaikus ir senelius, ir juos kan-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

A.a. inž. ZIGMAS RIMŠA

1948 m. pagal darbo sutartį 
atvyko į Kanados Sauk Ste. Ma
rie, Ont. Dirbo plieno fabrike 
darbininku, vėliau konstrukto
riumi. Buvo pirmas tame mieste 
Lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas.

1953 m. persikėlė į Mont- 
realį ir dirbo lėktuvų bei moto
rų konstruktavimo bendrovėje 
‘Pratt & Whitney”, inžinierumi. 
Vėliau paskirtas tos bendrovės 
mechnikos inžinerijos skyriaus 
viršininku. Išėjęs į pensiją, ten 
dar penkerius metus dirbo kon
sultantu. Priklausė Ontario ir 
Kvebeko profesinių inžinierių 
draugijoms ir “Engineering Ins
titute of Canada”.

1981 m. persikėlė į Torontą, 
kur ir mirė. Po gedulinių Mišių 
š.m. balandžio 3 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje velionies 
palaikai nuvežti į Sault Ste. Ma
rie ir palaidoti šalia anksčiau 
mirusios jo motinos. R.R.

kinti vykdant masinį kerštą”.
Sovietmetyje visi aklai vyk

dė komunistų partijos diktatą. 
Saugumo ir geresnio gyvenimo 
užtikrinimas - stoti į komunistų 
partiją ar bent “prisitaikyti”.

Lietuva paskelbė nepriklau
somybę, bet sovietinė sistema li
ko. Teisingumas reikalauja, kad 
praeities gėda būtų nuplauta. 
Socialinis teisingumas tvarko
mas neatidėliojant. Baisu prisi
minti sovietinę teisę, paremtą 
neteisingumu. Teisingumo prin
cipas Tėvynėje dar neveikia. 
Partija teisingumo uždaviniu 
laikė, kad nenukrypstamai būtų 
vykdomi sovietiniai įstatymai.

Lietuvos piliečiai, stodami į 
kompartiją, prisidėjo prie Tėvy
nės išdavimo. Atsakingi visi tie, 
kurie teisė ar be teismo darė 
sprendimus.

1948 m. gruodžio 10 d. 
Jungtinės Tautos paskelbė Vi
suotinę žmogaus teisių deklara
ciją, kurioje pabrėžiama teisė į 
prigimtinį žmogaus orumą; rei
kia siekti teisingumo, laikytis 
moralinių normų, atlikti teisin
gumo uždedamas pareigas.

Čia kalbėtojas suminėjo 
žmogaus teisę į gyvenimą, laisvę 
ir asmens saugumą; kiekvienas 
asmuo prieš įstatymus lygus.

Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją pasirašė ir Sovietų 
S-ga, nors tuo pat laiku vykdė 
nekaltųjų trėmimus, įkalinimus. 
Penktadalis milijono pažemin
tųjų tebešaukia: “Atverkite du
ris teisingumui”.

Tauta yra padalinta: vienoje 
pusėje - komunizmo aukos, ki
toje - kaltininkai. Lietuvoje bu
vę kompartijos nariai mano, 
kad juos liečianti praeitis už
miršta. Iš tikrųjų nekaltųjų žaiz
dos greit negyja. Kalba apie su
gyvenimą eina per teisingumą. 
Komunistai Lietuvoje užmiršo, 
kad neteisingų įstatymų vykdy
mas jų neišteisina. Niurnberge 
nacių nusikaltėliai buvo pripa
žinti kaltais, nors jie teisinosi tik

I Hamilton, Ont. I
SPORTO KLUBO “KOVAS” 

narys Arvydas Šeštokas yra dirbęs 
pirmininku 10 metų iš eilės. ŠAL- 
FASS vadovybė, įvertindama jo 
veiklą, įteikė jam garbės pažymėji
mą kaip pareigingiausiam bei 
pavyzdingiausiam metų pirminin
kui.

“Kovo” klubo visuotiniame 
narių susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Viktoras Vinerskis, 
vicepirm. Ričardas Bumelis, sekr. 
Rūta O’Grady (Vaitonytė), ižd. 
Paulius Stanaitis; patarėjais: Arvy
das Šeštokas, P. Otto, Arūnas An
tanaitis. Klubas turi daug narių. 
Šeštadieniais vyksta krepšinio treni
ruotės Westdale gimnazijos patal
pose ir kt. Visos trys salės pilnos jau
nučių krepšininkų. Dėl platesnės 
informacijos kreiptis vakarais į Ma
rijų Gudinską tel. 903 547-4536. Z.R.

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA sveikina uoliuosius tėvų 
komiteto narius Ronaldą ir Rūtą 
Bartininkus bei jų gimines, susilau
kus būsimos mokinės Dalytės. G.S.

A. a. ANTANINOS AŠMENA- 
VIČIENĖS 3-čias metines minint 
vyras Juozas “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo $500.

PLV ŠALPAI $50 aukojo L. A. 
Kuzmickai, Paris, Ont.

A. a. ANTANINOS MIKŠIE
NĖS atminimui $20 aukojo J. Jur
gutis; a. a. Kazio Tomašiūno atmi
nimui $10 aukojo G. Agurkienė; a. 
a. Stasio Kačinsko atminimui $20 
aukojo O. Bakšienė.

A. a. ERIKOS ONOS ŠAKIE
NĖS atminimui užjausdami vyrą 
Vincą, sūnų Marių, dukrą Jolandą 
ir jų šeimas, vietoj gėlių “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” aukojo: $25 - D. 
M. Jonikai; $20 - G. Agurkienė, J. 
Asmenavičius, O. Bakšienė, E. V. 
Bilevičiai, G. P. Breichmanai, A. 
Bungardienė, M. J. Gimžauskai, E. 
K. Gudinskai, K. J. Janušauskai, M. 
V. Kazlauskai, V. P. Lukošiai, M. 
P. Masiai, J. Pyragius, A. Volungie- 
nė, A. K. Žilvyčiai; $15 - A. Mačiu- 
laitienė; $10 - J. Astas, D. Garkū- 
nienė, E. Grajauskienė, F. M. Gu
dinskai, E. Mažulaitienė, J. Paške- 
vičienė, V. Pleinienė, V. Šniuolie- 
nė, A. S. Urbonavičiai; $5 - M. Bo- 
rusienė.

Visiems aukojusiems dėkoja
me. Liūdinčią šeimą nuoširdžiai už
jaučiame. PLV k-tas

A.a. ERIKOS ONOS ŠAKIE
NĖS atminimui, reikšdami užuo
jautą velionės šeimai, KL fondui 
aukojo: $25 - St. Dalius; po $20 - J. 
Miltenis ir G. J. Krištolaičiai.

AUŠROS VARTŲ HAMILTO
NE parapijos klebonas kun. J. 
Liauba, OFM, vadovavęs šiai para
pijai 19 metų, išeina į pensiją. Jo 
vieton atvyksta jaunas pranciškonas 
kun. Antanas Grabnickas. Atvykęs 
iš Lietuvos, jis kurį laiką lietuvių 
sielovada rūpinosi Floridos St. Pe
terburgo apylinkėje. J.K.

vykdę įstatymus.
Kalčių atleidimas gali būti 

vykdomas tik atgailojant. Tie, 
kurie priklausė partijai, auto
matiškai tapo tautos kenkėjais. 
Jie turi prisipažinti nusikaltę, 
nes prisidėjo naikinant tautą. 
Jie turi suprasti, kad jų vaidmuo 
jau suvaidintas.

Lietuvos kankiniai ir kali
niai, garbingi tautos sūnūs, ne
nešioja keršto širdyje, pasiryžę 
atleisti tiems, kurie atleidimo 
prašo. Jei buvę kompartijos ak
tyvistai vėl įžūliai veržiasi į va
dovaujamas vietas, jiems laisva 
nepriklausoma valstybė tokių 
vietų patikėti negali.

Atleidimas klaidų ir nusi
kaltimų be atgailos reikštų pri
pažįstamą blogį. Žmonijai rei
kia kaltųjų reabilitacijos, bet tik 
aukos gali reabilituoti, bet ne 
valstybė, ar kokia viešoji institu
cija. Galima kalbėti tik apie at
leidimą nuo bausmės, bet ne 
nuo kaltės. Žydai niekad neat
leis Hitleriui. O kaip mes Stali
nui? Reikalingas kaltės išpažini
mas ir nuoširdus apgailesta
vimas.

Mylėti teisingumą yra mylė
ti Dievą. Turime melstis ir da
ryti visa, kad atėjūnui tarnavę 
broliai išgirstų sąžinės balsą. 
Gailestingumui būtina sąlyga 
yra teisingumas. Atverti duris 
teisingumui ir taikai yra prisi
minti, jog esam Dievo vaikai. 
Jei mums atrodo, kad mūsų as
meniškas įnašas mažas, nenusi
minkime. Šiuo keliu eidami pir
mieji krikščionys pakeitė pasau
lį - baigė savo paskaitą ambasa
dorius V. A. Dambrava.

Politinės studijos buvo baig
tos J. Pupiaus kaba bei padėka. 
Abi dienas paskaitų klausėsi 
daugelis žmonių, pateikdami 
paskaitininkams įvairių klausi
mų. Tai rodo, kad losangeliečiai 
politika, liečiančia Lietuvą, do
misi ir išgirstos mintys dar ilgai 
buvo svarstytos ir perteiktos 
studijose nedalyvavusiems.

O LIEJIMAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. prel. Aleksandras Goldi- 
kovskis, beveik 95 m. amžiaus, mi
rė š.m. sausio 2 d. Klyvlande. Ve
lionis gimė 1906 m. vasario 14 d. 
Rygoje. Kunigu įšventintas 1941 
m., o 1944 m. pasitraukė į Vokietiją 
ir buvo vysk. J. Rancans, taipgi pa
sitraukusio iš Rygos, sekretorius. 
Velionis 1951 m. atvyko į Klyvlan- 
dą ir darbavosi įvairiose parapijose, 
kuriose tikintieji buvo lenkai, ispa
nai ir Azijos katalikai. Jis lietuvių 
parapijose darbavosi 10 metų, kar
tu patarnaudamas ir latvių katali
kams. Kun. A. Goldikovskis, Latvi
jos kardinolo J. Vaivods pristaty
mu, popiežiaus Jono Pauliaus II 
1987 m. buvo pakeltas į prelatus. 
Prelatas su lietuviais ryšių niekad 
nenutraukė. Buvo nuolatinis lietu
vių religinių ir kitų renginių dalyvis, 
dosnus aukotojas. Jo laidotuvėm, 
Klyvlando vyskupo A. Pilla prašy
mu, rūpinosi Dievo Motinos para
pijos klebonas kun. A. Kijauskas, 
SJ. Gedulines Mišias koncelebravo 
vysk. A. Pilla su kitais vyskupais ir 
kunigais. Pamokslą pasakė kun. A. 
Kijauskas, SJ. Prie kunigų giedoji
mo prisidėjo sol. V. Muliolienė, 
vargonavo muz. R. Kliorienė. Ve
lionis palaidotas Visų sielų kapi
nėse.

Brazilija
A. a. seselė Marija Eugenija 

Radavičiūtė, staiga ištikus širdies 
smūgiui, mirė š.m. sausio 22 d. Vila 
Zelina vietovėje. Velionė gimė 
1919 m., Čikagoje baigė gimnaziją. 
Gyveno lietuviškoje aplinkumoje ir 
būdama 24 metų įstojo į seselių 
pranciškiečių vienuolyną. Po metų 
išvyko į Braziliją. Darbavosi Vila 
Alpina ir Vila Zelina vietovėse su 
seselėmis, 1938 m. atvykusiomis iš 
Lietuvos. Čia ji mokytojavo iki 
1951 m. Tais metais grįžo į JAV- 
bes ir baigė pedagoginius mokslus. 
Po dešimties metų vėl sugrįžo į 
Braziliją ir mokytojavo Morumbi 
vietovėje, dėstydama tikybą ir ang
lų kalbą. 1969 m. atsikėlė į Vilą 
Zeliną, perimdama vadovaujančias 
pareigas Šv. Mykolo Arkangelo ko
legijoje. Ypač rūpinosi mokinių 
dvasine ir medžiagine gerove. Praė
jusių metų guodžio mėn. buvo nu
vykusi į Čikagą aplankyti sergan
čios sesers ir kitų giminių. Tai ir 
buvo su savaisiais paskutinis atsi
sveikinimas. Velionė buvo pašar
vota kolegijos- salėje. Religines 
apeigas atliko kun. Eruardas daly
vaujant seselėms, mokytojams ir 
mokiniams. Velionės palaikai buvo 
sudeginti. Lietuviai velionę prisimi
nė Šv. Juozapo šventovėje per 
lietuvių pamaldas (“Mūsų Lietu
va”, 2001 m. 2 nr.).

Australija
Lietuvos nepriklausomybės šventę 

Brisbanės lietuviai atšventė vasario 
8 d. Lietuvių Namuose. Minėjimą 
trumpu žodžiu pradėjo renginiui 
vadovavęs apylinkės valdybos pirm. 
V. Kviklys, paprašydamas visų su
giedoti ' Tautos himną. Paskaitą 
skaitė R- Platkauskienė, prisimin
dama jaunystės dienas, kaip nepri
klausomybės šventė buvo švenčia
ma anuometinėje laisvoje Lietuvo
je. Po paskaitos programos vadovas 
paprašė visus dalyvius tylos minute 
prisiminti ir pagerbti mirusius tau
tos gynėjus, žuvusius partizanus. 
Sugiedota giesmė “Marija, Marija”. 
Pirmoji programos dalis užbaigta 
“Lietuva brangi”. Meninės pro
gramos dalyje F. Luckienė pade
klamavo A. Skirkos eilėraštį “Tė- , 
viškė”. J. Einikienė skaitė eiliuotą 

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pat. čekių sąsk. iki.... .... 2.50% Asmenines nuo.............7.80%
santaupas............................ .... 2.75% nekiln. turto 1 m............6.65%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ .... 3.50% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. .... 3.50% apmokėjimai.
1 m. term, indėlius.............. .... 3.75%
2 m. term, indėlius.............. .... 4.00% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius.............. .... 4.10% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius.............. .... 4.25% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius.............. .... 5.00%
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)..................... ....... .... 2.50% valdžios iki $100,000.00
1 m. ind................................. .... 3.85%
2 m. ind................................. .... 4.00%
3 m. ind................................. ....4.10%
4 m. ind................................. .... 4.25%
5 m. ind................................. .... 5.00%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

kūrinėlį apie emigrantus. Akor
deonistas V. Lorencas kvietė visus 
minėjimo dalyvius padainuoti liau
dies dainų. F. Luckienė iškeliavusių 
amžinybėn tautiečių prisiminimui 
skaitė B. Brazdžionio eilėraštį 
“Atsiskyrus”. S. Kubilius skaitė J. 
Aiščio eilėraštį “Šilainė” ir humo
ristinius eilėraščius “Rinkimai”. 
Minėjimo pabaigoje visi pakelta 
nuotaika sudainavo “Žemėj Lietu
vos ąžuolai žaliuos”. Po to vyko vai
šės ir pasilinksminimas. (“Mūsų pa
stogė” 2001 m. 9 nr.)

Lenkija
Jurgis Skripka, žymus Seinijos 

lietuvių veikėjas, š.m. vasario 8 d. 
šventė savo gyvenimo 90-jį gimta
dienį. Apie šio garbaus amžiaus 
tautietį rašo “Aušra” 2001 m. 3 nr. 
Pasak laikraščio, didžiausias ir 
reikšmingiausias pastarųjų 10 metų 
sukaktuvininko darbas buvo kova 
dėl lietuvių teisių Seinų bazilikoje 
būnant tos kovos vadovu. Taipgi jis 
nepamainomas pasakorius, daini
ninkas, giedorius ir visokių kitokių 
visuomeninių darbų dalyvis. Jam 
teko kariauti su naciais, kai buvo 
Lenkijos kariuomenėje. Savo kaip 
karo veterano nuopelnus sugebėjo 
panaudoti, kai reikėjo kovoti už lie
tuvybę.

Garbusis sukaktuvininkas sa
vo tautiečių buvo gerbiamas ir ver
tinamas. Būdamas smuikininku, 
grieždavo vestuvėse ir šiaip pasi
linksminimuose. Būdavo kviečia
mas į pokylius ne tik savo kaimynų, 
bet ir kitų kaimų, parapijų. Mokėjo 
daug dainų, gerai pažinojo vestuvių 
papročius, mokėjo gražiai bendrau
ti su žmonėmis. Nuo 14 metų gie
dojo šermenyse. Sukaktuvininkas 
buvo geras ir ūkininkas. Buvo iš
rinktas kaimo seniūnu ir šiose pa
reigose savo kaimynams tarnavo 
per 20 metų. Dvi kadencijas išbuvo 
Aradnykų valsčiaus tarėju, nors 
valdančiai partijai (komunistų) ne
priklausė. Taipgi priklausė kelių 
komisijai, nemažai metų darbavosi 
kaip visuomeninis globėjas, besirū
pinantis vienišais ir sergančiais 
žmonėmis. Jam teko būti ir teismo 
kuratoriaus pareigose. Apie save jis 
juokauja: "... Tvarkiau reikalus su 
vyskupais, su valdžios ir mokslo 
žmonėmis, būdamas visai nemoky
tas...” J. Skripka iš tikrųjų kokių 
nors didesnių mokslų nebuvo bai
gęs, tačiau išminties sėmėsi iš kny
gų, o sėkmingai darbuotis jam pa
dėjo įgimti gabumai. Sukaktuvftiin- 
kas dar neseniai mokė Dusnyčios 
ansamblį liaudies žaidimų ir dainų, 
kurių daugybė išliko jo atminty. 
Kaip rašoma “Aušroje”, daug et
nografų, istorikų, žurnalistų sėmėsi 
iš jo žinių kaip iš neišsenkančio šal
tinio. Šio laikraščio skaitytojams ir 
kitiems seiniečiams dzūkiškai pri
minė: "... Dabar aš jūsų prašytam 
prisimykit, kad Vilnius, Kaunas, 
Šauliai, tai tep kap Punskas, Smalė- 
nai ir Sainai - visi drūci lietuviai”. 

Ik*-*^**»-**-*-'*-*-”^-,«»-*^*^’>^**-* J. Andr.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaisių pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.talka.net
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“Angeliukės ”pas Albertos lietuvius

Iš sovietinamos šeimos sankirčiu
Pirmosios ideologinės pamokos

Kovo 17-19 dienomis Ana
pilio jaunimo choro “Angeliu
kai” kamerinės grupės daininin
kės Viktorija Benotaitė, Elė 
Stravinskaitė, Vilija Pečiulytė, 
Vilija Narušytė, Ramunė Jonu
šonytė, Andrė Benotaitė kartu 
su vadove Nijole Benotiene ir 
kelionės iniciatoriumi KLB pir
mininku A. Vaičiūnu išvyko ap
lankyti Edmontono ir Kalgario 
apylinkių lietuvių. Šiuose telki
niuose buvo švenčiama Lietuvos 
nepriklausomybės šventė, ku
rioje dalyvavo ir Lietuvos amba
sadorius Kanadai R. Šidlauskas. 
Kelionė buvo įdomi ir turininga. 
Kiekviename lietuvių telkinyje 
dainininkės atliko koncertą, 
bendravo su vietiniais lietuviais, 
lankė turistines vietas.

“Anksti šeštadienio rytą 
pradėjome kelionę. Kai sėdome 
į lėktuvą, norėjome greitai nu
skristi ir susitikti su Edmontono 
lietuviais. Už keturių valandų 
atsiradome Edmontone, kur 
mus pasitiko keletas žmonių ir 
mums buvo pasakyta, kad šie 
žmonės bus mūsų šeimininkai” 
- ramiai kelionės pradžią apibū
dina E. Stravinskaitė, o V. Be
notaitė prisimena: “Mus mama 
prigąsdino, kad niekur neskri- 
sim be pirštinių, kepurių, šiltų 
batų ir kitų šiltų rūbų, bet nu
skrieję į Edmontoną pamatėme 
kad yra +10°”. Visos keliaunin
kės ir A. Vaičiūnas buvo nuga
benti į didžiausią Kanadoje pre
kybos centrą “West Edmonton 
Mall”.

Negalėdama atsistebėti V. 
Pečiulytė sako: “Aš maniau, 
kad “Square One” buvo didelis, 
‘mali’, bet Edmontono buvo 
mažiausiai penkis kartus dides
nis. Buvo pilna parduotuvių, re
storanų, žaidimų, delfinų basei
nų. Aš norėčiau persikraustyti į 
Edmontoną tik dėl to, kad yra 
toks didelis ir gražus ‘mali’”.

Andrė, pritardama Vilijai, 
pastebi: “Ten buvo labai įdomu, 
nes yra ledo aikštė, kur žmonės 
gali čiuožti žiemą ir vasarą, yra 
didžiulis baseinas su daugybe 
“waterslides” beveik tokio dy
džio kaip “Canada Wonder
land” baseinai. Irgi buvo basei
nas, kur plaukiojo delfinai, po
vandeniniai laivai ir didžiulis 
“Triple lop roller coaster”. Nors 
Nijolei ir nepatiko, - pastebi V. 
Narušytė, bet mums buvo labai 
smagu išmėginti vieną labai gėme skanią vakarienę, - rašo

greitą, ‘roller coaster’. Mes pri
žadėjome vadovei garsiai ne
šaukti, kad neprarastume savo 
balsų, prieš koncertą”.

Nors savo laikrodžius Ed
montone turėjome atsukti dvi 
valandas atgal, tačiau laikas la
bai greitai pralėkė ir turėjome 
ruoštis koncertui. “Aš su Andre 
apsistojome pas p. Titą ir p. Eu
geniją, - rašo Elė Stravinskaitė, 
- kurie mus labai maloniai pa
kvietė į jų namą, net ir davė už
kąsti. Tada nuvykome į Edmon
tono Lietuvių Namus, kur suti
kome daugiau lietuvių. Jie visi 
buvo laimingi, kad mes galėjo
me atvykti pas juos. Pavalgę 
skanią vakarienę ir išklaususios 
KLB pirmininko A. Vaičiūno, 
Lietuvos amabasadoriaus R. 
Šidlausko, latvių ir estų pirmi
ninkų kalbų atlikome savo kon
certą”.

V. Narušytė džiaugiasi: 
“Nors ir mažai žmonių mokėjo 
lietuviškai kalbėti, bet visi sten
gėsi įsijungti į dainas ir dainuoti 
bei ploti kartu su mumis. Vi
siems buvo smagu, o man buvo 
liūdna, - rašo Elė, kad ne visi 
kalbėjo lietuviškai. Tik keletas 
žmonių kalbėjo lietuviškai ir 
bandė išlaikyti savo tautybę Ed
montone. Vienas berniukas 
stengėsi kalbėti lietuviškai su 
mumis ir man buvo malonu tai 
girdėti.

“Man keisčiausiai buvo, - 
rašo Viktorija, - kad visi su 
mumis kalbėjo angliškai, nors 
mes į klausimą atsakėm lietuviš
kai, net ir žmonės, kurie gerai 
moka lietuvių kalbą, su mumis 
kalbėjo angliškai”.

“Kai mes baigėme savo 
koncertą, - mintimis dalinasi 
Andrė; - edmontoniečiai mus 
pasveikino ir įteikė dovanėles. 
Mes visos manėm, kad vakaras 
praėjo neblogai. Po visko mes 
vėl išsiskirstėme į savo šeiminin
kų namus. Aš nežinau apie kitas 
mergaites, bet Elė ir aš labai ge
rai išmiegojom, nes lovos buvo 
minkštos, o mes buvom labai 
pavargusios po sunkios dienos”.

“Jau kitą rytą atsisveikinę 
su savo šeimininkais skubėjome 
į orauostį. Į Kalgarį reikėjo 
skristi mažu propeleriniu lėktu
vu, kurį aš vadinu ‘plerpe’, - sa
ko Viktorija, o Vilija P. pastebi, 
kad nors lėktuve ir kratė, bet 
‘angeliukai’ nebijo skristi.

Toronto-Mississaugos “Angeliukų” choro kamerinė grupė su KLB pir
mininku A. Vaičiūnu Toronto oro uoste pasiruošusi kelionei į Edmon- 
tonų ir Kalgarį Nuotr- v- Narušio

Toronto-Mississaugos lietuvių jaunimo choro “Angeliukai” narės su 
Kalgario lietuviais Vasario 16-tosios ir lietuviškos mokyklos 25-čio iš
kilmėje. Iš kairės: V. Benotaitė, Z. Astravaitė, R. Jonušonytė, V. Pečiu
lytė, A. Krausas, S. Noreika, mokyklos vedėja N. Astravienė

Nuotr. N. Benotienės

“Man ši kelionė buvo ypa
tinga todėl, kad aš pirmą kartą 
skridau lėktuvu, - prisipažįsta 
Vilija Narušytė. - skrendant į 
Kalgarį labai kratė, keletui iš 
mūsų reikėjo kentėti, o mūsų 
vadovei pasidarė bloga, bet man 
labai patiko ir buvo smagu”. 
Andrė suskaičiavo, kad šiame 
lėktuve buvo tik 20 žmonių. 
“Man labai baisu skristi tokiu 
lėktuvu, bet nuskridom laimin
gai ir orauostyje mus pasitiko 
Kalgario lietuviai. Šį kartą mes 
visos nakvojome viename name 
pas p. Krausus”.

Netrukus važiavome į vieš
butį, kuriame buvo išnuomota 
salė minėjimui. Ten mūsų laukė 
apie 90 žmonių. “Pradžioje val

Elė Stravinskaitė, - ir klausėme 
kalbų. Šis vakaras buvo labai 
svarbus Kalgario’ lietuviams, nes 
buvo Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas ir jų lietuviškos 
mokylos 25 metų sukaktis. Sa
lėje ne visi kalbėjo lietuviškai, 
bet daugiau prisidėjo prie pro
gramos, suprato apie ką mes 
dainavom”.

V. Pečiulytė pastebi: “Žmo
nės buvo labai malonūs, net ir 
tie, kurie nešnekėjo lietuviškai, 
plojo ir dainavo kartu su mu
mis. Po koncerto mes susipaži
nome ir pasišnekėjome su Kal
gario lietuviais. Visi labai malo
niai ir nuoširdžiai mus priėmė, 
o pirmadienis buvo mano ge
riausia diena iš visos kelionės, 
nes mes visą dieną važinėjome 
po Kanados “Rockie” kalnus. 
“Kalbant apie kalnus, - priside
da V. Narušytė, - tai aš esu la
bai dėkinga mūsų kelionės va
dovams Albertui Stasiuliui, ku
ris nepasisuko grįžti namo, kai 
pradėjo labai smarkiai snigti 
pustyti vos tik išvažiavus iš Kal
gario. Buvo labai įdomu važiuo
ti per Banff kalnus aplankyti 
Lake Louise, Hot Water 
Springs, kurie neskaniai kvepia, 
pamatyti didžiausią ledyną (gla
cier). Dieną praleidome ypatin
gai smagiai, ir man buvo taip 
nuostabu žiūrėti į tuos didelius 
kalnus, kad visą kelią atgal į 
Kalgarį nenorėjau miegoti”.

Ramunė Jonušonytė, api
bendrina visus rašinius, sakyda
ma: “Aš tikiuosi, kad ši kelionė 
buvo labai prasminga man ir 
mano draugėms, o kartu ir Ed
montono bei Kalgario lietu
viams. Mes visi pabendravome 
vieni su kitais Kanados lietu
viais, pamatėme visas Albertos 
grožybes. Aš žinau, kad mums 
visoms labai patiko ši kelionė ir 
norėčiau padėkoti visiems Al
bertos lietuviams, kad mus taip 
gražiai ir maloniai priėmė.”

Narušytė prižada niekada 
nepamiršti, kaip švaru, tvarkin
ga ir gražu Albertoje. Ji laukia, 
kada galės grįžti pabendrauti su 
lietuvių jaunimu, paslidinėti, 
malūnsparniu pakilti į kalnus, 
kaip kad buvo Alberto Stasiulio 
pažadėta.

E. Stravinskaitė norėtų visų 
vardu padėkoti KLB pirminin
kui A. Vaičiūnui, kuris pakvietė 
“Angeliukus” į šią kelionę ir va
dovei Nijolei, kuri ilgai repeta
vo su mumis, kad galėtume gra
žiai pasirodyti. Už viską noriu pa
sakyti AČIŪ ir tikiuosi, kad greit 
vėl kur nors važiuosime. Kor.

AtA
inž. ZIGMUI RIMŠAI

mirus, seserį dr. JADVYGĄ RIMŠAITĘ, žmoną
RAMUTĘ ir sūnų KOSTĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Br. ir Vyt. Palilioniai su šeima

KONSTANCIJA DEGUTYTĖ
Diena, kai mano vyresnioji 

sesuo turėjo pradėti lankyti mo
kyklą, atėjo visai netikėtai, be 
jokių išorinių emocijų mūsų šei
mynoje. Tik buvo keista, kad 
mama, dažniausiai paskendusi 
namų apyvokoje, staiga susirū
pino savo vyriausios dukrelės 
reikalais.

Vakarop ji buvo išmaudyta, 
neeilinį kartą išplauti jos plau
kai ir dailiai supintos kasos. Ir 
dar, jai buvo paruošta ligi tol 
nematyta ruda suknelė su bal
tais menkielukais ir kalnicriuku.

Man, iš šalies stebint sesu
tės pasirengimą rugsėjo pirma
jai, buvo truputį neramu. Žino
jau, kad rytoj anksti rytą ji pa
liks namus ir išeis į pasaulį, kur 
bus viena tarp svetimų žmonių.

Aplinkui mes nieko nepaži
nome, nes buvome atsikraustę 
tik prieš pusmetį ir gyvenome 
viduryje lankos nuošaliai nuo 
kitų namų. Kaimynystėje vaikų 
buvo daug, bet man jie kėlė bai
mę. Tie vaikai atrodė labai ag
resyvūs, nes gyvenvietėje, išsi- 
dėsčiusioje ant Nemuno kranto, 
jų šūkavimai aidėjo aplinkui 
kaip per garsiakalbį. Deja, nuo 
rytojaus mano sesuo atsidurs tų 
audringų vaikų tarpe. Aš tyliai 
baiminausi, kad mano sesuo pa
sikeis, atitols nuo ramaus narni} 
židinio, susvetimės.

Sekantį rytą, kai mama išsi
vedė mūsų vyriausią sesutę pro 
vartelius, mes, mažosios, lydėjo- 
me jas akimis brendančias per 
rasotą pievą iki pat mokyklos.

Mokyklos linkui iš visų pu
sių traukė pulkai vaikų ir suau
gusių. Paskui, žmonių judėjimui 
aprimus, mūsų ausis pasiekė 
skambučio aidas. Ir taip prasi
dėjo naujas etapas mūsų šeimos 
gyvenime.

Ėmiau nekantriai laukti se
sers sugrįžimo. Stebėjau mokyk
los vartus valandą, o gal ir dvi, 
kol pagaliau žmonės vėl paskli
do į gatvę. Tačiau tai buvo vien 
suaugę, kurie lėtai, grupelėmis 
ar po vieną patraukė atgal į na
mus, kas kur.

Mano didelei nuostabai iš 
mokyklos mama parėjo labai 
suirzusi. Mums visiems girdint, 
ji griežtai pareiškė, kad į mo
kyklą ji daugiau kojos nekels ir 
mūsų mažesniųjų ateityje ten 
neves. Kai tėtis ir už mus daug 
vyresnis pusbrolis ėmė teirautis, 
kas jai mokykloje taip nepatiko, 
ji atpasakojo savo pokalbį su se
sers busimąja mokytoja.
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Priima pacientus pagal 

susitarimą
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Nuėjusi į mokyklą, mama 
susirado pirmo skyriaus moky
toją ir jai pristatė savo pirmagi
mę dukrelę, sakydama:

- Va, atvedžiau jums naują 
mokinę. -

O mokytoja rimtai ar šiaip 
juokaudama, jai išdrožė:

- Ačiū, kad atvedei. Nuo 
šiol mes ja rūpinsimės, ji tau ne
bepriklauso.

Toji frazė mano ausims nu
skambėjo nejaukiai, bet galvo
jau, nereikėtų mamai šitaip pyk
ti. Juk iš jos vaiko neatėmė, se
suo mokykloje bus tik pusę die
nos, paskui ji pareis ir bus su 
mumis, valgys, darbuosis ir mie
gos namuose kaip ir anksčiau.

Nors man buvo tik penkeri 
metai, kažkaip širdimi jaučiau, 
kad mamos konfliktas su mo
kykla bus amžinas. Mamos užsi- 
rūstinimas buvo toks stiprus, 
kad atrodė, jog ji nebeleis sese
riai toliau lankyti mokyklos.

Tačiau, išliejusi savo nepa
sitenkinimą, mama nusiramino 
ir daugiau ta tema nebekalbėjo. 
Sesuo lankė mokyklą kaip ir visi 
kili vaikai, be jokių trukdymų iš 
mamos pusės. Tad aš ėmiau 
puoselėti viltį, kad mama galbūt 
pamirš savo užsižadėjimą ir, 
atėjus metui, mane irgi nuves į 
rugsėjo pirmąją.

Tačiau po pusmečio pasiro
dė, kad mamos nepasitikėjimas 
mokykla yra neišblėstantis.

Buvo pavasaris, ir tą saulė
tą, gražią balandžio 22-os die
nos popietę sesuo iš mokyklos 
grįžo nepaprastai pakilia, džiu
gia nuotaika. Ji elgėsi taip, tarsi 
būtų visą metrą iš karto paaugu
si. Ant mokyklinės prijuostės, 
ties širdimi, ji turėjo spindintį 
ženkliuką. Aiškiai matėsi, kad 
tuo ženkliuku ji puikavosi.

Tą ženkliuką aš mačiau tik 
iš tolo ir gana trumpą akimirką. 
Mama, pastebėjusi sesers neeili
nio džiugesio priežastį, labai 
piktu balsu paliepė:

- Tuoj pat išsisek tą daiktą! 
To ženkliuko tu niekada nene
šiosi!

Bet mano sesuo stovėjo 
prieš mamą be jokios baimės ir 
tvirtai pareiškė, kad šiandien, 
Lenino gimtadienio proga, jie 
buvo priimti į spaliukus, ir tą 
ženkliuką ji turės nešioti kiek
vieną dieną.

Šitoks sesers pareiškimas 
užkaitino mamos visą veidą, ir ji 
labai rūsčiai tarė:

- Jeigu nori būti Lenino 
anūke, gali kraustytis iš namų.

Mamos žodžiai sukėlė man 
paniką. Kaip bus, jeigu sesuo 
nenusileis ir mama ją iš tikrųjų 
išvarys. Ženklų, kad sesuo pa
klus mamos reikalavimui, nebu
vo. Tačiau ji apsisuko ir, pasi
ėmusi portfelį, ruošėsi eiti iš vir
tuvės į kambarį. Mama sugriebė 
ją už krūtinės ir pati išsegė 
ženkliuką. Seseriai nespėjus net 
sureaguoti, atidarė plytos dure
les ir įmetė jį tiesiai į ugnį. Pro 
ašaras sesuo piktai prabilo:
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VELYKŲ
PASAKA

(Atkelta 3-čio psl.)

Gražios būdavo Velykos 
mūsų kaime. Tik vėliau suprato
me, kas jas tokias mums sukūrė. 
Velykio atvirukai būdavo užra
šyti mamos ranka, pavargusia 
nuo darbo. O iš vakaro dažytus 
kiaušinius mūsų kaimo mamos 
pasikeisdavo viena su kita anks
ti ryte, kai mes dar saldžiai mie
godavome, ir paruoštose gūžto
se juos rasdavom kaip Velykio 
dovaną...

Gimiau ir užaugau soviet
mečio klestėjimo laiku. Tačiau 
jokia politika nesunaikino šitos 
tradicijos. Juk ji formavosi šimt
mečius, ji - mūsų, o ne primes
ta, atgabenta iš kitur ir mėginta 
įkurdinti mūsų gyvenimuose. Ji 
gyva ir dabar, ta graži Velykų 
pasaka... Tame pačiame kaime 
gyvenančios mano sesers vaikai 
ir šiais metais svajoja pamatyti 
Velykį, suka jam lizdus ir sten
giasi būti geri, nes žino, kad 
negerų jis neaplanko...

Mielas tas mano kaimas, įsi
kūręs pačioje Lietuvos šiaurėje, 
netoli Latvijos. Ne vien tik Ve
lykų pasaka, bet ir Užgavėnių 
blynais, Joninių degančiom ste
bulėm... Jei gimei ir augai ja
me, niekada jo ir nepamirši. Gal 
todėl, kad j is - tavo...

- Mama, aš negaliu eiti į 
mokyklą be to ženkliuko. Ką 
pasakys mokytoja! Tuos ženk
liukus mokykla mums davė kaip 
dovaną ir sakė, jeigu parnešim, 
kitą reikės patiems nusipirkti.

Nors mamos rankos virpėjo 
iš susijaudinimo, ji ramiai atšovė:

- Jeigu nusipirksi kitą, aš ir 
tą sudeginsiu!

Jokio supratimo apie ideo
logiją ir politiką aš tuo metu dar 
neturėjau, bet mane užgulė bai
mė, kas bus, jeigu sesuo mokyk
loje prasitars, kas nutiko jos 
ženkliukui, Nežinau kodėl, bet 
man galvoje sukosi mintys, kad 
už tokį savo darbą mama gali 
būti areštuota. Iš kažkur į mano 
penkiametę galvą plaukė įvaiz
džiai, kad kažkas gali iš mūsų 
atimti mamą ir ją uždaryti į ka
lėjimą. Niekam nieko nesakyda
ma, aš tyliai meldžiausi, kad se
suo neišduotų mokykloje ma
mos poelgio.

Laikui bėgant, mano baimė 
dėl mamos pamažu išdilo, nes 
nei mokytoja, nei jokie kiti pa
reigūnai jos niekur neiškvietė. 
Mamai nežinant, sesuo nusipir
ko kitą spaliukų žvaigždutę ir 
nešiojo ją tik mokykloje. Eida
ma namo ją išsisegdavo ir pa
slėpdavo portfelio vidinėje kiše
nėlėje. Kartą, tarsi norėdama 
pasigirti, kokia ji savarankiška, 
tą savo ženkliuką ji man parodė.

Pažiūrėti jis atrodė gražus; 
raudona penkiakampė žvaigž
dutė, kurios centre auksu spin
dėjo dailus berniuko veidas. Tas 
veidas simbolizavo mažą Leni- 
nuką ir visi, kas tą žvaigždutę 
nešiojo, buvo laikomi didžiojo 
Revoliucijos vado vaikaičiais jo 
politikos pasekėjais.

Sužinojusi sesers paslaptį, 
aš vėl susimąsčiau. Širdyje kalti
nau ją, kad ji prieštarauja ma
mos valiai ir vaidina tokią ne
priklausomą asmenybę. Tačiau 
pasakyti mamai, ką sesuo slapta 
nešiojasi portfelyje, reikštų iš
duoti sesę ir sukelti naują ma
mos pykčio bangą.

Vardan šventos ramybės aš 
nusprendžiau tylėti. Mamos 
pyktis ant tos žvaigždutės buvo 
toks aistringas ir visa apimantis, 
kad mano vaikiškam proteliui 
kilo įtarimas, jog toji žvaigždė 
slepia kažkokias baisias, skau
džias praeities paslaptis. Galvo
jau, jeigu mama taip pyksta ant 
jos, tai matyt ji turi pagrindą. 
Šitaip bemąstydama, aš nejučia 
prisiekiau, kad tos žvaigždės aš 
niekada nenešiosiu ir mokykloje 
į jokius spaliukus nestosiu. Ta
čiau nežinojau, ar bus įmanoma 
tokį savo pasižadėjimą išpildyti 
iki galo.

Dabarties pastabos
Kad mano mamos pyktis 

buvo šventas, pilnai suvokti gali 
tik tie, kurie pokario metais 
prarado viską. Gimusi ir užau
gusi pasiturinčiame ūkyje, ma
ma išgelbėjo tik savo gyvybę, 
keletą maldaknygių ir vieną 
skrynią su simbolinės reikšmės 
audiniais. Pabėgusi nuo trem
ties į Sibirą, ilgai klajojo viena, 
slapstydamasi. Vėliau, sukūrusi 
šeimą, kraustėsi iš vietos į vietą, 
tuo tarpu kai jos konfiskuotuose 
namuose buvo įrengta Trumpi- 
ninkų kaimo mokykla. Viską, ką 
mama iš naujo įgijo ir darė, 
tyliai aukojo Dievo garbei. Mus, 
vos pradėjusias šnekėti, mokė 
kalbėti poterius ir visokias gies
meles giedoti. Tad galima įsi
vaizduoti jos dvasinį šoką, kai, 
po visų ankstesnių praradimų, 
mokykloje jai buvo pasakyta, 
kad net jos dukra jai nepri
klauso.

Į mokyklą mama nueidavo 
tik privalomų tėvų susirinkimų 
dėlei. Iš ten ji beveik visuomet 
parsinešdavo pagyrimo rašius 
už gerą dukterų auklėjimą ir jų 
pažangų mokymąsi.

Nelengva būtų atskleisti vi
sus Lietuvos pokario metų šven
to pykčio priepuolius. Dar sudė
tingiau būtų atsekti tų momentų 
tylų, ilgalaikį poveikį į pokario 
vaikų pasaulėjautą. Aišku tik 
viena, negalima to laikotarpio 
spalvoti vien raudonai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3
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Paminklas Žemaičių legiono partizanams su Mosėdyje žuvusių 
pavardėmis. Iš leidinio “Priesaika”

Rakštis amerikiečio straipsniuose
Triukšmas dėl straipsnio “Chicago Sun-Times” 

dienraštyje

“Suvalkijos partizanų takais”
KAZYS BLAŽEVIČIUS
Lietuvos knygynuose pasi

rodė Vytauto Juodsnukio kny
gos “Suvalkijos partizanų ta
kais” pirmoji dalis. Autorius 
knygos paskirtį apibrėžė įvade: 
“Per daug gilią ir negyjančią 
žaizdą mūsų Tėvynės arimuose 
ir tautos atmintyje paliko kruvi
noji Kremliaus armija. Jau de
šimt metų gyvuoja atkurta ne
priklausoma Lietuvos Respubli
ka, o mes vis dar nepajėgiame iš 
kemsynų, raistų ir dumblų už
neštų pakelės griovių surinkti ir 
deramai palaidoti žūtbūtinėje 
kovoje kritusių ištikimiausių Tė
vynės sūnų ir dukrų palaikų”.

Dešimt metų Lietuvoje 
vyksta teisėsaugos reforma, ta
čiau aksioma “justitia ėst funda- 
mentum regnorum” Lietuvoje 
dar negalioja. Juk būta Lietu
voje apie 10,000 stribų, pusė jų
- aršių tautžudžių. Antra tiek 
buvo iniciatyvių kolaborantų, 
šnipų, išdavikų. Žydai po pasau
lį ieško savo žudikų, o Lietuvoje 
tautžudžiai trainiojasi tarp mū
sų, ilgą laiką gaudavo net padi
dintas pensijas.

Knygoje “Suvalkijos parti
zanų takais” ir daugelyje trem
tinių ir partizanų atsiminimų 
knygose nurodytos nusikaltėlių 
pavardės - belieka tik juos pa
kviesti į teisiamųjų suolą. Jie 
vengia nurodyti, kur pakasti 
daugelio žuvusių partizanų kū
nai. “Dalį turgų aikštėse išnie
kintų Laisvės kovotojų palaikų,
- rašoma minėtoje knygoje, - 
okupantai pakasė neįtikėtinose 
vietose. Panemunės engebistai, 
vienos moters paklausti, gyrėsi, 
kad 1949 m. per Šv. Roką nu
kauto partizano Vytauto Kaba- 
šinsko-Lito palaikus sušėrę ‘ke
turkojams čekistams’ - šunims...”

Tokiems okupantų nusikal
timams visad mielai talkino stri
bai. Jei pas mus būtų veiksmin
ga teisėsauga, daugelio laisvės 
gynėjų palaikai būtų seniai 
atrasti.

Laimei sąmoningoji visuo
menės dalis nėra abejinga atmi
nimui tų, kurių gyvybių kaina 
rnes šiandien esame laisvi. Kiek-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

“Neringos" stovyklavietėje, Vermonte

“NERINGOS” STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA

liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29 - rugp. 4 d.d.. - šeimoms su mažais vaikais

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų 

rugp.18-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
INFORMACIJA: 416-537-7363 e-mail: neringai@yahoo.com

Itoį

viename šalies kampelyje stato
mi paminklai su didvyrių pavar
dėmis, pačiose neįtikėčiausiose 
vietose randami jų kauleliai ir 
iškilmingai perlaidojami, buvę 
kovų bendražygiai, kraštotyri
ninkai ir dori žmonės renka sa
vo apylinkėse žuvusių partizanų 
pavardes, stengdamiesi, kad nė 
vienas didvyris neliktų užmirš
tas.

“1944 metų vasarą bolše
vikų armijai vėl okupavus mūsų 
kraštą ir paskelbus vyrų mobili
zaciją, Lietuvos jaunimo ir vidu
tinio amžiaus vyrų gyvenimas 
virto persekiojamo žvėries gyve
nimu”, - rašo knygos autorius, 
pradėdamas Suvalkijos partiza
nų organizavimosi, didvyriškų 
kovų ir skaudžių netekčių istori
ją. Pasakojimas apima laikotar
pį iki 1947 m. pabaigos. Nors 
autorius lyg ir bandė pagrindinį 
dėmesį skirti “Geležinio vilko” 
rinktinei, tačiau sparčiai plitęs 
pasipriešinimas pakeitė auto
riaus planus. Knygą “Suvalkijos 
partizanų keliais” galima laikyti 
partizaninių kovų Suvalkijoje is
torijos vadovėliu.

Knyga “Suvalkijos partiza
nų takais” bus naudinga istori
kams, nes joje daugybė partiza
nų štabų dokumentų, apstu ir 
okupacinių struktūrų dokumen
tų. Pastarieji padeda suprasti 
išdavikų verbavimo techniką ir 
atsekti bei iššifruoti pačius išda
vikus. Išdavikais tapdavo čekis
tinę mėsmalę praėję žmonės, 
neatlaikę siaubingų kankinimų. 
Būta, žinoma, ir tokių, kuriuos 
tik pagąsdinti pakakdavo ir jie 
pamiršdavo partizano priesaiką.

Išdavysčių mastus ir siaubą 
iliustruoja KGB užverbuoto 
Tauro apygardos štabo ryšių 
karininko “Žalgirio” “žygdar
bis” - 107 jo nurodymu areštuo
ti buvę bendražygiai, ryšininkai, 
rėmėjai, dori valstiečiai, įduoti į 
čekistų nagus. Išdavikas čekisti
niu slapyvardžiu “Lapė” sulau
kė pelnyto partizanų atpildo...

Knyga ypač vertinga tuo, 
kad ją rašė labai pastabus as
muo, dalyvavęs “socializmo sta
tybos procese” Suvalkijoje. 
“Esu to meto amžininkas, - ra
šo knygos autorius, - ir tiesio
ginis kai kurių įvykių dalyvis. 
Per penkis Laisvės kovų metus 
iki antrojo arešto man teko 
garbė pažinti daugelį savo apy
linkių ir tolimesnių kraštų par
tizanų, tiekti jiems paramą ir 
vykdyti jų vadų pavestas ryšio 
bei žvalgybos užduotis”.

EDUARDAS ŠULAITIS

Sausio 25 d. “Chicago Sun- 
Times” dienraščio laidoje buvo 
išspausdinti paskutinieji šio 
laikraščio reporterio Neil Stein
berg rašiniai apie Lietuvą, iliust
ruoti fotografo Robert A. Davis 
nuotraukomis. Šie amerikie
čiai, JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. Birutės Jasaitie
nės tarpininkavimu, lankėsi Lie
tuvoje ir ten patirtus įspūdžius 
aprašė bei nuotraukomis pa
vaizdavo JAV Vidurio vakarų 
regione plačiausiai skaitomame 
dienraštyje.

Iš viso šiame amerikiečių 
dienraštyje buvo išspausdinta 17 
puslapių apie Lietuvą (ir iš da
lies - Čikagos lietuvius) straips
nių septyniuose numeriuose.

Be jau anksčiau minėtų te
mų, kovo 21 d. laidoje įdėtąs fo
tografo R. A. Davis vaizdinis re
portažas su trumpu jo paties ko
mentaru. Sekančią dieną buvo 
rašoma apie dabartinę religijos 
būklę mūsų tėvynėje, kovo 23 d. 
- apie Lietuvos norą tapti ŠAS 
(NATO) nare. Šis straipsnis bu
vo trumpiausias - tik vieno pus
lapio, kitai šiokiadieniais tilpu
siai medžiagai buvo skiriama po 
du puslapius, o sekmadieniais - 
po keturis.

Paskutinę dieną - kovo 25- 
ją buvo plačiai rašoma apie bu
vusį čikagietį aukštą JAV parei
gūną, tapusį Lietuvos preziden
tu, Valdą Adamkų. Vienas pus
lapis buvo skirtas pasikalbėji
mui su juo. Du puslapiai laik
raščio panaudoti kelionių sekci
joje (žymiai didesnio formato), 
skiriami tiems skaitytojams, ku
rie domisi kelionėmis, raginant 
juos aplankyti Lietuvą. Čia labai 
šiltais žodžiais pristatoma Lie
tuva, jos žmonės, matyti vaizdai 
ir kt. Tai vienas labiausiai pozi
tyvių rašinių apie Lietuvą ame
rikiečių spaudoje, kuriuos yra 
tekę mums skaityti.

Ginčas dėl Zingerio pareiškimo
Kovo 19 laidoje cituojamas 

tendencingas buvusio Lietuvos 
seimo nario (dabar jis yra Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas-ambasadorius) 
Emanuelio Zingerio pasisaky
mas holokausto Lietuvoje klau
simu.

Ši N. Steinberg rašinio vieta 
susilaukė gana jautrios reakcijos 
iš mūsų tautiečių. Į ją reagavo 
net JAV LB krašto valdybos 
pirm. Algimantas S. Gečys. Jis 
tuoj pat išsiuntė Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriui Antanui 
Valioniui laišką (su nuorašais

Kultūros rūmų dešimtmetis
Juose verda gyvenimas, lankosi gausūs žiūrovai, 

atsigauna nusivylęs kaimas
VAIDA VO VE RAITYT Ė- 

VOSYLIENE

Pirmais Lietuvos nepriklau
somybės metais savo atgimimą 
pradėjo ir Vilkaviškio kultūros 
rūmų kolektyvas, nes plačiai du
ris atvėrė gražūs, nauji kultūros 
rūmai. Šie rūmai - rajono širdis. 
Čia susibūrė įvairių pomėgių 
žmonės. Veikia du dramos bū
reliai - jaunimo ir pagyvenusių, 
humoro grupė “Dagys”, mišrus 
choras, moterų ansamblis, liau
dies kapela “Vingis”, folkloro 
kolektyvas - nuolatinis respubli
kinių švenčių dalyvis, literatų 
klubas “Seklyčia”. Čia renkasi 
įvairios draugijos, jaunimo dis
kotekos, koncertuoja respubli
kos dainininkai, kūrybos vaka
rus ruošia poetai, vyksta teat
rai...

Kultūros rūmuose verda gy
venimas. Vyksta įvairūs rengi
niai rajono įžymiose vietovėse: 
J. Basanavičiaus gimtinėje, S. 
Nėries, V. Kudirkos, Pietario, 
Ramoniškių kultūros namuose.

Žmogui nepakanka darbo 
ar nedarbo, duonos ir pyrago. 
Jam reikia dvasinio gyvenimo, 
dainos, tarpusavio bendravimo. 
Kaip gera širdyje, kai gali ki
tiems padovanoti dainą, eilėraš
tį, muzikos skambesį, humorą, 
šokį.

Toks džiaugsmas pripildė 
visų širdis, kai buvo švenčiamas 
rūmų 10-tis. Šventinį koncertą 
pradėjo “Seklyčios” klubo lite
ratai. Jų poetinė kompozicija 
buvo padėka ir statytojams, ir 
dirbantiems šiuose rūmuose, ir 

Lietuvos ambasadoriui JAV V. 
Ušackui, seimo užsienio reikalų 
kom. pirm. A. Medalinskui, už
sienio lietuvių spaudai), kuria
me atpasakojęs paskelbtas E. 
Zingerio klaidinančias mintis, 
nurodė, kad yra būtina jas ati
taisyti.

Kadangi tas laiškas yra ilgo- 
gas, čia pacituosiu tik jo svar
biausiąją dalį, kuri taip sako:

“1941 m. birželio 23 d. lie
tuvių tautos sukilimas prieš so
vietinį okupantą ir deklaruotas 
nepriklausomybės atstatymas 
straipsnyje buvo nutylėtas. E. 
Zingeris tačiau matė reikalą at
kreipti žurnalisto Steinberg dė
mesį, kad prieš tris mėnesius 
seimo narių dalis siekė nacių in
vazijos dieną, birželio 23, pa
skelbti “valstybine švente” (Na
tional celebration). Tik po ašt
rių debatų seimas nutaręs... ne
padaryti (enshrine) nacių inva
zijos valstybine švente” (“not to 
enshrine the Nazi invasion as a 
national holiday”).

To laiško pabaigoje sa
koma:

“Pone Ministre, kreipiuosi į 
Jus su prašymu įpareigoti amba
sadorių Zingerį papildančiais 
faktais atitaisyti “Čhicago Sun- 
Times” straipsnyje sudarkytą 
Lietuvos įvaizdį”.
Yra ir daugiau “jautrių’ vietų

Tai ne vienintelė “Chicago 
Sun-Times” rašinių serijos apie 
Lietuvą vieta, kuri jaudino mū
sų tautiečius. Štai, Čikagos lie
tuvių dienraščio “Draugo” kovo 
23 d. laidoje įdėtas Leonido Ra
go pasisakymas dėl per didelio 
mūsų “nelegalų” nuošimčio. Čia 
jis atkreipia dėmesį į “Chicago 
Sun-Times” kovo 18 d. numery
je paskelbtą Birutės Jasaitienės 
statistiką, sakančią, kad iš dabar 
atvažiuojančiųjų lietuvių 90% 
yra nelegalūs.

“Tai perskaičius, su nera
mumu baiminuos, kad ameri
kiečiai nepradėtų nepalankiai, 
su nepasitikėjimu žiūrėti į kiek
vieną neseniai atvykusį lietuvį, 
bandydami iššifruoti, kuris yra 
tas vienas iš dešimties legalus”, 
- teigia L. Ragas ir dar prideda:

“Galbūt tokia statistika 
JAV imigracijos įstaigoms ir yra 
žinoma, tačiau mes patys netu
rėtume jos kišti Amerikos vi
suomenei į akis, nes tai mums 
ne į naudą”.

Šie L. Rago pasisakymai, 
mūsų nuomone, yra labai tinka
mi. Mūsų nuomone, kalba apie 
90% nelegalų yra didžiulis ne
susipratimas ir net gerokai pra
šoka mums žinomus amerikie
čių įstaigų apskaičiavimus.

tiems, kurie ateina dvasingumo 
pasisemti, atitrūkti nuo pilkos 
kasdienybės, ir tiems, kurie do
vanoja kitiems savo dvasingu
mą.

Koncertą vedė Angelas ir 
Velnias. Humoro ir Angelo 
nuoširdumo buvo iki sočiai. Į 
sceną vienas po kito ėjo minėti 
kolektyvai. Dainą keitė šokis, 
pokštai, muzikos akordai.

Suaugusiems talkino vaikų 
centro šokėjų kolektyvai. Besi
keičiančiose prožektorių spalvo
se sukosi “pipuriukų” poros, 
pradinukų ir vyresnių klasių 
moksleiviai. O Velnias sukosi 
apie saviveiklininkus, ypač trau
kė šokėjos, skaičiavo visų “grie- 
kus” ir dūšeles, kurias galės nu
sinešti į pragarą.

Koncertas - šventinis, be bi
lietų, bet Muzikos ir Šokių mū
zos labai mažai surinko labda
ros: “Neužteks padengti sko
loms už elektrą, o kultūros dar
buotojams vietoj gėlės, teks tik 
po “boinbonkę”.

Nieko nepadarysi, pagyven
sim, gal sekantį Nepriklausomy
bės dešimtmetį tapsime geresni, 
darbštesni, sąžiningesni, turtin
gesni.

Žiūrovų vardu linkime rū
mų darbuotojams kūrybinės ug
nelės, ryžto, entuziazmo. Neški
te šviesos kibirkštėlę į visus ra
jono kampelius. Tegul kultūri
nis gyvenimas prikelia kaimą iš 
nusivylimo. Kur kas vertingiau 
dvasingumas žmogui, negu keli 
gurkšniai “pilstuko”. Tegul skam
ba V. Kudirkos žodžiai: “Kelki
te! Kelkite!”.

Tvirtas prezidentui Griniui paminklas
Gedimino Ilgūno parašyta biografija, stokojanti velionies pasaulėžiūros išryškinimo

ANTANAS KUČYS

Nustebino 2000 m. pabaigo
je Lietuvos “Pradų” leidyklos iš
leista G. Ilgūno parašyta knyga 
“Kazys Grinius”. Nustebino sa
vo dydžiu, nuotraukomis ir ele
gantišku bei tvirtu įrišimu. Išsta
tyta kurioje nors tarptautinėje 
knygų parodoje, gražiai atsto
vautų mūsų tautos kultūrai.

Tokiai knygai išleisti reikė
jo, žinoma, daug lėšų. Tam tiks
lui jų atsirado, kai parėmė Lie
tuvos Kultūros ministerija, Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus, buv. prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir kiti. Jų dėka ir tu
rime šią knygą.

G. Ilgūnas, šios knygos au
torius, pagal 1996 m. “Lietuvių 
rašytojų sąvadą”, lietuvių kultū
ros tyrinėtojas, pats už varpinin
kų idealus iškentėjęs sovietme
čio katorgą, labai kruopščiai ir 
sąžiningai atliko biografo darbą. 
Istorikai ir skaitytojai čia ras 
chronologiškai aprašytus K. 
Griniaus gyvenimo ir atliktų 
darbų faktus. Tačiau yra aspek
tų, kurie, recenzuojančio nuo
mone, nėra pakankamai išgvil
denti. Jie liečia K. Griniaus pa
saulėžiūrą, kuri juk turi įtakos į 
kiekvieno žmogaus minčių bei 
veiksmų pasaulį. Jie čia ir bus 
paryškinti.

Dr. K. Grinius - tai vardas, 
kurio retas kuris Lietuvoje ar 
sąmoningoje išeivijoje, nežino
jo. Vieni jį vaizdavo iš blogosios 
pusės, kiti jį laikė vienu žymiau
sių mūsų tautos žmonių. Bėgo 
laisvės metai, slinko ilgieji oku
pacijos dešimtmečiai, o jų slink
tyje maišėsi ir dr. K. Griniaus 
vardas. Maišėsi pasaulėžiūrų, 
įsitikinimų ir politinių sistemų 
įtampose. Štai 1999-iais metais, 
užsienio lietuvių buvo plačiai 
paminėtas 125 m. gimimo ir 55 
m. mirties sukakčių proga ne
priklausomos Lietuvos veikėjas 
ir valstybės prezidentas Antanas 
Smetona. Kalbėjusieji ar rašiu
sieji stengėsi neužkliūti už 1926 
m. perversmo, kuris davė Lietu
vai autoritetinį vienos partijos 
režimą, o tokiam paprastai ieš
koma kaltininkų dėl ko reikėjo 
griebtis smurto. Ir labiausiai li
ko kaltas dr. K. Grinius. Tik dėl 
jo esą grėsęs Lietuvai pavojus 
patekti į bolševikinę imperiją.

Dotnuvos vienuolynas ir šventovė, atnaujinti Tėvo Stanislovo 
pastangomis Nuotr. H. Paulausko

PADĖKA
A.a. BIRUTĖ TOMPAUSKIENĖ

mirė 2001 m. vasario 14 d. Los Angeles mieste. Ačiū 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, pareišku- 
siems užuojautą raštu, žodžiu, gėlėmis ir už aukas šv. 
Mišioms bei Slaugos namams.

Jūsų nuoširdumas pasiliks visada su mumis -
Sesuo Ona Yčienė su šeima

Griniaus, kaip prezidento, 
kritikai dažnai pamiršta ano 
meto Lietuvos valstybės san
tvarką. Tai buvo demokratinė 
respublika, kurios viršūnėje bu
vo seimas. Tada galiojusios 
1922 m. konstitucijos pirmas 
straipsnis sako: “Valstybės val
džią vykdo Seimas, Vyriausybė 
ir Teismas”. Tolimesnieji 
straipsniai nustato, kad vyriau
sybės priešakyje yra prezidentas 
ir ministerių kabinetas. Šios dvi 
institucijos veikia seimo duotų 
direktyvų ribose. Taigi matome, 
kas buvo anuo metu atsakingas 
už Lietuvos valdymą ir kas buvo 
atsakingas už klaidas. Istorikai 
ir kritikai pripažįsta jas K Griniui.

Dažnai pamirštama ir tai, 
kad Griniui teko prezidentauti 
tik truputį daugiau kaip šešius 
mėnesius, kai jis buvo ginkluotų 
perversmininkų priverstas atsi
statydinti. Dar nebuvo priimti ir 
įstatymai dėl kariuomenės pul
kų sumažinimo ir parapijų kuni- 
gams/klebonams bei vikarams 
algų nutraukimo, kai kraštas po 
karo tikrai skurdo. Bet tie įsta
tymai buvo dar tik projektuose. 
Stebina tai, kad seimui tada 
daugiau rūpėjo piliečių laisvės 
reikalai negu duona. Ir tai ka
žin, ar buvo tokia politika bei 
pragmatiško suvalkiečio Gri
niaus idėja.

Politinė K. Griniaus karjera 
prasidėjo, kai Steigiamasis sei
mas jį išrinko ministerių pirmi
ninku. Labai sunkiai jis su tuo 
sutiko. Tik Lietuvai gresiant di
deliems pavojams jis ryžosi sun
kioms pareigoms aukotis. Iš tik
ro sunkioms, nes konstitucinės, 
valstybės prezidento pareigos 
buvo reprezentacinės, bet ne 
valdymo. Tautininkas (ir visą 
laiką tokiu išlikęs), tuo metu 
buvęs Lietuvos delegacijos su 
bolševikine Rusija narys Bro
nius Balutis, labai spaudė K. 
Grinių, kad tas sutiktų tapti mi- 
nisteriu pirmininku. Remdama
sis šiuo faktu, G. Ilgūnas rašo: 
“Dr. K. Grinius, didis patriotas, 
pareigos žmogus, demokratas li
gi gyvo kaulo, suprasdamas Lie
tuvos politinės padėties rimtu
mą sutiko sudaryti ministerių 
kabinetą”. Autorius šiuos žo
džius citavo iš A. Smetonos bio
grafo Aleksandro Merkelio kny
gos. Deja, A. Smetonos minėji
muose ar jų progomis kalbėto

jai, pabrėždami 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmo reikalin
gumą, K. Grinių mini kaip ve
dusį Lietuvą pragaištingu keliu 
- į bolševizmą. K. Griniaus var
dui tai buvo iš tikro didelis pa
žeminimas. Gaila, kad tokioje 
storoje knygoje autorius nerado 
vietos plačiau, atviriau ir drą
siau pakomentuoti, nes istorijai 
reikia palikti kuo mažiau dūmų.

Štai pirmame “Atsiminimai 
ir mintys” tome K. Grinius rašo: 
“Kasgi paruošė naujų lietuvių 
inteligentų kadrus ir kas jiems 
parodė kryntį, kuri nuvedė iki 
nepriklaus jmos demokratinės 
Lietuvos ir iki Vilniaus krašto 
lietuvėjimo? Aš manau, kad 
svarbiausias asmuo ir veikėjas 
buvo Petras Kriaučiūnas, kurio 
pirmutinė tautinė veikla 1881- 
1888 m. tarp Marijampolės vals
tybinės gimnazijos lietuvių 
moksleivių, gal buvo nulėmusi 
kelią į nepriklausomybę. P. 
Kriaučiūnas 1888 m. atėjęs į tą 
gimnaziją dėstyti senovės ir lie
tuvių kalbų atkreipė savo dėme
sį į aukštesniųjų klasių mokslei
vius, kuriems kur tik praeida
mas kalte kalė tokius dėsnius” 
(38).

Čia K. Grinius išdėsto Petro 
Kriaučiūno, baigusio kunigų se
minariją ir Petrapilio dvasinę 
katalikų akademiją, bet dėl sto
kos pašaukimo nedrįsusio pri
imti kunigystės, keturiolika tau
tinio bei dvasios auklėjimo tiks
lų, pavadintų dėsniais. Jie visi 
buvo tapę varpininkų ideologi
jos principais.

Tikėjimo atžvilgiu būdingas 
yra dėsnis, kaip juos vadina K. 
Grinius, pažymėtas numeriu 11. 
Kadangi atsiminimų autorius 
save laikė Petro Kriaučiūno pa
sekėju, tai reikia tą dėsnį ištisai 
pacituoti: “Laikykitės amžiais 
nusistovėjusių dorovės dėsnių, 
meilės artimui, teisingumo, są
žiningumo, tolerantingumo, 
darbštumo. Venkite įžeisti kitų 
nuoširdžius įsitikinimus, kilnius 
jausmus, nekelkite tikybinių 
ginčų, nes jie kenkia geram su
gyvenimui” (40).

Kuo tikėjo K. Grinius, var
pininkas ir P. Kriaučiūno moki
nys ir jo idėjų sekėjas, dar pa
tvirtina ir 14-tas dėsnis:

“Tikyba dažnai esti naudin
gas žmonių sugyvenimo dalykas, 
palengvina žmogaus buitį, duo
da sielai nusiraminimo, palaiko 
visuomenėje drausmę, tvarką, 
mažina nusikaltimus, išdirba 
žmogaus būdą, savo apeigomis 
pagražina gyvenimą, nutraukia 
nors ir ne ilgam laikui žmogų 
nuo kasdieninių smulkių rūpes
čių ir žemesnių jausmų, sutaiko 
sąžinės priešingumus. Bet tiky
ba yra gera tik, kai ji neužmiršta 
pagrindinio dorovės dėsnio: my
lėk artimą kaip pats save, neda
ryk jam ko pats sau nenori. 
Egoistinė, tik saviškius pripažįs
tanti tikyba, su neapykanta kita
tikiams, su veidmainiavimu, yra 
žmonių nelaimė, nes iš jos kyla 
begalės vaidų, skriaudų, pykčio” 
(40).

Nėra duomenų, kad aukš
čiausius kunigystės mokslus iš
ėjęs, bet savo apsisprendimu 
netapęs kunigu P. Kriaučiūnas 
būtų kur raštu palikęs čia paci
tuotus dėsnius. K. Grinius grei
čiausiai juos atkūrė iš savo mo
kytojo girdėtų pamokų Mari
jampolės gimnazijoe, iš vėlesnių 
asmeniškų susitikimų, nes 
Plokščiai, kur buvo įsikūręs P. 
Kriaučiūnas, buvo tada stiprus 
lietuvybės židinys. P. Kriaučiū
no apaštalavimo, kaip K. Gri
niaus atsiminimuose rašo, metu 
dar nebuvę nei pažangių, nei 
tamsių lietuvių, lietuvybės at-

(Nukelta į 7-tą psl.)

mailto:neringai@yahoo.com
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Kai istorikas elgiasi neistoriškai
Atsiliepiant į Valentino Brandišausko straipsnį apie Algimanto Liekio monografiją 

“Laikinoji Lietuvos vyriausybė”
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d KULTIIIMĖJE VEIKLOJE
HENRIKAS KUDREIKIS
Žurnalo “Genocidas ir re

zistencija” š.m. 8 nr. istorikas 
Valentinas Brandišauskas rašo 
tema “Abejotinas frontininkų” 
pasirinkimas arba apie A. Lie
kio “monografiją”. Pačioje pra
džioje jis užverčia ant A. Liekio 
galvos kibirą dumblo, prikišda
mas jo bolševikinę praeitį. Įdo
mu, ką tuo metu veikė to 
straipsnio autorius?

Pagrindinis autoriaus užda
vinys - sukritikuoti A. Liekio 
naują knygą “Lietuvos laikinoji 
vyriausybė (1941-06-22-08-01)”, 
Vilnius 2000, 428 p. Knyga pa
rašyta Lietuvos fronto bičiulių 
organizacijos pavedimu. Knygos 
autorių V. B. smarkiai pradeda 
purtyti nuo pirmo puslapio - 
monografijoje nėra išsamios is
toriografinės analizės.

A. Liekio teiginys: “LAF 
sujungė beveik visas lietuvių or
ganizacijas ir aprėpė visą kraš
tą” (p. 4). Pagal V. B., tai netie
sa... “Amoraliu alogizmu dvel
kia teiginys, jog lietuviai ir kata
likų bažnyčia mažai kuo galėjo 
jiems (žydams) padėti”. Kriti-

Toronto-Mississaugos jaunimo choro “Angeliukai” narės po koncerto 
Kalgaryje (iš k.): V. Benotaitė, Lietuvos ambasadorius R. Šidlauskas, 
E. Stravinskaitė, A. Benotaitė

Tvirtas prezidentui Griniui...
(Atkclta iš 6-to psl.) 

žvilgiu jie buvo susipratę ar ne
susipratę lietuviai. Socialiniu at
žvilgiu jie buvo dvarponiai arba 
inteligentai. Taip buvo ir Vinco 
Kudirkos laikais. Etiketė “pa
žangus” atsirado keliais dešimt
mečiais vėliau, kai inteligentai 
diferencijavosi į “pažangius”, o 
visi kiti pasaulėžiūros atžvilgiu 
tamsiais, davatkomis ir kitokiais 
pažemintais vardais. K. Grinius 
atsiminimuose tokios gradacijos 
pasaulėžiūrinių įsitikinimų ven
gia. Jis niekur savęs nelaikė 
“pažangiu”, o kitaip tikintį - 
kažkokiu atsilikėliu. Jo toleran
cijos prasmė buvo ta, kad tikėji
mų atžvilgiu negalima skirstyti 
žmonių į pažangius ir atsilikė
lius. Šioji aplinkybė G. Ilgūno 
knygoje nėra pakankamai išryš
kinta, nes “pažangumo” sąvoką, 
prievartaudami žmonių sąžinę, 
plačiai vartojo sovietinio režimo 
agitatoriai.

K* Griniaus tariamos bedie
vybės įrodymų kritikų, ypač iš 
priešingos pasaulėžiūros žmo
nių, primetamas faktas, kad jis 
seimo pagal anų laikų konstitu
ciją, vieton priesaikos, davė iš
kilmingą pasižadėjimą, kuriame 
nebuvo paminėtas Dievas. 1922 
m. konstitucija seimo išrinktą 
respublikos prezidentą įparei
gojo duoti priesaiką arba iškil
mingą pasižadėjimą. Taigi 
krikščionių demokratų balsų 
dauguma Steigiamasis seimas 
išrinktajam prezidentui leido 
pasirinkti priesaikai vieną ar ki
tą tekstą. K. Grinius, tolerantas 
visiems tikėjimams, pasirinko iš
kilmingą pasižadėjimą, ir tai ne
buvo joks demonstratyvus, tikė
jimą neigiantis aktas. Politiniu 
požiūriu toks aiškus savo inty
mių pasaulėžiūros įsitikinimų 
viešas išreiškimas, nebuvo iš
mintingas ir turėjo nepatikti ka
talikiškos tautos daugumai. O jo 
politiniai priešai, ypač 1926 m. 
pučo šalininkai, net ir dabar K. 
Griniui primeta bedievystę. O 
tai kažkaip primena bolševizmą. 
Tokie nežino, kad tarp bolševiz
mo aukų ir jo žmona Joana Pa- 
valkytė-Griniuvienė su gimna
ziste dukterimi Gražina.

Toji konstitucinė K. Gri
niaus duotoji priesaikos forma 
liko knygos autoriaus negvil
denta, o' tačiau biografijoje, 
kaip palikusi aukščiausią valsty- 

kuojamas sakinys - “Vokiečiai 
uždraudė lietuviams domėtis žy
dų reikalais”. Esą tai reikia įro
dyti. Labai nesunku, reikėjo 
skaityti 1941 m. vokiečių skelbi
mus net ant telefono stulpų. 
Autoriui nepatinka sakinys, kad 
liaudies seimo rinkimuose daly
vavo tik 30-50% lietuvių. Cituo
ja kitą tokį pat istoriką - Lie
tuvos partizanų niekintoją L. 
Truską, kuris sako, kad balsavo 
85%.

Autorius atmeta J. Prunskio 
tvirtinimus “Lietuvos žydai ir 
holokaustas”, esą jis neturėjęs 
progos pasinaudoti dabartinės 
Lietuvos archyvais ir literatūra.

Autorius atmeta Adolfo 
Damušio paruoštą apskaičiavi
mą ištremtų lietuvių pirmosios 
sovietų okupacijos metu. V. B. 
mano, kad ištremta tik 17,000. 
Autorius pasitiki E. Grunskio 
disertacijos duomenimis. Toliau 
V. B. atmeta ir kitus A. Damu
šio knygos duomenis, kaip pvz. 
lietuvių dalyvavimą sukilime ir 
žydų galbėjimą. A. Liekiui siūlo 
susipažinti su Žydų muziejuje 
sukaupta medžiaga. O aš siūlau 

binę tarnybą turėjusio asmens 
gyvenimą tam tikrą bruožą, tu
rėjo būti pastebėta.

G. Ilgūnas, kaip ir ankstes
nieji biografai, negvildeno pla
čiau kuo buvo paremta K. Gri
niaus pasaulėžiūra. Tvirtinimas, 
kad nėra pagrįstų šaltinių, jog 
jis netikėjo kriščionybe ar buvo 
bedievis, nesuderinamas su K. 
Griniaus rašytuose atsimini
muose išdėstytais teigimais. Au
tentiškais atsiminimais reikia 
daugiau patikėti, negu ideologi
niais ar politiniais motyvais pa
veiktais biografais bei kritikais.

Šiomis pastabomis norėta 
tik papildyti didijį G. Ilgūno vei
kalą. Didis jis yra savo turiniu, 
įspūdingas technišku spaudos 
atlikimu, svarbus tautinio ir Lie
tuvos valstybės atkūrimo istori
nių duomenų gausa. Tik, bai
giant šių pastebėjimų paskuti
nius žodžius, nebuvo galima 
praleisti nepastebėjus nuošir
džiai jausmingoje autoriaus pra
tarmėje žodžių: “Karas nubloš
kė Tave Amerikos žemėn”. Tie
sa yra ta, kad ne karas nubloškė 
K. Grinių iš Lietuvos svetimon 
žemėn, bet Lietuvą užplūdusi 
sovietinė okupacija. Vien tik ka
ras nebūtų nubloškęs svetur. Sa
vo gimtąją žemę jis labai my
lėjo.

Gediminas Ilgūnas, KAZYS 
GRINIUS. Išleido “Pradai”. 
(Vrublevskio g. 6, 2000 Vil
nius). Vilnius, 2000 m., 628 psl. 

Nuotr. A. Stubros
Mažosios Lietuvos bendrijos rengto šiupinio Klaipėdoje programą paįvairino 
vadovaujamas “Vorusnėlės” vaikų etnografinis sambūris

V. B. susipažinti su keletu šia 
tema išleistų knygų, ypač “A. 
Gurevičiaus sąrašais”.

V. B. bando prikabinti laiki
najai Lietuvos vyriausybei daly
vavimą antižydiškų įstatymų lei
dime. Tik pažymi, kad po lo
kiais dokumentais nėra ministe- 
rių parašų, bet po “Žydų padė
ties nuostatais” randamos J. 
Ambrazevičiaus ir J. Šlepečio 
pavardės, taip pat be parašų.

V. B. abejoja vyskupų laišku 
dėl žydų gelbėjimo. Vysk. Briz- 
gio tvirtinimai esą nepagrįsti.

KGB suskaičiavo 800 lietu
vių, kurie dalyvavo žydų holo
kauste. Čia autorius cituoja 
naująjį Lietuvos archyvą, kur 
holokausto nusikaltėlių sąra
šuose įtraukti policininkai, vie
tos civilinės valdžios nariai bei 
Savisaugos batalionai. Jiems pa
rengta 1900 bylų.

V. B. niekais paverčia Lie
tuvių fronto bičiulių straipsnius 
ir atsiminimus ankstyvesnėje 
spaudoje. Jo manymu, reikia 
remtis tik dokumentais ir da
bartiniais Lietuvos archyvais. 
Tačiau tokių dokumentų negali
ma rasti.

Straipsnio pabaigoje V. B. 
pastebi, kad A. Liekio mono
grafijoje nemažai dėmesio skir- . 
ta ir žydų klausimui. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė esą ne kar
tą kreipėsi į vokiečių okupacinę 
valdžią, kad sustabdytų žydų žu
dymą. V. B. pasigenda įrodymų. 
Rašant jam tuo klausimu rei
kėjo paskaityti gen. St. Raštikio, 
tuometinės vyriausybės nario, 
atsiminimus. Ten aprašytas pro
testas vokiečių generolams dėl 
Lietuvos žydų naikinimo.

Toks istoriko elgesys rodo 
jo tendencingumą, siekimą ne 
objektyvios tiesos, o tik norą su
malti nepatinkamą monografi
jos autorių. V. B. tendencingu
mą išduoda ir neigiamas jo atsi
liepimas apie rezistencinį Lietu
vos laikotarpį.

Laiškas ant smėlio
Meilės laišką ant smėlio 
Ar suradęs skaitei, 
Ar tik jūra suspėjo 
Išbučiuot jį karštai.
Gal tik ji glamonėjo, 
Tarsi rankom purslais.
Meilė - jausmas audringas, 
Kaip banga ties krantais.

Skubiai bėgu per kopas, 
Gal surasiu krante, 
Tave laukiantį meilės, 
Kaip rašiau tam laiške... 
Štai ir mėlyna jūra, 
Aš nustebus dairaus.
Ant įkaitusio smėlio 
Nėra laiško švelnaus.

Tavo jis neskaitytas, 
Neišgirstas “Myliu ”, 
Nugarmėjęs į gelmę 
Tapo akmenėliu...
Noris klykti žuvėdra, 
Kad išgirstum mane, 
Meilės laiškas Tau skirtas, 
Jau jūružės dugne.-

Asta Jankeliūnienė,
Kalvarija

Priešais Klaipėdos Dramos teatrą pastatyto rašytojo Simono Dach 
(1605-1659) paminklas, kurio viršuje stovi legendinė Toravos Anikė, 
kuri nugyveno tris vyrus Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuviškieji poteriai
Originali lituanisto prof. Zigmo Zinkevičiaus studija

ANTANAS MUSTEIKIS
Malonu skaityti knygą, ku

rioje autorius pagrįstai ir raiš
kiai atsako į svarbius klausimus, 
susijusius su gimtąja kalba, isto
rija ir teologija. Tai prof. dr. 
Zigmo Zinkevičiaus “Lietuvių 
poteriai”, išleisti 750 metų nuo 
pirmojo oficialaus Lietuvos 
krikšto sukakties proga. Šiuo 
reikalu kalbininkas, galima sa
kyti, pataiso bei įtvirtina istorinį 
krikščionybės kelią Lietuvoje, 
pabrėždamas karaliaus Mindau
go 1251 m. krikšto ir vėliau ka
rūnavimo laikus.

Autorius, remdamasis kal
bos duomenimis, tarp kitko, 
randa, kad ir Lietuvos vardas 
jau buvo svetimšalių žinomas 
pusę tūkstančio metų iki pirmo
jo to vardo užrašymo kronikose 
(1009 m.).

Lietuvių poterių bei žegno- 
nės tekstuose minimas Dievo 
vardas rodo, kad pirmieji maldų 
tekstai buvo verčiami ne iš loty
nų ar lenkų, bet iš vokiečių kal
bos. Nei lotynai, nei lenkai to 
meto poteriuose neminėjo Die
vo, tad lietuvių, latvių ir prūsų 
poteriai buvo įsisavinti iš vokie
čių kalbos, kuri tada Dievo var
dą vartojo.

Autorius paseka lietuvių po
terių raidą visais istoriniais lai
kotarpiais, plačiau apsistoda
mas ties antrąja oficialaus Lie
tuvos krikšto data 1397 m., susi
jusia su lenkinimo įtaka. Cituo
jami poteriai iš Vilniaus ir Že
maičių vyskupijų. Nagrinėjamas 
seniausias rankraštinis tekstas iš

Atsiųsta paminė t i
Stasys Vyšniauskas, PRIE IŠ

TAKŲ. Vilniaus vidurinė mokykla 
“Lietuvių Namai”. Redaktorė - Ni
jolė Vyšniauskienė. Dailininkas - 
Rimantas Dichavičius. Išleido UAB 
“Judex” (A. Juozapavičiaus pr. 82, 
Kaunas 3002). Tiražas - 1000 egz. 
Vilnius, 2000 m., 72 psl.

MOKSLAS IR GYVENIMAS, 
2001 m. nr. 1 (517), sausis. Eina 
nuo 1957 m. Mokslo populiarini- 

1503 m.
Neaplenkiamas ir reforma

cijos laikotarpis. Ypač įdomūs 
duomenys pateikti apie Prūsų 
kunigaikštijos lietuvininkų ir 
prūsų poterius. Daug vietos ski
riama Martyno Mažvydo Kate
kizmo tekstams, kurie yra gry
nesnį nei Didžiojoje Lietuvoje 
vartojami anuometiniai. Auto
rius pagrįstai tikina, kad toji 
mažlietuvių, vakarinių lietuvių, 
kalba (ar tarmė) davė pradžią 
mūsų bendrinei kalbai.

Šalia asmenvardžių rodyk
lės, kaip įprasta moksliniuose 
veikaluose, čia yra paskelbtos 
pagirtinos veikalo santraukos 
vokiečių, lenkų ir anglų kalbo
mis. Veikalas yra pavyzdingas 
daugeliu atžvilgių. Gal tai sovie
tinio palikimo amžininkų tarpe 
kelia pavydą, kuris ir autoriaus 
asmenybę daro įtartina. O kas 
gi galėjo geriau nei išsamių lie
tuvių kalbos knygų bei straips
nių autorius Zigmas Zinkevičius 
tikti Lietuvos švietimo ministe- 
riu ir tvarkyti mokyklų reikalus 
pietryčių Vilnijos kalbų mišrai
nėje? Manau, kad niekas. Tad 
jeigu šia proga iškeliama prasta 
diplomatija, ji turi būti taikoma 
abiem pusėm, ne vienašališkai. 
Nes, be to, šis priekaištas yra ei
linis propagandos triukas, moksle 
vadinamas blizgančia (niekuo ne
paremta) bendrybe.

Zigmas Zinkevičius, LIETUVIŲ 
POTERIAI. Kalbos mokslo stu
dija. Išleido Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas, Vil
nius (L. Asanavičiūtės g. 23), 
2000 m. 272 p.

mo ir mokslo istorijos mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius - Juozas 
Baldauskas. Adresas: Antakalnio g. 
36, Vilnius 2055, Lithuania.

LIETUVOS VYSKUPAI KAN
KINIAI SOVIETINIAME TEIS-
ME. Lietuvių katalikų mokslo aka
demija. Lietuvos istorijos šaltiniai 
V tomas. Sudarė ir parengė Arūnas 
Streikus. Leidėjas - Katalikų aka
demijos leidykla (A. Jakšto 9, Vil
nius). Tiražas - 500 egz. Vilnius, 
2000 m., 784 psl.

POETĖ MARIJA AUKŠTAI- 
TE; Rašytoja, poetė, visuomenės 
veikėja, išeivė Kotryna Radkevičiū- 
tė-Navikevičienė. Straipsnių, pasi
rodžiusių spaudoje, rinkinys. Suda
rė Antanina Aleknavičienė. Leidė
jas - Prienų krašto muziejus. Rė
mėjas - Poetės Marijos Aukštaitės 
fondas prie Rytų Europos studijų 
centro Toronto universitete. Prie
nai, 2000 m. 45 psl.

Į LAISVĘ, 2001 m. 132(169) 
nr. Trimėnesinis žurnalas. Leidėjas 
- Lietuviškų studijų centras Čika
goje. Redaktorė - Aldona Žemaity- 
tė-Petrauskicnė. Redakcijos adresas 
Lietuvoje: Antanas Petrauskas, 
p.d.3512 Vilnius 1, LT-2001; Š. 
Amerikoje: 9240 Cliffside Ln., Or
land Park, IL 60462-7790, USA. 
Administratorius Š. Amerikoje: Jo
nas Prakapas, 14 Thelma Dr., Ba
kersfield, CA 93305, USA.

Šeštasis tarptautinis šokių 
festivalis “Vilnius Open 2001”, 
pradėtas Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose š.m. kovo 2 d. ir 
vykęs keliais tarpsniais, buvo įdo
mus dar ir tuo, kad jo rengėjai 
neįsileido didžiųjų Lietuvos mies
tų atlikėjų, o dalyvavo tik mažųjų 
miestelių šokėjai. “Didžiajame 
pavasario šokių vakare” buvo šo
kamas polonezas, tango, valsas, 
rumba, polka ir kiti šokiai. Loty
nų šokių varžybose dalyvavo ke
turios poros iš užsienio ir dvi iš 
Lietuvos. Pirmą kartą vyko ir vai
kų bei jaunimo sportinių šokių 
varžybos. Festivalio režisierius 
buvo V. Visockas.

“Pirmojo Lietuvos statuto”, 
pirmą kartą lietuvių kalba išleis
to, sutiktuvės įvyko Lietuvos pre
zidentūroje š.m. kovo 5 d. Be ki
tų, renginyje dalyvavo kultūros 
ministeris Gintautas Kėvišas ir 
prezidentas Valdas Adamkus, pa
sidžiaugęs, kad statutas prieš 
penkis šimtmečius “išreiškė ir 
šiandien tebereiškia teisinės vals
tybės idėją”. Pirmasis Lietuvos 
statutas buvo parašytas gudų kal
ba ir paskelbtas 1529 m. Tai įsta
tymų rinkinys, veikęs visoje Di
džiojoje Lietuvos kunigaikštystė
je. Leidinys buvo padalintas į 13 
skyrių, o šie - į 282 straipsnius. 
Statutas buvo paruoštas vadovau
jant kancleriui Albertui Goštau
tui ir savo verte bei kokybe lenkė 
to meto kaimynų teisinius rinki
nius. (BNS)

Vilniuje veikianti “Vagos” 
leidykla š.m. kovo 8 d. leidyklos 
knygyno salone surengė poezijos 
ir muzikos popietę poeto Justino 
Marcinkevičiaus garbei. Docen
tės M. Kudarauskaitės vadovauja
mi studentai skaitė giesmes iš 
poeto poemos “Pažinimo medis”, 
M. K. Čiurlionio kūrinius skambi
no pianistė Aldona Radvilaitė. J. 
Marcinkevičius pasirašinėjo savo 
naujai išleistas knygas. Pažymėti
na, kad aukščiau paminėta poe
ma šiemet pasirodė antruoju lei
dimu su nedideliu tiražu suveny
rinio albumėlio formato puošniu 
priedu. (Pirmoji poemos laida 
1979 m.). Kaip ELTA rašo, pa
kartotinai išleista ir dvitomė J. 
Marcinkevičiaus poezijos rinkti
nė, kurios pirmoji laida - 2500 
egz. buvo per du mėnesius išpar
duota.

Rašytojo ir dailininko Leo
nardo Gutausko naujausių roma
nų sutiktuvės įvyko Vilniuje, Ra
šytojų sąjungos klube š.m. kovo 
13 d. Renginio proga atidaryta ir 
jo 2000 metų tapybos darbų paro
da. Susipažinta su dviem roma
nais - “Laiškai iš Viešvilės” (išlei
do “Vaga”) ir “Šešėliai” (išleido 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk
la). Kūrinius aptarė rašytojai J. 
Aputis ir V. Martinkus bei litera
tūros žinovai V. Sventickas, J. 
Riškutė, J. Sprindytė. L. Gutaus
kas pavadintas aukščiausio lygio 
kūrėju. Jis poetas, prozininkas, 
tapytojas, skulptorius ir daininin
kas. Pastarasis, kaip ELTA rašo, 
užsiminė ir apie savo patį naujau
sią romaną “Raudonoji jūra”, ku
rio ištraukos spausdintos “Var
po” almanache.

Kupiškio šventovė, pasižyminti savo meniška verte ir dydžiu
Nuotr. H. Paulausko

Du naujus meno srities re
kordus įrašė į Lietuvos rekordų 
knygą, laikomą prie Lietuvos kul
tūros fondo veikiančioje agentū
roje “Factum”. Kaip ELTA (š.m. 
kovo 14 d.) rašo, tie rekordai - tai 
ilgiausias ir mažiausias miniatiū
riniai paveikslai, nutapyti palan
giškio dailininko Vytauto Kuso. 
Ilgiausi - 7.1 m ilgio ir 2 cm aukš
čio miniatiūrą, sukurtą ant atski
rų kartono gabalų, sudaro septy
nių dalių ciklas “Novelės”, kur 
pavaizduoti istoriniai įvykiai, geo
grafinės vietovės, 2555 žmonių fi
gūros, aštuoni autentiški portre
tai. Antra jo mažoji miniatiūra - 
4:4 mm dydžio peizažas. Šiuo 
darbu V. Kusąs pralenkė grafikę 
G. Jurkūnienę, kuri 1997 m. buvo 
nutapiusi 0.51:0.51 dydžio akva
relę “Linksmas namelis žydinčio
je pievoje”.

“Panevėžio balsas”, to mies
to dienraštis š.m. vasario 20 d. lai
doje paskelbė nuotraukomis 
iliustruotą straipsnį apie panevė
žiečius, dirbusius ne tik miestui. 
Lietuvos valstybės atkūrimo die
ną minint J. Miltinio dramos teat
re vyko iškiliausių panevėžiečių 
pagerbimo iškilmė. Apklausos 
duomenimis, praėjusios šimtme
čio iškiliausiais pripažinti: chor
vedys Mykolas Karka, kalbinin
kas Juozas Balčikonis, režisierius 
Juozas Miltinis, visuomenės vei
kėja bei rašytoja Gabrielė Petke- 
vičaitė-Bitė ir daugiausia balsų 
surinkęs vyskupas Kazimieras 
Paltarokas. Dešimtmečio panevė
žiečiais išrinkti: treneris Valerijus 
Konųvalovas, dailininkas Kazi
mieras Naruševičius, sportininkas 
Vidmantas Urbonas, monsinjoras 
J. Antanavičius ir daugiausia bal
sų gavęs aktorius Donatas Banio
nis. Visi iškilieji buvo apdovanoti 
meniškomis simbolinėmis statulė
lėmis. Mirusiems skirtas dovanas 
priėmė jų artimieji bendramin
čiai. Rinkimai vyko nuo praeitų 
metų gruodžio 13 iki š.m. sausio 
17 d. Buvo pasiūlyta 90 kandi
datų.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
200-tųjų gimimo metinių proga 
Lietuvoje vyksta visa eilė minėji
mų bei švenčių. Žemaitijos kultū
ros centruose - Kretingoje, Klai
pėdoje, Varniuose ir Telšiuose 
š.m. kovo 1 d. prasidėjo moksli
nių konferencijų ciklas. Apie že
maičių vyskupo gyvenimą ir veik
lą, reikšmę Lietuvos kultūrai pra
nešimą skaitė Telšių vyskupas 
Ant. Vaičius, kalbėjo Klaipėdos 
universiteto rektorius St. Vaite
kūnas, Vilniaus universiteto pro
fesoriai Viktorija Daujotytė-Pa
kerienė ir J. Girdzijauskas bei ki
ti. Kaip ELTA rašo, konferencijų 
ciklą rengė Klaipėdos universite
tas kartu su Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Klaipėdos 
skyriumi. Kretingos šventovėje 
buvo aukojamos iškilmingos Mi
šios. Tiškevičių rūmų Žiemos so
de Klaipėdos un-to studentai su
ruošė vaidinimą pagal M. Valan
čiaus apysaką “Palangos Juzė”. 
Kovo 13 d. buvo atidengtas pa
minklas M. Valančiui jo gimtinė
je Narsėnuose ir atidaryti senelių 
globos namai. Snk.
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PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
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 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind....................
180-364 d. term.ind..................
1 metų term, indėlius..............
2 metų term, indėlius..............
3 metų term, indėlius..............
4 metų term, indėlius..............
5 metų term, indėlius..............
1 metų GlC-mėn.palūk............
1 metų GlC-met. palūk............
2 metų GlC-met. palūk............
3 metų GlC-met. palūk............
4 metų GlC-met. palūk............
5 metų GlC-met. palūk............
RRSP, RRIF ir OHOSP

3.30% 
3.35% 
3.70%
3.80%
4.00%
4.25%
4.60%
3.35%
3.85%
3.95%
4.10% 
4.75% 
4.80%

"Variable".............................3.30%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.95% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.00% 
Taupomąją sąskaitą iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.95%
2 metų......................6.60%
3 metų......................6.70%
4 metų......................6.90%
5 metų......................7.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.25%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3%%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD 

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

■MMHHHHMMHIIIIIIIIIIIII1111118111 
LePAGE 
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

BURNHAMTHORPE-CAWTHRA 
bungalow su užbaigtu rūsiu, 
dvigubas garažas, 50x120 užda
roje gatvėje- $299,900
KINGSWAY-QUEENSWAY, 
pagerintas 3 miegamųjų “condo
minium”, matomas CN bokštas ir 
ežeras-$219,900.
IŠNUOMOJAMAS RATHBURN- 
MARTINGROVE 9 kamb. bung., 
$1790 mėn.

Skambinti TEODORUI STANULIUI
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

Hamiltono sporto klubo “Kovas” jaunučių “C” krepšinio komanda, dalyva
vusi 2000 m. ŠALFASS-gos surengtose varžybose Hamiltone ir laimėjusi I- 
mą vietą. Priekyje iš k. Paulius Stukas, David Willenbrecht, Sean Norkus, 
Steven Lobodici; II eik Iš k. Gintas Dirsė, trenerė - Dalia Norkutė, Paulius 
Šniuolis, Anthony Hopkins, Simonas Trumpickas ir treneris - Vytas Stukas. 
Ši komanda ruošiasi dalyvauti š.m. balandžio 28-29 d.d. žaidynėse Čikagoje

KANADOS ĮVYKIAI
Nutukimas - moderni epidemija
Po rūkymo nutukimas yra 

antra iš didžiųjų savanoriškai 
prisiimtų žmogaus mirties prie
žasčių. Pagal oficialų aptarimą, 
žmogus “nešiojasi viršsvorį” 
(būna per sunkus), jei jis yra 10 
iki 20% virš specialistų nustaty
to svorio pagal lytį, amžių, ūgį 
bei kūno sudėjimą. (Svorio len
teles galima rasti gydytojų kabi
netuose bei gauti iš sveikatos 
ministerijų). O turį daugiau ne
gu 20% virš nustatyto svorio lai
komi nutukusiais. StatsCan 
duomenys rodo, kad tik mažiau 
negu pusė kanadiečių turi nor
malų svorį, tuo tarpu net 12% 
arba 2.1 milijono yra nutukę. Ir 
tas skaičius kasmet didėja. Per 
didelis svoris arba nutukimas 
yra pavojingas, nes nuo jo gali
ma greičiau susirgti cukralige, 
kraujotakos sutrikimais ar įvai
rios rūšies vėžiu: vyrams gresia 
didesnis pavojus susirgti prosta
tos ar didžiosios žarnos vėžiu, 
moterims - krūties, gimdos ar 
sėklidžių vėžiu. Apskaičiuoja
ma, kad su nutukimu susijusios 
sveikatos problemos kainuoja 
valdžiai $2 bilijonus kasmet, gal 
dar daugiau.

Otavos parlamentarai atsi
prašinėja už savo melavimus. 
Sąjungietis iš Edmontono (Al
berta) Rahim Jaffer, pažadėjęs 
Vankuveriui 40-ties minučių ra
dijo pokalbį, negalėjo dalyvauti 
ir jo padėjėjas kalbėjo jo vardu. 
Kai viena iš klausytojų atpaži
no, kad tai ne jo balsas, jis vė
liau bandė melu užtušuoti tą 
įvykį. Liberalė iš Vankuverio 
(Br. Kolumbija), Hedy Fry, atsa
kinga už daugiakultūrizmą, kal
bėdama parlamente apie rasiz
mą, sakė, kad “šiuo metu, man 
bekalbant, Prince George (Br. 
Kolumbija) vietovėje yra degi
nami kryžiai Ku Klux Klano sti
liumi ant gyvenviečių pievelių”. 
Ir apie tai jai rašęs miestelio 
burmistras. Patikrinus tos vieto
vės policijoje nusikaltimų do
kumentaciją ir apklausus bur
mistrą paaiškėjo, kad tai buvo 
melas. Abu parlamentarai vė
liau viešai savo kolegų atsipra
šė, bet H. Fry vis dar prašoma 
parodyti Prince George bur
mistro laišką.

Greitkelyje 401 - vėl dauge
lio autovežimių nelaimė. Kovo 
25 dieną apie 2 vai.p.p. netoli 
Ingersoll (Ontario) miestelio,

staiga užėjus sniego pūgai, ma
tomumas sumažėjo, ir kelio pa
viršius tapo slidus. Nespėjus 
vairuotojams prisitaikyti prie 
šio netikėto sąlygų pakitimo, 
net 50 automobilių bei sunkve
žimių užvažiavo vienas ant kito 
abiejose kelio pusėse ir keli iš jų 
užsidegė. Net 23 žmonės buvo 
sužeisti ir buvo nugabenti į ap
linkinių miestelių ligonines. Ta 
nelaimė atsitiko pavojingame 
401-mojo kelio ruože, kur žie
mos metu staigūs oro pakitimai 
dažnai sukelia stambesnių eis
mo nelaimių. 1999 metų rugsėjį 
truputį į pietvakarius nuo šios 
nelaimės vietos 80 autovežimių 
susidūrė, 8 žmonės žuvo ir buvo 
daug sužeistų; vasario mėnesį 
38 autovežimiai susidūrė sužeis- 
dami 6 žmones. Keliaujant žie
mą 401-mu keliu tarp Wood- 
stock ir Windsor reikia vairuoti 
labai atsargiai ir atidžiai sekti 
oro pranešimus.

Wayne Gretzky, kuriam pa
vesta atrinkti ir tvarkyti į 2002 
metų žiemos olimpiadą siunčia
mą Kanados ledo ritulio rinkti
nę, jau paskelbė aštuonis žaidė
jus. Pirmuoju ir komandos kapi
tonu paskelbtas Mario Le
mieux, 35 metų, kilęs iš Mont- 
realio (Kvebekas), kuris po tre
jų metų pertraukos grįžo į NHL 
lygos areną ir po 33 sekundžių 
žaidimo įmušė įvartį, o dabar jis 
pelno bent po 2 taškus kiekvie
nose rungtynėse. Kiti septyni 
žaidėjai: Bob Blake 31 metų iš 
Simcoe (Ontario), Paul Kariya, 
26 metų iš Vankuverio (Br. Ko
lumbija), Scott Niedermayer, 27 
metų iš Cranbrook (Br. Kolum
bija), Owen Nolan, 29 metų iš 
Thorold (Ontario), Chris Pron- 
ger, 26 meti} iš Dryden (Onta
rio), Joe Sakic, 31 metų iš Bur
naby (Br. Kolumbija) ir Steve 
Yzerman, 35 metų iš Nepean 
(Ontario). Visi šie žaidėjai žai
džia NFL lygoje, daugelis daly
vavę ankstyvesnėse žiemos 
olimpiadose, pasaulinės taurės 
pirmenybėse - vyrų bei jaunių 
grupėse. Tarp parinktųjų žaidė
jų kol kas nėra nė vieno varti
ninko. W. Gretzky žadėjo pa
skelbti likusius žaidėjus, kurie 
greičiausiai bus parinkti iš jau
nesniųjų tarpo, galbūt dar prieš 
vasaros sezoną, kad visi turėtų 
progos kartu treniruotis olim
piadai. G.K.

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jūs pirksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles".

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Sportas
Naujas klubas

Anapilio patalpose įsikūrė lie
tuvių sporto klubas. Pirmadieniais 
7 v.v. veikia jaunimo nuo 16 m. ir 
suaugusių tinklinio sekcija. Veda 
Mindaugas Leknickas. Antradie
niais 7 v.v. veikia šachmatų sekcija 
- vadovauja Leonardas Jonuška. 
Antradieniais 7 v.v. veiks dar stalo 
tenisas ir krepšinis. Trečiadieniais 7 
v.v. vyks vaikų iki 15 m. amžiaus 
tinklinis, vad. M. Leknicko, o taip 
pat stalo tenisas. Visus, susidomė
jusius šiomis sporto šakomis, prašo
me registruotis pas Praną Vilkelį, 
tel. 905 279-1867. Norintieji finan
siškai paremti klubą aukas gali nu
kreipti į Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvą, sąsk. nr. 1739130 
arba į “Paramą”, sąsk. nr. 13572. 
Steigiamos dar stalo teniso ir krepši
nio sekcijos. Registruotis aukščiau 
nurodytu telefono numeriu. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: SUPROLYGOS 

aštuonbaigmėje Vilniaus “Lietuvos 
ryto” krepšininkai Stambule 67:86 
pralaimėjo “Efes Pilsen” komandai 
ir iš tolimesnių varžybų iškrito. Lie
tuvos statistika rodo, kad užsienyje 
rungtyniaujančių Lietuvos krepši
ninkų ir krepšininkių išaugo iki 
150. Saulius Štombergas, atstovau
jantis Vitorijos “Tau Ceramica” 
klubui, pasiekė naują ULEB Euro- 
lygos rekordą sumesdamas per vie
nas rungtynes 9 tritaškius.

KALNŲ SLIDINĖJIMAS: 
Septintose Pasaulio lietuvių sporto 
slidinėjimo varžybose Kalifornijoje 
Mammoth kalno vietovėje dalyvavo 
67 slidininkai. Vyrų slalomo nusi
leidime pirmas - olimpietis Linas 
Vaitkus JAV (33.53 sek.), antras - 
kylanti žvaigždė Matas Freimanas 
iš Toronto (35.17 sek.), trečias - 
Mindaugas Švabas įš Kauno 
(35.74). Moterų slalome pirmoji - 
Indrė Gaška (43.19) JAV, antroji - 
Monika Lajutė (43.85) Klaipėda, 
trečioji - Irena Rovinskas (46.10). 
Vyrų didžiajame slalome pirmas -
L. Vaitkus (1:05.56 min.), antras -
M. Freimanas (1:10.41), trečias - 
Mindaugas Švabas (1:10.49), ket
virtas - Raimundas Dičius (1:11. 
49). Moterų didžiajame slalome 
pirmoji - Jennifer Virškus (1:18. 
14), antra - I. Gaška (1:26.60), tre
čia - M. Lajutė 1:29.82.

STALO TENISAS: Kauno 
miesto suaugusiųjų pirmenybėse 
čempionės vardą iškovojo L. Stan
kutė, antra - V. Daunoravičiūtė, 
trečia - J. Daunoravičiūtė. (Neda
lyvavo R. Būdienė ir J. Prūsienė). 
Vyrų prizininkai: 1. D. Stankevi
čius, 2. V. Stankevičius, 3. L. Vaš
kevičius.

KARATĖ: Madride (Ispanija) 
įvykusiame Europos kiokušin ka
ratė čempionate kaunietė Sandra 
Stanevičiūtė, “Fortitudo” klubo at
stovė, laimėjo sidabro medalį, Kau
no klubo “Rifas” atstovė Jurgita 
Tumaitė - bronzos. Vyrų bronzos 
medalį laimėjo “Oriens” klubo na
rys Gediminas Tankevičius.

BOKSAS: Kauno sporto halė
je įvyko penktosios tarptautinės 
bokso varžybos, kuriose dalyvavo 
92 sportininkai iš 12 valstybių. Lie
tuviai iškovoję pirmąsias vietas: 
olimpietis Vidas Bičiulaitis (iki 60 
kg), olimpietis Ivanas Stapovičius 
(iki 51 kg), Rialdas Skėrio (iki 48), 
Vitalijus Filipovas (iki 54), Darius 
Marčiukaitis (iki 57), Ričardas Bai- 
ka (iki 63.5), Donatas Bonderevas 
(iki 71), Vitalijus Subačius (iki 81 
kg.) Antrąsias vietas iškovojo: Ma
rius Narkevičius (iki 57), Donatas 
Jasevičius (iki 71), Jaroslavas Jakš
to (iki 91). V.P. 
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Skautų veikla
• Pavasario žiedų apsuptyje, 

gaudžiant Velykų varpams “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” tuntų vado- 
vai-vės sveikina visus tėvelius, bro
lius ir seses, linkėdami linksmų 
švenčių, geros sveikatos bei veiklios 
vasaros. F.M.

• Balandžio 2 d. palaidotas 
skautybės fondo rėmėjas a.a. Bro
nius Molis, Skautybės fondo pirm, 
v.s. fil. Petro Molio brolis. Atsisvei
kinant su velioniu laidotuvių na
muose v.s. D. Keršienė priėmė au
kas, kurių surinkta $605. Skautybės 
fondo įgaliotinis Kanadoje j.s. A. 
EmpakeriS ir skautininkai-kės vi
siems aukotojams dėkoja, o nuliū
dime likusiai šeimai ir broliams 
reiškia nuoširdžią užuojautą.

Skautininkų-kių clr-vės

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

MOKAME
3.20% už 30-89 d. term. Indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.35% už 180-364 d. term, indėlius 
3.70% už 1 m. term, indėlius 
3.80% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.60% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.70% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.30% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.20% už RRSP 4 RRIF 2 m. term. Ind. 
4.35% už RRSP 4 RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................7.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 5.95%
2 metų...................... 6.60%
3 metų......... ............ 6.70%
4 metų...................... 6.90%
5 metų...................... 7.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu................. 6.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

MasterCard Cirrus

stra Travel
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1 -866-566-1366.

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

2455 Cawthra Rd., Unit 20 POST Tel. (905) 281-9665 
1-888-861-7944 

(nemokamas)INTERNATIONAL

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai

pinigų pervedimas
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
❖ kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJĄ, UKRAINĄ 

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V.r. - 6 V.V.

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki balandžio 
pabaigos dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 835 dolerius. Išvykimui 
iki vidurio birželio - 945 doleriai. Šitų bilietų nedaug telikę - jei ilgai 
lauksite, jų nebebus! Prie šių puikių kainų prisideda mokesčiai, pri
klausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainu garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės į mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
biriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
'biriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į šiltus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tikman asmeniškai - gausite pigiau!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! 

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums:skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM 1 RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės infonnacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:kraudys@idirect.com
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

monių, kad “Lietuvos energi
jos” bei viso energetikos ūkio 
reforma greičiau vyktų. Amba
sadoriaus teigimu, jau nuo 1995 
m. ir ankstesnės Lietuvos vy
riausybės ne kartą skelbė ener
getikos įmonių privatizavimo 
terminus, tačiau jie iki šiol ne
buvo įgyvendinti.

Projektai teisingumo 
tobulinimui

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus vasario 28 d. pa
teikė seimui svarstyti Baudžia
mojo proceso kodekso straips
nių pakeitimo bei Operatyvinės 
veiklos įstatymo straipsnių pa
pildymo projektus, kuriais sie
kiama supaprastinti teisingumo 
vykdymą. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, jo manymu, pateikti siūly
mai turėtų patobulinti baudžia
mąjį procesą, kad nusikaltimų 
tyrimas nebūtų vilkinamas, lau
kiant naujo Baudžiamojo proce
so kodekso.

Kovo 2 d. seimas pritarė 
prezidento pateiktiems projek
tams. Vieni yra susiję su aki
vaizdžių ir aiškių nusikaltimų 
nagrinėjimu, kiti siekia sudaryti 
prielaidas greitam ir išsamiam 
sudėtingesnių nusikaltimų išaiš
kinimui. Projektai dar bus 
svarstomi seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos, Teisės ir 
teisėtvarkos bei Žmogaus teisių 
komitetuose.

Susitikimas Varšuvoje
Lietuvos ir Lenkijos užsie

nio reikalų bei gynybos ministe
rijų pareigūnai susitiko Varšu
voje kovo 20 d. politiniams ir

MąrįusERusmas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

kariniams pasitarimams, rašo 
BNS/LGTIC. Lietuvos atsto
vams vadovavo UR viceministe- 
ris, vyriausiasis integracijos į 
ŠAS (NATO) koordinatorius 
Giedrius Čekuolis.

Daugiausia dėmesio buvo 
skirta Lietuvos narystės ŠAS 
(NATO) veiksmų planui aptar
ti, kurį Lenkijos pusė įvertino 
labai gerai. Lenkijos delegacija 
patvirtino, jog Varšuva ryžtingai 
palaiko Lietuvos siekį tapti ŠAS 
nare 2002 metais.

Nuo 1999 m. Lietuvos ka
riai Lenkijos bataliono sudėtyje 
dalyvauja ŠAS (NATO) vado
vaujamoje operacijoje Kosove. 
Svarbiausiu dabar vykdomu 
Lietuvos ir Lenkijos bendradar
biavimo gynybos srityje projek
tu ir toliau lieka bendro karinio 
dalinio LITPOLBAT plėtra. 
Tai yra vienintelis Lietuvos ka
rinis junginys su ŠAS valstybe.

Protestuoja Suvalkijos 
žemdirbiai

BNS/LGTIC skelbia, kad 
kovo 27 d. prieš vyriausybės 
cukraus politiką protestuojantys 
Suvalkijos cukrinių runkelių au
gintojai atnaujino tarptautinio 
greitkelio “Via Baltica” bloka
dą. Tą dieną keletą kilometrų 
nuo sienos su Lenkija susirinko 
arti 400 žemdirbių. Jie protes
tuoja prieš vyriausybės siekį per 
cukraus monopoliją sunaikinti 
Marijampolės cukraus fabriką 
bei Šuvalkijos krašto cukrinių 
runkelių auginimo zoną.

Nepritariama vyriausybės 
nustatytai 112,000 tonų dydžio 
bendrosios cukraus gamybos 
kvotai 2001 metams. Marijam
polės cukraus fabrikui leista ga
minti 22,000 tonų, o su juo kon
kuruojantiems danų bendrovės 
“Danisco Sugar” valdomiems 
Panevėžio cukraus ir Kėdainių 
cukraus fabrikams - 90,000 to
nų kvotinio cukraus. Žemdirbiai 
buvo vyriausybei pasiūlę termi
ną iki kovo 28 d. priimti palan
kesnius žemdirbiams sprendi
mus, tačiau atsakymo nesu
laukė. RSJ

Toronto Maironio mokyklos vyresniųjų darželis su mokytojomis VIDA VALIULIENE ir LIUCIJA 
I’ETRAŠIŪNAITE (kairėje)
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

West Realty Inc.

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

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.l.s.
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893 
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

FILMAS APIE KANKINIUS
MIELI BROLIAI LIETUVIAI,

Mūsų tautos praeitis labai žaiz
dota, ir tos žaizdos iki šios dienos 
tebekraujuoja. Daug skausmo pa
tyrė beveik visi lietuviai vienaip ar 
kitaip nuskriausti. Po niūrių 1940 
metų, po pirmosios tremties 1941 
m. birželio 14 dienos. Prasidėjus 
karui sovietai bėgo iš Lietuvos, tą 
savo atsitraukimą grįsdami įtūžiu ir 
žiaurumu. Kas besuskaičiuos, kiek 
buvo nekaltų aukų ir kokiuose grio
viuose dar tebeguli nukankintų 
brolių kaulai.

Lietuva stengiasi nepamiršti 
savo vaikų, nužudytų pamiškėse, 
tremtyje, kalėjimuose. Nors įniršę 
budeliai trypė jų kaulus, lygino su 
žeme, kankinių atminimas neišblės. 
Jie tarsi apgaubti nemirtingumo 
aureole.

Planuojama sukurti trumpa- 
metražinį filmą apie kunigus-kanki- 
nius, nukankintus Budavonės miš
ke. Žinoma, kad nebus lengva įgy
vendinti šią kilnią misiją, bet su 
Dievo ir gerų žmonių labdaros pa
galba tikimės tai padaryti. Todėl 
nuolankiai prašome Jūsų materiali
nės paramos. Sąskaita atidaryta 
Lietuvos Žemės ūkio banko Vilka
viškio skyriuje. Banko kodas - 
260101401, atsiskaitomoji sąskaita - 
nr. 043711737.

J. Žemaitis,
Vilkaviškio vyskupijos vyskupas,

J. Mačys, 
Vilkaviškio rajono meras, 

Organizacinis komietas:
R. Gintneris, A. Papečkys, 

J. Šidlauskas

PAMIRŠOME GIESMES
Prisimindamas Lietuvoje gy

ventus laikus, būdavo sekmadienį 
nueini į pamaldas. Prieš Mišias, kai 
choras kartu su visais dalyviais už
traukdavo “Pulkim ant kelių”, dva
sia pakildavo, o kai per Mišias už
giedodavo “Prie tavo altoriaus štai 
nuolankiai klūpom”, tas pakilimas 
dar sustiprėdavo. Tai nepakeičiami

gražūs giesmių žodžiai. Iki šiol nie
kas gražesnių nesukūrė. Lietuvoje 
dar ir šiais laikais tebegieda šias 
giesmes. Apgailėtina, kad išeivijos 
šventovėse jų negirdime. Argi šia
me moderniame pasaulyje tos gies
mės išėjo iš mados?

Norėtųsi, kad ir mūsų vaikai 
bei vaikaičiai galėtų klausytis šių 
gražių giesmių. Ar negalėtume nors 
retkarčiais išgirsti mūsų išeivijos 
šventovėse šių gražių giesmų?

Stasys Prakapas, 
Toronto, Ont.

REIKIA PAGALBOS, NE 
KRITIKOS

Mūsų išeivijos vadovai per mi
nėjimus kritikuoja Lietuvą, bet ne
bando jai padėti jungtis į ŠAS (NA
TO). O rusai spaudžia ir žiūri į Lie-

tuvą kaip katė j pelę.

Ar mums čia reikia modernių 
šventovių? Juk maldininkų vis ma
žėja diena iš dienos, o kiek naujų 
prisideda, tai galima suskaičiuoti 
ant rankos pirštų. Pagaliau viskas 
pasiliks šio krašto žmonėms.

Šiandien Lietuvai reikalingas 
kiekvienas doleris, kad pagerintus 
žmonių gyvenimą, kad nereikėtų 
kviesti pagalbos iš rytų. Tuo tarpu 
mūsų išeivijos vadovai mažai sten
giasi padėti Lietuvai. Juk mes esam 
čia tik praeiviai, ne čia mūsų tauta, 
o ten, Lietuvoje. Bet šiandien jiems 
sunku atsilaikyti prieš liūtą. Jeigu 
vėl rusai užimtų Lietuvą, pasiliktų 
galbūt ten amžinai. Todėl visi turim 
vieningai eiti į ateitį. Juk reikalin
ga mūsų parama jungiantis į ŠAS. 
O tai bus galima padaryti, jeigu 
mūsų vadovai ir visuomenė laikysis 
kartu. J.L.

(Pavardė redakcijai žinoma)

Ambasados žinios

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TgI.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526
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- Lietuvos seime neseniai 
buvo įkurta parlamentinių ryšių 
grupė su Kanada, vienijanti 46 
seimo narius. Pirmininku išrink
tas Vilniaus universiteto profe
sorius Algirdas Gricius. Pasta
rasis yra kviečiamas dalyvauti 
Carltono universiteto seminare 
apie pereinamojo laikotarpio 
politikos ypatumus š.m. gegužės 
7-8 d.d.

- Lietuvos respublikos am
basadorius R. Šidlauskas š.m. 
kovo 28 d. lankėsi pas Kanados 
senato pirmininką Daniel Hays, 
kuriam įteikė Lietuvos seimo 
pirmininko A. Paulausko kvieti
mą apsilankyti Lietuvoje. R. 
Šidlauskas susitikime su Kana
dos parlamento pirmininku Pe
ter Milliken pabrėžė tarpparla
mentinių ryšių svarbą ir plėtotę. 
Lietuvoje gegužės 27-31 d.d. 
vyks ŠAS (NATO) valstybių vi
suotinis parlamentinis susirin
kimas, į kurį važiuos 5 narių de
legacija iš Kanados. Numatomi 
atskiri dalyvių susitikimai su 
Lietuvos seimo nariais, besirū
pinančiais įsijungtimo į ŠAS 
(NATO) reikalu.

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

- Frankofonijos žaidynėse 
Otavoje ir Hull mieste š.m. lie
pos mėn. dalyvaus 60 atletų iš 
Lietuvos. Atvyks sporto žymū
nai - Sydney olimpiados čem
pionas R. Alekna, Barcelonos 
žaidynių nugalėtojas R. Ubartas 
ir daugelis kitų. Šioms žaidynė
ms pasibaigus, atletai vyks į Pa
saulio lengvosios atletikos čem
pionatą Edmontone. Frankofo
nijos žaidynėse bus pateikta ir 
kultūrinė programa. Numato
ma, kad Lietuvai atstovaus gra
fikos ir gintaro paroda, kuri šių 
metų pabaigoje ir kitų pradžioje 
apkeliaus Otavą, Montreal} ir 
Torontą. Ryškėja ir berniukų bei 
jaunuolių garsiojo choro “Ąžuo
liukas” gastrolės Otavoje ir To
ronte š.m. spalio pabaigoje.

- Numatoma Toronte, o gal
ir Montrealyje, šį rudenį su
rengti kartu su Latvija ir Estija 
seminarą apie verslo ir investi
cijų galimybes Lietuvoje bei ki
tose Baltijos valstybėse. Norima 
taip pat paminėti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pripažinimo “de 
facto” - grįžimo į pasaulio ben
druomenę dešimtmetį bei Juo
dojo kaspino dieną - kančių bei 
trėmimų pradžią, birželio 14- 
tąją. Inf.

Nori susirašinėti
Gydytojas, 60 m. amžiaus, 

nori susirašinėti su Kanados lie
tuve. Laiškų lauks adresu: Ignas 
Čekanauskas, P. O. Box 1161, 
LT-2000 Vilnius C, Lithuania.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis į Canada Post Customer 
Service skambinant tel. 1-800- 
267-1177. Duokite savo adresą ir 
pašto kodą, kurie bus registruo
jami kompiuteryje. “TŽ” tarnau
tojai paruošia laikraščius siunti
mui pagal Kanados pašto nuro
dymus, ir jų vykdymas keletą 
kartų buvo tikrinamas pašto at
stovų. Laikraščiai pasiekia pašto 
įstaigą antradieniais, ne vėliau 
10 v.r. (Leidėjai)

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

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

PARAMA

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Paramos skyrius
2975 Bloor St. W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St. W. 416 532-1149

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.

4134 Duncas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

R3 Tel: (416) 233-4601 0
★Galioja kai kurie apribojimai,

00* $
For 1 parcel

‘Coupon valid only at “Margutis-Pysanka" head office.2
00*

OFF i

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TORONTO1,
Anapilio žinios

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus kan
čios ir mirties pamaldos; D. šešta
dienį - 8 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos (romėniškomis apeigo
mis); Velykų rytą - 7 vai. Kristaus 
prisikėlimas (lietuviškomis apeigo
mis); 9.30 v.r. Velykų Mišios. Vely
kų .dieną 11 v.r. Mišių nebus.

- Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. ketvirtadie
nį - 7.30 v.v.; D. penktadienį - 2.30 
v.p.p.; D. šeštadienį - 7.30 v.v.; Ve
lykų dienų - 9 v.r. Atgal į požemi
nių traukinių stotį atvežtuosius 
maldininkus autobusėlis parveš po 
tos dienos pamaldų. Požeminis 
traukinys sekmadieniais pradeda 
važiuoti tik 9 vai. ryto, todėl pata
riame požeminiu važiuojantiems 
Velykų rytą pasinaudoti Bloor gat
vės autobusu, kuris važinėja ištisą 
parą.

- Mūsų parapijos vaikučių Pir
moji Komunija bus balandžio 22, 
sekmadienį, 9.30 v.r. Mišių metu.

- Balandžio 29, sekmadienį, 
tuoj po 11 v.r. Mišių Anapilio salė
je bus pavasarinis Jaunųjų talentų 
koncertas. Norintieji programoje 
dalyvauti ar gauti daugiau informa
cijos, prašomi skambinti Vidai 
Paškuvienei tel. 416 695-7036 arba 
Julijai Tumelytei tel. 906 615-8681.

- Anapilio knygyne gauta isto
rijos žurnalo “Laisvės kovų archy
vas” nr. 29, romanas “Naujakuriai” 
ir naujų muzikos garsajuosčių.

- Mišios balandžio 15, sekma
dienį: 7 v.r. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos (lietuviškomis apeigo
mis); 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą Dau- 
są (XXXIV metinės); Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. 
už a.a. Vaclovą Vaitkų; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje balandžio 14, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Mečislo
vą Norkų.
Išganytojo parapijos žinios

- Didžiojo penktadienio pa
maldos su Šv. Komunija įvyks ba
landžio 13 d., 11 v. ryto. Giedos pa
rapijos choras. Bus renkamos spe
cialios aukos paremti liuteronų jau
nimo stovyklai Lietuvoje.

- Velykų ryto pamaldos su Šv. 
Komunija 9.30 v. ryto.

- Mirė Marija Grimaitė-Rei- 
nartienė, sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Marija gimė 1909 m. vasario 2 d. 
Raseinių apskrityje, mirė š.m. kovo 
26 d. Mississaugoje, Ontario. Palai
dota Šv. Jono lietuvių kapinėse ba
landžio 9 d. Paliko liūdinčius vaikus 
Joną Kilotaitį, Ireną Dauginienę, 
Lilę Juknienę ir Irmą Šturmienę; 
vaikaičius Igrid Hodges, John Kilo- 
taitis, Valterį C.G. Dauginį, Ričar
dą Dauginį, Thomą Jukną, Robertą 
Jukną, Christopher Sturm, Laure 
Sturm; provaikaičius Kirsten Hod
ges, Russel Hodges, Taguel Kilo- 
taitis, Daniellę Kilotaitis, Alicią 
Dauginis, Andriuką Dauginis, Han- 
ną Jukna, Zakery Jukna, Emily 
Šturm ir Julią Šturm.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 8 d. LN svetainėje 

pietavo 252 svečiai. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė S. Ciplijaus- 
kienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
balandžio 11 d., 7.30 v.v.

- Velykų dieną, balandžio 15, 
valgykla nedirbs.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. M. Statulevičienės ir a.a. E. 
Reichartienės atminimui L. Balsie
nė - $50; a.a. D. Zulonienės atmi
nimui $100 aukojo Z. L. Mockai; 
po $100 aukojo L. (Strazdas) Casey 
ir Z. Dobilas ($5,100). Slaugos na
mų komitetas už aukas dėkoja. Au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W. Toronto, Ont. M6P 1A6. Slau
gos namų elektroninis paštas: 
http://members.planeteer.com/~litn/

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Siškuvienė; 
$50 - A. Matulaitis, D. Radzevi
čienė.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $50 aukojo M. 
A. Empakeriai (a.a. Alfonso 
Dausos XXXIV mirties metinių 
proga). .

TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS 
aukojo:

$ 1,000 (1,130) - V. Kubilius

Už aukas ir moralinę paramą nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Naujoje parapijos šventovėje 

Mišios sekmadieniais aukojamos 8 
v.r., 9.15 v.r. ir 10.30 v.r. Šiokiadie
nių Mišios dar aukojamos “Vilnius 
Manor” patalpose 8.30 v.r.

- Pirmas įžengimas į naują 
šventovę įvyko praeitą ketvirta
dienį, balandžio 5, prieš Mišias. Vi
si liturgijoj naudojami reikmenys 
buvo procesijoj įnešti, giedojo cho
ras, šventovę puošė įneštos organi
zacijų vėliavos.

- Dėkojame kun. Gediminui 
Numgaudžiui, OFM, kuris Verbų 
sekmadienį užbaigė parapijos meti
nį susikaupimą. Kun. G. Numgau- 
dis, OFM, vedė rekolekcijas ir ki
tuose lietuvių telkiniuose.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - Mišios ir 
procesiją su Švenčiausiu 7 v.v. Po 
Mišių adoracija iki 9 v.v; D. penkta
dienį - apeigos su Žodžio liturgija, 
maldomis, Kryžiaus pagarbinimu ir 
Komunija 3 v.p.p. Po pamaldų 
adoracija iki 5 v.p.p. D. šeštadienį - 
adoracija nuo 6 v.v. iki Velykų vigi
lijos apeigų 7.30 v.r.; Velykų rytą - 
Prisikėlimo apeigos ir Mišios 7.30 
v.r., kitos Mišios 9.15 v.r. (anglų 
kalba) ir 10.30 v.r.

- Didįjį penktadienį bus daro
ma rinkliava Šv. Žemės šventovių ir 
įvairių krikščioniškų institucijų iš
laikymui. Visi kviečiami prisidėti.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
parapijos vaikučiams įvyks gegužės 
mėn. pirmą sekmadienį per 10.30 
v.r. Mišias. Sutvirtinimo sakramen
tą parapijos jaunimui suteiks vysk. 
P. Baltakis, OFM, antrą gegužės 
sekmadienį per 10.30 v.r. Mišias.

- Balandžio 6 d. palaidota a.a. 
Greta Zigmantavičiūtė-Scott, 53 m. 
paliko sūnus Mykolą ir Robertą bei 
mamą Lenorą Zigmantavičienę; 
balandžio 7 d. palaidota a.a. Delfiną 
Zulonienė, 91 m. Paliko sūnų Rai
mondą ir vaikaitį Kevin. Lietuvoje 
mirė Prano Ročio sesuo Adelė Ivaš
kevičienė, 93 m., Sibiro tremtinė.

- Mišios Velykų dieną, balan
džio 15: 7.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. 
Eleną Gegužienę; 10.30 v.r. už a.a. 
Mariją Leikūnienę, už a.a. Balį 
Radzevičių, už a.a. Praną Pranaitį.

Maironio mokyklos žinios
- Velykų savaitgalį (balandžio 

14 d.) pamokų nebus. Grįšime prie 
knygų balandžio 21 d.

- Velykų senelė (Aldona Biš- 
kevičienė) svečiavosi mūsų mokyk
loje, balandžio 7 d. su pintine sal
dainių mažiems. Jie,globojami Vi
dos Valiulienės ir Janinos Dziemo- 
nienės, rideno margučius.

- Dėkojame Jurgiui Kuliešiui, 
kuris balandžio 7 d. antrame sky
riuje papasakojo apie knygų spaus
dinimą.

- Balandžio 28 d. įvyks Tarp
tautinis kalbų simpoziumas Don 
Bosco mokyklos patalpose. Jame 
dalyvaus lituanistinių kursų moks
leiviai, vadovaujami vedėjos Nijolės 
Bcnotienės. Simpoziumo proga, 
kaip ir pernai, bus leidžiama knyga, 
sudaryta iš dalyvaujančių tautų žy
mių rašytojų eilėraščių bei prozos.

Živilė
Muziejaus-archyvo žinios

- Šeštadienį, balandžio 28, 8 
vai. v. kabelinės televizijos “History 
television” kanale bus rodomas fil
mas apie aktorę Eleną Kudabienę 
ir Kanados lietuvius. Šiam doku
mentiniam filmui mūsų archyvas 
parūpino daugybę prieškarinės Lie
tuvos bei DP stovyklų veiklos nuo
traukų. Programos pavadinimas yra 
“The Other Side of the Curtain”, 
serijoje “A Scattering of Seeds”.

Pakalnių sudegusiai šven
tovei atstatyti aukojo: $300 - J. 
Kairiūnaitė; $100 - S. Girčienė.

Tikinčiajai lietuvai aukojo: 
$500 - KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių šventovės 
skyrius; $400 - E. Juzėnienė.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - 
KLK moterų draugijos Lietuvos 
kankinių šventovės skyrius; $50 
- M. A. Empakeriai (a.a. Alfon
so Dausos XXXIV mirties me
tinių proga).

Sudbury apylinkės lietuviai 
Tikinčiajai lietuvai suaukojo 
$680. Stambesnes sumas auko
jo: $150 - J. Petrėrias; $100 - P. 
Venskus; $60 - A. Rukšys, L. 
Kulnys; $50 - J. Stankus; $40 - 
V. Stepšys, J. Jonaitis, A. Dasys.

BS, Tev/skes žiburių

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

pianistė ILONA BERESNEVIČIENĖ 

ir smuikininkas ATIS BANKAS

2001 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).

PASIVAIŠINSITE skaniais J. Gurklienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

VAKARO PRADŽIA - 5.00 v.v., 
Meninės programos pradžia - 5.30 v.v.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietasužsisakykite 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administ
racijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio 
parapijoje ir Lietuvių Namuose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas ir 
vakarienė su vynu).
Visus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių” leidėjai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS ffl MONTREAL116PRANEŠA, KAD

38 metinis noriy susirinkimas
įvyks 2001 m. balandžio 22, sekmadienį, 3 v.p.p.
Anapilio parapijos salėje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario
Dalyvaujančių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti banko knygelę

Į SUSIRINKIMĄ NARIAI GALĖS NUVYKTI IR SUGRĮŽTI AUTOBUSU:

/ ANAPILĮ - 1.30 vai.p.p. nuo “Vilniaus rūmų” (1700 Bloor St.W., Toronto) ir
2.00 vai.p.p. nuo naujos Prisikėlimo parapijos šventovės

(Bloor St.W. ir Resurrection Rd., Etobicoke) 
IŠ ANAPILIO — autobusas išvažiuos pasibaigus susirinkimui ir vaišėms

Jeigu norite pasinaudoti autobusu, būtinai rezervuokite sau vietą pranešdami 
kooperatyvui (tel. 416-532-3400) ne vėliau balandžio 18 d.

__________________________________________________________ VALDYBA

Į KANADOS LIETUVIŲ FONDO I

metinis narių susirinkimas
įvyks 2001 m. gegužės 5, šeštadienį, 9.30 v.r., 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West 
DLK Gedimino menėje, III aukšte.

Dalyvių registracija prasideda 9 vai. ryto.
KLF taryba

Velykiniai pietūs, rengiami 
Toronto lietuvių pensininkų 
klubo, įvyks Velykų sekmadienį, 
balandžio 15, 12.30 v.p.p. “Vil
niaus rūmų” trečiojo aukšto 
menėje. Bus paruošti šilti val
giai su vynu. Kaina - $15 as
meniui. Bilietai gaunami pas T. 
Kobelskienę, tel. 416 760-8003 
ir A. Dobienę, tel. 416 769-7550. 
Visi kviečiami. Inf.

Anapilio moterų būrelis au
kojo “Tėviškės žiburiams” $300.

A. a. Magdalenos Krilavi- 
čienės 2 metų mirties prisimini
mui vyras Pranas “Tėviškės ži
buriams” aukojo $200.

A. a. Jono Meškio 10 metų 
mirties sukakčiai prisiminti, KLB 
Sault Ste. Marie apylinkė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

Aldonos Masiulionienės gim
tadienio proga Valickių šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $100.

F. ir V. Mockai “Tėviškės 
žiburius” parėmė $50 auka, pri
simindami neseniai minėtą sa
vaitraščio 50-metį. Už paramą 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Alfonso Dausos 34 me
tų mirties atminimui pagerbti 
(1967 m. balandžio 15 d.) duktė 
Aldona ir žentas Mečys Empa
keriai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Jono Venckaus atmini
mui pagerbti vietoje gėlių Aldona 
ir Vincas Skabeikiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Zigmo Rimšos atmini
mui Antanas ir Irena Rekščiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Broniui Moliui mirus, 
užjausdami jo žmoną Eleną, sū
nų Albertą, seserį Agotą, bro
lius Joną ir Petrą su šeimomis, 
kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams bei tremti
niams Lietuvoje aukojo: $100 - 
Elena Molienė; $50 - F. Sha- 
mess, O. J. Jecikai; $30 - F. Ma
čiulienė; $20 - F. DiPoce, J. 
Poplienė, A. Ledienė, M. Povi- 
laitienė, A. Augaitienė; $10 - 
G. V. Morkūnai. Aukas priėmė 
D. Keršienė ir M. Povilaitienė.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo balandžio 6 d. girdi
mos 7 v.v. 9875 kHz dažniu 31 
m bangos ruože.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGĄ
kviečia jaunimą smagiai praleisti laiką

^Ur'li/ką šoUiuoie
balandžio 15, Velykų sekmadienį, 8 v.v.

Toronto Lietuvių Namuose

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

cirkiniuose pietuose 
2001 m. balandžio 22, sekmadienį, 1 v.p.p,

Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje (1573 Bloor St. IV, Toronto)

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA
Įdomi programa ir Velykų senelė su dovanėlėmis
Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba 

sekmadienio popietėse.
Įėjimas: suaugusiems - $23, vaikams 6-12 m. - $8, 

vaikams iki 5 m. nemokamai
Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - N.N.; $60 - E. 
Petrus; $50 - J. Juodišienė.

A. a. Antanui Trinkūnui 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Jadvygą, dukrą Lindą, sūnus Ri
čardą ir Tomą bei visus gimines, 
kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams bei tremti
niams Lietuvoje aukojo: $30 - 
A. B. McAleer; $20 - A. D. 
Keršiai, G. L. Gotthaus, M. 
Gaivelis, D. Puzerienė, J. I. 
Birštonai, J. V. Janulaičiai, A. J. 
Petrauskai, B. Jonaitienė, J. 
Lapavičius, A. Pakarnienė; $10 
- B. Beresnevičienė. Aukas pri
ėmė D. Keršienė. M. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Anapilio 

parapijos socialinės sekcijos mote
rims, aplankiusioms mane senelių 
namuose ir palikusioms dovaną.

Martynas Račys

IEŠKAU pirkti gerai išlaikytą var
totą automobilį. Skambinti Vincui 
tel. 905 857-7550.

REIKALINGA AUKLE prie 2 vai
kučių - 5 metų ir 1 metukų. Skam
binti tel. 905 282-1937.

IEŠKOME MOTERS vyresnio am
žiaus ligonei, kuri gyventų kartu. 
Skambinti tel. 905 238-5042.

IEŠKOME ateinančios auklės 5 
dienom per savaitę. Avenue ir Wil
son gatvių rajone. Turi mokėti šiek 
tiek angliškai. Skambinti tel. 416 
780-9424.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONT O BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka Aušros Vartų šventovėje: 
balandžio 12, Didįjį ketvirtadienį, 
Paskutinės vakarienės šv. Mišios 6 
v.v.; balandžio 13, Didįjį penktadie
nį, Kryžiaus pagarbinimas 6 v.v.; 
balandžio 14, Didįjį šeštadienį, Ve
lykų vigilija, šv. Mišios 6 v.v. Balan
džio 15, sekmadienį, Prisikėlimo 
pamaldos 7 v.r.; balandžio 16, Vely
kų antroji diena - pamaldos kaip 
sekmadienį.

Kviečiame visus į tradicinį 
velyki; stalą 
š.m. balandžio 22, Atvelykio sekmadienį, 

po pamaldų Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje; Velykų senelė, lituanistinės mokyklos 

ajŲž/ .S mokiniai ir vaišės. Auka $15, moksleiviams 12 
Ji metų ir vyresniems - $8.

KLK moterų dr-jos Montrealio skyrius

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sere, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Įvairios
Dienraštis “National Post” 

š.m. balandžio 3 d. laidoje iš
spausdino viena nuotrauka pa
iliustruotą Lee Greenbergo 
straipsnį, pavadintą “Komunistinį 
laikotarpį vaizduojantis parkas 
pateikia sovietų gulago atkarpą”. 
Poantraštė - “Lietuvoje atidaro
mas Stalino pasaulis”. Autorius 
skaitytojus supažindina su Grūto 
parku, įsikūrusiu netoli Vilniaus 
25 ha plotyje. Turtuolis, buvęs 
imtynių čempionas Viliumas Ma
linauskas, investavęs į parką pu
santro milijono dolerių, pritrūkęs 
pinigų. Bet parkas nestokosiąs 
lankytojų, kurie ten prisimins 
apie 400,000 ištremtų lietuvių so
vietų valdymo metu.

Buvo planuota statyti sovieti
nio tipo barakus, vagonus, kuriais 
tremtiniai buvo vežami, bet kol 
kas pasitenkinta 64 statulomis - 
Lenino, Markso, Stalino ir kitų. 
Bilieto kaina parko lankytojams - 
$1,75. Ten per garsiakalbius 
skamba komunistiniai maršai; ak
toriai, pasirišę raudonus pionie
rių kaklaraiščius, dainuoja sovie
tines dainas. Parko restorane ga
lima gauti pagal rusų receptus pa
gamintos žuvies, mėsos kukulai
čių, barščių. Parko savininkas

HAMILTONO PENSININKŲ NA- 
MAI “Rambynas” išnuomoja 1 mie
gamojo butą. Kaina $566 mėn. 
(įskaitant elektrą ir šildymą). Skam
binti tel. 905-526-8281.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio paruoštą Kryžiaus Kalno 
puikių fotografijų knygą galima 
gauti pas seseles. Kaina - 10.

“Rūtos” klubas buvo organiza
vęs išvyką į klevų miškus pažiūrėti, 
kaip bėga sula ir kaip iš jos daro
mas sirupas. Bet paskutinėmis kovo 
dienomis iškritęs 10-15 cm šlapias 
sniegas tą išvyką atidėjo vėlesniam 
laikui. B.S.

žinios
Malinauskas tikisi, kad parkas 
pasidarys labai populiarus. Bet 
dėl jo įkūrimo esą ir kitokių nuo
monių, girdi, nė viena valstybė 
nelaikanti savo buvusių tironų, 
žudikų ir prievartautojų statulų ir 
klausia, ar kas yra kur matęs Hit
lerio ar Goebelso biustus?

“Neue Zūrcher Zeitung” š.m. 
kovo 17-18 d.d. laidoje paskelbė 
ilgoką Basil Kerski straipsnį “Der 
Mord von Jedwabne” (Žudynės 
Jedwabneje). Rašoma, kad Rytų 
Vokietiją valdant komunistams, 
žydų likimo klausimu beveik nie
ko nebuvo spaudoje skelbiama. 
Po 1989 m. ne tik Varšuvoje ir 
Krokuvoje gyvenantys žydai, bet 
ir jaunesnieji lenkų istorikai pra
dėję domėtis netolima praeitimi 
ir lenkų-žydų santykiais. Ir štai 
daugelį pritrenkė “Gazeta Wy- 
boreza” laikraštyje paskelbtas 
straipsnis apie lenkų laisvės kovo
tojų antisemitizmą ir vykdytas žy
dų žudynes 1944 m. vasarą Var
šuvos sukilimo metu. O Amerikos 
lenkas sociologas Jan Tomasz 
Gross neseniai viešumon pasklei
dė išsamų, detalizuotą aprašymą 
(essay) apie 1600 žydų, Jedwabne 
miestelio gyventojų, sunaikinimą. 
Ano meto lenkų-žydų santykių 
klausimu pasipylė nemažai prieš
taraujančių rašinių. Laukiama 
oficialaus Lenkijos vyriausybės 
pasisakymo. (Informaciją atsiuntė 
Le Kro) Snk.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

t
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