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Kas stabdo ir kenkia ?
Vienuoliktuosius atstatytos Lietuvos nepriklausomybės 

mętus baigiant, vėl dairomasi ir klausinėjama, kas gero iki šiolei 
Lietuvai padaryta, kas darytina? Pasigirsta nuomonių, kad dau
giau šaudyta pro šalį, negu pataikyta.

V
ILNIJO, nuvilnijo viena po kitos vyriausybės, keitėsi va
dai ir veikėjai. O kryžkelė kaip buvo taip ir liko ta pati - 
vienų žvilgsniai daugiau į rytus, kitų į vakarus. Formalus 
polinkis lyg ir į pastarąją pusę, bet tas įsisenėjęs įpratimas vis 

žvilgčioti į rytinį kaimyną lemia ir toliau ne vieną sprendimą. 
Skirtingas dairymasis dar nėra pasibaigęs ir vargu ar greitai pasi
baigs. Galima suprasti, kad daryti posūkius ir priversti kitaip 
orientuotis nėra lengva, ypač kai įvairūs saitai ir noras būti ge
riems, atrodyti kitaip, negu kartais iš tikrųjų esame, painioja nuo
seklumą, drumsčia vandenis, kuriuose įsiveisę stiprėja jokių val
džių ir valstybės įstatymų nepripažįstantys elementai. Ne paslap
tis, kad dėl pastarųjų intensyvios ir gerai organizuotos veiklos bu
vo daromos “klaidos” valdžių viršūnėse. Kova su nusikaltėliais, 
pabrėžta net ir prezidento Valdo Adamkaus inauguracijos iškil
mėje, ligi šiolei nebuvo sėkminga, nes papildomų pajamų vilio
nės, įsišaknijęs kyšininkavimas taip viską maišė (dar ir tebemai- 
šo), kad jau kartais nusikaltėlių ieškotojams nebeįmanoma at
skirti, kur nusikaltėlis, o kur valdžios pareigūnas? Rimtas išnarp
liojimas, sensacingos atodangos galėtų pakenkti ir pačios Lietu
vos įvaizdžiui. Kas to norėtų? Todėl gali būti šiek tiek supranta
mi ir ieškotojų ėjimai ne tais keliais, prisimerkimai dėl šventos 
ramybės, kad pasibaisėjimai nesprogti) drebindami miestus ir kai
mus. Užtat kaip vandenin dingsta pagrobti verslininkai, nušauna
mi nepatikimi pareigūnai - ir nieko, tartum taip turėtų būti lais
voje valstybėje. Piktadarybės tampa ženklais, įspėjančiais sąžinin- 
gesnius pareigūnus nekišti nosies ten, kur iš tikrųjų reikėtų. Tos 
rūšies stabdžiai rodo, kaip giliai pogrindinė jėga yra įsiskverbusi į 
visuomenę, kuri ir priešindamasi tampa dirva nusikaltimams ir 
toliau kultyvuoti.

K
RAŠTUI nemažiau kenkia ir kai kurių valdančiųjų sava
naudiška pažiūra į nepriklausomą valstybę, kuri turėtų 
būti teisinė. Ar visi nori suprasti, kas tai iš tikrųjų yra? Ar 
supratusiems priimtina? Visos valdžios per dešimtį metų deklara

vo tą patį - Lietuva turi būti teisinė valstybė. Bet tai nuolat karto
jant, gali susidaryti įspūdis, kad valstybė gali būti ir ne teisinė. 
Tartum kokiam balsavimui iškeliamas klausimas. O iš tikrųjų, 
jeigu jau valstybė - tai teisinė, nes tvarkoma įstatymais. O ta teisė 
nėra jau tokia paini ir sudėtinga kaip kartais išpučiama ir nušvie
čiama. Kas norėtų daugiau gilintis į teisinius aktus bei atskiras 
įstatymų pastraipas, kam rūpėtų, kas ir kodėl tuo reikalu pasako
ma ir nusprendžiama - pirmiausia turėtų atsiminti, kad bet ko
kios teisės pagrindas yra teisingumas, sąžiningumas, rimtas įstaty
mų vykdymas, vienodai privalomas ir įstatymų leidėjams, ir eili
niams piliečiams. Šitoje vietoje, deja, pastebima nemažai sutriki
mų. Pasigirsta balsų, kad įstatymuose ne viskas gyvenimiška, at
seit kai kurios vietos padvelkia seniena, ir kaip tokios šių dienų 
piliečiams nepriimtinos. Kai kuriais atvejais su tuo galima ir su
tikti, bet kalbant apie teisės bei moralės pagrindus, klaidinga kel
ti klausimus apie gyvenimišką sąžiningumą. Negi galėtų būti ko
kie du sąžiningumai - gyvenimiškas ir negyvenimiškas? Sakykim, 
pirmasis seniems, o antrasis jaunimui. Aišku, kad ne. Blogiausia, 
kai viską savotiškai apipina paprasčiausias savanaudiškumas pra
dedant pavieniais asmenimis ir baigiant politinėmis grupuotėmis. 
Lietuvos spauda vis dar nenustoja apie tai rašiusi. Kad ir tas paja
mų deklaravimo įstatymas visų kadencijų seimūnams atrodė ne
skubus, gal net antraeilis reikalas. Turbūt pagrįstai tvirtinama, 
kad įstatymo parengimas vis būdavo stabdomas, kad valdantieji 
spėtų išgraibstyti visą valstybės turtą. Ką tad bekalbėti apie že
mesnes visuomenės pakopas? Ar kas nors keisis šitame naujai iš
rinktame seime, sunku dar pasakyti. Kol kas ryšku tik tai, kad ko
mitetai tik reikalauja lėšų savo atstovaujamoms sritims. O iš kur 
tų lėšų paimti, girdi, tai vyriausybės reikalas. Užtat seimo narys 
Alg. Salamakinas ir šūktelėjo: “Tokio neatsakingumo nesu ma
tęs”. Tikrai reikėtų vieną kartą praregėti ir atskirti, kur kenkiame 
ir kuriame. Č.S.

______ KANADOS ĮVYKIAI_______

Kanados ekonomija dar stipri

Savaitė Lietuvoje

Finansų ministeris P. Mar
tin sako, kad Alianso partijos 
vadovas S. Day be reikalo kana
diečius gąsdina, jog ekonomija 
smunka. Anot jo, Kanados eko
nomija yra du kartus stipresnė 
negu Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Jam pritarė ir kiti ekonomis
tai sakydami, kad politikai ne
turi būti pesimistai ir be reikalo 
nejaudinti piliečių.

Ginkluotos pajėgos bus pa
tenkintos, nes gaus 600 milijonų 
dolerių ir galės įsigyti naujos 
ginkluotės bei pagerinti karių 
aprūpinimą, nes per daug jau 
buvo apkarpytas karinis biudže
tas. Buvo sumažintas laivynas, 
oro pajėgos ir karių skaičius. 
Trūko lėktuvų ir sraigtasparnių 
eiliniams sargybų skrydžiams 
bei gelbėjimo užduotims. Rei
kia atnaujinti ir naikintuvų es
kadriles, ir įsigyti keletą nard- 
laivių.

Papurtė žemės drebėjimas, 
nors pats centras ir nebuvo Ka
nadoje, bet 60 mylių į pietus 
nuo Seattle miesto. Sakoma, 
kad tai buvo stipriausias drebė
jimas 52 metų laikotarpyje. Be
sirūpinantys žemės drebėjimų 
eiga teigia, kad vieną dieną gali 
įvykti dar stipresnis žemės dre
bėjimas, nes tos vietovės yra ge

ologiniai nepastovios. Du geo
loginiai sluoksniai Šiaurės Ame
rikos ir Juan de Fuca trinasi ir 
sukelia eilę žemės drebėjimų. 
Jeigu Seattle mieste vienas mi
rė, eilė buvo sužeistų ir padary
ta milijoninių nuostolių, tai pie
tinė Britų Kolumbijos sritis 
Vankuverio miestas beveik ne
nukentėjo.

Kanados sveikatingumo in
formacijos institutas iš gautų ty
rimų duomenų teigia, kad vyrų 
du kartus daugiau su širdies ne
galavimais ir priepuoliais paten
ka į ligonines negu moterų. Dar 
neaišku, kodėl taip yra, bet vy
rai dažnai ilgiau išbūna ligoni
nėse. Tyrimų tikrumą patvirtina 
Kanados širdies ligų ir priepuo
lių fondo darbuotojas, kardiolo
gas dr. B. Atsromson.

Kanada nepamirš įsiparei
gojimų švarinti aplinką, sako 
gamtos išteklių ministeris R. 
Goodale. Išgavimas iš naftingo 
smėlio alyvos, padidintas išsiun
timas į Jungtines Amerikos 
Valstybes alyvos gaminių ir 
gamtinių dujų, jokių būdu nesu
mažins valstybės įsipareigojimų 
sumažinti išmetamų į orą įvairių 
dujų, kurios patekusios į atmos
ferą kelia žemės rutulio tempe-

(Nukclta j 8-tą psl.)

Jo Eminencija kardinolas AUDRYS JUOZAS BAČKIS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, gauna iš 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II kardinolo ženklus

Kardinolų iškilmės Romoje
Tarp naujai paskirtų 44 kardinolų buvo ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas 

AUDRYS JUOZAS BAČKIS ir Rygos arkivyskupas JANIS PUJATS
KUN. E, PUTRIMAS

Š.m. sausio 21 d. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II paskelbė naujų 
kardinolų sąrašą, kurį kiek vė
liau papildė antruoju sąrašu. 
Vasario 21-22 d.d. Šv. Petro 
aikštėje Romoje įvyko kardino- 
liškų žymenų įteikimas, daly
vaujant gausiai miniai tikinčių
jų, suvažiavusių iš įvairių pasau
lio kraštų. Vien iš Lietuvos da
lyvavo per 200 maldininkų.

Į Romą atvyko samdytas 
Lietuvos lėktuvas, kuriuo atskri
do Lietuvos vyskupai, kunigai, 
kardinolo giminės ir svečiai. 
Taip pat keturis autubosus buvo 
suorganizavusi Lietuvos katali- 

• kių moterų organizacija.
Trečiadienį, vasario 21, 10. 

30 v.r., vyko apeigos Šv. Petro 
aikštėje. Dalyvavo visi kardino
lai, 1000 vyskupų, 10,000 daly
vių, diplomatinis korpusas prie 
Vatikano. Popiežius pristatė 
naujus kardinolus, įskaitant Vil
niaus arkivyskupą A.J. Bačkį ir 
Rygos arkivyskupą J. Pujats. 
Popiežius kiekvienam įteikė 
purpurinę pijusę ir biretę, reiš
kiančią pasiryžimą kovoti už tie
są ligi mirties.

Vakare visų kardinolų pa
gerbimas vyko Vatikane, kardi
nolo Bačkio - iškilmingoje “Sa
la di Benedizione” - Palaimini
mų salėje. Lietuvos televizija, 
CNN ir kitos Europos televizijų 
bei žinių agentūros plačiai rodė 
apie arkivyskupą A. Bačkį, kaip 
vieną iš trijų lietuvių kardinolų 
naujaisiais laikais.

Ketvirtadienį, vasario 22, 
10.30 v.r. buvo atnašaujamos 
Mišios Šv. Petro aikštėje. Po pa
mokslo kiekvienam kardinolui 
buvo įteiktas žiedas. Tą vakarą 
“Villa Lituania” - Šy. Kazimie
ro kolegijos svečių namuose bu
vo surengtas priėmimas, į kurį 
buvo sukviesta daugiau kaip 200 
svečių. Jį organizavo prelatas A. 
Bartkus, Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius. Naujasis kardino
las A. J. Bačkis studijų metu gy
veno popiežiškoje Šv. Kazimie
ro kolegijoje.

Svečių tarpe buvo Lietuvos 
kultūros ministeris A. Kėvišas 
su žmona, Lietuvos ambasado
riai Vatikanui ir Italijai, buvęs 
Vatikano nuncijus Lietuvai 
arkivyskupas Garcia, Vatikano 
nuncijus Albanijai arkivysk. J. 
Bulaitis, Latvijos kardinolas Ja
nis Pujats, kardinolo Bačkio 
brolis (buvęs Lietuvos ambasa
dorius Prancūzijai) Ričardas 
Bačkis su šeima, draugai iš Va
tikano; Italijos ir Prancūzijos, 
kur jie užaugo, PLB atstovai G. 
Žemkalnis ir kun. E. Putrimas, 
kuris atstovavo KLB ir Kanados 

lietuvių katalikų kunigų vie
nybei.

Naujojo kardinolo pagerb- 
tuvėse “Villa Lituania” patalpo
se prel. A. Bartkus, kaip šeimi
ninkas - Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius, tarė sveikinimo 
žodį. Štai jo kalba:

“Kardinolui Pacelli (jis vė
liau buvo ištinimas popiežiumi) 
kartą buvo pranešta, kad apie jį 
nepalankiai kalba kai kurie 
žmonės. Kardinolas nusišypsojo 
ir pasakė: “Nesirūpinkite, kas 
apie jus kalbama, verčiau rūpin
kitės, ką apie jus žmonės galvo
ja!” Eminencija, ką apie jus gal
vojame, tai ir kalbame, ne lik šį 
vakarą, bet visada. Jūs tai žino
te. Esate susietas su šia įstaiga 
nuo penkiasdešimt septintųjų 
metų. Jūsų kunigiškas kelias čia 
atsiskleidė. Kitą mėnesį švęsite 
keturių dešimtmečių kunigystės 
jubiliejų: “SUB TUUM PRAE- 
SIDIUM - DIEVO MOTINOS 
GLOBOJE”, kaip skelbiate sa
vo herbo šūkyje.

Ir aš esu šios įstaigos auklė
tinis, su Jumis kartu čia gyvenęs 
ir studijavęs. Dabar esu rekto- 
rius. Skirtingas nuo anų laikų 
yra kolegijos veidas. Anuomet 
buvome iš įvairių kraštų. Dabar 
visi esame iš Lietuvos. Tačiau 
tie patys yra mūsų rūpesčiai: no
ras gyventi prasmingai, dirbti 

Jo Eminencija kardinolas AUDRYS JUOZAS BAČKIS ir J.E. Latvijos 
kardinolas JANIS PUJATS “Villa Lituania” patalpose Romoje

Bažnyčios ir Tėvynės labui. 
Jūsų Eminencija,
Garbusis Kauno Metropolite, 
Brangieji Ekscelencijos vyskupai, 
Didžiai gerbiamas pone Ministeri, 
Broliai kunigai, 
Sesės ir broliai vienuoliai, 
Mieli svečiai iš toli ir iš arti!

Šia iškilminga proga, kai vi
si džiaugiamės, didžiuojamės, 
dėkojame Dievui ir Šventajam 
Sostui, kolegijos vardu sveikinu 
Jus, Eminencija Kardinole, o 
taip pat sveikinu ir visus Jūsų 
Eminencijos bei kolegijos gar
bingus svečius.

Atsimenu, ką šviesaus atmi
nimo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius sakė Metropolitui 
Bačkiui jo įžengimo į Vilniaus 
sostą proga: palygino jį su sau
lute.

Tu, Saulute, dar labiau 
Svieski ir šildyki Vilniuje, Lietu
voje, visur! Ir - ne vien lietu
viams!”

Vasario 23, penktadienį, 
įvyko kardinolų audiencija pas 
Šv. Tėvą. Po jos paaiškėjo, kad 
kardinolui A. J. Bačkiui, pagal 
seną tradiciją, paskirta Jėzaus 
Gimimo šventovė Romoje, ne
toli Šv. Kazimiero kolegijos.

Lietuvoje naujojo kardinolo 
pagerbtuvės įvyko kovo 4, sek
madienį, Vilniaus arkikatedro- 
je-bazilikoje.

Nekandidatuos 2002 m.
BNS/LGTIC skelbia, kad 

opozicinės konservatorių parti
jos vadovas Vytautas Landsber
gis pranešė nusprendęs nedaly
vauti 2002 metų pabaigoje vyks
iančiuose Lietuvos prezidento 
rinkimuose. Jis kandidatavo 
1997 m., tačiau nepateko į ant
rąjį turą, kuriame rungėsi so
cialliberalų vadas Artūras Pau
lauskas ir dabartinis prezidentas 
Valdas Adamkus. . Prieš tai, 
1993 m., V. Landsbergis rėmė 
Stasį Lozoraitį, kuris pralamėjo 
Algirdui Brazauskui. Pastarai
siais metais V. Landsbergis ne
patekdavo į populiariausių Lie
tuvos politikų ir veikėjų dešim
tukus.

Konservatorių partijos pre
zidiumo posėdyje vasario 12 d. 
buvo nutarta siūlyti partijos ta
rybai rengti pirminius atrankos 
rinkimus partijos viduje, balsuo
jant skyriuose ir apskričių kon
ferencijose. Tikimasi tokiu me
todu stiprinti demokratinį pro
cesą, padėti apsipręsti ir kitų 
dešiniųjų partijų nariams bei rė
mėjams, bei formuoti platesnį 
dešinįjį demokratinį frontą.

Naujas ambasadorius
ELTA/LGTIC žiniomis, va

sario 28 d. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus Lietuvos ne
paprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Meksikai pa
skyrė Vygaudą Ušacką, kuris 
nuo kovo 5 d. pakeis iš šių pa
reigų atšauktą Stasį Sakalauską.

V. Ušackas, buvęs užsienio 
reikalų viceministeris ir vyriau
siasis derybininkas dėl narystės 
Europos sąjungoje, ruošėsi nau
jam paskyrimui rengdamas susi
tikimus su visuomenės ir verslo 
atstovais įvairiuose Lietuvos 
miestuose, lankėsi Varšuvoje. 
Jis ten domėjosi lenkų diploma
tų patyrimu Amerikoje, tikisi 
Amerikos lenkų paramos Lietu
vos pakvietimui į ŠAS (NATO). 
Jų bendruomenės atstovai yra 
pareiškę, kad padės siekti Lie
tuvos pakvietimo į šią organiza
ciją, rašo BNS/LGTIC.

Sutartis su Vokietija
Vilniuje vasario 23 d. Vo

kietijos federacinės respublikos 
ir Lietuvos vidaus reikalų minis
terial Otto Schilly bei Vytautas 
Markevičius pasirašė tarpvy
riausybinę sutartį dėl bendra
darbiavimo kovojant su nusi
kalstamumu, terorizmu ir kitais 
sunkiais nusikaltimais. Kaip ra
šo ELTA/LGTIC, O. Schilly pa
lankiai įvertino abiejų valstybių 
bendradarbiavimą teisėsaugos 
srityje.

Sutartis leis dar geriau de
rinti turimą informaciją, žinias 
kovojant su organizuotu nusi
kalstamumu. Susitikime minis
terial aptarė kai kuriuos opius 
prekybos žmonėmis klausimus. 
Pasirašius sutartį, Lietuvos spe
cialiosios tarnybos galės tiesio
giai, taip pat Užsienio reikalų 
ministerijos, diplomatinių kana

Šiame numeryje 
Kas stabdo ir kenkia?

Įsisenėjęs palinkimas žvilgčioti į rytinį kaimyną
Kardinolų iškilmės Romoje

Vilniaus arkivyskupas A.J. Bačkis iš Šv. Tėvo gavo kardinolo ženklus
Estija, pirmaujanti daugelyje sričių 
Estijos nepriklausomybės 83-ji šventė

Ukraina grumiasi su rusišku paveldu
Nelengva ukrainiečiams atsispirti Maskvos propagandai 

Lietuvos prezidentas Čikagoje
Prezidentas Valdas Adamkus dar neapsisprendęs dėl kitos kadencijos 

Didysis lietuvis Vladas Pūtvis III 
Pūtvio-Putvinskių namuose buvo kuriami Lietuvos ateities planai 

Švyturys, šviečiantis ir po 200 metų
Vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejinė gimimo sukaktis 

“Vakar, šiandien, visuomet”
Ambasadoriaus dr. Vytauto Dambravos knyga 
Pasaulinio masto smuikininkas - vilnietis

Vilniaus Smuiko dienose paminėtas Jašos Heifeco 100-sis gimtadienis

lų pagalbos bendradarbiauti su 
kolegomis iš Vokietijos nelega
lios prekybos klausimais.

Paskirtas ūkio ministeris
Kaip praneša ELTA/LGTIC, 

vasario 15 d., prezidento Valdo 
Adamkaus įsakymu, Klaipėdos 
meras, Liberalų sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas Eugenijus 
Gentvilas nuo kovo 2 d. paskir
tas naujuoju Lietuvos ūkio mi- 
nisteriu. Jis teigė nekeisiąs vyk
domų reformų krypties nei vice- 
ministerių.

Gimęs 1960 m. Telšiuose, 
E. Gentvilas 1990 m. išrinktas 
Aukščiausiosios Tarybos - At
kuriamojo seimo deputatu, 
1991-1992 m. buvo Atkuriamo
jo seimo seniūnas. Apsigynė 
mokslų daktaro disertaciją 1993 
m., dvejus metus dirbo bendros 
Lietuvos ir JAV įmonės direk
toriumi, o nuo 1997 m. - Klai
pėdos miesto meru. Į Lietuvos 
liberalų sąjungą įstojo 1993 m., 
nuo 1996 m. iki 1999 m. pabai
gos buvo partijos pirmininku.

Lankėsi Kroatijos delegacija
Vasario 26-27 d.d. pirmą 

kartą Lietuvoje lankėsi Kroati
jos respublikos parlamentinė 
delegacija, praneša ELTA/LG
TIC. Ją su vadovu, Kroatijos at
stovų rūmų pirmininku Zlatko 
Tomčič priėmė prezidentas 
Valdas Adamkus. Buvo aptarta 
abiejų valstybių euroatlantinė 
integracija, dvišalių ryšių plėtra 
ir santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis. Kroatijos parlamen
to pirmininkas siūlė glaudžiau 
bendradarbiauti rengiant ir lavi
nant turizmo pramonės perso
nalą, o V. Adamkus ragino Kro
atiją aktyviau plėtoti verslo ry
šius su Lietuva. Delegacija taip 
pat susitiko su krašto apsaugos 
ministeriu Linu Linkevičiumi. 
Svečiai domėjosi Lietuvos pasi
rengimu narystei Šiaurės Atlan
to sąjungoje. Z. Tomčič tarė 
sveikinimo žodį Lietuvos seime.

Spartins įstojimo eigą
Vasario 12 d. vyko derybų 

dėl narystės Europos sąjungoje 
(ES) delegacijos posėdis, rašo 
BNS/LGTIC. Jame apsvarstyti' 
prašymai dėl pereinamųjų lai
kotarpių ir rezervacijų pen
kiuose derybiniuose skyriuose - 
Laisvo prekių judėjimo, Laisvės 
teikti paslaugas, Laisvo kapitalo 
judėjimo, Transporto politikos 
ir Aplinkos apsaugos. Posėdžiui 
pirmininkavo derybų delegaci
jos vadovas, Užsienio reikalų 
ministeris Antanas Valionis ir 
vyriausiasis derybininkas dėl na
rystės ES, Europos komiteto ge
neralinis direktorius Petras Aušt- 
revičius. Lietuvos politinių par
tijų susitarimas paspartinti įsi
jungimą į ES bei palankūs nau
jausi Europos komiteto vertini
mai apie Lietuvos daromą pa
žangą suteikė galimybę per
svarstyti kai kurių skyrių perei
namųjų laikotarpių trukmę ir 
tikslingumą. RSJ
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Ukraina grumiasi su rusišku paveldu

Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. V. Kaminskas ir 
Liublino universiteto rektorius 
prof. A. Scostek sausio 30 d. Kau
ne pasirašė mokslinio, pedago
ginio, kultūrinio ir dvasinio ben
dradarbiavimo sutartį. Pasirašy
me dalyvavo taip pat Kauno arki
vyskupas S. Tamkevičius, S J, ir 
VDU Katalikų teologijos fakulte
to dekanas doc. dr. mons. V. 
Vaičiūnas. Pastarasis pabrėžė 
ypatingą Liublino universiteto 
palankumą Lietuvai. Tikimasi, 
kad pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis padės gerinti studijų bei 
tyrimų kokybę, plėtoti akademi
nes programas, dalytis patirtimi 
abiejų universitetų dėstytojams ir 
studentams. VDU Katalikų teo
logijos fakultetas dar palaiko 
ryšius su Krokuvos, Varšuvos kar
dinolo Višinskio, Popiežiškuoju 
Gregoriaus, Laterano, Frankfur
to prie Maino, Liuveno universi
tetais.

Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre studentų ateitininkų 
sąjunga vasario 3 d. surengė kon
ferenciją “Prano Dovydaičio ‘Pa
matiniai klausimai’ šiandien”. Jo- 

,je dalyvavo ir Kauno arkivysku
pas S. Tamkevičius, SJ. Lietuvos 
ateitininkų federacijos pirm. V. 
Abraitis džiaugėsi akademinio 
jaunimo sumanymu grįžti prie 
ateitininkijos steigėjo ir auklėtojo 
Prano Dovydaičio idėjų, paskelb
tų prieš 90 metų. Arkivyskupas 
savo žodyje svarstė, kodėl svarbu 
pažvelgti į Prano Dovydaičio “Pa
matinius klausimus”, atkreipda
mas dėmesį į susvetimėjusią, iški
lių asmenybių neturinčią visuo
menę. Ateitininkai turį išsiugdyti 
tvirtą pasaulėžiūrą. Arkivyskupo 
iškeltos mintys ir kiti klausimai 
buvo diskutuojami ir ieškoma at
sakymų. Ypač karštai buvo pa
liesta socialinių problemų svarba 
visuomenėje. Diskusijoms vado
vavo dr. P. Subačius ir studentas 
D. Jankauskas. Popietėje dar bu
vo svarstoma, kaip įgyvendinti 
savo idealus, kokia veikimo for
ma būtų šiandien geriausia. 
Šioms svarstyboms vadovavo 
vyriausybės patarėjas religijos 
klausimais P. Plumpa, Kauno ar
kivyskupijos Jaunimo centro 
referentas A. Kučikas, R. Aušro
tas ir Ateitininkų federacijos ta
rybos narė E. Pundziūtė. Konfe
rencija baigta Mišiomis, atnašau
tomis ateitininkų dvasios vadovo 
vysk. J. Kaunecko.
4^X^X^K^X^>U<?X^>X^X^>X^X^X^X.

Šventosios uoste, netoli Palangos, 
statoma šventovė. Jos statybai va
dovauja klebonas kun. Vidmantas 
Gricius

Vilniuje vasario 4 d. buvo pa
minėta Pašvęstojo gyvenimo die
na. Mišios, aukojamos kardinolo 
A. J. Bačkio Vilniaus arkikated
roje bazilikoje, pradėtos daugiau 
nei šimto Vilniaus arkivyskupijos 
seserų vienuolių procesija. Po 
Mišių Vyskupų namuose seselės 
džiaugėsi galėjusios vienos pir
mųjų pasveikinti naują kardinolą. 
Pastarajam įteikta 22 įvairiaspal
vių žiedų puokštė, simbolizavusi 
dvidešimt dviejų moterų vienuo
lių kongregacijų misijas Vilniaus 
arkivyskupijoje. Kardinolas ta 
proga pasidalijo mintimis apie 
vienuolių vaidmenį Katalikų Ben
drijoje. Su vidiniu vienuolinio gy
venimo atsinaujinimu supažindi
no Lietuvos moterų vienuolijų 
aukštesniųjų vyresniųjų konferen
cijos pirm. A. Dalgėdaite, CR. Po 
to vyko vaišės - agapė.

Lietuvos dailės muziejuje 
sausio 17 d. įvyko “Lietuvos Eu
charistiniai kongresai - tradicijos 
ir atsinaujinimo keliu” kultūros 
renginys. Jis buvo pradėtas Kau
no sakralinės muzikos mokyklos 
choro “Pastoralės” sugiedota gies
me lotynų kalba. Parodytos iš
traukos iš vaizdajuostės apie Lie
tuvos II Eucharistinį kongresą 
(LĖK). Įvadinį žodį tarė Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius R. 
Budrys, nurodydamas šio rengi
nio tikslą - atskleisti eucharisti
nių kongresų tradiciją bei reikš
mę. Gausiems dalyviams kalbėjo 
LĖK organizacinio komiteto pir
mininkas Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius, SJ. Pasak arkivys
kupo, per paskutinį dešimtmetį 
Lietuvos žmonės pasuko skirtin
gais keliais: vieni pripildė tradici
nes šventoves, kiti pasirinko nau
jus, kartais pavojingus religinius 
judėjimus. Daugelį patraukęs tik
ras ir netikras vakarietiškas žave
sys. Daugelis žmonių norėję, kad 
Jubiliejinių metų centriniam as
meniui - Jėzui Kristui būtų su
rengta graži šventė. Taip ir buvo 
suorganizuotas Eucharistinis 
kongresas. Taip pat kalbėjo Baž
nyčios istorikė L Vaišvilaitė, at
skleisdama eucharistinių kongre
sų istoriją ir jų poveikį tikintie
siems.

Ekumeninės pamaldos sau
sio 24 d. įvyko Vilniaus evangeli
kų liuteronų šventovėje, Jose da
lyvavo liuteronų vyskupas J. Kal- 
vanas, ortodoksų metropolitas 
Chrizostomas, katalikų vyskupas 
J. Boruta, SJ, evangelikų refor
matų kunigas T. Šernas. Kalbėjo 
visi pamaldose dalyvavę dvasiš
kiai. Vysk. J. Kalvanas, kalbėda
mas apie dabartinę tikinčiųjų 
būklę, pažymėjo, kad yra per sun
kūs teologiniai, doktrininiai laga
minai ir todėl per trumpą laiką 
neįmanoma pasiekti vienybės. 
Lyg atsakydamas į vysk. Kalvano 
mintį, vysk. J. Boruta, SJ, paste
bėjo, jog krikščionys šiandieną 
nėra tokie vieningi, kokius norėtų 
matyti Dievas. Jis taip pat ragino 
įveikti priešiškumą tarp kitaip ti
kinčių, remti vieni kitus tikėjimu 
ir malda. Ortodoksų patriarchas 
apgailestavo, kad šiandien negali
ma džiaugtis tikinčiųjų gausumu. 
Jei visi eitų pas Kristų, atsirastų ir 
suartėjimas vienų prie kitų. Visi 
Lietuvoje gyvenantys gali būti 
broliais, seserimis ir ganomaisiais 
Jo dieviškos Bažnyčios. Evangeli
kų reformatų kun. T. Šernas pa
brėžė būtinybę kiekvienai religijai 
skelbti Kristaus Evangeliją visam 
pasauliui. Visi šiose pamaldose 
dalyvavę giedojo, kalbėjo Nikėjos 
tikėjimo išpažinimą, meldėsi už 
krikščionių vienybę viešpaties iš
mokyta malda “Tėve mūsų”.

Vilniaus senamiestis nuo Gedimino pilies. Viduryje - Šv. Kazimiero šventovė su karališku vainiku
Nuotr. G. Kurpio

Estija, pirmaujanti daugelyje sričių
Estijos valstybės nepriklausomybės 83-ųjų metinių proga

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Estijos pakvietimas derybų 

dėl narystės Europos sąjungoje, 
drauge su pirmąja šešių šalių - 
kandidačių grupe prieš kelerius 
metus, nepakvietus Lietuvos, 
užgavo kai kurių politikų ambi
cijas: Europos komisijos išvados 
nebuvusios visiškai objektyvios, 
mes nesame prastesni. Tačiau 
pagal daugelį ekonominio ir so
cialinio gyvenimo rodiklių Esti
ja prieš mus pirmauja: ūkio au
gimo tempai didesni, prekybos 
balansas labiau orientuotas į 
Vakarus, Vakarų investicijos, 
tenkančios vienam gyventojui, 
pranoksta tas pačias investicijas 
Lietuvoje, korupcija valdžios 
struktūrose mažesnė, socialinė 
visuomenės diferenciacija ne to
kia ryški, interneto naudojimas 
net kelis kartus didesnis nei 
Lietuvoje, estai - -viena labiau
siai skaitančių ir apsiskaičiusių 
Europos tautų.

Tų pranašumų sąrašą gali
ma būtų tęsti. Net ir sugebėjimu 
pagauti pasaulio žiniasklaidos 
dėmesį estai mus pranoksta. 
Mūsų pasyvumas šioje srityje le
mia tai, kad šiandien Lietuva la
biausiai “garsėja” reketininkų 
“žygiais” Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje arb.a nepaliaujamai 
“skamba” kaip nors su holo
kausto problematika susijusia
me kontekste. Tuo tarpu estams 
būdingos aiškiai sąmoningos, 
aktyvios ir iš esmės pozityvios, 
tegu kartais ir kiek kontroversi
nės, pastangos teigiamai prista
tyti Estiją pasauliui. Pavyzdžiui, 
Estijos prezidentas L. Meris su
geba išreklamuoti savo valsty
bės pasiekimus net Talino oro 
uosto moderniai įrengtame tua
lete, surengdamas čia spaudos 
konferenciją, o užsienio reikalų 
min. T. H. Ilvesas nestokoja 
drąsos ir bando ieškoti sociali
nės bei kultūrinės argumentaci
jos tvirtinimams, kad Estija yra 
ne Baltijos, bet prokomunistinė 
Skandinavijos valstybė. Repre
zentatyviai išleistoje knygoje 
“Estonia: A Land of Human 
Dimensions”, Estijos užsienio 
reikalų min. rašo, kad Skandi
navijos šalys yra mažiausiai ko- 
rumpuotos valstybės Europoje. 

MIRTIES PRANEŠIMAS
Pranešame artimiesiems ir pažįstamiems, kad 

2001 m. vasario 21 d. mirė

a.a. VALERIJA GUSTAINIENĖ
Palaidota vasario 28 d., Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississauga, Ontario

Stasė ir Vytautas Mažeika

PADĖKA
A+A

ALBINAS PLIOPLYS
mirė 2001 m. vasario 16 d., palaidotas vasario 19 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.

Nuoširdžiai dėkoju velionies brolio giminėms iš 
Amerikos ir visiems, kurie palydėjo velionį į paskutinę 
poilsio vietą. Nuoširdus ačiū prel. Jonui Staškevičiui, ku
ris atnašavo gedulines Mišias už velionį Albiną ir palydėjo 
į kapines.

Dėkoju karsto nešėjams, taip pat visiems aukoju
siems Mišioms, atsiuntusiems gėles ir pareiškusiems už
uojautą. Ačiū L. Marcinkutei už vargonavimą ir gražų 
giedojimą per Mišias. Nuoširdi padėka M. Povilaitienei 
už aukų rinkimą Lietuvos sergantiems vaikučiams; V. 
Birštonui už skanų maisto pagaminimą. Ačiū ponioms už 
pyragus.

Pasilikus liūdinti žmona J. Plioplienė,
dukterėčios - Teresė ir Roma

“Jungtinė Karalystė yra tik 8 
vietoje. 15-ta yra Estija, poko
munistinė šalis, kurioje korupci
jos lygmuo yra žemesnis negu 
trijų Europos sąjungos valsty
bių”, sako T. H. Ilvesas. Lietu
voje panašios temos, deja, nei 
visuomenei įdomios, nei politi
kams įkandamos. Todėl nenuo
stabu, kad Vilniaus meras, nuvy
kęs j Paryžių sužino, jog dauguma 
prancūzų puikiai žino Taliną, bet 
dažnas jų nustemba išgirdęs, kad 
yra toks miestas Vilnius.

Patinka mums tai ar nepa
tinka, bet istorijos laikrodžio ro
dyklių pasukti į priekį per jėgą 
negalima. Estų visuomenė pilie
tine prasme yra brandesnė, ir 
tai aiškus istorinės raidos, ypač 
per pastaruosius du šimtmečius, 
rezultatas. Carinė baudžiava Es
tijoje buvo panaikinta jau 1816, 
o pietinėje dalyje - 1819 metais. 
Jau 1857 m. buvo pradėtas leisti 
pirmasis savaitraštis estų kalba 
“Parų Postimes”. 1891 m. jis bu
vo perkeltas į Tartu ir, pakeitus 
pavadinimą į “Postimes”, tapo 
dienraščiu. Netrukus dienraštis 
tapo vadovaujančiu tautiniu es
tų sąjūdžio organu kelyje į ne
priklausomybę XX amžiaus 
pradžioje. 1892 m. Taline pra
dėtas leisti kitas tautinės min
ties dienraštis “Tallinna Teata- 
ja”, o 1903 m. pąsirodė socialis
tų organas “ĮJudised”. 1869 m. 
įvyko pirmoji tautinė estų dainų 
šventė, o XIX a. pabaigoje Ta
line buvo pastatyti ištaigingi 
operos rūmai karstų formos sto
gais, simbolizuojančiais nesėk
mingas rusifikacijos pastangas. 
1886 m. 98% estų naujokų rusų 
kariuomenėje mokėjo skaityti ir 
rašyti, o 1939 m. Estijos valstybė 
jau buvo visiškai likvidavusi 
analfabetizmą.

O kur buvo tuo melu Lietu
va? Baudžiava, kuri Lietuvoje 
reiškėsi sunkesnėmis formomis 
nei Estijoje, buvo panaikinta 
faktiškai tik 1863-1864 m. Lie
tuvių kalba persekiota ir draus
ta dar keturiasdešimt metų - iki 
pat 1904 m. Lietuviškai spaus
dintas maldaknyges knygnešiai 
slapta gabeno per sieną iš Prūsi
jos, o J. Basanavičius iš Bulgari
jos, vėliau - su talkininkais iš 
Mažosios Lietuvos, redagavo 

pirmąjį nelegalų lietuvišką laik
raštį “Aušra”, tų pačių knygne
šių kontrabandos būdu vežami į 
Lietuvą. Kai estų miestiečiai 
vakariniais kostiumais rinkosi 
žiūrėti Talino valstybinėje ope
roje pastatytų spektaklių, lietu
vių valstiečiai Palangos svirne 
1901 m. slapta suvaidino pirmąjį 
lietuvišką spektaklį “Amerika ■ 
pirtyje”...

Šios paralelės - jokiu būdu 
nėra priekaištas lietuvių kultū
rai. Tai tik iliustracija, kokiomis 
skirtingomis sąlygomis ir sudė
tingomis aplinkybėmis vyko lie
tuvių ir estų tautų formavimosi 
procesas moderniaisiais laikais. 
Tačiau nepriklausomai nuo to, 
kiek tos sąlygos buvo sunkios ar 
neparankios, istorinio proceso 
išvados yra neapskundžiamos: 
šiandien esame tokie, kokie su
gebėjome išsilaikyti per karus, 
marus, okupacijas, kiek sugebė
jome subręsti negandų metais ir 
pasinaudoti laisvės valandų pa
laima savo žmogiškosios egzis
tencijos turiniui užpildyti.

Nors ir nesmagu, tačiau bū
tų neteisinga nepripažinti, kad 
Estijos valstybė buvo modernes
nė ir pažangesnė prieškario 
(1918-1940) nepriklausomybės 
laikotarpiu, jos visuomenė są
moningesnė ir atsparesnė rytie
tiškoms infiltracijoms sovietų 
okupacijos metais. Gerai prisi
menu Sąjūdžio laikus, kai ben
draujant su kolegomis estais iš 
jų Liaudies fronto, aiškiai buvo 
juntamas skirtumas. Estų sąjū
dis buvo giliai subrendęs iš apa
čios, kiekvienas eilinis estas bu
vo sąmoningas, apsisprendęs ir 
apdairus to “fronto karys”, mo
tyvuotas vertybių, pranokstan
čių formalios organizacijos vadų 
charizmą. Tuo tarpu lietuviška
sis išsivadavimo judėjimas rė
mėsi ne tiek “mažųjų brolių” pi
lietiniu sąmoningumu ir valsty
biniu subrendimu, kiek jų nea- 
peliaciniu pasitikėjimu.

Negalima paneigti lietuvių 
įsipareigojimo laisvės bylai ir jų 
milžiniško ryžto atiduoti už lais
vę viską. Sausio 13-oji tai patvir
tino. Tačiau lietuvių, daugiau 
emocinis, negu sąmoningomis 
valstybės kūrimo aspiracijomis 
paženklintas, įsipareigojimas pa
sirodė efektyvus kritinėse situa
cijose, bet pristigo aiškių orien
tyrų kai Sąjūdžio vadai nebetu
rėjo ko pasakyti, o kasdienybė 
reikalavo veiklaus veržlumo ir 
kantraus kūrybinio darbo iš 
kiekvieno valstybės piliečio. 
Mūsų politinio gyvenimo švy
tuoklė ėmė blaškytis nuo deši
nės į kairę ir vėl atgal, visuome
nei beprasmiškai ir tuščiai ginči
jantis, kurie - dešinieji ar kai
rieji - yra didesni tėvynės 
patriotai. Tuo tarpu estai, be 
didesnių nukrypimų į kraštutinu
mus, sugebėjo mobilizuoti visas 
pozityviąsias politines jėgas vals
tybės kūrimui ir išvengė per dide
lio vidinio susipriešinimo, stab
dančio Lietuvos visuomenės raidą.

Ar yra kas jungia Lietuvos 
visuomenę? Neatrodo, kad tas 
klausimas rimčiau domintų po
litikus, sociologus, žurnalistus. 
Politiniu pagrindu motyvuota 
poliarizacija skrodžia Lietuvos 
visuomenę iki pašaknų. Aštuo
nerius metus iš eilės Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų ben
drovė “Baltijos tyrimai” rengė 
reprezentatyvią Lietuvos gyven
tojų apklausą, siekdama nusta
tyti populiariausią metų žmogų. 
Visus aštuonerius metus “Metų 
žmogumi” buvo skelbiami poli
tikai. Tarsi nieko daugiau, išsky
rus politikų kovas, Lietuvos gy
venime per tuos metus nebūtų 
įvykę. Vienas tų politikų “Metų 
žmogaus” titulo nusipelnė net

(Nukelta j 3-čią psl.)

E. RINGUS
Atrodo vis dar nelabai tikra. 

Sienos vis dar nėra galutinai nu
statytos. Putin jau keletą kartų 
susitiko su Ukrainos prezidentu 
Kučma. Apie, jų pokalbius ma
žai skelbiama. Kijeve vyksta de
monstracijos su plakatais “Uk
raina be Kučmos”.

Prieš dešimt metų trijų sla
viškų respublikų vadovai - Jel- 
cin, Kravčuk ir Suškievič Bielo- 
viežos girioje, carų ir sovietinių 
viršūnių medžioklinėse, pasirašė 
slaptą sutarimą atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Iš jų tik Jelcin 
pajėgė išsilaikyti prie valstybinio 
vairo. Trumpiausiai nepriklau
soma išsilaikė Gudija. Po kelių 
blaškymosi metų Gudijoje atsi
rado oportunistas, kolchozo pir
mininkas, kuris su Maskvos pa
galba vėl bando prijungti Gudi
ją prie dabar jau rusiškos impe
rijos. Ar Ukrainos laukia pana
šus likimas? Dūma jau Jelcino 
laikais reikalavo panaikinti Bie- 
loviežos aktą ir patraukti Jelci
ną į teismą už išdavystę. Ukrai
niečiai pavojų mato ir bando jį 
atitolinti, kol pati Rusija dar nė
ra užtektinai stipri.

Slegianti praeitis
Per Ukrainos lygumas į Eu

ropą veržėsi įvairios tautos iš 
Azijos. Ją niokojo mongolai ir 
totoriai, trumpą laiką valdė Lie
tuvos kunigaikščiai, o ilgesnį lai
kotarpį - lenkai. Į nuniokotą 
Ukrainą viduramžiais bėgo įvai
rus elementas, norįs laisvai gy
venti jos plotybėse, nedirbti len
kiškiems ar kitokiems dvarpo
niams. Ukrainos stepėse susikū
rė visuomenė - kazokai. Po sun
kių kovų su lenkais XVII š. pa
baigoje kazokų vadas Chmiel- 
nicki prašė pagalbos iš Mask
vos. Broliška pagalba baigėsi 
įjungimu būsimon Rusijos im
perijon. Atgauti nepriklausomy
bę Ukraina bandė per Pirmąjį ir 
Antrąjį pasaulinį karą, tačiau 
nepavyko. “Perestrioka” Sov. 
Sąjungos baigtis vėl davė progą 
ukrainiečiams kurti nepriklau
somą valstybę. Kaip ir kitoms 
tautoms, pradžia nėra lengva.

Faktinai Ukrainai atsistoti 
ant tvirtų kojų yra kiek sunkiau 
negu kitiems kraštams, atsisky- 
rusiems nuo buvusios sovietinės 
imperijos. Ukrainos pramonė, 
energetika buvo labiau surišta 
su Rusija negu kitų respublikų. 
Tą priklausomybę Maskva ban
do išnaudoti ir versti Ukrainą 
sekti Gudijos pavyzdžiu. Rusi
jos gyventojų apklausa parodė, 
kad netgi eiliniai gyventojai 
remtų Rusijos valdovų pastan
gas vėl prijungti Ukrainą prie 
Rusijos. Tačiau reikia tikėtis, 
kad šiame istoriniame laikotar
pyje ukrainiečiai Chmielnickio 
klaidos nepakartos. Ukrainoje 
dar užtektinai yra gyvų piliečių, 
išgyvenusių Stalino kolchozines 
reformas, kai keli milijonai mirė 
nuo bado ir trėmimų į Sibirą. 
Tūkstančiai ukrainiečių vaikų, 
likusių be tėvų ir išaugusių įvai
riose vaikų stovyklose, dar atsi

Sv. Kazimiero šventovės Vilniuje didysis altorius

mena savo tragedijas. Juose už- 
silikusios žaizdos dar neužgijo. 
Jos skatins juos ir jų tėvus ne
susivilioti Maskvos pažadais.

Dabartinė būklė
Dabartinė Ukrainos būklė, 

kaip ir kitose nepriklausomose 
šalyse, yra sunki. Dėl Maskvos 
machinacijų energetikos srityje 
dažnai ištisos krašto dalys netu
ri užtektinai šilumos ir apšvieti
mo. Maskva dažnai baugina uk
rainiečius, kad dujų tiekimas 
bus visiškai sustabdytas, kad du
jų vamzdžiai bus tiesiami į Va
karų Europą per draugišką Gu
diją. Maskva reikalauja peržiū
rėti valstybines sienas ir įvykdyti 
gyventojų apklausą, kurioje jie 
galėtų pareikšti kam jie norėtų 
priklausyti - Rusijai ar Ukrai
nai. Maskva reikalauja, kad 
Krymo pusiasalis būtų grąžintas 
Rusijai, nes Chruščiovas netei
sėtai prijungė jį prie Ukrainos.

Ukrainiečiai artėjantį pavo
jų mato, nes jų kaimynas jau 
galutinai grįžo į Maskvos glėbį, 
ir pasaulis neparodė jokios pa
galbos. Sunki ekonominė krašto 
būklė silpnina gyventojų atspa
rumą ir pasipriešinimą rusiškai 
propagandai.

Visa tai stebėdami Vakarų 
Ukrainos gyventojai pradėjo va
dinamą “nurusinimo” veiklą. 
Prieš porą metų Lvive - Vakarų 
Ukrainos sostinėje pradėta ma
žinti rusiškas laidas televizijoje 
ir radijuje, rusiškų laikraščių 
skaičių, boikotuoti rusiškus 
teatrus ir kavines su rusiška mu
zika. Ši akcija paskatino kitas 
Ukrainos sritis, padrąsino seimo 
narius balsuoti už tautinį krašto 
atgimimą. Įvestas įstatymas, rei
kalaująs, kad valstybinė kalba 
būtų ukrainiečių visoje Ukrai
noje, kad ukrainiečių kalba bū
tų vartojama valstybinėse įstai
gose, kad visi dokumentai būtų 
rašomi ukrainiečių kalba.

Vakarų valstybės, bent pra
džioje, stengėsi padėti Ukrainai 
atsistoti ant kojų. Spaudoje teko 
skaityti, kad Ukraina gavo dau
giau pagalbos negu kitos atsi
skyrusios valstybės. Ta pagalba 
ilgainiui sumažėjo, kai įvairūs 
fondai ir finansinės įstaigos pa
stebėjo, kad jų pastangos ne
duoda laukiamų rezultatų. Ke
letas buvusių ministerių pabėgo 
į užsienį, nes buvo apkaltinti 
suktybėmis (vienas vicepremje
ras yra S. Francisco kalėjime).

Šiuo metu Ukrainos prezi
dentas yra kaltinamas žinia- 
sklaidos varžymu ir net vieno 
žurnalisto nužudymu. (Jo lavo
nas buvo rastas be galvos). Ta
sai žurnalistas dažnai kritikuo
davo dabartinį prezidentą Kuč
mą. Ši afera pavadinta “Kučma- 
gate”. Ji prasidėjo, kai vienas 
prezidento apsaugos narių per
davė opoziejos vadovui kasetę, 
kurioje buvo girdimos Kučmos 
užuominos apie reikalą pašalin
ti įkyrų žurnalistą. Kučma tokius 
įtarimus neigia ir vadina pro
vokacija. Jeigu taip, tai kas yra 
tos provokacijos užnugaryje?

mailto:tevzib@pathcom.com


Jo Eminencyq kardinolą AUDRĮ JUOZĄ BAČKĮ sveikina Vatikano valstybės sekretorius kardinolas 
SODANO priėmimo metu Vatikano salėje “Sala di Benedizione”

Naujasis kardinolas Lietuvos spaudoje 
“Lietuvos ryto” korespondentas Romoje Paulius Jurkevičius, 
dalyvavęs kardinolų iškilmėje, aprašė savo įspūdžius to 

dienraščio 2001 vasario 22 ir 24 laidose

Nerami naktis, gaubusi Vilnių
Paminėta Lietuvos gynėjų diena prasminga, jaudinančia programa

IGNAS MEDŽIUKAS

Losangeliečiai 1991 m. sau
sio 13 - Lietuvos gynėjų dienos 
- dešimtmetį paminėjo gausiai 
susirinkę sausio 14 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, kurioje 
pagrindinė kalba buvo Lietuvos 
gen. konsulo Vytauto Čeka
nausko. Savo kalbą pradėjo 
šiais žodžiais:

“Šiandieninis Europos že
mėlapis daugeliu aspektų buvo 
apibrėžtas nakties, prieš dešimt
metį neramiai gaubusios Vilnių, 
kada susidūrime tarp išsigandu
sios valdžios ir žmonių, įtikėju
sių savo siekių teisėtumu ir, var
dan laisvės pasiruošusių aukoti 
savo gyvybes, Sovietų Sąjunga 
pajuto savo bejėgiškumą”.

Jis aiškino, kad toks žygis 
sovietų jau seniai buvo supla
nuotas, tik buvo laukiama pra
nešimo iš aukščiau, kad galėtų 
sudaryti Lietuvos vyriausybę, 
pakeičiant Kremliaus statyti
niais. Planą vykdant, buvo nu
matyta užimti tris svarbiausius 
pastatus: televizijos bokštą, ra
dijo bei televizijos pastatą ir sei
mo rūmus. Lietuvos žmonės pa
stojo jiems kelią. Laisvę mylinti 
minia atsilaikė prieš automatais 
ginkluotus karius, nors 14 nar
suolių paaukojo gyvybes, o šim
tui buvo sužeisti.

Agresoriaus pasiųsti kariai 
vartojo sprogstamas kulkas 
prieš beginklę minią. Konsulas 
pateikė liudijimą Antano Saka
lausko, vieno iš to žiauraus įvy
kio dalyvių, kuris pasakojo, kad 
prieš minią judantį tanką norėta 
sustabdyti, nes nebuvo tikėta, 
kad jis važiuos ant beginklių 
žmonių. Tankas jam pervažiavo 
kojas ir sulaužė kaulus. Jis tada 
buvo 38 metų, augino 5 vaikus. 
Dabar dirba inžinierium. Vife- 
nas sūnus - moksleivis, trys sū
nūs - studentai, duktė baigusi 
mokslą ir žmona. Jos dirba mo
kytojomis, turėdamos vos keletą 
pamokų.

Antanas Sakalauskas, kovo
jęs sausio 13-ją dėl laisvės ir 
šiandien išlikęs tokiu pačiu ko
votoju. Jis sako, kad laisvė “vel
niškai sunkus dalykas - tai atsa
komybė”. Sakalauskas nesigaili 
to, kas įvyko. Suvokia, kad au

Prie Lietuvos seimo rūmų vaikai uždega žvakes, paminėdami dešimt
metį nuo sovietinių tankų puolimo televizijos bokšto ir 14-kos tautiečių 
mirtį. Šią nuotrauką įdėjo dienraštis “Los Angeles Times” 2001.11.19 
laidoje prie ilgo straipsnio apie Lietuvą, parašytą dienraščio bendra
darbio John Daniszewski. Laikraščio iškarpą atsiuntė prel. J. Kučingis
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iškeliavus amžinybėn, jos motiną, aitvarietę LAIMĄ 
MAČIONIENĘ, seserį LAIMĄ ir visus artimuosius už
jaučiame ir kartu liūdime -

Toronto teatras “Aitvaras”

kos nebuvo beprasmės. Jis tikė
jęs šviesia ateitimi, kurią, sako, 
turėsime susikurti patys...

Panašiai kalbėjo Loreta Šle- 
kienė, žuvusios Loretos Asana
vičiūtės draugė, kuriai tankas ir
gi sulaužė kojas. Ji, sukūrusi šei
mą, augina du vaikučius. Ji sa
ko, kad sausio įvykiai pakeitė 
jos pasaulėvaizdį, nes ji suvoku
si gyvenimo prasmę, nepriklau
somybės kainą, atsakomybę. Sa
ko, atradusi tikėjimą ir pasi
kliaujanti Dievu, o visa kita yra 
laikina ir materialu. Loretai 34 
metai. Dėl sunkių sužalojimų 
skaudžiai jaučia sveikatos sutri
kimus, bet džiaugiasi, ką Lietu
va pasiekė, ir sako, kad dabar 
mokomės gyventi pagal naujus 
dėsnius, bet teksią dar daug 
mokytis.

Konsulas suminėjo prof. E. 
Gudavičiaus nuomonę: sausio 
13-ji yra tragedija, bet ir pergalė 
pasaulinio demokratinio judėji
mo. “Ar tauta šiandien yra pasi
ruošusi parodyti savo patriotiz
mą, kaip tada prieš dešimtį me
tų?” - Konsulas kėlė klausimą. 
“Ką reiškia tautai ir valstybei 
per dešimtmetį netekti apie 
230,000 žmonių ne trėmimu, 
bet laisvo pasirinkimo keliu? 
Kiek iš jų kada nors grįš į gim
tuosius namus? Tikėkime, kad 
patriotizmas niekur neišnyko, 
kad jis dar tebėra žmonių širdy
se, tik kažkodėl rodyti jį nepato
gu. O reikėtų.

Jaunimas žuvusių gretose
Patys jauniausieji televizijos 

bokšto gynėjai buvo septyniolik
mečiai Ignas Šimulionis ir Da
rius Gerbutavičius, gyvenantys 
Karoliniškėse; priklausė Vil
niaus Karaliaus Mindaugo šau
lių rinktinei “Geležinio vilko” 
kuopai. Virginijus Druskis, 21 
m. žuvęs viens pirmųjų prie TV 
bokšto, technolbgijos universi
teto studentas. Jo vardu pava
dinta Karoliniškėse gatvė. Ro
landas Jankauskas, 22 m., gyve
nęs Lazdynuose, studijavo ra- 
dioelektrotechniką; sutraiškytas 
šarvuočio. Jis buvo tarnavęs.tre- 
jus metus sovietų karo laivyne. 
Vidas Maciulevičius, 24 m. vil
nietis, žuvo nuo agresorių auto
matinių šautuvų kulkų. Jo ir Ig

no Šimulionio vardai yra įam
žinti Sausio 13-sios vidurinėje 
mokykloje. Rimantas Juknevi
čius, 24 m. marijampolietis, stu
dijavo radioelektrotechniką Kau
ne. Titas Masiulis, 29 m. kau
nietis, paimtas į sovietų kariuo
menę ir gavęs komjaunuolio bi
lietą Leningrade jį sudraskė ir 
išmetė. Dirbo statybose. Alvy
das Matulka, priklausęs 30-me- 
čių kartai, rokiškėnas, mirė prie 
seimo budėdamas.

Panašaus amžiaus Alvydas 
Kanapinskas, kėdainiškis, žuvo 
prie radijo ir televizijos pastato 
Konarskio gatvėje nuo sovietų 
sprogmens. Vytautas Kancevi- 
čius, dar pusamžio nesulaukęs, 
kulkų pervertas, dar 40 dienų 
kovojo dėl gyvybės. Vytautas 
Vaitkus, tokio pat amžiaus, 
agresorių kulka palietė jo širdį. 
Apolinaras Povilaitis, 50 m., gy
venęs Lazdynuose, žuvo nuo au
tomatų šūvių. Algimantas Kava- 
liukas, 50 m., gyvenęs Karoliniš
kėse, tanko sutraiškytas. Loreta 
Asanavičiūtė, grojusi akordeo
nu, gražiai dainavusi, sutraišky
ta tanko. Jos vardu pavadinta 
Vilniuje gatvė, kurioje ji gyve
no. Ir šimtai gynėjų buvo dau
giau ar mažiau sužaloti. Kiti li
ko visam amžiui invalidais.

Žuvusiųjų sąrašą perskaitė 
Aušra Venckutė. Jie pagerbti 
susikaupimo minute.

Prof. Baškauskaitė
Kalifornijos (Northridge) uni

versiteto profesorė Liucija Baš
kauskaitė, pasižymėjusi moksli
ninkė, Upsalos universiteto 
mokslinė bendradarbė Švedijoje 
ir kitur, atvykusi į Lietuvą daly
vavo Vytauto Didžiojo universi
teto atkuriamajam senate; 1990- 
1992 m. buvo šio universiteto 
prorektorė.

Jai teko atlikti svarbų infor
macijos darbą 1991 m. sausio 13 
d. sovietinei kariaunai vartojant 
žiaurias priemones prieš be
ginklius gynėjus, užėmus Televi
zijos bokštą ir pastatą, nutrau
kus iš ten įvykių transliaciją, 
prof. L. Baškauskaitė, kaip mo
kanti šalia anglų ir lietuvių kal
bų bei dar keletą svetimų kalbų 
atėjo talkon, - iš Kauno infor
mavo pasaulį apie sovietinės ka
riaunos laukinį siautėjimą. Kal
bėdama gausiai auditorijai Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
prof. Baškauskaitė sakė, kad ta
da, kaip niekad lietuviai buvo 
vieningi. “Mes visi esame ir bū
sime kartu. Toks buvo ryžtas”.

Povilas Jasiukonis paryški
no 1991 m. sausio 13-sios pras
mę, parodydamas ekrane doku
mentinį filmą, kuriame matėsi 
sovietinės karo mašinos agresi
jos prieš nepriklausomą valsty
bę padarinių vaizdai. Buvo ma
tyti mirštančiųjų gynėjų paskuti
nės konvulsijos, sužeistų ir žu
vusių transportacija ir laidotu
vės. Tie vaizdai ne vienam iš
spaudė ašaras.

Prof. L. Baškauskaitė už at
liktą pasitarnavimą transliuo
jant iš Kauno ir aiškinant, kas 
vyko tada Vilniuje, apdovanota 
Sausio 13 atminimo medaliu, 
buvo pagerbta šiame minėjime. 
Pagerbta buvo ir dim. vyr. Įeit. 
Irena Aleknavičienė-Arienė da
lyvavusi parlamento gynyboje ir 
gavusi atminimo medalį.

Šį gražų minėjimą surengė 
ALT-os Los Angeles skyrius, 
kuriam pirmininkauja žymus fi
nansininkas Albinas Markevi
čius. Programai vadovavo vice- 
pirm. Aloyzas Pečiulis. Oficia
liai daliai pasibaigus, kun. Sta
nislovui Anužiui sukalbėjus 
maldą, minėjimas baigtas vai
šėmis.

“Lietuvis dvasininkas vien
plaukis pakilo nuo krėslo, žengė 
raudonu kilimu kelis žingsnius 
Romos popiežiaus Jono Pau
liaus II link, gavo iš jo rankų 
kardinoliškąsias insignijas ir vėl 
atsisėdo, bet jau su purpuro 
spalvos kepuraite ant galvos.

Iškilmingos konsistorijos iš
kilmės metu Šv. Petro aikštėje 
Vatikane Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis vakar ta
po kardinolu. Tas kelias akimir
kas ir tuo pat metu visą 64 metų 
A. J. Bačkio gyvenimą trukusią 
kelionę į garbingą Bažnyčios ti
tulą garbės tribūnoje sėdėję 
Lietuvos vyskupai palydėjo plo
jimais. Maždaug du šimtai į Ro
mą specialiu lėktuvu ir autobu
sais atvykusių lietuvių maldinin
kų Šv. Petro aikštėje išskleidė 
trispalves vėliavas”.

“Aš jaučiu didžiulį dėkingu
mą Šventajam Tėvui. Jis dar 
kartą parodė palankumą Lietu
vai, suteikęs man šią su niekuo 
nepalyginamą garbę”, - “Lietu
vos rytui” pasakojo apeigų įspū
džius kardinolas A. J. Bačkis.

Aukštasis dvasininkas pri
minė, kad Vilniaus vyskupija 
buvo atkurta būtent Jono Pau
liaus II rūpesčiu: “Šįsyk popie
žiaus valia Lietuvos sostinė tu
rės savo kardinolą. Daugiatau
tei Vilniaus vyskupijai tai - di
delė dovana”.

A. J. Bačkis sakė, kad aukš
čiausias po popiežiaus bažnyti
nės hierarchijos titulas nepakeis 
jo požiūrio į dvasininko pašau
kimą: “Tuo metu, kai pasukau į 
kunigus, mano idealas buvo tar
nauti dievui ir žmonėms. Dabar 
kaip niekada trokštu dalytis su 
visais tuo, kas man brangu - 
tikėjimu”. (...)

“Šią iškilmę nušvietė 650 
žurnalistų iš viso pasaulio, fil
mavo 74 televizijos kompanijos. 
Vatikano spaudos centro duo
menimis, konsistorijos iškilmėje 
dalyvavo beveik 40 tūkstančių 
tikinčiųjų.

Beveik visos valstybės, ku
rių dvasininkiją papildė nauji 
kardinolai, atsiuntė oficialias 
delegacijas. Lietuvai Romoje 
atstovavo kultūros ministeris 
Gintautas Kėvišas ir ambasado
rius prie šventojo Sosto Kazys 
Lozoraitis”.

“Italijos pasaulietinė ir ka
talikų spauda palankiai sutiko 
lietuvių dvasininko nominaciją. 
Svarbiausias Romos dienraštis 
‘II Messaggero’ A. J. Bačkį pa
vadino istoriniu Vilniaus arki
vyskupu. Didžiausias šalies 
dienraštis Milano Tl Corriere 
della Sera’, aptardamas popie
žiaus parinktas kandidatūras į 
‘purpurą’, pabrėžė, kad šioje 
konsistorijoje Rytų Europai ne
buvo skirta labai daug vietų. Šio

Estija, pirmaujanti daugelyje.
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

penkis kartus iš aštuonių. Neno
rėčiau nieko blogo pasakyti apie 
politikus - nepavydžiu jiems 
tenkančios išties nelengvos da
lies. Tačiau šiuo atveju mane 
domina tik visuomeninių priori
tetų atspindys, kurį rodo pana
šios apklausos.

O jie, deja, liudija palyginti 
siaurą Lietuvos visuomenės ver
tybinį horizontą. Pirmajame po
puliariausių žmonių dešimtuke 
- septyni politikai, du “šoume- 
nai” ir vienas sportininkas. Net 
latviai, kurie populiariausiu pra
ėjusių metų žmogumi išrinko 
savo prezidentę, žymiausių 
žmonių dešimtuke nurodė tik 
keturis politikus. Bet greta jų - 
taip pat ir kompozitorių, muzi
kos atlikėją, liuteronų vyskupą, 
tris sportininkus... Tuo tarpu 
estai praėjusių metų žmogumi 
išrinko Sidnio olimpinių žaidy
nių čempioną lengvaatletį E. 
Noolą. Kai vainikuotas čempio
nas grįžo į savo tėvynę, Estijos 
min. pirmininkas M. Laaras pa
kvietė visuomenę visoje Estijoje 
iškabinti valstybines vėliavas.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

dienraščio nuomone, buvo lau
kiama Splito (Kroatija) vyskupo 
nominacijos, bet K. Wojtyla pa
sirinko A. J. Bačkį.

Tl Corriere della Sera’ pa
brėžė, kad vienas kardinolų ko
legijos narių taps 264-uoju po
piežiumi. Aptardamas galimas 
kandidatūras į šv. Petro įpėdi
nio sostą, Milano dienraštis ci
tavo istoriką Giorgio Rumi: 
‘Kas taps popiežiumi? Italų kar
dinolas Giovanni Battista Re 
arba mano draugas, nuo visų 
izoliuotas lietuvis Bačkis’”.

Tas pats “Lietuvos ryto ko
respondentas turėjo ir pokalbį 
su kardinolu A. J. Bačkiu. “LR” 
jį išspausdino 2001 m. vasario 
24 d. laidoje. Štai keletas 
pokalbio ištraukų.

“Romos lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijos svečių namuose 
“Villa Lituania” šiomis dieno
mis kaista telefonas. Ką tik po
piežiaus palaimintas naujasis 
kardinolas 64 metų Audrys Juo
zas Bačkis į sveikinimus atsaki
nėja angliškai, prancūziškai, ita
liškai, lietuviškai.”

* * *
Prieš mėnesį Jonas Pau

lius II ištarė jūsų - busimojo kar
dinolo - pavardę. Kokia tuomet 
buvo jūsų pinnoji mintis?

- Pirma mintis - dėkingu- 
mss Šventajam Tėvui. Ne tiek 
asmeniškas dėkingumas, kiek 
džiaugsmas, kad jis neužmiršo 
Lietuvos, kad štai, praėjus me
tams po kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus mirties, Lietuva 
vėl turi kardinolą.

Popiežius apskritai niekada 
nebuvo pamiršęs Lietuvos. Pri
siminkime dar vieną dalyką - 
pradėjęs popiežiauti, 1979 me
tais Jonas Paulius II Vatikane 
buvo vienintelis tikėjęs busimą
ja Lietuvos nepriklausomybę.

- Tapote vienu iš 44 popie
žiaus išrinktųjų. Ar bandėte sau 
atsakyti į klausimą - kodėl bū
tent jūs?

- Daug metų dirbau šalia 
popiežiaus. Vatikane teko atsa
kinga santykių su vyriausybėmis 
našta. Prisiminkime, juk pasau
lis. tuo metu buvo pasidalijęs į 
kairiuosius, dešiniuosius. Ir 
šiandien puikiausiai atsimenu 
sunkias derybas su A. Pinocheto 
(buvęs Čilės diktatorius. Red.) 
vyriausybe. Per tuos metus paty
riau, koks margas yra pasaulis, 
dirbau Afrikos kraštuose, Tur
kijoje, teko turėti reikalų su 
Khomeini (buvęs Irano funda
mentalistų lyderis. Red.) reži
mu. Man tai buvo įvadas į vi
suotinės Bažnyčios problemų 
pažinimą, patirties įgijimo me
tas. Manau, Šventasis Tėvas 
šiuo atveju vertino būtent visuo
tinės Bažnyčios pažinimą.”

Olimpinio nugalėtojo sugrįžtu- 
vės virto tylia, bet brandžia tau
tinio solidarumo ir pilietinio pa
sididžiavimo manifestacija. Kaip 
tai skirtinga nuo pakvaišusių 
krepšinio sirgalių siausmo, var
tant telefono kabinas ir daužant 
parduotuvių virtinas po Lietu
vos krepšininkų tarptautinių 
pergalių... •

O ką gi darėme mes, lietu
viai, susilaukę Sidnyje daugiau 
už estus olimpinių laurų? Mums 
tai buvo naujos siužetinės linijos 
tų pačių televizijos “šoumenų” 
parodijoms arba nesuvaldytoms 
pavyduolių diskusijoms, kaip 
neteisingai elgiasi vyriausybė, 
susigalvojusi paskirti “nesaikin
gas” premijas olimpiniams čem
pionams...

Velionis kardinolas Vincen
tas Sladkevičius, prie atgautos 
Vilniaus katedros aukodamas 
šv. Mišias 1989 metais, ištarė 
sparnuotus žodžius: “Mokėki
me augti ir laukti”. Tie žodžiai 
ir dabar yra nemažiau aktualūs. 
Jei šitai suvoksime, gal bus aiš
kesnės >r priežastys, kodėl mūsų 
šiaurinių kaimynų estų sėkmin
gos tautinės tapatybės paieškos 
ir valstybės įvaizdžio išryškini
mo pasaulio bendrijoje pastan
gos, Lietuvoje susilaukia ne sa
vikritiškos analizės ir atitinka
mų išvadų, o tik kvailų siužetų 
pramoginėse televizijos laidose 
ar nepatenkintų politikų aikš
tingų komentarų.
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M. Purvinienė registruoja senųjų Klaipėdos krašto kapinių liekanas 
Nuotr. M. Purvino, 2000 m.

Karaliaučiaus sritis neužmiršta
Šios srities problema Europos sąjungos požiūriu
JUOZAS VITĖNAS

Europos sąjungoje prade
dama vis labiau domėtis šiauri
niais Rytprūsiais, rašoma “Ost- 
preussenblatt” laikraštyje (1.20). 
Tai rodo neseniai Londone iš
leista knyga “The EU and Kali
ningrad” ir dabar pasirodžiusi 
ES studija apie Karaliaučiaus 
srities aleitj. Šią studiją parengė 
Baltijos ir Siaurės Europos stu
dijų Kopenhagoje direktorius 
suomis Pertti Joenniemi, airis 
ekonomistas Stephen Dewar ir 
San Diego Kalifornijoje profe
sorius Lyndelle D. Fairlie. Jie 
pateikia pažymėtiną Karaliau
čiaus srities padėties ir ateities 
analizę ES požiūriu. Ši studija 
yra dar tuo reikšmingesnė, kad 
parodo dabartinę ES komisijos 
galvoseną.

Žiūrint per ES akinius, ra
šoma studijoje, yra “mažoji” ir 
“didžioji” Rusija. “Mažąją Ru
siją” sudaro Lenkija ir Lietuva, 
kuri vis labiau įsijungia į ES. 
Taip pat yra “didžioji Rusija”, 
kuri atokiau laikosi nuo ES. Dėl 
savo geografinės padėties Kara
liaučiaus sritis yra tarp šių dvie
jų zonų.

Karaliaučiaus sritis, teigia 
studijos autoriai, dėl esminių 
santvarkos skirtumų negali būti 
nei pilnai įjungta, nei atskirta. 
Jos ateitis reikalauja klasikinę 
politiką su valstybinio suverenu
mo pažiūra pakeisti į “posuve- 
reninį kelią”.

Studijos autoriai žino, kad 
Karaliaučiaus sritis turi gana 
dviprasmišką istoriją. Ji vargiai 
gali būti įjungta į Rusijos istori
ją, o rusai gyventojai neturi jo
kios vietinės specifinės istorijos. 
Negalima sugrįžti prie senos is
torijos, kaip Leningradas sugrį
žo vėl pasivadinęs Sankt Peter
burgu. Geriausia istorinė alter
natyva (ir visi trys studijos auto
riai vienodai sutaria) būtų senas 
vokiškas pavadinimas Konigs- 
berg, lenkiškas Krolewiec ir lie
tuviškas Karaliaučius. Studijoje 
pažymima, kad nuo praeito de
šimtmečio pradžios skleidžiami 
planai Karaliaučiaus sritį pa
skelbti autonomine Rusijos fe
deracijos sritimi, sukurti ketvir-

Klaipėdos krašto senosiose kapi
nėse išverstas metalinis kryžius - 
jo dar nespėta pagrobti. M. Pur
vinienė tiria senųjų kapinių lie
kanas Nuotr. M. Purvino

tą Baltijos valstybę ar paversti ją 
vokiečių, lenkų ir lietuvių kon- 
dominiumu. Taip pat yra balsų 
prijungti Karaliaučiaus sritį prįe 
minėtų kaimyninių valstybių pa
gal jų skirtingus istorinius ry
šius. Pavyzdžiui, šiaurinių Ryt
prūsių pavadinimas “Mažoji 
Lietuva” vartojamas Lietuvos 
teisei paremti.

Tačiau studijos autoriai aiš
kiai pareiškia, kad tokios isto
riškai pagrįstos teisės gali būti 
atgal atgręžtos. Vokietija tokiu 
atveju galėtų pareikšti savo tei
ses į kitas rytines sritis. Rusija 
galbūt jaustųsi paskatinta iškelti 
Klaipėdos klausimą, nes soviet
mečiu Klaipėdos kraštas buvo 
atskirtas nuo Karaliaučiaus sri
ties ir priskirtas prie Lietuvos. 
Lenkija galėtų pareikšti savo 
teisę į Viniaus kraštą, kuriame 
gyvena reikšminga lenkų mažu
ma. Tatai žymiai atsilieptų Len
kijos ir Liętųvos deryboms su 
Šiaurės Atlanto sąjunga ir Eu
ropos sąjunga. Visa tai paaiški
na, kodėl teritoriniai klausimai 
niekada nebuvo iškelti į pirmą 
vietą. Ir Vokietija dėl to pakar
totinai yra paneigusi savo inte
resą atgauti šią sritį.

Studijoje taip pat svarstoma 
svarbiausia šios srities proble
ma: kai Lietuva ir Lenkija vis la
biau įsijungs į ES struktūras, 
Karaliaučiaus sritis greičiausiai 
taps kaip užtvara, ne tik atskirta 
nuo šio proceso, bet ir vis labiau 
atribota nuo kaimynų ir pačios 
Rusijos. Tuomet ji geriausiu at
veju gali tikėtis laisvos prekybos 
sutarties sudarymo.

Studijos autorių nuomone, 
Karaliaučiaus karinė svarba yra 
labai abejotina. Antroji Rusijos 
armija jau kuris laikas perkelta į 
St. Petersburgo sritį. Po Pary
žiaus chartos pasirašymo 1997 
metais Rusija praktiškai pripa
žino Šiaurės Atlanto sąjungos 
plėtrą į rytus. Galimi konfliktai 
dėl Karaliaučiaus pastaraisiais 
metais žymiai sumažėjo.

Karaliaučiaus srities tikro
sios problemos ateity, anot stu
dijos, nebebus taip labai susiju
sios su srities karine gynyba ar 
Rusijos valstybiniu suverenumu, 
bet vis labiau pasireikš ekono
minėje ir socialinėje srityje. Dėl 
to studijos autoriai numato tris 
skirtingas galimybes.

Pirma - Karaliaučiaus sritis 
izoliuojasi. Srities ekonomika 
sužlunga. To pasekmė - nepa
stovumas ir sienas peržengiantis 
nusikalstamumas. Europos są
junga sukuria apsauginį ratą ap
link Karaliaučiaus sritį.

Antra - sąstingis. Viskas 
lieka maždaug taip, kaip dabar 
yra. Per ES teikiama pagalba, 
bet ji yra labiau kiekybinė, negu 
kokybinė.

Trečia - Karaliaučiaus in
tegracija, taip pat ir de facto na
rystė. Tokiu būdu Karaliaučiaus 
sritis gauna tokią pat pagalbą 
kaip ir jos kaimynai. Studijos 
autoriai pataria Rusijai, Kara
liaučiui ir Europos sąjungai vyk
dyti tokią ekonominę politiką, 
kuri nepažeistų Rusijos suvere
numo Karaliaučiuje, ir dalintis 
atsakomybe už atitinkamus 
sprendimus. (Vokiško laikraščio 
iškarpą atsiuntė Le Kro).
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® LAISVOJE Il /YNUI
NAUJAS MIŠKININKŲ CENTRAS

“Lietuvos miško savininkų 
asociacijos” iniciatyva, kartu su 
Lietuvos žemės ūkio rūmais bei 
Danijos miško savininkų organi
zacija, vasario 2 d. Kaune įsteig
tas Privačių miškų plėtros centras 
(PMPC). Centro tikslas yra teikti 
miško savininkams patariamąsias, 
mokymo bei komercines paslau
gas bei skatinti miškų ir žemės 
ūkio konsultacinių tarnybų bend
radarbiavimą ir keitimąsi infor
macija, kad būtų užtikrintos paja
mos miško savininkui ir nenu
trūkstama produkcijos iš privačių 
miškų gamyba. PMPC planuoja 
rinkti, apibendrinti ir teikti infor
maciją miško savininkams apie 
medieną, miško rinką, miškinin
kystės technologija, teisės aktus ir 
pan. Centras turėtų išsilaikyti 
rengdamas ir įgyvendindamas 
tikslinius projektus, skatinančius 
Lietuvos ir užsienio kraštų bend
radarbiavimą šioje sritye ir finan
suojamus iš valstybinių ir tarptau
tinių šaltinių. Lietuvoje sausio 1 
d. įregistruota 142,800 privačių 
miškų savininkų ir 453,500 ha pri
vačių miškų.

TREMTINEI IŠKĖLĖ BYLĄ

“Valstiečių laikraščio” žinio
mis, Ukmergės teismas sausio 16 
d. buvusią politinę kalinę Mariją 
Kinertaitę-Laugalienę įpareigojo 
paneigti savo prisiminimų knygo
je “Jaunystė ir rezistencija” para
šytus sakinius apie poetą-rašytoją 
Vacį Reimerį, sumokėti jam 
665.60 Lt, valstybei - 91.80 Lt iš
laidų. Ji 1949 m. buvo KGB suim
ta, tardyta ir kankinta, apkaltinta 
antitarybine veikla, nuteista ir iš
tremta į Magadaną, kur kalėjo 
dešimt metų. Knygoje jį rašė, kad 
Kaune, tardymo metu, jai nemo
kant rusų kalbos, ateidavo vertė
jauti V. Reimeris. Po knygos iš
leidimo, šis ją padavė į teismą, 
teisinosi, kad tuo laiku jis net ne
mokėjęs rusų kalbos. Tačiau nors 
enciklopedijoje pažymėta, jog jis 
tada jau buvo išvertęs net keletą 
veikalų iš rusų į lietuvių kalbą, ir 
nepaisant jo atpažinusios liudi
ninkės parodymų, teismas patikė
jo KGB melagingais protokolais 
ir parėmė V. Reimerio ieškinį. 
M. Laugalienė atsisakė paneigti 
sakinius spaudoje. V. Reimeris 
1944-1949 dirbo Kauno radijo ko
miteto pirmininku, 20 metų laik
raščio “Literatūra ir menas” re
daktoriumi, 1969 m. vadovavo 
laikraščiui “Gimtasis kraštas”.

NORI KURORTO STATUSO

Naujosios sąjungos (socialli
beralų) frakcijos seimo narys Al
gimantas Indriūnas vasario 12 d. 
pristatė įstatymo projektą, kuriuo 
kurorto statusas būtų suteiktas 
Birštonui, Druskininkams, Nerin
gai ir Palangai. Juo siūloma įtei
sinti kurorto statusą gyvenamo
sioms vietovėms, tradiciškai tu
rinčioms kurortų vardą bei regla
mentuoti kurorto statuso suteiki
mą kitoms gyvenamosioms vieto
vėms. Tokiu būdu būtų padeda
ma atgaivinti Lietuvos kurortus, 
būtų sudarytos sąlygos esančių 
kurortų normaliam veikimui ir 
nedarbo mažinimui bei turėtų įta-

DPZt/IKV FOUR SEASONS 
KF77 r iHft. REALTY LIMITED

Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

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

kos užsienio valiutos įplaukų pa
didėjimui, rašo BNS/LGTIC. 
Taip pat siūloma neimti konsuli
nio mokesčio už vizų išdavimą už
sieniečiams ir jų šeimos nariams, 
atvykstantiems gydytis ar ilsėtis į 
Lietuvos kurortus. Atgaivinant 
kurortus būtų mažinamas nedar
bas kurortiniuose miestuose, pa
didėtų užsienio valiutos įplaukos.

KLEBONO MIRTIES SUKAKTIS

Rumbonių parapijos tikintieji 
su liūdesiu 2000 m. gruodžio 29 
d. prisiminė ilgamečio klebono 
kun. Juozo Gumausko mirties 
metines. Gimęs 1904 m. rugpjū
čio 24 d. Daukšių parapijoje, bai
gė Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnaziją, studijavo Vilkaviškio 
kunigų seminarijoje. Įšventintas 
kunigu 1932 m., jis aptarnavo try
lika Vilkaviškio vyskupijos para
pijų. 1947-1956 m. buvo išvežtas į 
Sibirą, kalėjo lageryje, dirbo ka
syklose. Rumbonių parapijoje 
nuo 1971 m. rūpinosi visais para
pijiečiais, našlaičiais, klierikais ir 
vienuolėmis. Mirė 1999 m. gruo
džio 30 d. Į atsisveikinimo Mišias 
2000 m. sausio 3 d. susirinko pa
rapijiečių ir svečių “kaip didžiau- 
siems šv. Petro ir Povilo atlai
dams”.

SUSIGIMINIAVĘ MIESTAI

Vilniaus meras Artūras Zuo
kas vasario 23 d. lankėsi Zalcbur
ge, kur susitiko su to miesto meru 
Heinz Schaden, rašo BNS/LG
TIC. Susitikimo metu aptarti sa
vivaldybėms priklausančių įmonių 
valdymas bei kultūrinis bendra
darbiavimas. Susitarta keistis in
formacija šiais klausimais. A. 
Zuokas apsilankė gatvėje, pava
dintoje Lietuvos sostinės vardu.

APDRAUS INDĖLIUS

Lietuvos seimas vasario 27 d. 
priėmė Indėlių draudimo įstaty
mą, kuriuo praplėtė šiuo metu 
veikiančią indėlių draudimo siste
mą. Dokumente numatyta drausti 
ne tik fizinių asmenų indėlius, bet 
ir juridinių asmenų bei juridinio 
asmens teisių neturinčių įmonių 
indėlius. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, naujas įstatymas nustato 
draudimo objektą, draudimo su
mas, įmokų metinę normą, išmo
kų dydžius, apribojimus. Įstatymo 
projektas parengtas atsižvelgiant į 
deryboms dėl narystės Europos 
sąjungoje būtinus įsipareigojimus.

DVIEJŲ SEIMŲ SESIJA

Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
vasario 23-24 d.d. Vilniuje vyko 
septintoji Lietuvos ir Lenkijos 
seimų tarpparlamentinė sesija, 
skirta abiejų kraštų piliečių sau
gumo problemoms aptarti. Po 
pranešimų, kuriuos padarė Len
kijos ir Lietuvos seimo nariai Pa
velas Lončkovskis ir Vytenis An
driukaitis bei Lietuvos mokslų 
akademijos narys prof. Romual
das Grigas, buvo priimtas kreipi
masis į ŠAS parlamentą, pareiški
mas dėl Lietuvos ir Lenkijos dip
lomatinių santykių atkūrimo de
šimtmečio ir nutarimas dėl pilie
čių saugumo. Sesijos išvakarėse 
buvo įteiktos šių metų premijos 
Lietuvos ir Lenkijos istorikams 
Alfredui Bumblauskui ir Bogda
nui Civinskiui. Prieš išvykdama 
Lenkijos delegacija aplankė Tra
kų rajoną bei Lenkų namus Vil
niuje. RSJ

Š.m. Vasario 16-tos minėjime Detroite pagrindinis kalbėtojas buvo JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algis Rimas. Nuotraukoje jį matome su JAV LB-ės Detroito apylinkės valdybos nariais, kurių 
daugumą sudaro naujai atvykę iš Lietuvos - jaunimas. Iš kairės: Algis Rimas, Audra Kasputytė-Copes, 
Valdas Piestys - pirmininkas, Vytautas Kutkus - buvęs JAV LB krašto valdybos p-kas, Virga Šimaitytė ir 
Vilija Idzelytė. Trūksta - Ingridos Laurinaitienės Nuotr. J. Urbono

Hamilton, ON
A. a. JUOZUI GRIGAIČIUI 

MIRUS, užjausdami žmoną Oną, 
dukterį, sūnus, jų šeimas ir visus gi
mines, “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $20 - L. P. Cipariai, 
E. K. Gudinskai, S. K. Karaškai, J. 
V. Pilkauskai, J. V. Svilai; $15 - A. 
S. Urbonavičiai; $10 - G. Agurkie- 
nė, M. Borusienė. Dėkojame vi
siems aukojusiems. PLV komitetas

A.a. PRANĖS DALIENĖS 5- 
rių metų mirties atminimui sūnus 
Leonas ir žmona Sue Klimaičiai 
aukojo $35 Hamiltono teatrui 
“Aukuras”. Nuoširdi padėka.

“Aukuras”

Delhi-Tillsonburg, ON
VASARIO 16 ŠVENTĖ šioje 

apylinkėje įspūdingai paminėta va
sario 17 d. Šv. Kazimiero šventovė
je, papuoštoje Lietuvos ir vietinių 
organizacijų vėliavomis. Mišias at
našavo prel. J. Staškevičius. Labai 
gražiai giedojo giesmes iš Toronto 
atvykęs “Angeliukų” choras. Var
gonais grojo muz. Nijolė Benotie- 
nė. Aukas atnešė V. P. Lapieniai, 
skaitymus atliko T. Pargauskienė. 
Tai dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė prel. J. Staškevičius. Pabaigoje 
Mišių šventovė aidėjo chorui ir vi
siems dalyviams nuoširdžiai gie
dant “Lietuva, tėvyne mūsų”.

Po pamaldų visi rinkosi į para
pijos salę. KLB apylinkės pirm. T. 
Pargauskienė pasveikino visus čia 
atvykusius iš arti ir toli ir pakvietė 
prel. J. Staškevičių invokacijai. Pa
grindinę šio vakaro kalbėtoja - 
krašto valdybos vicepirm. Rūta Ži
linskienė priminė šios Vasario 16 
šventės svarbą, praėjus 83 metams 
nuo Lietuvos laisvės atgavimo po 
carinės Rusijos priespaudos. Vė
liau ji išsamiai paaiškino krašto val
dybos veiklą, prisimindama įdo
mius apsilankymus Lietuvoje. Baig
dama padėkojo KLB Delhi-Tillson
burg valdybai, ypač pirmininkei, už 
bendradarbiavimą ir visiems valdy
bos nariams įteikė po lietuvišką 
ženklelį.

Meninę dalį pradėjo “Angeliu
kų” choro vadovė N. Benotienė, 
paaiškindama apie šiai programai 
parinktas dainas. Salės priekyje švie
tė jaunų chorisčių veidai, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais ir marga
spalvių žiedų vainikėliais - kankli
ninkės. Visus šis vaizdas grąžino 
mintimis į Lietuvą. Dalyviai su ma
lonumu klausėsi dainų ir kanklių 
muzikos, kuri skambėjo liaudies ir 
partizanų dainų melodijomis. Dai-

ninkėms pritarė muz. N. Benotienė 
akordeonu. Dainuojant “Žemė Lie
tuvos”, prie daininkių jungėsi ir 
klausytojai. O dainuojant “Lietuva 
brangi”, publika atsistojo atiduoda
ma pagarbą Maironio padovano
tam atrajam himnui.

Apylinkės pirm. T. Pargauskie
nė padėkojo programos atlikėjams, 
visiems dalyviams, krašto valdybos 
vicepirm. R. Žilinskienei ir vado
vėms - Žibutei Janeliūnienei, Juli
jai Danaitienei, Nijolei Benotienei, 
Ramunei Stravinskienei. Joms įteik
ta gėlių. Prel. J. Staškevičiui sukal
bėjus maldą, visi buvo pakviesti vai
šintis ir pabendrauti gausioje sve
čių ir savųjų apylinkės lietuvių 
draugystėje. Šio minėjimo progra
ma labai patiko klausytojams, ir visi 
lauks jaunimo iš Toronto apsilan
kant vėl šioje apylinkėje. B.V.

London, ON
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS minėjimas įvyko vasario 18 d. 
parapijos salėje po Mišių. Tauti
niais drabužiais pasipuošusi skaito
vė Ieva Naujokaitytė gražiai per
skaitė skaitinius. Kun. K. Kaknevi
čius Mišias aukojo už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Po Mišių visi rin
komės į tautiniais motyvais papuoš
tą salę. KLB Londono apyl. valdy
bos pirm. A. Švilpa pradėjo iškil
mingą minėjimą ir pagrindiniam 
pranešimui pakvietė valdybos narę 
A. Valaskevičienę. Gausus būrys 
susirinkusiųjų įdėmiai klausėsi pra
nešėjos kalbos apie Vasario 16-sios 
reikšmę iki šių dienų. Londone 
šiuo metu viešinti viešnia iš Lie
tuvos, buvusi Sibiro tremtinė, la
biau už viską gyvenime mylinti savo 
gimtą kraštą, širdies balsu parašė ir 
mūsų šventei padovanojo savo kū
rinėlį “Lietuvai”, kuris buvo per
skaitytas pranešimo pabaigoje:
O Lietuva, kokia esi graži, 
Miškai ir kloniai žali.
Į dangų žvelgia melsvos akys ežerų, 
Ir upės kaspinais vingiuoja.
Miestuos, miesteliuos bažnyčių 

bokštai švyti,
O pakelėm pasvirę kryžiai rymo, 
Apkaišyti gražiausiom gėlėm. 
Kapuose ilsisi didvyriai, 
Kurie mums laisvę nešė.
Deja, pamirštam juos dažnai 
Ir vėl gyvenam susipešę.
Tėvyne, Tu brangi esi, 
Į nieką neiškeičiama, 
Už nieką neparduodama 
Ir tiktai vienąkart gyvenime 
Esi mums duodama.

Minėjimo metu buvo sugiedoti

Kanados ir Lietuvos himnai, tylos 
minute pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Meninės dalies pranešė
ja ir skaitovė Ieva Naujokaitytė pri
statė programos atlikėjus. Londono 
“Pašvaistės” choras padainavo gra
žių lietuvių kompozitorių dainų. 
Mirga Bendoraitienė solo padai
navo “Kur bakūžė samanota”. Pro
gramą paįvairino naujas londonie- 
tis Gediminas Čepinskas, kanklė
mis ir gitara pritardamas atlieka
moms liaudies dainoms. Lietuvių 
poetų eiles, šlovinančias tėvynę 
Lietuvą skaitė Ieva Naujokaitytė, 
Teresė Naruševičiūtė ir G. Čepins
kas. Programos pabaigoje choras ir 
visi dalyviai sudainavo “Lietuva 
brangi”, kuri sugraudino ne vieną 
dalyvį.

Po meninės programos vaiši
nomės skaniais sumuštiniais ir py
ragais su kavute. Ilgai nesiskirs- 
tėme, norėjosi kuo ilgiau pabend
rauti jaukoje aplinkoje ir šventiš
koje nuotaikoje. Aldona V.

Edmonton, ALTA
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

šiemet įvyks kovo 17, šeštadienio 
vakarą, Lietuvių Namuose. Pobū
vio pradžioje, po pabendravimo 
(social hour), bus bendra vakarie
nė, po to seks numatyta programa. 
Pagal pranešimą dalyvaus garbingų 
svečių iš rytinės Kanados: Lietuvos 
ambasadorius Kanadai Rimantas 
Šidlauskas iš Otavos ir KLB pirmi
ninkas Algirdas Vaičiūnas iš To
ronto. Taip pat iš Toronto bus 6 
jaunuolių grupė su vadovu, kurie 
padainuos ir pagros kanklėmis. 
Laukiame!

KUN. JUOZAS ŽUKAUSKAS, 
OFM, iš Toronto lankysis Edmon- 
tone kovo 31 - balandžio 1 d.d. Pa
maldos vyks Lietuvių Namų kop
lyčioje.

NEĮPRASTAI ŠVELNUS ir be 
sniego oras gruodžio ir sausio mė
nesiais, tapo daugumai Albertos 
gyventojų tikra gamtos dovana, 
ypatingai Kalėdų ir N. Metų laiko
tarpiu. Tai gerokai palengvino 
smarkiai pabrangusias kuro išlai
das. Šių metų sausio mėnesis tapo 
šilčiausias ir su mažiausiai kritulių 
nuo 1886 metų, temperatūros ir 
kritulių registravimo pradžios. I.P.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

O LIETUVIAI PASAULYJE

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

Ji mielai iums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

iailys
BALTIC EXPEDITINC

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informac.iios nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

4

Radijo programos “Gintariniai aidai” Hamiltone darbuotojai. Iš 
kairės: Viktoras Remesat, vedėja Liuda Stungevičienė, Aldona 
Remesat, Andrius Gedris. Š.m. sausio 13 d. programa pradėjo 25-sius 
metus. Girdima Hamiltone, Toronte, St. Catharines ir kitose Hamilto
no apylinkėse CFMU-FM 93.3 sekmadieniais 13-14 v.

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

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

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIĄPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu "Union Gas” 
atstovas) Jį*;

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Prel. Vytautas Balčiūnas 2000 

m. gruodžio 9 d. N. Pradėtosios 
■Marijos seselių vienuolyne Putna- 
me, CT, atšventė savo gyvenimo 90 
m. sukaktį. Jose dalyvavo būrys 
Prelato giminių, seselės vienuolės, 
keturi vienuolyne esantys kunigai, 
Putnamo ir apylinkės lietuviai. Pa
gerbimas pradėtas padėkos Mišio- 
mis vienuolyno koplyčioje. Jas su 
sukaktuvininku koncelebravo prel. 
A. Bertašius ir kunigai A. Diškevi- 
čius, J. Grabys ir R. Krasauskas. 
Pamokslą pasakė kun. A. Diškevi- 
čius. Per pamaldas giedojo visi jų 
dalyviai, vargonais grojant ir vado
vaujant muz. A. Prapuolenytei, o 
vieną giesmę lotyniškai pagiedojo 
sol. V. Balčiūnienė. Po pamaldų vy
ko vienuolyne vaišės. Jų metu pa
grindinis kalbėtojas dr. C. Masaitis, 
sukaktuvininko svainis, nusakė Pre
lato gyvenimo kelią, iškeldamas 
svarbesnius įvykius bei atliktus 
darbus. Sveikinimo žodžius tarė J. 
Rygelis Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos vardu; dr. J. Kriaučiū
nas - ALKOS ir “Krikščionis gyve
nime”; S. Cibienė - ateitininkų; 
kun. J. Grabys - kunigų; A. Vedec- 
kas ir inž. Balčiūnas - giminių; J. 
Bružas ir R. Drazdauskas - Lietu
vių bendruomenės. Prel. V. Balčiū
nas trumpai visiems atsakė pakar
totinu “Ačiū, ačiū”. Po to sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Garbaus amžiaus sukaktuvi
ninkas gimė 1910 m. lapkričio 21 d. 
Rėčių kaime, Vištyčio valsč., Vilka
viškio apskr. Baigęs Biržų gimnazi
ją, studijavo Kauno kunigų semina
rijoje ir Vytauto Didžiojo universi
tete, Teologijos fakultete. Kunigu 
įšventintas 1933 m. kapelionu buvo 
Panevėžio kalėjime ir tikybos mokė 
pradžios mokyklose, vėliau Pasva
lio gimnazijoje. Taipgi buvo Krikš
čionių darbininkų ir katalikių mo
terų draugijos dvasios vadu. 1939 
m. pakviestas Kauno kunigų semi
narijos dvasios vadu, kartu tęsė stu
dijas Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakultete, 1941 m. įsigy
damas licenciato laipsnį. Tame pa
čiame fakultete darbavosi kaip 
jaun. asistentas. 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją, o iš jos išvyko į Romą 
studijuoti pontifikaliniame Šv. Gre- 
goriaus universitete. 1952 m. gavo 
teologijos daktarato laipsnį. Buvo 
taipgi Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijos dvasios vadas. 1963 m. popie
žius Jonas XXIII pakėlė į prelatus. 
Tais pačiais metais atvyko į JAV- 
bes ir tapo N. Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolyno senelių namų 
Thompson, CT, kapelionu. 1988 m. 
persikėlė į Matulaičio slaugos na
mus Putname.

Prelatas pasižymėjo rekolekci
jų vedimu. Jis jas vedė Lietuvoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Britanijoje, 
Australijoje, Kanadoje ir JAV-se 
vienuolijose, parapijose, atskirose 
grupėse. Dažnai buvo ateitininkų 
sendraugių stovyklų kapelionu. 
Nuo 1972 m. priklauso Charismati- 
nio atsinaujinimo sąjūdžiui. Nuo 
Lietuvos laikų taipogi priklauso 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
jai, būdamas jos sekretoriumi Ame
rikoje. Rūpinosi ir Lietuvių ben
druomenės veikla, dalyvaudamas 
jos seimuose, apygardų ir apylinkių 
renginiuose. Buvo vienas pagrindi
nių “Krikščionis gyvenime” veikalų 
serijos leidimo organizatorių ir vyr. 
redaktorius. Išleista arti 30 knygų. 
Pirmoji laida - II Vatikano doku
mentai (1967-1969 m. versti prel. 
V. Balčiūno ir A. Tamošaičio). 
1979 m. įkalbėjo į magnetofono 
juostą visą Naująjį Testamentą.

Buvo Amerikos lietuvių archyvo 
(ALKA) direktoriato narys.

Lenkija
Lenkijos lietuvių bendruome

nė, sausio 26 d. BNS pranešimu, 
prašė šio krašto prezidentą A. 
Kwasniewski tarpininkauti derybo
se tarp Punsko gyventojų ir Lenki
jos pasienio apsaugos vyriausiojo 
komendanto. Nurodoma, kad 
Punskas yra maža vietovė, tačiau jis 
yra švietimo ir kultūros centras, 
tarnaujantis visai Lenkijos lietuvių 
bendruomenei. Punskiečiams dide
lį nerimą kelia Lenkijos pasienio 
apsaugos vyriausioji komendantūra 
bei vidaus ir administracijos reikalų 
ministerija, skleidžianti informaci
ją, kad prie Punsko vyksta daug 
sienos pažeidimų ir kontrabanda. 
Tai esąs nemoralus ir politiškai 
kenksmingas veiksmas. Pasieniečių 
teigimu, Punsko miestelio rajone 
padaroma maždaug 40% visų Lie
tuvos ir Lenkijos pasienio pažeidi
mų. Punskiečiai tikina, kad užkarda 
sveikatos centre įsteigta neteisėtai, 
nes žemės sklypas, ant kurio pa
statytos sveikatos centro patalpos, 
nupirktos už visuomenės lėšas. 
Laiške Lenkijos prezidentui išreiš
kiamas nuogąstavimas, jog užkarda 
grasina lietuvių tautiškumo išsau
gojimui. Pasak Punsko valsčiaus 
viršaičio V. Liškausko, Lietuva len
kų mažumai daro nemažai nuolai
dų, o į lietuvių prašymus Lenkijoje 
nekreipiama jokio dėmesio. Pvz. 
gali užsidaryti lietuvių mokyklos, 
nes jas išlaikyti Punsko savivaldybė 
neturi lėšų. Panašią nuomonę reiš
kia ir Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirm. I. Gasperavičiūtė, ku
rios teigimu, Lenkijos pasienio ap
saugos vadovybė dėl užkardos iškė
limo nenori kalbėti.

Gudija
Pelesos visuomenės veikėjos 

M. Kruopienės ir vidurinės mokyk
los direktoriaus V. Paparčio pas
tangomis praėjusių metų gruodžio 
16 d. įvyko šio krašto žmonių su
sitikimas paminėti žuvusius partiza
nus, veikėjus ir kitus žymius asme
nis. Mokytojai, mokiniai, kaimų at
stovai susirinko į mokyklos salę. V. 
Papartis priminė Pelesos krašto is
toriją, iškilius asmenis, prisidėju
sius prie šio krašto lituanistinio 
švietimo. Kalbėjo I. Šimelionis, ku
rio pastangomis pastatydintos pa
talpos mokyklai, bendrabučiui, mu
ziejui, valgyklai, bibliotekai; sure
montuota Pelesos Šv. Lino šven
tovė. M. Kruopienė papasakojo 
apie kovas dėl lietuvių šventovės, 
mokyklos išlikimo, pabrėždama jų 
svarbą išsaugojant lietuvybę. Di
džiausia buvusi sėkmė, kad sugebė
ta suvienyti krašto žmonių veiklą 
dėl tautiškumo išlaikymo. V. Vil
činskas, buvęs Lydos lietuvių komi
teto pirmininkas, suminėjo sunkius 
vokiečių okupacijos metus, kai nuo 
mirties buvo išgelbėtas Pelesos 
parapijos klebonas kun. J. Viena- 
žinskas ir šimtai tautiečių nuo išve
žimo darbams į Vokietiją. Meninę 
programą atliko moksleiviai. Po to 
šventovėje Mišias atnašavo klebo
nas kun. P. Krikščiukaitis už žuvu
sius ir mirusius krašto kovotojus: 
Radžiulį, Žukauską, Kruopį, Ka- 
menčių, Krečį, gydytoją Kauzą ir 
kitus. Po pamaldų, istorijos moky
tojai V. Česienei vadovaujant, ap
lankytos senosios ir naujosios Pele
sos kapinės, uždegtos žvakutės. Su
sitikimas baigtas lietuviška vakaro
ne (“Voruta” 2001 m. 1-2 nr.).

J. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UHT AT Ą99 LIETUVIŲ KREDITO
A ZA-L/IVZ-Y KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.. ..... 2.50% Asmenines nuo........... 7.80%
santaupas........................ .....2.75% nekiln. turto 1 m........... 7.15%
kasd. pal. taupymo sąsk.. ..... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............. ..... 4.00% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius...........
1 m. term, indėlius...........

.....4.00%

.....4.25% apmokėjimai.

2 m. term, indėlius........... ..... 4.50% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius........... ..!... 4.60% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius........... .....4.75% atsargos kapitalu5 m. term, indėlius........... .....5.00%
RRSP ir RRIF 
(Variable)......................... .....2.50%

3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu1 m. ind........................... ..... 4.50%

2 m. ind............................. .....4.60%
3 m. ind............................. .....4.75%
4 m. ind............................. .....4.85%
5 m. ind............................. ..... 5.00%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

"V
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Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS pokalbio metu su spaudos 
atstovais PL Centre Lemonte vasario 11d. Nuotr. Ed. Sulaičio

Atlaikė lenkų ir sovietų okupacijas
Lietuviška Druskininkų - Ratnyčios parapija, išgyvenusi 

priespaudos laikus, atsinaujina ir ruošiasi viltingai ateičiai

Lietuvos prezidentas Čikagoje

EGIDIJUS MAŽINTAS
Prie seno, prekybinio kelio 

Gardinas-Vilnius nuo amžių 
glūdumos netoli Druskininkų 
stovi Ratnyčios kaimas. Ekspe
dicijų metu rastos iškasenos by
loja, kad akmens amžiuje (8000 
m. pr. Kr.) čia jau gyveno žmo
nės. O didžiulį Švendubrės ak
menį, gulintį vos už keleto kilo
metrų nuo bažnytkaimio, paliko 
prieš 16,000 metų pr. Kr. nuo 
Skandinavijos kalnų atkeliavęs 
ledynmetis.

Ratnyčios kaimelio vardas 
pirmą kartą aptiktas 1639 m. 
Pervalkos dvaro metraštyje. 
Smėlėtose giriose, tarp ežerų, 
upelių, gyvenantys dzūkai su 
gailesčiu šiandien prisimena ly
giai prieš 160 metų įvykusią 
tragediją: 1841 m. kovo 23 d. jų 
gimtąjį kaimą sunaikino Salotės 
ir Lato ežerų potvynis. Milžiniš
kas vandens srautas nusinešė į 
Nemuną 10 parduotuvių, kelias 
aludes, 2 smukles, tiltą, 18 na
mų, sinagogą, dvarininko J. Si- 
vickio gydyklas. Didiko Kazi
miero Leono Sapiegos prieš 355 
metus pastatytos Sv. Apaštalo 
Baltramiejaus (1646 m.) ir aris
tokrato Mykolo Paco šventovės 
potvynio banga nepalietė.

200 metų veikusios sinago
gos sugriovimą vietiniai žydai 
aiškino Aukščiausiojo valia. Po 
ištikusios nelaimės jie suskubo 
keltis į kitus miestus, o Ratnyčia 
taip ir neatsistatė.

Dabartinė kaimelio Šv. 
Apaštalo Baltramiejaus švento
vė buvo pastatyta 1910 m., čia 
gyvenusių 2,304 parapijiečių lė
šomis, vadovaujant energingam 
klebonui kun. Pranui Bernotui.

Lenkmečiu į ant Ratnyčėlės 
krantų įsikūrusią parapiją at
siųsti kunigai pamokslus saky
davo lenkų kalba. Lietuviška 
Ratnyčios parapija iš Merkinės 
filijos buvo perduota Gardino 
dekanatui, kartu su gudiškais 
Užpurvės ir Černuko kaimais. 
Pritariant aukštajai dvasininki
jai buvo stengiamasi parapiją 
nutautinti. Tik klebonų - Pr. 
Bernoto, A. Šimeliūno, J. Ged
gaudo atkaklaus ryžto dėka bu
vo įvesti lietuviški Evangelijų 
skaitymai. Lietuvių interesus gy- 
nusių kunigų pastangomis į- 
steigtos Šv. Kazimiero, Blaivy
bės, “Ryto” draugijų skyriai, 
mokykla, nulieti varpai, įrengtas 
altorius, tretininkų namai, suor
ganizuotas choras, styginis or
kestras.

Nuo pirmo pasaulinio karo 
pradžios, šalia šventovės veikusi 
lietuviška “Ryto” draugijos mo
kykla lenkų valdžios 1934 m. 
buvo uždaryta. O dar po kelerių 
metų uždraustos visos lietuviš
kos organizacijos. Slapta iš ana
pus Nemuno valtimis atplukdyti 
laikraščiai iš nepriklausomos 
Lietuvos palaikydavo lietuvybę. 
Žlugus lenkų, o dar po 50 metų 
sovietų valdžioms, kaimelyje 
buvo vos 600 gyventojų.

Lenkų ir bolševikų aukas 
primena kun. A. Andriuškevi-
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čiaus pastatyta politkalinių ir 
tremtinių koplyčia, pašventinta 
Sąjūdžio Atgimimo 1989 me
tais. Tai liudija ir akmenyse iš
kalti Sibiro kankinių vardai kaip 
antai nuo NKVD-istų rankos 
žuvo Bronius, Alfonsas, Povilas, 
Vladas Damulevičiai ir kt.

Kunigą A. Andriuškevičių 
klebonavusį Ratnyčioje iki gi
lios senatvės, prieš trejus metus 
pakeitė vietinis kun. V. Česnu
levičius, o nuo 1999-ųjų iš Varė
nos miestelio kilęs kun. Alman
tas Kibirkštis. Abu jauni - Kau
no kunigų seminarijos auklėti
niai. Jie įvedė daug naujovių, 
gražių iniciatyvų, padedančių 
stiprinti katalikišką tikėjimą 
gimtojoje Dzūkijoje.

Varėniškių Onos ir Juliaus 
Kibirkščių vienturčiui sostinės 
gydytojai nesugebėjo nustatyti 

ligos. Vilniaus Ge- 
diminio technikos universitete 

studijavusiam Almantui medi
kai vilčių pasveikti davė nedaug: 
“Vaistai nepadės, gal tik Dievo 
malonė!” įsikniaubęs į klinikų 
palatos kampą dvidešimtmetis 
gailiai apsiverkė. Į paskaitas 
universitete skubėjo studentai. 
Gerklės skausmais besiskun
džiančio ir maisto praryti nega
linčio jaunuolio gailėjo palatos 
kaimynai, medicinos persona
las, giminės, mokslo draugai bei 
artimieji...

“Sunkiai sirgdamas pada
riau pasiryžimą - jei pasveiksiu, 
paliksiu studijas universitete ir 
tapsiu kunigu” - pasakoja savo 
gyvenimo istoriją Ratnyčios kle
bonas kun. A. Kibirkštis. Mažai 
kas tikėjo stebuklu. Išrašytas iš 
ligoninės kaip beviltiškas pa
cientas, jaunuolis atsidėjo mal
dai ir Dievo malonei. Ir ji neap
lenkė jo! A. Kibirkštis per kelias 
savaites pasveiko! 1989 m. įsto
jo į Kauno kunigų seminariją. 
Baigęs studijas A. Kibirkštis bu
vo įšventintas kunigu. Darbavo
si Nemenčinėje, Švenčionėliuo
se, Vilniaus Aušros Vartų kop
lyčioje. Jau keleri metai Ratny
čios Sv. Apaštalo Baltramiejaus 
parapijos klebonas.

Jo rūpesčiu sekmadieniais 
vyksta religiniai koncertai, į ku
riuos atvyksta profesionalūs ope
ros solistai. Vykdoma vaikų ir 
suaugusių katekizacija. Gelbsti- 
ma miškinguose, atokiuose vien
kiemiuose gyvenantiems parapi
jiečiams atvykti į pamaldas.

Aplankiau atstatomus para
pijos namus, kur vyksta intensy
vūs remonto darbai: darbininkai 
taiso stogą, keičia langus, duris. 
Įrengiamos patalpos choro re
peticijoms, remontuojama salė, 
skirta tikinčiųjų sekmadieni
niams susibūrimams. “Tačiau, 
jei negausime materialinės pa
ramos, netrukus būsime privers
ti nutraukti pradėtus darbus. Ti
kiuosi, kad atsiras tautiečių Ka
nadoje ar Amerikoje, kurie pa
dės savo aukomis. Norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti tiek savo, 
tiek parapijiečių vardu!”

Lėšų pervedimui reikalingi 
šie duomenys: Correspondent 
Bank: Bankers Trust Co, N.Y. 
BKTR US 33. Beneficiary’s 
Bank: Lithuanian Savings Bank, 
Vilnius. SWIFT TAUP LT 2X. 
Beneficiary’s Acct. No.: banko 
skyriaus kodas 60103 sąskaitos 
123006099. Beneficiary: Druski
ninkų (Ratnyčios) Šv. Ap. Bal
tramiejaus parapija. Klebono 
adresas: Kun. Almantas Ki
birkštis, Čečiotos 8, Druskinin
kai, Lithuania.

EDVARDAS ŠULAITIS
LR Prezidentas Valdas 

Adamkus, kaip ir ankstesniais 
metais žiemos metu savo atos
togas praleido Meksikoje kartu 
su savo artimais draugais. Grįž
damas iš Meksikos, sustojo Či
kagoje, kur gyveno nuo 1949-jų 
metų. Atvykęs vasario 9 d., čia 
išbuvo iki vasario 13. Buvo apsi
stojęs su žmona Alma pas savo 
jaunystės draugą Algirdą Birutį 
ir jo žmoną Jolitą.

Vasario 11 d. V. Adamkus 
nemažai laiko praleido su Čika
gos ir apylinkių lietuviais. Tos 
dienos rytą jis atsilankė į lietu
viškas pamaldas Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos koplyčioje 
Lemonte. Po jų tame pačiame 
pastate susitiko pokalbiui su 
“Amerikos lietuvio” savaitraš
čio redaktoriumi Broniumi Ab- 
ručiu ir šių eilučių autoriumi.

Pusvalandžio pasikalbėjirrie 
LR Prezidentas pasidalino min
timis įvairiais klausimais. Buvo 
paliesta nemaža temų. Paklaus
tas apie galimybę kandidatuoti į 
Prezidento pareigybę dar vie
nam terminui, jis išsireiškė taip:

“Kol kas negaliu atsakyti į šį 
klausimą, nes prieš mano akis 
dveji sunkūs prezidentavimo 
metai ir mano visas dėmesys 
bus nukreiptas į tai. Ko gero tik 
kitais metais bus galima svarsty
ti, ar yra reikalas kandidatuoti. 
Galbūt paaiškės, kad Lietuvoje 
yra naujos jėgos, kurios tą atsa
komybę galėtų perimti iš 
manęs”.

Paklaustas apie sekantį ap
silankymą Čikagoje, pažymėjo, 
jog tai įvyks š.m. birželio 15-16 
d.d. Tuomet vietos katalikų uni
versitetas De Paul turės mokslo 
metų užbaigimo iškilmes, kurio
je jis pakviestas pasakyti kalbą 
ir priimti garbės daktaro laipsnį.

Po pokalbio su spaudos 
žmonėmis svečias bent trumpai 
sutiko užsukti į Pasaulio lietuvių 
centro didžiąją salę, kur tuo 
metu apie 300 tautiečių valgė 
blynus. LR Prezidentas čia pri
ėjęs prie mikrofono trumpai pa
sveikino susirinkusius, palinkėjo 
geros kloties ir paprašė para
mos Lietuvai bei jos žmonėms, 
nes jos ten labai reikia. Gaila, 
kad svečias neturėjo laiko sėstis 
prie stalo ir papietauti, pasiten
kino tik koridoriuje pasiūlytu 
blynu, kurį jis eidamas suvalgė.

Kiek vėliau dar sutiko už-

Automobilių lenktynių čempionas 
“Norėčiau dar labiau išgarsinti Lietuvą”, - pasakodamas apie savo laimėjimus pabrėžė 
daugkartinis Lietuvos žiedinių automobilių lenktynių čempionas Ramūnas Čapkauskas.

Lenktynių “Formulės 1600” klasėje jis jau keletą metų neturi sau lygių

ELVYRA ŽEIŽIENĖ

Dvidešimt trejų metų lenk
tynininkas Ramūnas Čapkaus- 
kas pradėjo jau penkioliktąjį 
sportinį sezoną. Pirmąjį čem
piono titulą jis iškovojo kartin
gų lenktynėse, jaunučių klasėje, 
būdamas vos vienuolikos metų. 
Šį titulą turėjo dar dvejus me
tus, vėliau du kartus tapo jaunių 
čempionu. 1995-aisiais gavo ša
lies čempiono titulą suaugusiųjų 
grupėje ir iškovojo savo pirmąjį 
čempiono vardą “Formulės 
1600” klasėje. Ramūnas Čap- 
kauskas nepralenkiamas buvo 
1997, 1999 ir praėjusį lenktynių 
sezoną, o jo atstovaujame “Gar
dėsio - PaltPark” komanda pri
pažinta viena profesionaliausių 
Lietuvoje.

Pirmiausia - darbas
Su Ramūnu susitikome 

Kaune prie “Gardėsio” kepyk
los. Čia jis dirba transporto va
dybininku ir rūpinasi, kad ke
pyklos automobiliai, tiekiantys 
miestui gardžią duoną ir švie- 

Kunigo klebono A. Kibirkščio iniciatyva vyksta remonto darbai parapi
jos namuose, Druskininkų (Ratnyčios) Šv. ap. Baltramiejaus parapi
joje. Tikimasi išeivijos paramos

sukti į to pastato apatinėje salė
je vykstančią jo įsteigto sporto 
klubo - ASK “Lituanicos” ma
žiausiųjų krepšininkų treniruo
tę. Čia LR Prezidentas apie po
ra desėtkų minučių pabendravo 
su jaunaisiais krepšinio entu
ziastais ir jų vadovais. (Apie tai 
yra rašoma kiek plačiau šio raši
nio pabaigoje). -

Su savo globėjais svečias 
pajudėjo į Jaunimo centre Čika
goje esančią Čiurlionio galeriją, 
kurioje vasario 10 d. buvo atida
ryta prezidentūros fotografės 
Džojos Barisaitės paroda nuo
traukų, liečiančių jo trejų metų 
prezidentavimo laikotarpį. Šią 
parodą Prezidentas buvo plana
vęs aplankyti jos atidarymo me
tu, tačiau kiti svarbūs reikalai jį 
nukreipė kitur.

Sekmadienį apie 2 v. Prezi
dentas atvyko į Marijos aukšt. 
mokyklos salę, kurioje kaip tik 
tuo metu prasidėjo pagrindinis 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas (o jų Čikagos apylinkė
se buvo septyni). Jis čia tarė 
kiek ilgesnį žodį, paliesdamas 
daugiau Lietuvos gyvenimo rū
pesčių. Jo kalba buvo konden
suota, vaizdi ir gana atvira - iš
dėstė ir tas nesėkmes, su kurio
mis Lietuvos žmonės dabar su
siduria. Ir čia jis ragino čikagie- 
čius nepamiršti Lietuvos.

Susitiko Prezidentas ir su 
pačiu jauniausiuoju krepšinio 
prieaugliu. Viešėjęs Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte ir suži
nojęs, kad apatinėje salėje vyks
ta Akademinio sporto klubo 
“Lituanica” jauniausiųjų krepši
nio entuziastų treniruotė, sutiko 
trumpai joje apsilankyti.

Prezidentas yra vienas šio 
klubo steigėjų (su ir dabar šia
me klube dirbančiu Rimu Dir
veniu) prieš 50 metų. Ir pats 
Adamkus žaidė krepšinį, bet ge
riausių rezultatų pasiekė leng
vojoje atletikoje. Ilgesnį laiką 
buvo Š. Amerikos lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
pirmininku.

Susitiko Prezidentas ir su 
jaunųjų krepšininkų treneriais - 
Donatu ir Dariumi Siliūnais bei 
kitais jaunųjų vadovais. Jaunieji 
krepšininkai - berniukai ir mer
gaitės džiaugėsi, kad galėjo pa
matyti patį Lietuvos prezidentą 
ir buvo maloniai nustebinti to
kio garbingo žmogaus atsilan
kymu.

žius kepinius, dirbtų kaip laik
rodis. “Pirmiausia man rūpi 
darbas, o tik po to - sportas”, - 
šypsosi šviesiaplaukis, gana šne
kus vaikinas.

“Gardėsio” kepykla turi ge
rą vardą, o jos savininkai Kęstu
tis ir Laima Drazdauskai yra di
deli automobilių sporto gerbėjai 
ir rėmėjai. Jų rūpesčiu prieš tre
jetą metų šiam lenktynininkui 
buvo nupirkta italų firmos 
“Dalara” formulė F3. Lietuvoje 
tokia formulė kol kas vienintelė.

Vaikinas pasakojo, kad 
prieš tai jis lenktyniavo su estiš
ka formule, kuri nebuvo tokia 
saugi ir patvari, nors prieš ket
verius metus jam su šia formule 
pavyko aplenkti garsųjį lenkty
nininką Darių Jonušį ir pasiekti 
trasos rekordą.

Laimėjimai
“Tai ne vien mano laimėji

mai”, - tvirtina jaunasis čem
pionas. Jam sportinių aukštumų 
padėjo siekti daugybė gerų 
žmonių, ugdžiusių jo ištvermę,

Lietuvos kariuomenės kurėjų-savanorių sąjungos suvažiavime š.m. sausio 27 d. Vilniuje išrinktoji centro 
valdyba Nuotr. R. Eidukevičiaus

Žydų kilmės kardinolas
Paryžiaus arkivyskupas Jean Marie Lustiger, apie kurį platokai rašė 

vokiečių dienraštis “Sueddeutsche Zeitung” 2001 m. 29 nr.
KAZYS BARONAS

Paryžiaus kardinolas Jean- 
Marie Lustiger, baigęs šv. Mi
šias, atsisveikino su tikinčiais 
maloniu šypsniu, sakydamas 
“au revoir - iki pasimatymo”. 
Jis mėgsta žmones, o tikintieji 
mėgsta jo pamokslus katedroje.

Prieš 20 metų jis buvo pa
skirtas Paryžiaus arkivyskupu. 
Nuo to laiko jis yra populiariau
sias K. Bendrijos atstovas Pran
cūzijos sostinėje, o Notre Dame 
- labiausiai turistų lankoma 
šventovė, kurioje Napoleonas 
užsidėjo sau karūną, o 1945 m. 
prancūzai “Te Deum” malda 
pažymėjo atgautą laisvę.

Kardinolas Jean-Marie Lus
tiger yra žydų tautybės. Rabinai 
jame mato judaizmo išdaviką. 
Tačiau kardinolas sako: “Būti 
krikščioniu dar nereiškia atsisa
kymą judaizmo. Be to, krikščio
nys ir žydai neturi užmiršti, kad 
jie turi tas pačias šaknis. O jo
mis yra Izraelis.”

Kard. Jean-Marie Lustiger 
minimas net Kristaus vieti
ninku. Jo charizma (krikščionių 
teologijoje - nepaprasta ant
gamtinė dovana, L.E. III t., 479 
psl.) gali padaryti labai didelę 
įtaką katalikiškam ir likusiam 
pasauliui. Vieną kartą jis, lanky
damas Izraelį ir paklaustas 
spaudos atstovo, ar jis savyje 
mato popiežiaus kandidatą, jidiš 
kalba atsakęs: “dos is ‘mešlu- 

sportinį meistriškumą ir atkak
lumą.

Pirmuoju Ramūno treneriu 
ir rėmėju buvo tėtis Kęstutis 
Čapkauskas, savo aštuonerių 
metų sūnų atvedęs į "Bangos’’ 
kartingvj klubą. Jame trenira
vosi ir pasekti savo pavyzdžiu 
uždegė garsūs Lietuvos sporto 
meistrai - Saulius Girdauskas ir 
Žilvinas Sakalauskas.

Su dideliu dėkingumu lenk- 
tyninkas prisimena savo pirmąjį 
trenerį Sigitą Andreiką ir su pa
sididžiavimu pasakojo apie da
bartinį komandos vadovą Joną 
Dereškevičių, legendinį šalies 
automobilių sporto veteraną. 
“Jis man kaip tėvas”, - sakė Ra
mūnas, papasakojęs, jog laimė
jus lenktynėse jis labai džiaugia
si pergale, tačiau ja nesipuikuo- 
ja. Kiek nurimus apdovanojimų 
šurmuliui, visuomet prisimena 
ir analizuoja įvairius lenktynių 
momentus, peržiūri jas vaizda
juostėje. Pasibaigus lenktynėms, 
jam labai rūpi, ar jis pateisino 
trenerio, komandos draugų, rė
mėjų ir sirgalių lūkesčius. “Mąs
tau, ar jiems buvo gera, nes 
lenktynių metu apie tai galvoti 
negaliu. Lėkdamas dideliu grei
čiu, matau trasą ir varžovus”, - 
sako lenktynininkas.

Atsidėkoja kilniais darbais
Ramūnas sakė, esąs tikintis 

ir išreikšdamas savo dėkingumą 
rėmėjams, sirgaliams jis stengia
si daryti kilnius darbus.

Pernai lapkričio mėnesį 
“Gardėsio - BaltPark” koman
da drauge su Lietuvos vaikų ir 
jaunimo cukraligės sąjunga vai
kų ir jaunimo grupei surengė 
šventę. Visus dalyvius pavėžino 
sportiniu BMW 320 automobi
liu, su kuriuo dalyvavo tūkstan
čio kilometrų lenktynėse Palan
goje ir užėmė antrąją vietą. Pir
moji vieta atiteko komandai, 

(Nukelta j 9-tą psl.) 

ge’” (“mešluge - kvailiukas”, tą 
žodį vartodavo Vilniaus krašto 
žydai, K.B.).

Aaron Lustiger yra Lenki
jos emigrantų sūnus. Montmart
re (reikia lipti aukštais laiptais, 
menininkų kvartalas, K.B.), tė
vai turėję medžiagų, kojinių 
krautuvę, gan pasiturinčiai gy
veno, tad galėjo vaikus leisti į 
pavyzdinę mokyklą. Aaron lan
kė “Lycee Montaigne”, tačiau 
kartu ir žydišką mokyklą. Na
muose tikyba nevaidino didelio 
vaidmens, nes tėvai vaikus auk
lėjo Prancūzijos respublikos 
dvasia. Norėdami nuslėpti nuo 
vaikų intymius reikalus, tėvai 
kalbėdavo “jidiš”.

Gabus buvo jaunuolis Aa
ron. Tėvai, norėdami patobulin
ti jo vokiečių kalbą, nutarė sūnų 
pasiųsti į Vokietiją. Tuo metu 
Hitleris jau valdė ją. Tačiau Aa
ron tėvas, įleidęs šaknis Prancū
zijoje, turėjęs tiek pasitikėjimo 
gyvenamu kraštu, neįsivaizdavo, 
kad sūnui kas nors blogo gali at
sitikti Vokietijoje. Vienok, iš
leisdamas sūnų, tėvas pasakęs: 
“Nesisakyk, kad esi žydas”.

Aaron apsigyveno Heidel
berge, krikščioniškoje ir konser
vatyvioje gydytojo šeimoje. Pa
sivadinęs Arno vardu, jis nepa
stebėjo jokių antisemitizmo po
žymių. Po metų, jau kitoje šei
moje, jis “pataikė” į tikrą nacių 
šeimą. Vyriausias sūnus priklau
sė Hitlerio jaunimo organiza
cijai, nešiojo didelį peilį ir rody
damas jį Aaronui pasakęs: “Juo 
išžudysiu visus žydus”.

Keturiolikmetis Aaron - 
konvertitas. Prasidėjus Antra
jam pasauliniam karui, motina 
sūnų ir dukrą atidavė į Orleano 
bendrabutį. 1940 m. Didįjį 
penktadienį, to miesto katedro
je jaunuolis pajuto norą tapti 
krikščioniu. Pats Orleano vys
kupas pasirūpino abiejų žydų 
vaikų krikšto sakramentu. Aa
ron priėmė Jean-Marie vardą. 
Po 40 metų kun. Jean-Marie 
Lustiger tapo Orleano vyskupu, 
atnašavo šv. Mišias toje pačioje 
savo krikšto šventovėje.

Paryžiuje kun. Lustiger gar
sėja kaip studentų dvasiškis, ge
ras pamokslininkas, dažnai ci
tuojantis Šv. Rašto ištraukas. 
Yra parašęs knygą “Sermons 
d’un eure de Paris”. Sakoma, 
kad popiežius Jonas Paulius II 
tris dienas mąstęs apie J. M. 
Lustigerio pakėlimą į vyskupus, 
ieškojęs paramos maldose, Šv. 
Rašte. Gavęs Vatikano praneši
mą, J. M. Lustiger nustebo, sa
kydamas: “Popiežius mane pa

žįsta, aš, žydas, dabar - vys
kupas”.

Lenkas popiežius yra geras 
jo bičiulis, abu gimę netoli Os- 
viecimo (Auschwitz), abu paži
nę vokiečių okupaciją, nes vie
nas priešinosi vokiečiams, kitas 
bėgo nuo jų. Padovanojęs savo 
knygą popiežiui išgirdo žodžius: 
“Netrukus jis bus Academie 
francaise narys”. Taip ir buvo.

Politikai ieško patarimų pas 
kardinolą. Priešindamasis vy
riausybei dėl privačių katalikiš
kų mokyklų, jis sutraukė di
džiausias protestuojančias mi
nias Paryžiaus gatvėse už dau
gelį žymių politikų.

Su Izraeliu, jo norėtą anks
tyvesnį emigracijos kraštą, jun
gia simpatijos ryšiai. Atvykus Si
monui Perez (tikroji pavardė 
Perezovski, Vilniaus krašto žy
das, K.B.) į Paryžių, jis susitiko 
ir su kardinolu, jausdamas jo 
simpatijas žydų tautai. Supran
tama, nes mėnesius, metus būsi
mas kardinolas slapstėsi nuo vo
kiečių ir jų bendradarbių pran
cūzų, prarado motiną Aušvico 
lageryje.

Prie kasdieninio šio kardi
nolo gyvenimo džiaugsmo pri
klauso naujo, pigaus rašiklio 
nusipirkimas arba kaubojiško 
filmo televizijoje stebėjimas. Jis 
daug dirba, geria juodą kavą, 
ima kartais miego tabletes. Kar
dinolas nesiunčia niekur savo 
atstovų, pvz. į posėdžius, oficia
lius priėmimus. Jis nori viską sa
vo rankose išlaikyti. Taip pat 
kardinolas negali suprasti, kad 
ne kiekvienas žmogus gali su 
juo tą darbingumą išlaikyti. Jo 
biografijos autorius yra pasakęs: 
“Jis daro tiktai, kas naudinga 
Katalikų Bendrijai”.

Kard. Jean-Marie Lustiger 
yra pasakęs: “Gimiau žydu, juo 
ir paliksiu, nepaisant rabinų 
skirtingos nuomonės”. Jo tėvas 
yra pasakęs: “Sūnus yra kardi
nolas, tačiau jis ir toliau palaiko 
tam tikras judaizmo taisykles. 
Pvz. tėvas prašęs sūnų kardino
lą, kad prie jo kapo kalbėtų 
“Kadiš” maldą.

Kardinolas neslepia savo ju
daizmo. Vienam komunistiniam 
ministeriui iš Rytų Europos žy
dų darbininkų kvartalo Paryžiu
je pasveikinusiam jį “Au revoir 
cher cardinal”, jis atsakęs jidiš: 
“Sei gesind un stark - būk svei
kas ir stiprus”.

Prieš 60 m. Prancūzijos vy
riausybė Paryžiaus Drancy prie
miestyje įsteigė žydų trėmimo į 
Aušvicą centrą. Motina liko Pa
ryžiuje, manydama, kad trėmi
mai moterų nelies. Deja, iš 
Drancy sūnus gavo paskutinį 
motinos laišką. Net geriausiems 
draugams jis to laiško nerodęs, 
nepasakęs motinos likimo. Bet, 
žinodamas, kad jo motinos žu
dikas buvo krikščionis, jis jam tą 
nuodėmę atleistų.

Manding, šis krikščionis kar
dinolas liks visuomet žydas. Ho
lokaustas neduoda jam kito pa
sirinkimo. Lankydamas Yad 
Vashom, kardinolas garbės kny
goje įrašęs šiuos žodžius: “Te
būnie šauksmas mirusiųjų ir gy
vųjų girdimas žemėje ir dangu
je”. Pasirašė Aaron, Jean Lus
tiger.

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje at
naujinimo darbų, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į sa
vo gyvenimų ir pasielgimų, nuo sa
vęs išsižadėjimo...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS



IRENA ir RIMANTAS PUTVIAI prie paminklinio akmens, pastatyto 
sudegusio namo vietoje Šilo Pavėžupyje

“Vakar, šiandien, visuomet”
Ambasadoriaus dr. V. A. Dambravos knyga, ryškinanti 

Lietuvos kelius j laisvę ir jos gyvenimo vertybes

Paminklo ant Rapolo Putvinskio kapo liekanos. Dešinėje - atminimo 
akmuo iš bolševikinės tremties negrįžusiems šešiems Pūtvių šeimos 
nariams Šilo Pavėžupio kapinaitėse

Didysis lietuvis Vladas Pūtvis m
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Pūtvių-Putvinskių namuose 
dažnai svečiavosi iškiliausieji 
pirmojo tautinio atgimimo vei
kėjai: P. Višinskis, J. Jablonskis, 
Žemaitė, Jovaras, Gabrielė Pet- 
kevičaitė-Bitė, Lazdynų Pelėda, 
A. Smetona, A. Žmuidzinavi
čius, J. Biliūnas, J. Bagdonas, A. 
Janulaitis, Šatrijos Ragana, P. 
Avižonis ir kt. Ne tik svečiavosi, 
bet ir rimtai darbavosi, kūrė 
Lietuvos ateities planus.

Čia J. Jablonskis rašė “Lie
tuviškos kalbos gramatiką”, mi
rus V. Kudirkai, P. Višinskis ku
rį laiką redagavo “Varpą”. Šilo 
Pavėžupyje telkėsi knygnešių 
keliai, čia buvo įrengtos iš Prūsų 
atgabentos lietuviškos spaudos 
slėptuvės, iš čia toji spauda pa
sklisdavo po centrinę ir šiaurinę • 
Lietuvą.

Knygnešystės centras
Į kilnų, bet pavojingą knyg

nešystės darbą Vladą įtraukė A. 
Janulaitis. Jie abu paruošė kny
gų gabenimo iš Prūsų į Grauži
kus planą. Knygas sutiko gaben
ti kaimynas kontrabandininkas 
Penikas - už pūdą 40 rb. Iki 
1906 m. literatūrą atveždavo į 
Graužikus, o Vladą areštavus 
(1906 m.), Penikas knygas vež
davo į Šiaulius.

Apie knygnešystės centro 
veiklą E. Putvinskienė rašo: 
“(...) gavę iš Peniko žinią, jog 
transportas su knygomis jau 
Graužikuose, nuvažiuodavome 
ten abu su Vladu nakvynės. Su
laukę vakaro užrakindavome 
duris, uždangstydavom langus ir 
imdavom ardyti pakus, kurie 
buvo per dideli, kad juos nema
tomus būtų galima toliau ga
benti. Privalėjom būti atsargūs, 
nes neturėjom ištikimų tarnau
tojų, dargi ir nuo auklės slaps- 
tėmės (...)

Darbas buvo be galo įdo
mus ir malonus. Turėdavom su
rašytus užsakymus ir pagal juos 
išskirstydavom visą atvežtą lite
ratūrą į pundelius, sukrauda- 
vom į lagaminus. (...) Iš ryto su 
visais lagaminais išvažiuodavo
me Pavėžupin, o ten, sulaukę 
vakaro, juos išvešdavome į tam 
paruoštą sandėlį”. Knygas iš 
sandėlių kartu su sviesto stati
nėmis į Šiaulius veždavo patiki
mas Putvinskių vežėjas K. Rač- 
kauskis. Iš Šiaulių knygos pa
sklisdavo įvairiais adresais...

Iškilo mokyklų reikalas
Emilija savo atsiminimuose 

rašo: “(...) Vlado galvoje sukosi 
mintis, jog kylant žemės ūkio 
kultūrai būtinai reikalingi ir su
sipratę kultūringi darbininkai. 
Taigi reikia vaikus mokyti, nes 
kito būdo tam pasiekti nėra.

Tai buvo sunkiai išspren
džiamas klausimas, nes visame 

valsčiuje tebuvo viena mokykla 
ir toje pačioje - rusas mokyto
jas, pamokos - rusų kalba. Pri
vačiai mokyti vaikus griežtai 
draudė. (...) Supratom, jog (...) 
reikia steigti nelegalias mokyk
las. (...) Pirmoji nelegali mo
kykla Šilo Pavėžupyje pradėjo 
veikti 1899 m. žiemą. (...) Mo
kydavo juos skaityti, rašyti, aiš
kindavo jiems, jog jie yra lietu
viai ir dėl to turi mokytis savo 
kalba, gerbti ją ir mylėti. (...)

Kitais metais Vladas įsidrą
sino ir pasamdė kitą mokytoją - 
į Graužikus. Mokytojas gyveno 
pačiame dvare, dieną mokydavo 
ordinarininkų vaikus, o vakarais 
- suaugusius, tuos, kurie norėjo. 
Graužikų mokykla veikė ketve
rius metus, o Šilo Pavėžupyje 
tol, kol buvo atidaryta valdiška 
Vėžežerių pradžios mokykla” 
(1913 m., K.B.).

Gabesnius vaikus, pramo
kusius gerai skaityti ir rašyti, 
Vladas pats toliau mokė. Užsi
iminėjo su jais 3 kartus per sa
vaitę. Mokė istorijos, fizikos, 
chemijos pagrindų. Per tas pa
mokas stengėsi įžiebti nors ki
birkštėlę savo tautos ir Tėvynės 
meilės.

Darbininkų užtarėjas
Norėdamas palengvinti sa

vo dvarų darbininkų dalią, Vla
das jiems mokėjo žymiai dides
nius atlyginimus nei kaimynai 
dvarininkai. Tuo jis užsitraukė 
jų neapykantą, netgi Kelmės ku
nigas nepritarė Vlado humaniš
koms pastangoms. Vladas buvo 
skundžiamas valdžiai, pravar
džiuojamas ciciliku ir, matyt, 
dėl tų priežasčių, suintensyvėjus 
valdžios persekiojimams po Di
džiojo Vilniaus seimo nutarimų, 
1906 m. buvo suimtas ir ketve
rius mėnesius kalintas.

Šaulių steigėjas
Didžiausius laimėjimus vi

suomeninėje veikloje V. Put
vinskis pasiekė tarpukario Lie
tuvoje, kai įsteigė ir visa širdimi 
atsidavė Šaulių sąjungai. Savo 
filosofiniuose apmąstymuose V. 
Putvinskis pirmenybę teikė tau
tai, o ne valstybei. Anot jo, žlu
gusią valstybę galima atkurti, 
bet žuvusios tautos, kaip ir mi
rusio žmogaus, prikelti neįma
noma.

Šauliuose jis matė tautos 
kariuomenę, todėl šaulio asme
nybės formavimui jis skyrė ne
paprastai daug dėmesio, kiek
vienam šauliui kėlė didelius rei
kalavimus, savo asmeniniu pa
vyzdžiu rodė, koks turi būti susi
pratęs lietuvis, šaulys, tautos na
rys. Savo įsteigtame žurnale 
šauliams “Trimite” V. Putvins
kis visokeriopai plėtojo savo po
žiūrį į šaulių misiją tautos ir 
valstybės gyvenime. Šauliai -

ALĖ RŪTA

Knygos pratarmė - “Min
ties ir veiklos keliu” - prelato 
dr. Prano Gaidos-Gaidamavi- 
čiaus, “Tėviškės žiburių” redak
toriaus. Tai istorinė-mokslinė 
knyga, apimanti Lietuvos likimą 
nuo komunistų ir nacių okupa
cijų iki šių dienų.

Svarbiausia vertybė yra lais
vė: asmens, tautos ir valstybės. 
Apie tai pirmieji du knygos sky
riai parašyti istoriniu ir moksli
niu metodu. Skyriuje “Visuo
met” - filosofinė ir transcen
dentinė įžvalga į žmogų, jo gy
venimo tikslą ir idealus, į jo san
tykį su Dievu.

Istorine medžiaga paremtas 
straipsnis “Nusikaltimai, ku
riuos slėpė melas”. Tai Ribben- 
tropo ir Molotovo sutarties už
kulisiniai momentai ir išvados. 
Rimtais šaltiniais paremtas ir 
straipsnis “Psichiatrijos vartoji
mas Sovietų sąjungoje”. Pir
muoju primenama Lietuvos 
okupacija, brutalūs trėmimai į 
Sibirą. Autorius su skausmu pri
simena ir savo šeimos ištrėmi
mą. “Psichiatrinis gydymas” at
skleidžiamas remiantis liudinin
kų pasakojimais, iškeliama jo 
žala.

Trėmimų, sužalojimų, prie
vartos, bado, naikinimo meto
dai šiurpūs, statistika pasibaisė
tina. Apie tai skelbė autorius 
savo kalbose per radiją, televizi
ją, straipsniais ir knygomis - 

svarbiausiųjų vertybių: tautišku
mo, lietuviškumo, šauliškumo, 
nepriklausomos valstybės sau
gotojai.

Vadovaudamas Šaulių są
jungai, V. Putvinskis parašė 
svarbiausius savo publicistinius, 
grožinius, filosofinius ir ideolo
ginius raštus, daug rašė “Trimi
tui”. Jo literatūrinis palikimas 
pradėtas skelbti 1933-1934 m. - 
tada buvo išleisti du tomai jo 
rinktinių raštų (II ir III t.). 1940 
m. spaudai buvo paruoštas pir
mas tomas - V. Putvinskio bio
grafija, tačiau jį išleisti sutrikdė 
bolševikų okupacija.

Lietuvos Šaulių sąjunga iš
eivijoje, minėdama V. Putvins
kio gimimo 100-tąsias metinęs, 
pakartotinai išleido antrą ir tre
čią tomus bei V. Putvinskio žen
to A. Marcinkevičiaus-Mantau- 
to paruoštą pirmą tomą - V. 
Putvinskio biografiją.

1928.VI. 18. išrinktas Šaulių 
sąjungos garbės pirmininku, 
darbavosi netausodamas savęs, 
lyg nujausdamas, kad likimas 
atseikėjo jam ne tiek daug laiko.

Liga ir mirtis
1928.XI.28. švęsta kariuo

menės diena. Buvo vėjuota, šal
ta diena. Per tas iškilmes Vla
das peršalo ir susirgo gripu. 
Gripas komplikavosi, sušlubavo 
inkstai. Porą savaičių pagulėjęs 
Raudonojo kryžiaus ligoninėje, 
V. Putvinskis grįžo į Graužikus. 
Kiek sustiprėjęs vėl atvyko į 
Kauną, kur jo laukė niekad ne
sibaigiantys darbai. Tačiau šį 
kartą V. Putvinskiui neteko ilgai 
darbuotis: neišgydytas gripas 
komplikavosi ir 1929.III.5 16 
vai. mirė.

Kitą dieną prasidėjo Jo pas
kutinioji kelionė namo. Apie šią 
kelionę Emilija rašo: “Rytui iš
aušus (kovo 6 d., K.B.), paėmė 
Jį iš manęs, išnešė sąjungon, ten 
iškilmingai pašarvojo. Vyko pa
maldos, lydėjimas stotin, žmo
nių minios, orkestrai, vainikai, 
kalbos... Pagaliau išvažiavome 
iš Kauno. (...) Pirmą valandą 
nakties pasiekėme Šiaulius. (...) 
Apie ketvirtą valandą vakaro 
pasiekėme Kelmę.

Likus dviem kilometram iki 
miestelio mus pasitiko šauliai, o 
paskui ir Kelmės kunigai, ir 
apylinkės gyventojai. Žalumy
nais išpuoštoje bažnyčioje liko 
Jis vienas. (...)

Išaušus prasidėjo pamaldos. 
Žmonių, nežiūrint šalčio, bjau
rios pūgos, prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia. Po pamaldų šauliai 
(...) nešė Jį į kapus, kur (...) 
kalbėjo daug visuomenės atsto
vų. (...) Nuleidus karstą į duo
bę, paskutinieji su Juo atsisvei
kino šauliai šautuvų saliutu”.

įvairiomis kalbomis tų kraštų, 
kuriuose jam teko dirbti. 
Straipsnyje “Berlyno mirties 
siena” autorius tvirtina, kad 
Stalino ir Hitlerio diktatūros 
keleriopai daugiau pražudė 
žmonių, negu žuvo per abu pa
saulinius karus nuo karo pa
būklų.

Šviesesnių minčių straips
niai - “Baltijos kelias - rankų 
grandinė” ir “Išeivijos pastan
gos laisvinti Lietuvą” (1940- 
1951).

Straipsniu “Diplomatijos tri
būna”, “Į teisinę valstybę” 
moksliškai nušviečiama, kas yra 
diplomatija, kas viešoji diplo
matija, kaip diplomatijos pagal
ba siekti valstybinių teisių ir 
laisvės įtvirtinimo.

Knygoje su pagarba prisi
menami trys reikšmingi lietu
viai: diplomatas - autoriaus ko
lega, ministeris Kazimieras 
Graužinis, miręs Pietų Ameri
koje; įtakingiausias išeivijos re
zistentas (straipsniu “Dvidešimt 
penkeri metai be Juozo Brazai
čio”); Juozas Kojelis (jo 80 m. 
amžiaus ir knygos “Iš nakties į 
rytą” proga).

Spausdinami ir trys auto
riaus “pasikalbėjimai”, kur atsi
skleidžia teisininko, žurnalisto, 
diplomato veikla. Pirmas toks 
interviu su kun. dr. Juozu 
Prunskiu (1971) įvardintas 
“Dvidešimt metų JAV tarnybo
je”. Iš tikro diplomatinės karje
ros pradžia buvusi 1951 m. vals-
tybės departamente, vėliau In
formacijos centre Vašingtone, 
“Amerikos balso” tarnyboje Eu
ropoj, Vokietijoje ir galiausiai 
Pietų Amerikoj.

Antruoju “pokalbiu” Žilvi
nas Morkūnas išklausia apie au
toriaus veiklą Pietų Amerikoj; 
ten dr. Dambrava labai išpopu
liarino Lietuvą ir jos reikalus.

Trečiuoju “pokalbiu” Vai
dotas Žukas (2000 m.) išklausi
nėja apie jo veiklos planus jau 
esant jam ambasadoriumi Ispa
nijoje. Straipsnis “Diplomatijos 
tribūna” ir “Į teisinę valstybę: 
tautos rūpesčiai” plačiai kalba 
apie politikos moralę, oportu
nizmą ir idealizmą Lietuvoje ir 
išeivijoje.

Knygos skyriuje “Visuomet” 
yra straipsniai “Pilkieji didvy
riai”, “Širdies teologija” (apie 
salezietį Petriuką Perkumą, mi
rusį 19-kos metų šventą jaunuo
lį), “Septyni Kristaus žodžiai 
nuo kryžiaus”.

Autorius savo svarstymuo
se, kalbose, straipsniuose, išreiš
kia -mintis daug kur spontaniš
kai aiškia, įtaigia, taisyklinga 
kalba, vengdamas nereikalingų 
svetimžodžių. Jis teigia: mūsų 
kalba pakankamai turtinga įvai
riausioms sąvokoms išreikšti.

Dažnai autoriaus išsireiški
mai pereina į beletristiką, ypač 
jausminiuose aprašymuose. Pvz. 
tėvų ištrėmimas, jaunimo prie
varta ir kankinimai, religiniai 
apmąstymai... Šios vietos būtų 
lengvai suprantamos bet kuriam 
skaitytojui. Seniai pastebėta, 
kad be visų kitų gabumų dr. Vy
tautas Dambrava turi ir bele- 
tnsto-rašytojo gabumų. Štai, yra 
jo ir liaudiškų išsireiškimų “Po
litika ir moralė” straipsnyje: 
“Ta idėja ne idėja, kur kišenėn 
neidėja...” Panašių vaizdingų, 
ironiškų posakių yra ir daugiau.

“Šiandien, rytoj, visuomet” 
yra ambasadoriaus dr. Dambra
vos veikliu, išmintingai keliautu 
politiniu-diplomatijos keliu nu
veiktų darbų, išmąstytų ir įgy
vendintų įdėjų bei vertybių su
ma. Taigi, pasak prelato dr. 
Gaidos knygos pratarmėje, tai 
dr. Dambravos gilūs, palieką 
pėdsakus žingsniai “minties ir 
veiklos keliu”. Tačiau tai nėra 
dr. Dambravos autobiografija, 
nors gražiu stilimi parašyta, 
nors ir yra daug jo asmeninių 
gyvenimo momentų, vargų bei 
laimėjimų. Šios knygos idėjos, 
išreikštų vertybių daugybė - jų 
suma bus ypač reikalinga mūsų 
šviesėjančios Lietuvos ateičiai.

Vytautas Antanas Dambrava, 
VAKAR, ŠIANDIEN, VISUO
MET. Straipsniai, kalbos, in
terviu. Leidykla “Du Ka” 
(Vrublevskio 6, LT 2600 Vil
nius). Iliustruota. Redaktoriai: 
Rima Mekaitė ir Arvydas Va
lionis. Dailininkas Algimantas 
Dapšys.

Kanados lietuvių sveikinimą ir dovaną dešimtmečio proga Lietuvių Namų vidurinei mokyklai Vilniuje įteikia 
A. Vaičiūnas, KLB pirmininkas; jo dešinėje - mokyklos direktorius A. Rudys, kairėje - Gabrielius Žemkalnis 
- PLB atstovas Vilniuje, p. Žemkalnienė, Vyt. Cinauskas - Politinių kalinių s-gos pirmininkas

Švyturys, šviečiantis ir po 200 metų
Vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejui paminėti. PLB valdybos įsteigtos 

stipendijos bei premijos
LAIMA ZLIOBIENE

2001-jų metų vasario 16 d. 
suėjo du šimtai metų nuo vysku
po Motiejaus Valančiaus, vieno 
iš didžiųjų devynioliktojo šimt
mečio Lietuvos asmenybių gimi
mo. Tamsiausiu ir tragiškiausiu 
Lietuvai metu, kai caro valdžia 
engė žmones, juos trėmė į Sibi
rą už lietuvišką žodį ir raštą, 
griovė šventoves, persekiojo ti
kinčiuosius, bruko slavizmą ir 
stačiatikybę, jis ryžosi pasiprie
šinimui.

Valančius ir jo įtakoje iš
auklėti jauni kunigai mokė 
žmones krikščioniškųjų vertybių 
ne valdžios - rusiška ar ponų - 
lenkiška, o kaimo valstiečių lie
tuviška kalba. Tuo jis išreiškė 
pagarbą paprastam žmogui, jo 
kilmei, jo kultūrai, kalbėjo iš 
širdies į širdį, kėlė dvasią, gydė 
nuo širdies žaizdų ir nuo pra
gaištingų įpročių.

Nenuostabu, kad jis susilau
kė daugybės pasekėjų. Pastebė
jęs, kad didžiausią nelaimę 
žmogaus gyvenime neša alkoho
lizmas, Valančius prie parapijų 
steigė Blaivystės brolijas. Suta
patinęs blaivybę su krikščioniš
komis dorybėmis, jis paveikė 
daugiau kaip keturis penktada
lius katalikiškosios krašto gy
ventojų dalies ir didelį skaičių 
kitatikių.

Valančius tapo švyturiu, ku
ris rodė kelią iš degradacijos ir 
alkoholio liūno į prasmingesnį, 
vertingesnį ir laimingesnį gyve
nimą. Žmonės atgavo savigarbą, 
pasitikėjimą, viltį. O kai akys 
pamato geresnį rytojų, kojos 
randa kelią, rankos pakelia naš
tą. Pakilę žmonių dvasinė būklė, 

Penktos klasės mokiniai tremtinių vaikaičių mokykloje Vilniuje 
“Lietuvių Namai”. Jie atvyko iš šių vietovių (iš kairės į dešinę): Sofija - 
iš Chabarovsko, Julija - Baikalo, Vladas - Ukrainos, Marija - Molda
ves, Džonas - Moldovos, Viktoras — Gudijos, Aleksas - Ukrainos, Alek
sandras - Novosibirsko, Maksimas - Vorkutos

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

kultūrinis lygis ir tautinis susi
pratimas eventualiai atvedė tau
tą į savarankišką, nepriklauso
mą gyvenimą, tapo akstinu Lie
tuvos valstybingumo atkūrimui.

Valančiaus ganytojiška veik
la siejosi su jo pastangomis 
žmonių švietimui, analfabetiz
mo naikinimui, raštingumo kėli
mui, spaudos, istorijos ir folklo
ro gaivinimui. Tapęs vyskupu, 
jis smarkiai ėmė plėtoti pradinį 
mokymą lietuvių kalba, prie 
parapijų steigė mokyklas. Suor
ganizavo lietuviškų knygų 
spausdinimą Rytprūsiuose, su
darė sąlygas jas platinti Lietuvo
je, rėmė bibliotekas, padėjo 
knygnešiams.

Tuo tikslu pats parašė ir iš
leido eilę knygų religinėmis, is
torinėmis ir didaktinėmis temo
mis. Verti prisiminti jo beletris
tiniai kūriniai “Palangos Juzė”, 
“Mikė Melagėlis”, “Guvus Vin
cė”, “Geroji Onelė” bei kiti pro
zos raštai. Jis rašė paprastai, pa
traukliai, labai vaizdingais liau
dies žodžiais bei išsireiškimais.

Įdomus ir reikšmingas jo 
tautosakos rinkinys - posakiai, 
patarlės, papročių aprašymai. 
Jo tvirtinimu, “lietuvių liaudies 
kultūra yra ne tik savarankiškas 
ir gyvybingas reiškinys, bet ir 
tvirčiausias tautinės kultūros 
pamatas be kurio neįmanomas 
ir pačios Tautos atgimimas”.

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba šiam jubiliejui 
paminėti paruošė keletą projek
tų. Jų tikslas yra plačiau at
skleisti M. Valančiaus krikščio
niškąsias ir humanistines idėjas 
bei iškelti jo skatinamas verty
bes, kurios kėlė žmonių dvasią, 
stiprino jų charakterį, jungė 

juos ir tuo padėjo pagrindą 
Lietuvos valstybingumo atstaty
mui bei įtvirtinimui.

PLB įsteigė dvi vienkartines 
stipendijas išeivijos studentams 
- už disertaciją ir už rašinį - 
mokslinę studiją apie vysk. Mo
tiejų Valančių pasirinkta tema. 
Pavyzdžiui, M. Valančiaus as
menybė bei laikmetis; jo vieta, 
veikla ir įtaka Lietuvos formavi
mosi procese; jo įnašas kuriant 
ir formuojant tautinę švietimo 
sistemą; jo literatūrinis paliki
mas.

Medžiagos rinkimas turėtų 
būti atliktas Lietuvoje. Studen
tais rūpintis sutiko Lituanistikos 
katedros Ilinojaus universitete 
Čikagoje prof. dr. Violeta Ke
lertienė ir Vytauto Didžiojo 
universiteto prof. dr. Egidijus 
Aleksandravičius. Vertinimo ko
misijoje taip pat sutiko dalyvau
ti prof. dr. Giedrius Subačius. 
Stipendijoms skiriama 3,000 
dol. už disertaciją, 1,000 dol. už 
studiją - mokslinį darbą.

PLB taip pat įsteigė premiją 
už išeivijoje sukurtą originalų 
darbą laisva tema apie vysk. 
Motiejų Valančių, jo kūrybą 
ir/ar skleistas idėjas. Pavyzdžiui, 
“Blaivybė M. Valančiaus raš
tuose”, jo apysakų inscenizavi
mas; literatūrinių veikėjų posa
kiai su iliustracijomis; jo kalbos 
žodyno, vaizdingų posakių pa
aiškinimai - pamokos; tautosa
kos, patarlių iliustracijos; to lai
kotarpio - knygnešių, pasiprie
šinimo lenkponiams, žandarų 
pergudravimo nuotykiai, atsi
spyrimas nudvasinimui ir nutau
tėjimui, istorijos - geografinių 
vietovių iliustracijos bei kita.

Tai galėtų būti elektroninis 
puslapis, CD-ROM, vaizdajuos
tė, kompaktinis diskas, muzikos, 
teatro ar rašyto žodžio kūrinys, 
plakatų-reklamų serija, netgi 
“komikų” knygelė ar kitas origi
nalus darbas, iškeliantis M. Va
lančiaus skatintas moralines 
vertybes. Šią 1,000 dolerių pre
miją skirią Labdarių draugija, 
vadovaujama dr. Lino Sidrio, 
nes šios organizacijos veikla 
taip pat pagrįsta M. Valančiaus 
krikščioniškosiomis, humanisti
nėmis ir tautinėmis idėjomis.

Darbai turi būti atlikti iki 
mokslo metų pabaigos, 2003-čių 
metų birželio mėnesio. Toli
mesnes informacijas teikia Gab
rielius Žemkalnis, PLB atstovy
bė Lietuvoje, Gedimino pr. 53, 
LR Seimo III rūmai, Vilnius 
LT2002, e-mail: plbav@rc.lrs.ll 
ir Laima Žliobienė, 1500 Lake 
Shore Dr. South, Barrington, IL 
60010, USA, e-mail: lzlioba@- 
hotmail.com

• Mums, lietuviams, šiandienę 
sava spauda yra reikšmingiausias 
religinis ir tautinis bastionas

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

mailto:plbav@rc.lrs.ll
hotmail.com


“Šviesos klasta”
Aštuntoji Doniaus Remto poezijos knyga
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□ KULT JEI t JE VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

2000-jų metų pabaigoje 
Kaune išleista aštuntoji buvusio 
čikagiečio, dabar gyvenančio 
Palangoje, literato Doniaus Re
inio knyga. Prieš maždaug 
penkmetį Lietuvon gyventi su
grįžęs savo tėvynėje poezijos 
rinkinius pradėjo leisti 1992- 
siais. Tada pasirodė “Išsipildy
mo šalis”, o vėliau sekė kitos 
knygos: “Auksinė vasara”, “Išli
kęs džiaugsmas”, “Svajonių gė
lės”, “Klajūno kelias”, “Pažini
mo gėlės”, “Laiko riboje”.

“Šviesos klasta”, naujausia 
jo poezijos knyga, pasirodė po 
dvejų metų pertraukos. Joje 
“atsispindi jaunystė, ilgesys, 
nostalgija, meilė”. Knygoje yra 
du skyriai: “Gėlių ilgesys” ir 
“Tarp dienų ir naktų”. Jų pra
džioje yra autoriaus ranka rašy
tos poezijos stulpelis. Joje telpa 
daugiau kaip šimtinė eilėraščių, 
kurie gana lengvai skaitomi, 
nors vietomis turi gana gilią 
prasmę.

Donius Remys dažnai kvie
čiamas į literatūros vakarus vi
soje Lietuvoje. Per metus jis da
lyvauja bent 25-se tokiuose va
karuose ir vis būna šiltai sutin
kamas ir išklausomas su dėme
siu. Ypač laukiama gimtuosiuo
se Mažeikiuose, kur jo pasiro
dymai būna nemažos šventės. 
Pernai, kai D. Remys minėjo sa
vo 75-metį, jo literatūros vaka
ras Mažeikiuose buvo ypatingai 
šventiškas.

D. Remys yra apkeliavęs 
apie 90 valstybių visame pasau
lyje. Po Šiaurės Amerikos že
myną jis keliaudavo automobi
liu. Dirbdamas inžinieriumi ke
liose amerikiečių firmose Čika
goje ar apylinkėse, D. Remys 
savo atostogų metu pasukdavo į 
skirtingus kraštus. Dažnai ke
liaudavo laivais. Jis yra aplankęs 
visas Pietų Amerikos valstybes, 
išskyrus Kolumbiją, Ekvadorą ir 
Boliviją. Jam didelį įspūdį yra 
palikusi kelionė Amazonės upe, 
kur jam imponavo džiunglės. 
Taip pat jis pamėgo ir Kinijos 
egzotiką.

Kaip D. Remys sako, Lietu
va yra per daug brangi, kad bū-

z*

13-ajai

LIETUVA 
Dabartinės Lietuvos pašto ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus

Argentinos mindaugiečiai pirmauja
Nors daugelyje užsienyje 

gyvenančių lietuvių draugijos 
pamažu užsidaro ir mūsų jauni
mas pradeda nutautėti, Argenti
noje, Buenos Aires sostinės La 
Plata priemiestyje Berisse, Min
daugo draugija didėja ir savo 
lietuviška veikla mums jau, tris- 
ketvirtinį šimtmečio gyvenimo 
taką kopiant, neleidžia mums 
tėvynės Lietuvos užmiršti. Min- 
daugiečių darnūs šokiai prime
na mums mūsų jaunystę Lietu
voje, kartu parodo visam pasau
liui, kas ta Lietuva, koks jos tau
tinis menas, drabužiai, muzika.

2001 metų pradžioje, per 
pačią Argentinos vasarą, Altą 
Gracia kalnų miestelyje, 30 km 
nuo Cordobos miesto, kaip ir 
kiekvienais metais mindaugie
čiai mums atstovavo ir per pas
kutinius du vakarus įvykusioje 
Tarptautinėje mugėje, tarp kitų 
25 tautų, pelnė visų pripažinimą 
kaip geriausio tautinio meno at
stovė. Toks didelis Mindaugo 
draugijos pasišventimas atsto
vauti mums lietuviams 20,000 
minioje, pelnė visų lietuvių nuo
širdžią padėką.

Romualdas Jospaitis

tų galima svetur gyventi. Tad jis 
ir įvykdė ilgus metus puoselėtą 
mintį - kai ji išsilaisvino iš oku
pantų vergijos, į ją sugrįžo.

Jo naujausios eilėraščių 
.knygos “Šviesos klasta” viršelis 
papuoštas autoriaus pieštu kūri
niu. Knygos redaktorė - I. Sa
kelytė, dailininkas G. Pempė.

PONIUS REMYS

Loreta
Tu niekad nemirei 
Ir niekada nemirsi, 
bet būsi amžinai 
tautos širdy, 
nors ir sudraskė tavo jauną 

kūną 
tankai 
ir tavo kraujas išsiliejo 
tada baisioj nakty.

Tu niekad nemirei, 
Tu niekada nemirsi, 
bet būsi ta aukšta, stipri 
tautos uola, 
kuri, iškilusi į dangą, 
šaukia: 
Žiūrėk, pasauli, 
ateina Lietuvai 
aušra!

• Tu niekad nemirei 
ir niekada nemirsi, 
bet būsi amžinai 
tautos liepsna, 
uždegusi galingą krašto 
meilę, 
kuri negęsta 
niekada.

Astuonių poezijos knygų auto
rius DONIUS REMYS

Nuotr. Ed. Šulaičio

IWI METO SAUSIO 13-ąją 
UŽ. LIETUVOS LAISVĘ 

PAAUKOJO SAVO GYVYBE:

Loreta Asanavičiūtė 
Virginijus Druskis

Darius Gerbutavičius 
Rolandus Jankauskas 
Rimantas Juknevičius 
Alvydas Kana/nnskas 

Algimantas Petras Kavoliukas 
Vytautas Koncevičius 
Vidas Maciulevičius

Titas Masiulis 
Alvydas Matulka 

Apolinaras Juozas Povilaitis
Ignas Šimuliams 
Vytautas Vaitkus

Argentinos lietuvių Mindaugo draugijos tautinių šokių grupė koncerto 
metu Nuotr. R. Jospaičio

Argentinos lietuvių Mindaugo draugijos tautinių šokių grupė, atstovaujanti lietuviams tarptautiniuose 
renginiuose Nuotr. R. Jospaičio

Pasaulinio masto smuikininkas - vilnietis
Apie Jašą Heifecąjo 100-ųjų gimimo metinių sukakties proga

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Kokių pavydėtinų vertinimų 

yra sulaukęs garsusis XX a. 
smuikininkas Jaša Heifecas (Ja- 
scha-Josifas Heifetz)! Jis - vun
derkindas, vėliau - smuiko ka
ralius.

Pasirodo, toli gražu ne vi
siems žinoma, kad toji geniali 
asmenybė gimė (1901.1.20) Lie
tuvos žemėje, Vilniuje. Smuiki
ninko sukakčiai skirtame “Lie
tuvos Jeruzalės” priede prof. 
Markas Petuchauskas pastebi, 
kad ne vienas amerikietis iš 
nuostabos išplečia akis išgirdęs, 
jog didis jų tėvynainis yra vilnie
tis, gimęs Lietuvoje. Istoriškai 
žiūrint, smuikininko gimimo 
metais Lietuvos oficialiai nebu
vo - nei valstybės, nei vardo, te
buvo Rusijos imperijos Šiaurės 
vakarų kraštas. Todėl nenuosta
bu, jog enciklopedijose praneša
ma: J. Heifeco gimimo vieta - 
Rusija.

Didžiajam smuikininkui pa
gerbti buvo surengtos Vilniaus 
Smuiko dienos. Jų pradžia įvyko 
Menininkų rūmuose (Rotušėje) 
sausio 31 d. Dienų globėjas - 
prezidentas Valdas Adamkus, o 
renginio organizacinio komiteto 
vadovas - prof. S. Sondeckis.

Programoje numatytas prie 
buvusios muzikos mokyklos 
(Vilniaus 25) atidengimas atmi
nimo lentos. Joje lietuvių ir 
anglų kalba skelbiama; šioje 
mokykloje 1905 - 1909 m. mo
kėsi pasaulio smuikininkas Jaša 
Heifecas. Per Smuiko dienų 
pradžią pačioje Rotušėje atida
lyta gyvenimo ir kūrybos nuo
traukų paroda.

Vasario 2 d. įvyko kon
certas Filharmonijoje, kuriame 
grojo vienas garsiausių jo kartos 
smuikininkų Pierre Amoyel 
(Prancūzija), prof. S. Sondeckio 
pakviestas neatsitiktinai: pran
cūzas yra vienintelis mokinys, 
kuriam mokytojas skyrė laiką 
net 5 metus. Be to, mokinys 
grojo Stradivarijaus - Kochans- 
kio smuiku, pagamintu 1717 m. 
(Žinovų nuomone, šiandien lai 
vienas nuostabiausių senojo 
meistro instrumentų).

Programoje skambėjo C. 
Frank’o, K. Debussy, G. Gersh- 
win’o, J. Heifec’o F. Mendel- 
son’o kūriniai, atlikti su S. Son
deckio vadovaujamu kameriniu 
orkestru. (Atvykęs į Vilnių sve
čias pirmiausia grojo per Smui- 
ko dienų pradinę iškilmę).

Vasario 13 - 17 d.d. numa
tyta įgyvendinti svarbiausią 
Smuiko dienų dalį - prieš keletą 
metų styginių instrumentų ka- 

ledroje kilusią drąsią, didingą 
idėją - surengti vilniečio smui
kininko atminimui tarptautinį 
konkursą. Kompozitorius Ana
tolijus Šenderovas šia proga pa
rašė kūrinį “Reminiscence” 
(smuikui solo).

Konkurso vertinimo komisi
jai pirmininkauti suliko Gido- 
nas Kremeris, o kiti nariai iš 
įvairių šalių: Rusijos, Izraelio, 
Italijos, Lietuvos (P. Radzevi
čius, J. Dvarionas). Pageidavi
mą dalyvauti konkurse pareiškė 
28 jauni (iki 25 metų) smuiki
ninkai iš 11 šalių - Lietuvos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrai
nos, Rusijos, Suomijos, Prancū
zijos, Taivano, Pietų Korėjos, 
Japonijos. Laimėtojai gros Fil
harmonijoje su simfoniniu or
kestru (meno vadovas prof. J. 
Domarkas, dirigentas - R. Šer- 
venikas).

Per Smuiko dienų pradinę 
iškilmę kalbėjo M. Petuchaus- 
kas, S. Sondeckis, O. Narbutie
nė. Dienų dalyvius, rengėjus, 
svečius laišku pasveikino prezi
dentas V. Adamkus; laišką 
perskaitė D. Kuolys (preziden
tas atostogavo).

S. Sondeckis apie J. Heifeco 
reikšmę kalbėjo: “Didžiausi pa
saulio menininkai pripažįsta jį 
kaip tobulybę, nepasiekiamą 
idealą”. Praleidęs 70 metų JAV 
jis, be abejo, amerikietis, tačiau 
jo kelio į didįjį muzikos pasaulį 
pradžia taip pat yra Vilnius. Čia 
išliko jo vaikystės metų namas, 
jo lankytoji muzikos mokykla. 
(Namą Užupyje, Maironio 27, 
devintame dešimtmetyje kėsin
tas! nugriauti, statyti transfor
matorinę. Seną pastatą išgelbė
jo didelės prof. S. Sondeckio 
pastangos; ginti teko net centro 
komitete). Kalbėdamas dabar 
apie tai per radiją, pajuokavo: 
Genuja N. Paganinio gimtuo
sius namus nugriovė, neišsaugo
jo, o Vilnius turi, apgynė. Tiesa, 
ne gimtuosius, kol kas nenusta
tytus, bet vaikystės namus, kurie 
primins didžiausio XX š. smui
kininko gyvenimą, o turistams 

. taps dar vienu traukos centru.
Tiek prezidentas Valdas 

Adamkus, tiek S. Sondeckis pa
brėžė, kad Jašos Heifeco gyve
nimas bei vardas yra svarbi mū
sų abiejų šalių, mūsų kultūrų 
jungtis.

O. Narbutienė pasakojo 
apie pirmąją mokyklą, miesto 
meninį kultūrinį gyvenimą, pir
mąjį mokytoją - rūpestingą, my
lintį tėvą, supratusį vaiko talen
tą, mokėjusį jį saugoti, smuikelį 
nupirkusį, kai Jašai buvo treji. 
Aukšto profesinio lygio muzikos 
mokykloje, išlaikomoje Rusijos 
muzikos draugijos, jo mokytojas 
buvo Elijahu (Ilija) Malkinas, 
studijavęs pas patį Leopoldą Au- 
erį, garsųjį Peterburgo profeso
rių. Mokė jį ir Konstantinas Gal- 
kauskas, atsiminimuose rašęs, 
kad jis “buvo keliom galvom 
aukščiau už kitus mokinius”.

Įdomu, kad kartu su stebuk
lingu vaiku toje pačioje mokyk
loje mokėsi mūsų busimieji 
kompozitoriai: S. Šimkus, J. Ta- 
lat-Kelpša. O Narbutienės teigi
mu, “neabejotina, jog buvo 
pažįstami, gal ir bendraudavo”.

Kada įvyko pirmas koncer
tas, sunku nustatyti. Bet 1908 
m. pavasarį “Vilenskij Vestnik”, 
rašydamas apie baigiamuosius 
E. Malkino klasės egzaminus, 
nesusilaikė: “Negalima nutylėti 
neeilinio ir toli gražu nevaikiško 
seplynerių metų stebuklingo 
vaiko Heifeco sudėtingiausio 
Dorf’o etiudo ir Vietan’o bala
dės bei polonezo atlikimo. Nors 
pastaruoju metų vunderkindai 
nieko nestebina) vis dėlto išskir
tinis vaiko Heifeco talentas su
žavėjo net tokį kompetentingą 
ir griežtą vertintoją kaip profe
sorių Auerį”.

Vilniaus laikotarpis talen
tingojo vaiko gyvenime baigėsi, 
nuo 1910 m. jis kartu su tėvu 
Peterburgo konservatorijos pro
fesoriaus L. Auerio klasės stu
dentas. Iš ten 1913 m. pakilo į 
triumfalines gastroles po Vokie
tiją, Čekiją, Norvegiją, išgarsi
nusias jį visoje Europoje.

Tais pačiais (1913) metais 
dar sugrįžo į gimtąjį Vilnių ir 
koncertavo - atliko Beethove- 
no, Mocarto, Hendelio ir Ve- 
niavskio kūrinius.

“Večerniaja gazeta” neslė
pė susižavėjimo: “Daug buvo 
galima laukti iš gabaus vaiko 
ateityje, bet manyti, kad jis su
grįš (...) beveik subrendęs artis
tas, visiškai įvaldęs nepaprastą 
techniką, - buvo neįtikima. Ta
čiau neįtikimas dalykas įvyko: 
Trylikmetis Heifecas - jau pir
mo ryškumo žvaigždė, žėrinti 
visomis vaivorykštės spalvomis”.

Mąstydamas apie tą pirmo 
ryškumo žvaigždę sužibusią Vil
niuje, vėliau sužėrėjusią visam 
pasauliui, profesorius S. Son
deckis rašė: “Didžiųjų žmonių 
pėdsakai, jų asmenybės aura iš
kelia ir tas vietas, kurios susiju
sios su šių asmenybių veikla, 
biografija. Nors žavimės Zalc
burgo senamiesčiu, vis dėlto 
Zalcburgas visų pirma Mocarto 
miestas. Kokia nuostabi bebūtų 
Genujos apylinkių gamta, 
kiekvienas muzikas žino, kad 
visų pirma tai Paganinio mies
tas. O Vilnius? Vilniuje XX a. 
pradžioje gimė ir buvo pastebė
tas smuiko genijus, vėliau tapęs 
pasaulio žmonijos nuosavybe, 
Jaša Heifecas!”

Toliau pastebėjo: “Deja, la
bai išsamiai ir nuodugniai tyri
nėtas gyvenimas (J. Heifeco) tu
ri skaudžiai baltų dėmių. Kaip 
tik Vilniaus laikotarpis - Jašos 
vaikystė mažiausiai tyrinėta, 
mažiausiai faktų apie ją žinoma. 
Maironio gatvės 27-ąjame name 
prabėgo smuikininko vaikystė, 
senamiestyje yra mokyklos pas
tatas, kurioje buvo pastebėtas jo 
talentas”.

Baigdamas S. Sondeckis 
kvietė, ragino: “Tad šiandieni
nis 100-ųjų Jašos Heifeco gimi
mo metinių paminėjimas tebū
na tas pirmas žingsnis, siejantis 
didįjį smuikininką su mūsų 
miesto kultūra. Norisi tikėti, 
kad ateityje Heifeco atminimas 
Vilniuje puoselės tradicijas, ku
rios išaukštins Lietuvos sostinę 
kaip vieną pasaulio miestų, įam
žinančių smuiko genijų”.

Galima viltingai pridurti, 
kad graži pradžia jau padaryta: 
100-osioms gimimo metinėms 
išleistas “Lietuvos Jeruzalės” 
priedas, didelė, graži knygelė su 
spalvotomis nuotraukomis. Jų 
straipsniai (ypač išsamūs, rūpes
tingai, šaltiniais pagrįsti Lietu
vos valstybinio žydų muziejaus 
bendradarbio Genricho Agra- 
novskio ir muzikos akademijos 
profesorės Onos Narbutienės) 
neabejotinai padės nuspalvinti 
buvusias baltas dėmes.

Česlovo Senkevičiaus knygos “Ketvirtoji upė” sutiktuvėse Anapilio parodų-muziejaus salėje

Rašytojo V. Mykolaičio-Pu
tino gimtadienio išvakarėse, 2001 
m. sausio 5, Lietuvos teisingumo 
ministerijoje įregistruotas jo var
do fondas. Jį įsteigė: poetai M. 
Martinaitis, J. Maricinkevičius, 
rašytojas V. Martinkus, advoka
tas K. Lipeika, dr. M. Lukšienė, 
prof. V. Zaborskaitė, mons. K. 
Vasiliauskas, filosofas K. Stoškus, 
VU bibliotekos direktorė B. But
kevičienė, literatūrologas G. Vi- 
liūnas ir veikliausia V. Mykolai
čio-Putino palikimo bei idėjų 
puoselėtoja I. Kostkevičiūtė.

Kino meno renginys “The 
58lh Annual Golden Globe 
Awards” įvyko Kalifornijoje š.m. 
sausio 21 d. Pakviesti Lietuvai 
atstovavo Algirdas Gustaitis, už
sienio spaudos atstovas Holivude, 
Audronė Aukščionytė ir Edmun
das Atkočiūnas. Lietuviams teko 
susitikti su daugeliu garsių akto
rių ir juos pasveikinti Lietuvos 
vardu; linkėjimai perduoti ir lie
tuvių kilmės režisieriui P. Zemec- 
kiui. Laureatai dėkojo užsienio 
spaudos atstovams.

Klaipėdos universiteto veik
los dešimtmetį minint š.m. sausio 
11 d. buvo iškilmingai atidarytas 
universiteto muziejus. Sveikinimo 
kalbas pasakė buvęs Lietuvos 
prezidentas A. Brazauskas ir uni
versiteto rektorius St. Vaitekū
nas. Muziejuje galima pamatyti 
universiteto heraldiką, pirmąją 
vėliavą, daugybę nuotraukų, do
kumentų, mokslinių leidinių. 
Taipgi, kaip rašo ELTA, galima 
susipažinti su uostamiesčio aukš
tosios mokyklos garbės daktarais, 
mecenatais, buvusiais rektoriais ir 
kt. Muziejaus vedėja - Ina Daili- 
dienė.

Poetas Gintaras Bleizgys, vy
riausiasis savaitraščio “Literatūra 
ir menas” redaktorius, š.m. sausio 
17 d. Vilniaus mokytojų namuose 
pabendravo su jaunaisiais meni
ninkais, aktyviai dalyvaujančiais 
viešame kultūriniame gyvenime, 
tęsiant tradiciniu tapusį ciklą 
“Dešimtmečiai ir vyresni”. Suėji
me dalyvavo poetai Jonas Striel
kūnas ir Rimvydas Stankevičius, 
kalbėjo apie G. Bleizgio kūrybą. 
ELTA primena, kad G. Bleizgys, 
kilęs iš Dzūkijos, lankė tą pačią 
Veisiejų vidurinę mokyklą kaip ir 
poetas Sigitas Geda. Pradėjo 
reikštis kaip literatūros teoreti
kas, vėliau kaip originalus mąsty
tojas, poetas. “Vagos” leidykla iš
leido pirmąją jo eilėraščių knygą 
“Vietovė. Šiaurė” 1998 metais.

A. a. Petro Vileišio, žymaus 
Lietuvos atgimimo veikėjo, vals
tybininko, inžinieriaus, 150-tąsias 
gimimo metines pradėjo minėti 
Lietuvos geležinkelių muziejus, 
kurio galerijoje š.m. sausio 5 d. 
buvo atidaryta nuotraukų bei do
kumentų paroda “Petro Vileišio 
indėlis geležinkelyje”. P. Vileišis 
gimė 1851 m. sausio 25 d. Medi
nių vnk., Pasvalio valse., Biržų 
apskr. Mokėsi Panevėžyje, baigė 
Šiaulių berniukų gimnaziją, studi
javo matematiką Petrapilio uni
versitete, baigė kelių institutą, 
Belgijoje susipažino su geležinke
lio tiltų statyba. Kurį laiką dirbo 
Lietuvos geležinkelių valdyboje, 
iš kurios pasitraukęs sudarė staty
bos firmą, statė tiltus, buvo vienas 
iš turtingesnių to meto lietuvių. 
Kaip ELTA rašo; anot istoriko 
Jono Aničo, P. Vileišis uždirbtus 
pinigus Rusijoje skyrė lietuvių 
tautinio atgimimo ir švietimo rei
kalams bei pirmojo lietuviško 
dienraščio “Vilniaus žinios” lei
dybai. Į lietuvių kalbą išvertė pir
mąsias knygas apie garo mašinas 
ir geležinkelius. Labai aktyviai 
reiškėsi įvairiose Lietuvos gyveni
mo srityse. Mirė Palangoje 1926 
m. rugpjūčio 12 d.

Valstybinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje š.m. kovo 19 d. 
bus atidaryta dviejų dalių paroda 
- “Šiuolaikinė Didžiosios Britani
jos literatūra” ir “Šiuolaikinė 
Škotijos literatūra”. Parodos lan
kytojai bus supažindinti su popu
liariausiais tų kraštų autoriais. 
Kaip ELTA rašo, ši paroda yra 
dalis Britų ambasados ir Britų ta
rybos organizuojamos “Britų sa
vaitės” Lietuvoje.

Prancūzijos kultūros centre, 
Vilniuje š.m. sausio 4 d. buvo pri
statyta Prancūzijos ambasados 
kultūrinė ir meninė šių metų pro
grama. Numatoma surengti apie 
30 suėjimų bei įvairaus lygio kal
bos kursų, plėsti informaciją apie 
Prancūziją. Programa derinama 
su Lietuvos dalininkais - įvairio
mis organizacijomis bei festiva
liais ir, kaip ELTA pastebi, įsilies 
į “Gaidos” Kauno džiazo, Vil
niaus Šv. Kristoforo, baroko mu
zikos, šiuolaikinio šokio bei kitus 
festivalius. Norima' surengti ir 
prancūziškos muzikos festivalį, 
kuriame dalyvautų penkios pran
cūzų ir viena lietuvių grupės.

Trys pagrindinės Lietuvos 
kultūros ministerįjos premijos už 
geriausią knygos apdailą atiteko 
dailininkams Eug. Karpavičiui, V. 
Kuraitei ir Br. Leonavičiui. Taip 
pat “Knygos meno” konkurso ko
misija paskelbė ir dešimt paskati
namųjų premijy dailininkams, iš 
kurių dail. A. Žviliui atiteko net 
keturios. Atskirą diplomą komisi
ja skyrė leidyklai “Vaga” ir spaus
tuvei “Spindulys” už leidinį “Se
nieji Lietuvos žemėlapiai”. Iš viso 
konkursui buvo pateiktos 63 kny
gos. Apdovanojimai įteikti š.m. 
vasario 8 d. Vilniaus knygų mu
gės metų. (BNS)

Gytis Padegimas surežisavo 
airių dramaturgo Brian Frielo 
pjesės “Lugnazado šventės šo
kiai” vaidinimą, kurio premjera 
įvyko Valstybiniame dramos 
teatre š.m. vasario 3 d. Vaidino 
N. Bulotaitė, J. Dapkūnaitė, R. 
Valiukaitė, S. Balandis, A. Gra- 
dauskas ir kt. Choreografija - D. 
Michelevičiūtės. Autobiografinės 
pjesės veiksmas vyksta Airijoje 
1936 m. dievo Lugo šventės Lu
gnazado išvakarėse, kada kalnuo
se Lugo garbei deginami didžiu
liai laužai. Fonas - pasaulio eko
nominė krizė, pilietinis karas Is
panijoje. Pjesėje vaizduojama, 
kaip viena šeima bando išgyventi 
šį sunkų laikotarpį. Rež. G. Pade
gimo nuomone, pjesė atskleidžia 
kiekvieno žmogaus akistatą su 
praeinančiu laiku, žiūrovas turįs 
stabtelti ir pabūti su savimi, teat
ras esąs tam tikra psichoterapija. 
(BNS)

A. a. Petras Gaučas (1942- 
2000), žymusis geografas, švietė
jas, visuomenininkas, staiga ir ne
tikėtai turėjo palikti akademinį 
darbą, kurio galo dar nebuvo ma
tyti. Velionis žuvo eismo nelai
mėje 2000 m. lapkričio 16 d. Apie 
jį žurnale “Gimtoji kalba” 
(2000.XII) rašo Kazimieras Garš
va, P. Gaučas gimė 1942 m. 
balandžio 7 d. Aukštuoliukų kai
me, Kėdainių rajone. Gamtos 
mokslų fakultete Vilniuje baigęs 
geografijos-kartografijos specialy
bę, šioje srityje labai plačiai ir 
sėkmingai reiškėsi visą gyvenimą. 
Yra įvairių žemėlapių, atlasų Su
darytojas, Vilniaus universitete 
dėstė demografijos, Lietuvos kar
tografijos, bendrosios kartografi
jos kursą. Laikomas vienu žy
miausių Lietuvos geografų šalia J. 
Ivanausko, Č. Kudabos, T. Šidiš- 
kio ir kt. Parašęs apie 100 straips
nių Lietuvos enciklopedijoms bei 
daugelį kitų. Nusipelnęs lietuviš
kų mokyklų tinklo praplėtimu 
Vilniaus apskrityje. Snk.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
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 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

90-179 d. term, ind.....................3.55%
180-364 d. term.ind................... 3.55%
1 metų term, indėlius............... 3.65%
2 metų term, indėlius...............3.85%
3 metų term, indėlius............... 4.05%
4 metų term, indėlius...............4.25%
5 metų term, indėlius...............4.60%
1 metų GlC-mėn.palūk...........3.40%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.90%
2 metų GlC-met. palūk............4.10%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.30%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.90%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.95%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable".............................3.55%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.40% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.80% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.45% 
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%

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 ” kOltGlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3’A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Asmenines paskolas 
nuo.................8.25%

Sutarties paskolas 
nuo.................8.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................6.95%
2 metų.....................7.05%
3 metų.....................7.20%
4 metų.....................7.40%
5 metų.....................7.50%

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

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDAS KEmiGEnATiojv 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus. 

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z2X3
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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

AMMO ĮVERTINIMAS 
PERAUKŠTAS?

Mielai atsiųsiu reikalingus blankus 
Jūsų nuosavybės įvertinimo, 
peržiūrėjimo ar apeliacijos reikalu. 
Be jokio Jūsų įsipareigojimo.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

Lietuvos pasienio policijos būstinė Klaipėdoje, kurios pareigūnai budi dienų ir naktį Nuotr. R. l’uterio

KANADOS ĮVYK IAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ratūrą. Yra ir abejojančių, kurie 
sako, kad temperatūrų pasikei
timai visą laiką vyksta žemėje.

Konservatorių ir Alianso 
vienijimasis dar rimtai nesvars
tomas, bet konservatorių parti
jos nariai kviečiami dėl to pa
reikšti savo nuomonę ir laike 
trijų mėnesių pageidaujama tu
rėti skyrių susirinkimus ir aptar
ti visas galimybes kartu veikti ir 
veiklą derinti. Keli konservato
rių ir Alianso parlamentarai tu
rėjo privatų pasitarimą. J. Clark 
parlamente turi 12, o Aliansas - 
66 atstovus ir yra oficiali opozi
cija. Alianso vadovas S. Day ža
da pats vienijimosi reikalu imtis 
iniciatyvos.

J. Chretien gina savo kabi
neto ministerį A. Gagliano, ku
ris vadovauja viešų darbų minis
terijai ir yra lyg J. Chretien at
stovas Kvebeke. Alianso parti
jos parlamentarai teigia, kad jis 
netinka užimamai vietai, nes tu
ri reikalų su žinomais kriminali
nių gaujų vadovais. Paaiškėjo, 
kad iš ministerio raštinės atėjo 
imigracijos pareigūnams pagei
davimas peržiūrėti žinomo gau
jų veikėjo Gaetano Amadeo 
žmonos bylą. G. Amadeo buvo 
paieškomas tarptautinės polici
jos ir buvo Montrealyje suimtas. 
G. Amadeo palaikė ryšius su ki
tais padugnių veikėjais - A. 
Cuntrera ir P. Violi.

Premjeras L. Bouchard 
praleidžia paskutines dienas 
Kvebeko Tautiniame susirinki
me (seime), kur girdi pagyrimus 
ne tik iš bendradarbių, bet iš 
opozicijos, liberalų partijos va
dovo J. Charest, su kuriuo kartu 
buvo B. Mulroney ministerių 
kabinete. Naujas Kvebeko 
premjeras B. Landry žada dau
giau kalbėti apie nepriklauso
mybę. B.S.

Albertos parlamento rinki
mai bus kovo 12 d. Praeitame 
parlamente konservatoriai iš 83 
turėjo 64 vietas, liberalai 15, 
naujieji demokratai (NDP) dvi, 
vienas buvo nepriklausantis jo
kiai partijai ir viena vieta neuž
pildyta. Premjeras Ralph Klein, 
58 m., tikisi vėl laimėti konser
vatorių daugumą, nes jo popu
liarumas visai nesumažėjo per 
jo valdymo laikotarpį nuo 1992 
metų gruodžio. Albertos libera
lų partijai vadovauja Nancy 
MacBeth, 52 m., kuri pradėjo 
savo parlamento karjerą kaip 
konservatorė 1986 m.; 1986-88 
m. buvo švietimo ministerė, 
1988-92 m. sveikatos ministerė. 

ORTODONTRS 
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

Pralaimėjusi partijos vadovo 
rinkimus 1992 metais populia
resniam R. Klein, perėjo pas li
beralus ir 1998 m. išrinkta jų va
dove. NDP vadovas Raj Pannu, 
67 m., parlamente nuo 1997 
metų, išrinktas partijos vadovu 
2000 metų lapkrityje. Prieš tai 
dr. Pannu 27 metus buvo Alber
tos universitete sociologijos 
profesorius.

Brazilija skelbė “prekybos 
karą” (su grasinimu nevartoti 
jokių Kanados produktų) po to, 
kai Kanada staiga sustabdė jau
tienos konservų importą iš Bra
zilijos, motyvuodama, kad ne
buvo atsakyta į klausimus apię 
raguočių įvežimą iš Europos, 
kur kai kuriose vietovėse siau
čia pavojinga kempinligė (Mad 
cow disease). Brazilai teigė, kad 
tai buvo kerštas už sėkmingas 
sprausminių lėktuvų statybos 
varžybas. Atrodo, kad netrukus 
ši byla bus išspręsta taikiai. Ka
nados eksportas į Braziliją per 
dešimtmetį nuo 1989 metų pa
dvigubėjo nuo $0.5 iki $1 bilijo
no. Eksportuojama popieriaus, 
plastmasės produktai, buitiniai 
prietaisai, javai bei mineraliniai 
degalai. Importas paaugo tuo 
pačiu metu nuo $1.1 iki $1.4 
bilijonų - įvežama kava, arbata, 
įvairūs prieskoniai, cukrus, ba
tai, plienas, vaisiai, daržovės ir, 
žinoma, jautienos konservai.

S
Carol Anne Letheren, 58 

metų amžiaus Toronto versli
ninkė, ilgą laiką veikli Kanados 
olimpiniame judėjime, staiga 
mirė Toronte. Ji nuo 1990 metų 
atstovavo Kanadai Tarptauti
niame olimpiniame komitete, 
kuriame tada ir dabar dominuo
ja vyrai. Nuo 1994 metų paskir
ta Kanados olimpinės sąjungos 
pirmininke (Chief Executive 
Officer). Taip pat ji buvo To
ronto 2008 metų olimpijados 
vajaus direktorių tarybos narė. 
1988 metų olimpijadoje Seoule 
kaip Kanados olimpinės grupės 
chef de mission jai teko liūdna 
pareiga atimti iš neleistinų rau
menis anglijančių vaistų vartoji
mu apkaltinto bėgiko Ben 
Johnson laimėtą aukso medalį 
ir paskelbti apie tai nustebu
siems kanadiečiams. Jaunystėje 
C.A. Letheren buvo Ontario 
provincijos badmintono čem
pionė, vėliau gimnastų teisėja 
tarptautiniuose sporto rengi
niuose. G.K

• Senas medis geriausias (kūren
ti), senas vynas skaniausias, seni 
draugai patikimiausi, seni autoriai 
įdomiausia (Baconas).

Sportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Šiaurės Europos 
krepšinio lygos (NEBL) rezultatai: 
Vilniaus “Lietuvos rytas” Rygoje 
82:89 pralaimėjo LMT klubui. 
Kauno “Žalgiris” Prahoje “Čekija” 
88:85 įveikė “USK Erpet” krepši
ninkus. “Šiauliai” - “Magic Gret 
Danes” 90:75. Visi trys Lietuvos 
klubai baigė reguliarų sezoną ir pa
teko į finalo ketverto turnyrą. SU- 
PROLYGA: Vilniaus “Lietuvos ry
tas” namie 92:93 nusileido Sienos 
MdP klubui. Vilniaus “Lietuvos te- 
lekomo” krepšininkės 56:76 ir 
60:69 pralaimėjo Brno “BK Gamb- 
rinus” (Čekija) komandai ir iškrito 
iš tolesnės kovos. NBA lygos Port
land “Blazers” vidurio puolėjas Ar
vydas Sabonis dar kartais “pasi- 
spardo”. Žaidžiant su Los Angeles 
“Clipers” jis sumetė 23 taškus.

ŠAUDYMAS: Lietuvos kulki
nio šaudymo pneumatiniais gink
lais čempionate Vilniuje ir Kaune 
alytiškė Lina Labanauskaitė laimė
jo moterų 40 šūvių pistoletu rungtį 
(385 taškai). Tai jos asmeninis ir 
naujas Lietuvos jaunių rekordas. 
Šaudymo šautuvu rungtyse čempio
nais tapo vilniečiai Inga Grigoren
ko (40 šūvių - 380 taškų) ir Rimvy
das Spėčius (60 šūvių - 589 taškai). 
Šaudant į bėgantį taikinį Lietuvos 
rekordą pagerino Vilniaus I ko
manda (A. Laptevas, T. Griniukas, 
V. Lastovskis - 1549 taškai), o Ro
kiškio I komanda (R. Žėglaitis, R. 
Gudžiūnas, V. Gončarukas - 1546 
taškai) pagerino jaunimo rekordą.

IMTYNĖS: Tarptautiniame 
graikų ir romėnų imtynių turnyre 
Malme (Švedija) M. Ežerskis (iki 
97 kg) užėmė 2-ąją vietą ir M. Miz- 
gaitis (130 kg) užėmė 10-ąją. Daly
vavo 24 šalių imtynininkai.

JOJIMAS: Mažojoje Riešėje 
(Vilniaus r.) surengtose pirmeny
bėse su 62 žirgais startavę raiteliai 
dalyvavo maniežinio ir konkūrinio 
jojimo rungtyse. Pagrindines varžy
bas jojant suaugusiais (7-erių metų) 
žirgais laimėjo Šalčininkų r. “Mus
tango” sporto klubo narys Audrius 
Lileikis - 51,6 baudos taško. Sidab
ras atiteko Vilniaus r. Benderių 
Žemės ūkio bendrovės atstovei 
Elenai Railienei - 55 baudos taško. 
Bronzą jodamas kumele vėl laimė
jo A. Lileikis - 56,4 baudos taško. 
Jojant jaunais žirgais čempionu ta
po “Mustango” sporto klubo savi
ninkas Gražvydas Dzindzileta - 
51,2 baudos taško. Antras - Joniš
kio r. jojimo centro raitelis Sigitas 
Prikockis - 54,6 baudos taško, tre
čias - sostinės Antavilių sporto klu
bo raitelis Alfredas Žverblis - 58,2 
baudos taško.V.P.

Skautų veikla
• Vasario 22 d. pasaulio skau

čių susimąstymo dieną, vienuolika 
Hamiltono skautinininkių “Šatrijos 
Raganos” būrelio sesių susirinko
me pas būrelio vadovę s. A. Vili
mienę, kuri ir pravedė sueigą. Su
stojusios ratų sueigą pradėjome sa
vo būrelio šūkiu. Prie uždegtos žva
kės tylos minute prisimenėme pla
čiame pasaulyje išsisklaidžiusias se
ses ir pagerbėme jau mirusiąsias, 
sesei Vilimienei skaitant tai progai 
pritaikytą eilėraštuką. Sueigos me
tu sesė ps. fil. G. Breichmanienė 
paskaitė labai įdomius savo jaunys
tėje skautybės pradžios žingsnių 
prisiminimus, kai ji Vilkaviškyje 
būdama trečiame pradžios mokyk
los skyriuje, įstojo į skautes ir taip 
pat jau būnant gimnaziste, pirmo
sios stovyklos prie Vištyčio ežero 
prisiminimus. Buvo aptarta atei
nanti Kaziuko mugė, kuri Hamilto
ne bus po pamaldų sekmadienį, ba
landžio 1 d., Jaunimo centre. Vaiši
nantis prie sesės Vilimienės pa- 
ruošo užkandžių stalo, smagūs paš
nekesiai teikė daug juoko. Sekanti 
sueiga bus trečiadienį, balandžio 25 
d. pas sesę v.s. A. Pietrantonio.

Sekmadienį, vasaro 18 d., 
skautininkės kartu su skautais ir 
Hamiltono organizacijomis dalyva
vo Mišiose švenčiant Vasario 16-ją 
ir po pamaldų dalyvavo bendroje 
Hamiltono “Širvintos” ir “Nemu
no” tuntų sueigoje. Reg.B.

MOKAME
3.55% už 30-89 d. term, indėlius 
3.55% už 90-179 d. term, indėlius 
3.55% už 180-364 d. term, indėlius 
3.85% už 1 m. term, indėlius 
4.00% už 2 m. term, indėlius 
4.20% už 3 m. term, indėlius 
4.35% už 4 m. term, indėlius 
4.70% už 5 m. term, indėlius 
3.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.10% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.45% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.95% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.55% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.35% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.50% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.75% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.20% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
4.15% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................8.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 6.95%
2 metų...................... 7.05%
3 metų...................... 7.20%
4 metų...................... 7.40%
5 metų...................... 7.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu................. 6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PA9LAUĮ3O9 TEIKIAM09 INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪ8U TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

KIT09 PA9LAUG09
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE D0VAN09?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

- ■HjlW Cirrus

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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.

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

ALGIS (n) 133 Roncesvalles Ave.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

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

Į LIETUVĄ: dar vis turime išparduodamų bilietų. TEIRAUKITĖSI

Italija (Roma, Venecija,Capri ir t.t.) - 22 balandžio, 11 dienų - $2490.00 
Liurdas, Fatima, Portugalija - 28 balandžio, 13 dienų - $2375.00 
Roma, Liurdas, Paryžius - 20 gegužės, 12 dienų - $2690.00

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.

Pas mane atvažiuoti nėra būtina, 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 Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


IS TORONTO
Kanados lietuvių fondo ta

rybos posėdis įvyko š.m. vasario 
21 d. Toronto Lietuvių Namuo
se. Posėdyje dalyvavo visi tary
bos nariai. Tarybos pirm. Gra
žina Ignaitytė sklandžiai prave
dė posėdžio porgramą. Fondo 
reikalais kalbėjo valdybos pirm. 
A. Nausėdas, o KLB fondo iždi
ninkas A. Pabedinskas - apie 
fondo finansinę būklę. Per 
2000-sius metus fondo kapitalas 
paaugo 4%. Investacijų komisi
jos pirm. A. Kaminskas kalbėjo 
investavimo reikalais. Bendrai 
buvo aptarti Lietuvai ir Kanadai 
šalpos reikalai. Visi svarstyti 
reikalai buvo vienbalsiai priimti 
visų tarybos narių. Buvo priimti 
nauji nariai iš Hamiltono: M. 
Gudaitis, S. Kareckas, R. Ka- 
maitytė, L. Mačytė ir A. Vens- 
lovas. Taip pat ir torontiečiai: V. 
Kudžma, Z. Kudžmienė, J. Bui
vydas ir L. Jurjonienė. Sekantis 
posėdis įvyks balandžio 18 d.

S. Prakapas
Mažlietuvių šiupinio vaka

rienė įvyko Toronto Lietuvių 
Namuose vasario 27 d. Susirin
kusius prie pavasario gėlėmis 
papuoštų stalų pasveikino Ma
žosios Lietuvos moterų draugi
jos pirmininkė Kristina Damba- 
raitė-Janowicz. Ji pasidžiaugė 
gausiu dalyvavimu šioje 39-oje 
mažlietuvių rengiamoje Užga
vėnių vakarienėje, pareiškė viltį, 
kad ir toliau bus laikomasi se
nolių tradicijų. Visiems sustojus 
Mažosios Lietuvos himnui “Lie
tuviais esame mes gimę”, pro
gramai vadovavusi Asta Šernai- 
tė-Šimkienė pristatė Toronto 
vyrų chorą “Arą”. Akompanuo
jant pianistei Ilonai Beresnevi- 
čienei, choristams dirigavo, kar
tais solo atliko arba kartu su 
choristais įsijungė į dainas vado
vė Lilija Turūtaitė. “Aro” seniū
nas Vytautas Pečiulis dainas 
jungė žodiniais įtarpais, prane
šė, jog susirinkusieji turėję lai
mę pirmą kartą išgirsti “Aro” 
dainuojamą dainą “Gimtinės ta
kelis”. Meninės programos pa
baigai Kristijono Donelaičio 
“Metų” ištraukas paskaitė Joa
ną Kuraitė-Lasienė. Lietuvos 
garbės generalinis konsulas Ha
ris Lapas tarė sveikinimo žodį, 
primindamas Mažosios Lietu
vos istorines šaknis, pasidžiau
gė, jog Klaipėdos uostas Balti
jos kraštuose pastaraisiais me
tais yra pirmaujantis. Anapilio 
parapijos klebonui prel. Jonui 
Staškevičiui sukalbėjus stalo 
maldą, visi su entuziazmu valgė 
V. Birštono skaniai paruošto 
kumpio, kopūstų ir tradicinio 
šiupinio. Prie spurgų ir kavos iš
sidėstę nusipirktus loterijos bi
lietus svečiai su malonumu 
klausėsi Rūtos Baltaduonytės- 
Lemon pranešimų apie laimin

guosius numerius. Užtruko dar 
valandėlę, kol visi 56 laimikiai 
buvo išdalinti. Smagioje, šeimy
niškoje nuotaikoje praėjo šis va
karas. Dlv.

Kovo 11-tosios minėjimas 
įvyko š.m. kovo 5, sekmadienį, 
Lietuvių Namuose. Buvo pilna 
didžioji salė žmonių. Minėjimas 
pradėtas visos salės sugiedotu 
Lietuvos himnu ir Tėvynės są
jungos Toronto židinio pirm. 
Kazimiero Mangiico įvadiniu 
žodžiu. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Juozapas M. Žukauskas, 
OFM. Dalyvavo Lietuvių bend
ruomenės bei diplomatijos at
stovai, tarė ir sveikinimo žo
džius. Pagrindinę kalbą pasakė 
prof. Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo signataras ir seimo na
rys. Iškilios muzikos meninę 
programą atliko pianistai prof. 
Vytautas Landsbergis bei Gra
žina Landsbergienė ir smuiki
ninkė Audronė Šarpytė. Progra
mai vadovavo Laisvis Širvins- 
kas. Po minėjimo Gedimino 
menėje vyko susitikimas su 
prof. Vytautu Landsbergiu ir jo 
žmona Gražina. Minėjimą ren
gė Tėvynės sąjungos Kanados 
skyrius. Aprašymas kitame nu
meryje. J.A

2001 m. aukos KLB Toronto 
apylinkės Vasario 16-tosios proga: 
$100 - L. Daunienė, dr, J. A. Sun- 
gailos; $60 - A. Kalendra; $50 - V. 
Baleiša, J. E. Čuplinskai, I. Ignai- 
tienė, S. Kėkštas, J. Linkunaitis, Z. 
Mažonas, J. Pacevičienė, B. Stalio- 
raitienė, J. B. Tamulioniai, V. O. 
Taseckai, A. Valius, J. J. Zenkevi- 
čiai; $40 - L. Balsienė, Z. Didžba- 
lienė, A. Marcis, V. V. Paškai, J. D. 
Petroniai, S. Steigvilienė, A. Šilei
ka; $30 - V. P. Melnikai, V. Mont
vilas, S. J. Sinkevičiai, J. Z. Stra
vinskai; $25 - J. Aukštaitis, V. Auš
rotas, F. E. Bukraičiai, A. Bumbu
lis, dr. S. E. Čepai, P. Čeponkus, B. 
Galinienė, V. K. P. Gapučiai, A. V. 
Grybai, P. B. Sapliai, E. Simonavi- 
čienė, V. Skukauskas, T. Stanulis, 
M. Tamulaitienė, B. Vaidila; $20 - 
L. Abromonis, K. Ališauskienė, J. 
Andrulis, A. Augaitienė, V. V. Ba- 
liūnai, J. Bartnikas, K. Batūra, R. 
Bekerienė, V. Birštonas, V. Bube- 
lis, V. Budrys, V. Butkys, P. Dalin- 
da, E. Delkuvienė, V. Dubickas, P. 
Dunderas, A. Empakeris, J. Ur. O. 
Gustainiai, J. Yčas, V. Jasinevičie- 
nė, A. B. Juozapavičiai, I. Kaliuke- 
vičienė, E. M. Kazakevičiai, D. 
Keršienė, O. Krasauskienė, B. Lau
čys, dr. P. Lukoševičius, A. Paškevi
čius, V. S. Piečaičiai, A. Pūkas, L. 
Rimkus, J. Rovas, V. L. Sendžikai, 
P. A. Skilandžiūnai, A. Stulgienė,
H. Sukauskas, V. Vadauskas, I. Va- 
dauskienė, dr. A. A. Valadkos, A. 
Zimnickas, J. Žulienė; $10 - P. 
Adomaitis, A. Bacevičius, L. V. Ba- 
laišiai, A. Ivanauskienė, V. Karni- 
lavičius, V. Kazlauskas, B. Sakalas,
I. Stasiulis, P. Vilkelis; $5 - P. Kra- 
veckas.

Lenktynininkas RAMŪNAS ČAPKAUSKAS su savo automobiliu pasi
rengęs dalyvauti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato lenktynėse 
Kačerginėje

Baltijos valstybių taurės penktojo baigminio etapo nugalėtojai - jų 
tarpe RAMŪNAS ČAPKAUSKAS laikantis Lietuvos vėliavą

Automobilių lenktynių čempionas

stra Travel
& Services Inc

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į 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.

SKUBU! IŠPARDAVIMAI Į VILNIŲ, KAINA IKI $900
Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

(Atkelta iš 5-to psl.) 
lenktyniavusiai su dvigubai ga
lingesniu “Porsche” automo
biliu.

Ramūnas džiaugėsi, kad 
vaikams labai didelį įspūdį pa
darė važiavimas lenktynių trasa. 
Jiems norėta priminti, jog kaip 
būtina laiku pasukti automobi
lio vairą, taip yra svarbu vartoti 
vaistus ir nuolat rūpintis savo 
sveikata. Šia akcija taip pat no
rėta akreipti visuomenės ir ži- 
niasklaidos dėmesį į cukralige 
sergančių vaikų problemas. 
Lenktynininkas apgailestavo, 
kad deramo dėmesio iš žinia- 
sklaidos ši akcija nesulaukė.

Taip pat Ramūnas dažnas 
svečias jaunimo renginiuose, 
mokyklose. Vaikinas mano, jog 
šiandieniniam jaunimui labai 
stinga mėgstamo užsiėmimo. 
Dėl to nemažai jaunimo įniko į 
alkoholį, narkotikus. Sportinin
kas neigiamai vertina alkoholį, 
narkotikus, rūkymą.

“Juk galima gyventi ir be jų, 
- samprotauja jis. - Gyvenime 
yra tiek įdomių dalykų, net lai
ko viskam neužtenka”. Vaikinas 
sakėsi ketinąs studijuoti aukšto
joje mokykloje, nes anksčiau 
tam neužteko laiko.

Į aukštesnę klasę
Šalies autosporto leidiniuo

se šio sportininko laimėjimai 
vertinami taip: “Didžiąją sezo
no dalį dominavęs Ramūnas 
Čapkauskas iš ‘Gardėsio Balt- 
Park’ komandos buvo pavyzdžiu 
savo klasės varžovams, kalbėta, 
kad Ramūnui pasitraukus iš for
mulių ši klasė natūraliai užges. 
Neliks konkurencijos, nebebus į 
ką lygiuotis, daugelis lenktyni
ninkų paliks savo bolidus, tai 
bus žingsnis atgal” (“Greitis”, 
2000 m. nr. 6).

Ramūnas paaiškino, kad jis 
su malonumu pasiliktų šioje 
klasėje ir naujam sezonui, bet 
tai priklausys nuo komandos 
poreikių, jos finansinės būklės, 
nes automobilių sportas reika
lauja daug lėšų ir investicijų. 
Vaikinas sako, jog tai primena 
užburtą ratą - neturėdamas pi
nigų negali įsigyti geros techni
kos, o jos neturėdamas net ir 
dieviškai vairuodamas neįveiksi 
techniškai stipresnių varžovų.

Tačiau Ramūnas svajoja da
lyvauti aukštesnės klasės lenkty
nėse ir garsinti lįjetuvos žiedi
nių automobilių sportą už šalies 
ribų. Lenktynininkas mano, kad 
“Gardėsio BaltPark” komanda 
turi didelę patirtį, yra pakanka
mai profesionali ir veržli. Esant 
lėšų galima būtų pamėginti lai
mę dalyvauti ir “Formulės 3” 
lenktynėse.

Jaunasis Lietuvos čempio
nas tiki: jei labai nori ir įdedi 
pastangų, svajonės išsipildo.

Jeigu atsirastų tautiečių, ga
linčių paremti jaunojo Lietuvos 
čempiono Ramūno Čapkausko 
pasiryžimą garsinti Lietuvos žie
dinių lenktynių sportą, lėšas gali 
pervesti: Viešoji įstaiga “Grei
čio žiedas” AB Vilniaus bankas 
Kauno filialas. Banko kodas - 
260101766, valiutinės sąskaitos 
numeris - 87086155.

Sk. pasisako
HIMNO KLAUSIMU

Po 10-ies metų nuo atgavimo 
nepriklausomybės gavau įkvėpimą 
papildyti mūsų himną. Kai Lietuvos 
kaimynai, net ir Rusija, savo nau
jam tekste mini Dievą, - tai kur Jis 
mūsuos? Štai siūlomas posmas:
Tegul laisvės varpas mūsų 
Nenustoj skambėjęs
Tavo šventoj žemėj, Dieve, 
Lietuvos globėjau.

Eugenijus Korženiauskas,
Grand Rapids, Michigan, USA

PAGERBTI ŽUVĘ MOKSLEIVIAI
1995 m., kai kun. M. Gustaičio 

vidurinė mokykla Lazdijuose, kuri 
save kildina iš Seinų “Žiburio” 
gimnazijos, šventė 75 metų sukaktį, 
aš pasiunčiau jiems pasveikinimą ir 
pasiūliau, kad žuvusiems už Lietu
vos laisvę gimnazijos auklėtiniams 
būtų įrengta paminklinė lenta ir tų 
laisvės kovotojų vardai aukso raidė
mis šviestų jaunajai kartai apie tė
vynės meilę ir laisvės kovas.

Su gerų žmonių pagalba pavy
ko susirišti su Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centru, kuris susidomėjo šiuo pro
jektu ir pradėjo iš archyvų rinkti 
medžiagą atminimo lentai Lazdi
juose.

Pagaliau 2000 m. baigiantis, 
medžiaga buvo surinkta ir perduota 
lentos gamyklai Alytuje. Prieš pat 
2000 m. pabaigą juodo granito len
ta buvo pakabinta prie M. Gustai
čio vidurinės mokyklos rūmų sienos 
Lazdijuose.

Iškilmingas lentos atidengimas 
įvyko 2001 m. sausio 13 d. Prie len
tos stovėjo Šaulių garbės sargyba.
10 v.r. buvo pamaldos bažnyčioje, 
po to keli šimtai žmonių susirinko 
prie lentos. Ją atidengė dr. Gražina 
Palionienė ir Sibiro tremtinys. Pa
šventino parapijos klebonas deka
nas kun. G. Dovydaitis. Buvo per
skaitytas šiai progai mano atsiųstas 
pasveikinimas. Kalbėjo Sibire žuvu
sio mokytojo Vinco Launikonio sū
nus ir dr. Gražina Palionienė. Vin
co Žaliaduonio sūnus sakė, kad dar 
šiandien gyvena savo motinos pa
varde. Moksleiviai deklamavo eilė
raščius, Tremtinių moterų choras 
dainavo partizanų dainas. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro atstovė R. Trimonie
nė sveikino savo įstaigos vardu. Iš
kilmę gražiai organizavo ir pravedė 
M. Gustaičio vidurinės mokyklos 
direktorė R. Giedraitienė ir moky- 
tojai- Tadas Palionis,

Matison, WI, USA

NIJOLĖ B. BATES
ibi. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

Tėviškės žiburiai • 2001.III.6 • Nr. 10 (2661) • psl. 9

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.
RE^I/IBKWost Realty Ino.

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

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

INTERNATIONAL

2455 Cawlhra Rd’Unil 20 

■ Teh (9°5) 2B1-966S 
1 -888-861 -7944 

(nemokamas)

❖ 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.

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.

4134 Dundas st. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416)233-4601 O’
★Galioja kai kurie apribojimai.

$
For 1 parcel

valid only at “Margutis-Pysanka" head office.200* i
OFF Į

Saugant musų gamtinį turtą
Jean Fau yra vyriausias Kanados parkų apsaugos skyriaus (Parks Canada / Parcs Canada) 
miškininkas. Jis drauge su savo kolegomis saugo augmeniją ir gyvūniją mūsų valstybiniuose 
parkuose. Jie taip pat padeda kanadiečiams susipažinti ir džiaugtis šiomis nepaprastomis 
vietovėmis. Tai tik viena iš daugelio Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų.

Dėl papildomos informacijos apie vyriausybės teikiamas paslaugas anglų arba prancūzų 
kalbomis:
• Apsilankykite artimiausiame Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų centre (Service

Canada Access Centre / Centre d’accės Service Canada)
• Apsilankykite www.canada.gc.ca
• Skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

TTY/TDD: 1 800 465-7735 Canada

http://www.canada.gc.ca
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rlfl TORONTO" MONTREAL
Anapilio žinios

- Kovo 4, sekmadienį, buvo iš
kilmingai atšvęsta Tikinčiosios Lie
tuvos diena. Ta proga surinkta an
troji rinkliava Tikinčiajai Lietuvai.

- Lietuvoje mirė mūsų gero 
parapijiečio Beniaus Tarvydo brolis 
a.a. Augustinas.

- Kovo 18, sekmadienį, 12.30 
v.p.p. Anapilio parapijos salėje 
įvyks Suvalkų krašto išeivijos sam
būrio metinis susirinkimas.

- Gavėnios susikaupimas Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje bus kovo 
27, antradienį, 3 v.p.p. Susikaupimą 
praves kun. Gediminas Numgaudis, 
OFM.

- Gavėnios susikaupimas Ana
pilio Lietuvos kankinių šventovėje 
bus nuo kovo 29 iki balandžio 1 
dienos. Susikaupimą praves kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM. Su
sikaupimo dienų tvarka: kovo 29, 
ketvirtadienį, - Mišios su pamokslu 
11 v.r.; kovo 30, penktadienį, - 
Mišios su pamokslu 11 v.r.; kovo 
31, šeštadienį, - 11 v.r. ir 6 v.v.; 
balandžio 1, sekmadienį, - pamoks
lai ir Mišios įprasta sekmadienio 
tvarka. Išpažinčių susikaupimo ve
dėjas klausys kas dieną prieš ir po 
Mišių. Jis taipgi kiekvieną dieną po 
Mišių bus pasiruošęs pravesti toli
mesnius pokalbius to norintiems 
parapijos salėje. Susikaupimas bus ' 
užbaigiamas sekmadienį įprastine 
Religinės šalpos popiete.

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus balandžio 2, pirmadienį, 3 
v.p.p; Susikaupimą praves kun. Gė
dinimas Numgaudis, OFM.

- “Žodis tarp mūsų” kovo-ba
landžio knygelių laida platinama 
sekmadieniais parapijos salėje.

- Anapilyje organizuojamos 
tinklinio komandos. Treniruotės 
vyks Anapilio salėje ir joms vado
vaus Mindaugas Leknickas. Taipgi 
organizuojama šachmatų sekcija. 
Visus besidominčius abiem sporto 
šakom prašome registruotis pas 
Praną Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Anapilio knygyne jau galima 
įsigyti velykinių sveikinimų atvirukų.

- Sudegintos Pakalnių švento
vės atstatymui, vysk. J. Preikšo pra
šymu, renkamos aukos per mūsų 
parapiją.

- KLK moterų draugijos sky
rius prašo paremti buvusius politi
nius kalinius bei tremtinius drabu
žiais ir avalyne. Draugijos narės 
siuntimui jau yra gavusios piniginių 
aukų ir mielai priims suneštus daik
tus sekmadieniais parapijos salėje.

- Mišios kovo 11, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Stasį Ažubalį; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 10, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Laimutę Ratavičiūtę.

Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį 9.30 v.r. pamal

dos, po kurių Lietuvių Namų patal
pose įvyks moterų draugijos susi
rinkimas.

- Antradienį, kovo 13, 7.30 v.v. 
Hiršų namuose įvyks naujos tary
bos posėdis.

Vasario 24 d. mirė Ona Ma- 
caitė-Strolienė, sulaukusi 89 metų 
amžiaus. Palaidota vasario 27 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Prieš išei
nant į pensiją, ji daug metų gyveno 
Delhi, Ontario. Paliko liūdinčią 
dukrą Betty Bull, du vaikaičius ir 
du provaikaičius.

- Vasario 26 d. mirė Marija 
Gavėnytė-Preikšaitienė, sulaukusi 
89 metų amžiaus. Po gedulingų pa
maldų Išganytojo šventovėje palai
dota kovo 2 d. Šv. Jono lietuvių ka
pinėse, Mississaugoje. Paliko liū
dinčius: sūnų Romą, vaikaitį Ro
naldą ir tris provaikaičius bei drau
gę Teresę Gražulienę.

Maironio mokyklos žinios
- Nebus pamokų kovo 10-17 

d.d. (Toronto Catholic School 
Board mokslo pertrauka).

- Linas Zubrickas, “Paramos” 
kredito kooperatyvo vedėjas, mo
kyklą aplankys kovo 24-31 d.d. ir 
praves pokalbius įvairiose klasėse.

- Dėkojame Juozui Karasiejui, 
padovanojusiam keletą knygų mo
kyklai - kanklėms gaidos tikrai bus 
naudingos.

- Kovo 3 d. įvyko abiturientų 
tėvų posėdis. Jie nutarė kartu su tė
vų komitetu paruošti mokslo užbai
gimo vakarą.

- Kai vėl pamokos prasidės, 
dar bus galima įsigyti mokykloje 
dainų garsajusotę “Tu ir aš”. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Žurnalistė Jan Darby muzie

juje fotografavo iš vakarų Kanados 
gautą gražiai išdrožinėtą lietuvišką 
verpstę. Ji audėjų žurnalui rengia 
straipsnį apie audimo mitologinę 
prasmę ir labai susidomėjo tradici
nių lietuviškų liaudies raštų simbo
lika. Muziejaus bibliotekoje ta te
ma buvo atrasti straipsniai anglų 
kalba ir parodytos liet, liaudies me
no nuotraukos. Straipsnis turbūt 
pasirodys ir internete.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Paskutinės Mišios senose pa

rapijos patalpose vyks kovo 11 d. 
Parapijos uždarymo apeigos po 
11.30 v.r. Mišių. Visi kviečiami da
lyvauti.

- Mišios sekmadieniais, nuo 
kovo 18 d. iki naujų patalpų atidary
mo bus aukojamos Lietuvių Na
muose 9.15 v.r. ir 10.30 v.r. Šiokia
dienių Mišios bus aukojamos “Vil
niaus” rūmuose 8.30 v.r.

- Praeitą sekmadienį Mišiose 
dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos seimo narys prof. Vytau
tas Landbergis, atvykęs į Torontą 
su žmona Gražina paminėti kovo 
11-tosios.

- Visą kovo mėnesį parapijoje 
bus renkamos aukos Tikinčiajai 
Lietuvai paremti.

- Talkininkai, galintys padėti 
iškraustyti parapiją ir tuo būdu su
mažinti persikėlimo išlaidas, kvie
čiami registruotis pas Janę Vinge- 
lienę tel. 416 233-8108.

- Parapijiečių maldos būrelis 
laikinai rinksis pas NPM Marijos 
seseles maldai ir Mišioms penkta
dieniais 6.30 v.v.

- Mirusieji: a.a. Gražina Ma- 
čionytė, 49 m., nuliūdime paliko 
motiną Laimą Mačionienę ir seserį 
Laimutę, palaidota kovo 3, šešta
dienį iš mūsų šventovės; a.a. Teresė 
Siemoneit, 97 m., nuliūdime paliko 
sūnų Martin Simonaitį, palaidota 
kovo 5, pirmadienį iš mūsų švento
vės; a.a. Elzbieta Giedrienė, 95 m., 
Pašarvota Ryan & Odette laidotu
vių namuose, Dundas gatvėje, mal
dos prie karsto kovo 7, trečiadienį, 
7 v.v., laidotuvės iš mūsų šventovės 
kovo 8, ketvirtadienį, 10 v.r.

. - Parapijos persikėlimo vajui 
iki šiol surinkta $518,395; dar 
trūksta $801,640. Visiems aukoto
jams nuoširdi padėka.

- Mišios kovo 11, sekmadienį: 
8.15 v.r. už Ročių ir Gečų šeimų 
mirusius; 9.15 v.r. už a.a. Juozą ir 
Praną Gegužius; 10.15 v.r. už a.a. 
Liudą Stadį, už a.a. Virginiją Čer
niauskaitę, už Kiaupų šeimos miru
sius; 11.30 v.r. už Lietuvą.

Lietuvių Namų žinios
- Šių metų kovo 4 d. LN sve

tainėje pietavo 216 svečių. Praneši
mą padarė ir su svečiais supažindi
no LN pirm. E. Steponas. Svečių 
knygoje pasirašė - Lietuvos nepri
klausomybės akto signataras prof. 
V. Landsbergis, J. F. Fadorvic iš St. 
Catharines, ON.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. kovo 14 d., 7 v.v.

- Š.m. kovo 10, šeštadienį, LN 
Gedimino menėje vyrų būrelis ren
gia metinį pobūvį su karšta vaka
riene bei vynu. Maistą gamins V. 
Birštonas, bus įdomi programa, sta
lai rezervuoti. Dėl bilietų teirautis 
pas T. Stanulį tel. 416 231-4937 ar
ba LN sekmadienio popietėse.

- Toronto LN švietimo fondas 
“Labdara” skiria stipendijas jauni
mui. Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis 1573 Bloor St. W., 
Toronto LN raštinėje arba skam
binti tel. 416 532-3311.

- Š.m. balandžio 1, sekmadie
nį, 2 v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
paskaita apie žemės ūkio reformą 
ir ateities perspektyvas. Skaitys ag
ronomas J. Markevičius, dalyvavęs 
pertvarkymo veikloje.

- Velykų pietūs Lietuvių Na
muose šiemet įvyks balandžio 22 d.

- Lietuvių Namams reikalingi 
tarnautojai salių priežiūrai, kreiptis 
tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. A. Plioplio atminimui L. 
Balsys - $100 ($5,583.70); B. Lau
čys - $70 ($270). Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams 
už nuoširdų dosnumą ir paramą. 
Slaugos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6. Slaugos namų elek
troninis paštas: http://members.pla- 
neteer.com/~litn/.

Šventosios šventovės statybai 
aukojo: $1,000 - O. Raubienė; 
$100 - A. Augaitienė.

Sudegusios Pakalnių švento
vės atstatymui A. Petkevičienė au
kojo $50.

A. a. Vytauto Januškos at
minimui žmona Antanina “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS AUKOJO:
A. a. mylimo vyro Romo Simanavičiaus atminimui aukojo 

$500 Hilda Simanavičienė. A. a. Romo Simanavičiaus atmini
mui aukojo: $50 (JAV dol.) - Antanas ir Aldona Minelgos; $25 
(JAV dol.) - Paul ir Ruth M. Gyliai. A.a Marijos Preikšaitienės 
atminimui aukojo: $35-T. B. Stanuliai; $20 - Teresė Gražulie- 
nė, E. Steponas. A.a. Gražinos Mačionytės atminimui, užjaus- 
damos savo narę Laimą Mačionienę, LN moterų būrelis aukojo 
$50- Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Kooperatyvo 
skyrius

Sekmad. 
kovo 11

Pirmad. 
kovo 12

Antrad. 
kovo 13

Trečiad. 
kovo 14

Ketvirtad. 
kovo 15

999 College St. 
(senos patalpos)

8.45 v.r. iki
12.45 v.p.p.

UŽDARYTA VISAM LAIKUI

3 Resurrection Rd. 
(naujos patalpos)

UŽDARYTA UŽDARYTA
. <

UŽDARYTA 9,00 v.r. iki 
8.00 v.v.

Anapilyje 
2185 Stavebank Rd.

9.00 v.r. iki 
12.30 v.p.p.

UŽDARYTA 9.00 v.r. iki
3.30 v.p.p.

9.00 v.r. iki
3.30 v.p.p.

1.00 v.p.p. iki 
8.00 v.v.

Narių patogumui Anapilio skyrius bus atidarytas trečiadienį kovo 14 d. 
Nuo kovo 15 d. abu kooperatyvo skyriai veiks įprastomis valandomis.

Kooperatyvo valdyba, vedėja ir tarnautojai prašo Jūsų kantrybės persikėlimo laikotarpyje. 
Mes tikime, kad naujos patalpos kooperatyvo nariams bus daug geresnės ir patogesnės.

Prisikėlimo parapijos (Toronto) kredito kooperatyvo valdyba

pARAPipS KREDITO KOOPERATYVAS

SVARBUS PRANEŠIMAS KOOPERATYVO NARIAM S

Kooperatyvo persikėlimas j naujas patalpas
Dabartiniai Tėvų Pranciškonų Prisikėlimo parapijos šventovės ir vienuolyno pastatai su 
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo patalpomis 999 College gatvėje yra parduoti ir 
artimoje ateityje bus nugriauti gyvenamų namų statybai. Naujų kooperatyvo patalpų 
statyba bus užbaigta kovo mėn. pradžioje. Kooperatyvo įstaigos persikėlimas iš senų į 
naujas patalpas įvyks kovo 12 - 14 dienomis.

Naujų patalpų vietovė
Kooperatyvo įstaigos patalpos bus naujo Tėvų Pranciškonų šventovės/vienuolyno pastato 
šiaurės rytų kampe. Pastatas randasi Bloor gatvės šiaurinėj pusėj tarp Islington ir Kipling 
gatvių, skersai (Bloor) gatvės nuo Toronto policijos nuovados pastato. Pranešam, kad dėl 
naujų gatvių išdėstymo Toronto miestas pakeitė anksčiau kooperatyvo patalpoms duotą 
Bloor gatvės adresą į 3 Resurrection Road.

Kasos valandos - kovo mėn. 11 d. iki kovo mėn. 15 d.

Lietuvių kredito kooperaty
vo “Parama” pranešimas. Šių 
metų kovo 10, šeštadienį, 1573 
Bloor St. W. skyrius (Lietuvių 
Namuose) bus uždarytas dėl 
remonto darbų. 2975 Bloor St. W. 
“Paramos” skyrius veiks įprastu 
laiku - nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.

“Tėviškės žiburių” prenume
ratoriams, atsiimantiems laik
raštį kas savaitę iš Prisikėlimo 
parapijos, jis bus siunčiamas 
paštu parapijai uždarant patal
pas 1011 College St., t.y. nuo 
kovo 12 d. Norintys kitur pasi
imti laikraštį (pvz. iš “Paramos” 
kredito kooperatyvo) prašomi 
paskambinti “TŽ” administraci
jai telefonu 905-275-4672. Gali
ma atsakove palikti žinutę nuro
dant vardą, pavardę, adresą ir 
norimą atsiėmimo vietą.

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija ir redakcija teturi vie
ną telefono liniją, kurioje pri
jungti ir faksas,ir interneto ryšys 
elektroniniam paštui. Naudo
jantis bet kuria iš jų, telefonas 
būna užimtas, įsijungia atsako
vas, kuriame galima palikti ži
nutę arba klausimą, į kurį admi
nistratorės atsilieps, reikalui 
esant. Kaip ir kitose įstaigose, 
atsakovas registruoja balsą tik 
po signalo. Ištyrus telefono var
tojimą “TŽ-se” nustatyta, kad 
antros linijos įvedimas nebūti
nas ir daug brangesnis negu au
tomatinis atsakovas.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $5,000 - A. Rūta; $100 
- N.N.; $50 - S. J. Poškai.

A. a. Jokūbui Cipariui mi
rus, užjausdami jo žmoną Teo
filę, dukras, sūnus, seserį Stasę, 
brolį Praną ir jų šeimas, Aid. 
Čerškienė, S. A. Čerškai, R. V. 
Valaičiai “Tėviškės 
aukojo $60.

A. a. Antaninos 
ir a.a. Leono Klevo
Irena Ross “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Justino Vizgirdos (12 
m.) mirties prisiminimui, pasi
gendanti savo brolio, Zosė Ric- 
kienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

žiburiams

Mikšienės
atminimui

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2001 m. kovo 18, sekmadienį, 
1 v.p.p.’, (lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

:> 11573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 vai.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;
3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 2000 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų, d) statybos ir remonto, e) "Lokio” svetainės,
f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, h) bingo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 2000 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 2001 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Labdaros įstatų tvirtinimas;
13. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
14. Einamieji reikalai ir sumanymai;
15. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus renkami keturi nariai. 
Valdybos kadenciją baigia: A. Byszkiewicz, J. R. Juodis, E. Steponas 
ir H. Sukauskas. Bus renkami 4 nariai j valdybą - 3 metams. Iš revizi
jos komisijos kadenciją baigia V. Kulnys. Bus renkamas narys/ė j revi
zijos komisiją - 3 metams.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo 
kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoštos specialios 
anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. 
Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du 
nariai), pasirašytų nominacijos anketas ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laiky
tis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų ir įgaliojimus 
(proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN 
raštinę ne vėliau 2001 m. kovo 16 d., 10 v.r. įgaliojimai, nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. įgaliojimų 
anketas galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

A. a. Ryčiui Kijauskui mi
rus, užjausdami jo tetą Aldoną 
Norkienę ir visus gimines, Tėvy
nės sąjungai aukojo: $20 - J. E. 
Bubniai, J. A. Gedriai, M. L. 
Paškai; $10 - R. Pronczak, L.P.

Aukos Roko Kavaliausko 
fondui palaikyti jo gyvybei: $100 
- Hamiltono skautininkių “Šat
rijos Raganos” būrelis, Eugeni
ja Taras (Čikaga); $50 - Alfon
sas ir Palmyra Snarskiai (Lock
port, IL), Eugenija Klevas 
(Hamilton, ON).

Nuoširdžiai dėkojame gera
širdžiams už didelę paramą vi
siems, prisidėjusiems auka 
gelbstint Roko Kavaliausko gy
vybę, dėl kurios jis pats dar 
kovoja.

Su giliu nuoširdumu lie
kame visiems dėkingi - Evelina 
Daugilienė; Povilas Kanopa ir 
Roko tėveliai - Artūras ir Eve
lina Kavaliauskai Lietuvoje.

Nuo kovo 5 d. visi telefoni
niai ryšiai “416” kodo rajone 
reikalauja visų numerių surinki
mo, norint susijungti. Nuo sau
sio 8 d. buvo duodami perspėji
mai prieš sujungimą, o dabar 
patiems reikia visus 10 nume
rius paspausti, pradedant su 
416. Nauja tvarka prasidės ba
landžio 7 d. 905 rajone, reikės 
taipgi rajono kodu pradėti kiek
vieną prisijungimą. Fakso ir in
terneto ryšius irgi reikalinga ati
tinkamai pritaikyti prie naujos 
tvarkos. Inf.

SIULAU žemės verslininkams ar
ba investitoriams bendroms įmo
nėms ir bendradarbiavimui bio
energetikos gamyklos steigimo, bio- 
energetinių dujų gamybos, šilt
namių statybos ir ekologiškai šva
rių žemės ūkio produktų augini
mo ar kitokios gamybos srityse. 
Susisiekti telefonu 370-7-710945 
arba e-paštu szigmas(«lcentras su 
Zigmu Shlapiku, Kaunas, Lietuva.

Užgavėnių balius vasario 24 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje pil
nai pasisekė. Buvo daug žmonių, 
ypač vaikučių, kurių dauguma dar 
neina nei į mokyklą. Apie Užgavė
nių papročius gana smulkiai papa
sakojo Linas Slikas lietuviškai, o 
beveik tą patį pakartojo anglų kal
ba Aistė Zydnikaitė. Į ratelį “Jur
geli, meistreli” įsitraukė ir maži, ir 
dideli. O aplinkui išdidžiai šlaminė
je Kanapinis, Lašininis ir kitokie 
persirengėliai. Vaikams labai pati
ko atvežtas šieno blokas, kurį išar
džius, atsirado daug įvairių žaidi
mų. Be didelio triukšmo čia buvo 
bėgiojama, važinėjama ratukais bei 
šiaip šienu pasimėtoma. Vakarui 
įpusėjus, ant stalų atsirado žemai
tiški blynai su obuoline koše. Ska
nu. Kava ir pyragais teko pasitar
nauti patiems. Po loterijos jauna 
publika per ilgai neužsibuvo. Bravo 
Montrealio šauliams, kad rado gali
mybę su naujai atvykusiais lietu
viais suruošti tokį sėkmingą ren
ginį.

Kelionės įspūdžius iš Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso Australi
joje vasario 25 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėję papasakojo ten daly
vavę trys montrealiečiai jaunuoliai: 
Dalius Bulota, Jūra Landry ir And

Antano ir Audros Verbylaitės-Zicha kūdikis buvo pakrikštytas 
Montrealio Aušros vartų šventovėje Viliamo-Aleksandro vardu. 
Apeigas atliko kun. K. J. Ambrasas, SJ

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Dienraštis “The Toronto 
Star” 2001.11.15 laidoje paskel
bė žinutę iš Lietuvos, esą buvęs 
Vilniaus saugumo viršininkas 
(commander), kolaboravęs su 
okupacine rtacių valdžia žydų 
naikinime, teismo rastas kaltu, 
bet kalėjimo bausmė neskiria
ma, nes tasai pareigūnas Kazys 
Gimžauskas, esąs 93 metų ligo
nis. Pažymėtina, kad jis 1941-44 
m. buvo Vilniaus saugumo virši
ninko padėjėjas, o ne viršinin
kas. Jo viršininkas buvo Lileikis 
(jau miręs).

Vilniaus radijo užsieniui 
laida nuo š.m. kovo 5 d. bus 
transliuojama tik iš Sitkūnų (18 
km. nuo Kauno) radijo stoties - 
9875 kHz dažniu, 31 m. bangos 
ruože.

IEŠKOME rusiškai kalbančios mo- 
ters iki 40 metų prižiūrėti 3 mėne
sių kūdikį ir kartu gyventi su mu
mis. Skambinti tel. 416 567-0173, 
416 318-5192 arba 416 720-4010.

GRAŽIOJE vietoje, Lekėčiuose, Ša- 
kių raj. parduodamas ūkis su tro
besiais, 3 h. dirbamos žemės ir 
6,400 h. miško. Toronte skambinti 
Albinai tel. 416 604-2032.

// -------- <
LORNE PARK MUZIKOS

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628 

rius Valkauskas. Kiekvienas pasa
kojo apie atskirus dienotvarkės 
punktus. Buvo aparatas, kuriuo bu
vo rodomos nuotraukos iš kongre
so posėdžių, kelionių ir pasilinks
minimų. Iš viso kongrese dalyvavo 
apie du šimtai atstovų bei svečių. Iš 
Kanados buvo nuvykę dvidešimt. 
Buvo perskaityti kongreso priimti 
nutarimai. Pabaigoje visi trys nuo
širdžiai dėkojo organizacijoms ir 
pavieniams asmenims už finansinę 
paramą tokiai ilgai kelionei bei ten 
praleistam laikui. Visi šio praneši
mo klausytojai buvo pavaišinti ska- 
niais užkandžiais, pyragais ir kava.

Šių pranešimų pasiklausyti atė
jo ir ketvirtas jaunuolis - Juozas 
Piečaitis, kuris kelionei į Australiją 
buvo pilnai pasiruošęs - turėjo vi
sus bilietus ir buvo gavęs reikalin
gas injekcijas nuo įvairių ligų. Bet 
dešimt dienų prieš išvyką Lauryno 
kalnuose beslidinėdamas turėjo di
delę nelaimę. Šešias savaites išbuvo 
pusiau be sąmonės. Dabar jau ant
rą savaitę namuose, tik 2-3 dienas į 
savaitę važinėja įvairiai terapijai.

Jonas Vasiliauskas, ilgametis 
nuoširdus Aušros Vartų parapijos 
choro dalyvis, vasario 25 d. paminė
jo savo aštuoniasdešimt metų am
žiaus sukaktį choristų tarpe. B.S.

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.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejuj?

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis skambinant tel. 416 979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Palikti 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų, 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreipts di
desnis dėmesys.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628.
(pager) (416) 609-5108
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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
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http://members.pla-neteer.com/%7Elitn/

