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Valdžia ir valdomieji
Vieni nori prisirišti sparnus ir skrajoti padangė

mis. Kiti mano, kad klampojimas liūnuose naudingesnis, 
nes grūdina raumenis. Treti aiškina, kad debesys kartais 
labiau reikalingi nei saulė, nes jie gaivina, o ne kaitina.

L
AISVOJI visuomenė laisvai pasirenka - kas kam. 
O ir valdžia juk tos pačios visuomenės dalis. Jai 
galima pasirinkti valdymo būdus ir priemones. Sa
koma, kad gera valdžia bando atsižvelgti į daugumos po

reikius, bloga - nieko nepaiso. Žvelgiant į gana sudėtin
gus vienokios ar kitokios valdžios įvaizdžius, pirmiausia 
rūpi savasis kiemas. Užtat čia pat ir kyla klausimas: ar 
Lietuvoje yra kada buvusi gera valdžia? Pradedant tarpu- 
karine nepriklausomybe, kai kurie gražiai prisimena ir ge
rai vertina 1920-1926 metų laikotarpį. Kiti tą laikotarpį 
peikia, nepriklausomybės tvirtinimui ir tautos vienijimui 
daugiau nuopelnų skiria A. Smetonos valdžiai. Kitokių ir 
nebuvo. Kolaborantų valdžios, įsteigtos okupacijų sąlygo
mis, į šią kategoriją neįeina. Tiesa, negalima neigti toms 
vadovybėms priklausiusių kai kurių asmenų įtempto ir 
sunkaus budėjimo Lietuvos reikalų sargyboje. Tačiau pa
siektos naudos lygmenis šiandien dar per anksti matuoti. 
Atstačius nepriklausomybę, jokio kito kelio nebeliko - 
reikėjo savos valdžios. Pradžią padarė V. Landsbergis ir 
G. Vagnorius. Po pirmojo seimo rinkimų valdžion grįžo 
buvę komunistų partijos aukštieji pareigūnai. Kodėl taip 
atsitiko, jau daug kartų buvo nagrinėta, pasisakyta. Grei
čiausiai ir ateityje dar bus tuo klausimu vienokių ar kito
kių pasisakymų, neišvengiamų skirtingų nuomonių. A. 
Šleževičiaus vyriausybė neišsilaikė iki antrųjų seimo rinki
mų. Apie priežastis taipgi jau daug kalbėta.

A
NTRIEJI seimo rinkimai jau visai nebetoli. Atro
do, kad jiems visur atidžiau ir kruopščiau ruošia
masi, nors balsuotojų nuotaikos po tokio nevyku
sio valdymo labai prislėgtos, ir nėra lengva jas pakelti. Ir į 

sąžiningiausius politikus gali būti jau iš anksto šnairuoja
ma įsitikinus, kad valdžia sugadina žmones - kiekvienas, 
kad ir geriausias, ilgiau valdžioje pabuvęs, po kurio laiko 
nebeatpažįstamas. Tokios ir panašios išvados kenkia svei
kai nuovokai, kuri reikalinga laisvai apsispręsti už atgau
tos nepriklausomybės įtvirtinimą demokratiniu būdu. Nu- 
mojimas ranka, anot vieno žymaus valdančios partijos pa
reigūno, gali priversti juos dar kartą kraštą valdyti dešimt 
metų. Kitais žodžiais tariant, visiems išsibėgiojus, valstybė 
negali būti palikta be valdžios. Kad taip neatsitiktų, kad 
ciniški pareiškimai virstų tik tuščiais sapaliojimais, reikia 
visiems rimtai sukrusti. Patirtos negerovės, blogybės ar 
skriaudos, nepriimtinas valdžios pareigūnų elgesys ir visi 
kiti neigiami reiškiniai neturėtų tapti užtvaromis dalyvau
ti politiniame gyvenime. Atvirkščiai - negerovių ženklai 
turėtų dar labiau skatinti rūpintis savo krašto reikalais ir 
mėginti keisti kas buvo negera, tobulinti kas padaryta. Ir 
geriausia valdžia nieko nepadarys be visų rūpestingo įsi
jungimo į bendruosius valstybės reikalus. Sukurta vals
tybės gerovė šakojasi ir neišvengiamai paliečia kiekvieną, 
kuris prisidėjo, bendradarbiavo, talkino. Reikia tuo tikėti, 
ta linkme eiti - pirmiausia visiems sudėti, kad būtų iš ko 
imti. O bendras rūpestis ir pastangos verčia ir krašto 
valdytojus plačiau dairytis. Č.S.

“Paspausk ranką visiems..."
Palydėtas amžinybėn bei pagerbtas Vilniaus arkikatedroje velionis 

poetas HENRIKAS NAGYS, jautriai ilgėjęsis savo gimtojo krašto 
bei jo žmonių, miręs Montrealyje

KANADOS ĮVYKIAI

Konservatorių atsinaujinimas?
Tūkstančio dviejų šimtų 

atstovų suvažiavimu Winipege 
rugpjūčio 22-25 d.d. atsinaujini
mą pradėjo Kanados progresy
viųjų konservatorių partija. Il
gai trukusius ministerio pirm. 
B. Mulronio valdymo metus 
skaudžiu Kanados parlamento 
rinkimų pralaimėjimu nutraukė 
naujoji konservatorių vadovė ir 
ministerė pirm. Kim Campbell. 
Rinkimus 1993 m. spalio 25 d. 
netikėtai laimėjo liberalų vadas 
J. Chretienas, visiškai sutriuški
nęs politinį Kanados konserva
torių partijos nugarkaulį. Mat 
parlamentan grįžo tik du kon
servatorių atstovai - rinkimuose 
į vadus atmestas Jean Charest ir 
Elsie Wayne, buvusi Saint John 
burmistre N. Brunswicko pro
vincijoje.

Tokiose aplinkybėse Kana
dos konservatorius jau būtų ga
lima laikyti mirusia partija. Mat 
pilnam partiniam pripažinimui 
užsitikrinti Kanados parlamen
te reikia turėti dvylika atstovų, 
o jie turi tik du. Tačiau tokiu at
veju iškyla rimta problema, kad 
Kanada lieka be opozicinės par
tijos liberalams pakeisti, kai 
šiuo metu pradeda didėti nusi
vylimas jų vado ir ministerio 
pirm. J. Chretieno neryžtingu
mu, stoka nauju idėjų.

Naujos politinės partijos, 
pakankamai įsitvirtinusios, Ka

nada šiuo metu neturi. Kitų 
partijų beveik neįmanoma su
jungti. Tad greičiausia išeitis 
būtų ne naujos partijos sukūri
mas, o konservatorių atsinauji
nimas. Juk konservatorių ne
trūksta didžiojo pralaimėjimo 
metu perėjusių pas liberalus ir 
net Prestono Manningo refor- 
mininkus, beveik neturinčius rė
mėjų balsų Ontario provincijo
je. Tie buvusieji konservatoriai, 
atrodo, grįžtų savo partijon, 
jeigu joj atsirastų jiems artimes
nių idėjų.

Tad Kanados konservato
riai atstovų suvažiavime Wini
pege pradėjo partijos atsinauji
nimą, kuris bus tęsiamas rinki
miniame Kanados parlamento 
vajuje. Atsinaujinimo planus 
paruošė dvi grupės - vyresniųjų 
konservatorių su dabartiniu va
du J. Charestu ir jaunųjų kon
servatorių, siūlančių gerokai 
drąsesnį posūkį dešinėn. Jau
nieji konservatoriai atstovų su
važiavime turėjo trečdalį balsų. 
Jie buvo paruošę trisdešimt aš
tuonis pasiūlymus, bet visų pri
ėmimo negalėjo užsitikrinti. 
Sprendimas svarbesniais klausi
mais buvo paliktas didesnę pa
tirtį turintiems vyresniesiems 
konservatoriams.

J. Charesto vyresniųjų gru
pė pasiūlė panaikinti liberalų 

(Nukelta į 8-tą psl.)

A. a. poetas dr. HENRIKAS NAGYS, 1988.11. 21 dalyvavęs “Poezijos ir 
muzikos” vakare Toronte. Miręs Montrealyje 1996.VII.17. Pagerbtas 
Vilniaus arkikatedroje-bazilikoje Nuotr. S. Dabkaus

Savaitė Lietuvoje 
i > •

Atidėjo naftos sutarčių 
svarstymą

“Lietuvos aidas” (nr.165) 
praneša, kad Latvijos seimas 
rugpjūčio 22 d. atidėjo svarsty
mą sutarčių su Amerikos ir Šve
dijos bendrovėmis dėl naftos 
žvalgybos nepadalintoje Baltijos 
jūros teritorijoje. Klausimas gal 
bus svarstomas Lietuvos ir Lat
vijos seimų užsienio reikalų ko
mitetų delegacijų susitikime. 
“Tarptautinė teisė leidžia lat
viams pradėti naftos žvalgybos 
darbus neapibrėžtoje teritorijo
je, tačiau dėl tolesnės eksploa
tacijos turi tartis su Lietuva, kol 
derybininkai nenustatė abiejų 
valstybių ribos”.

Baltijos visuotinio susirinki
mo (asamblėjos) prezidiumo 
siūlymu ir Latvijos seimo užsie
nio reikalų komisijos balsavimu 
klausimas buvo išbrauktas iš 
seimo darbotvarkės. Latvijos 
seimo narių nuomone, sutartis 
su AMOCO ir OPAB “pasku
bėta, tačiau ne iš blogos valios”. 
Sutartys Latvijos ekonomikai 
labai naudingos, nes tikimasi di
delių investicijų energetikos sri
tyje, o Lietuvai siūloma nesku
bėti priimti įstatymą dėl viena
šališko Lietuvos sienos su Latvi
ja nustatymo.

Lankėsi JT FAO direktorius
Rugpjūčio 5-7 d.d. Vilniuje 

lankėsi didžiausios JT žinybos, 
Maisto ir žemės ūkio organiza
cijos (FAO) generalinis direk
torius Jacques Diuofas, skelbia 
“Lietuvos aidas” nr. 152. Sve
čias buvo apdovanotas II laips
nio Gedimino ordinu. Jo apsi
lankymo tikslas buvo susipažinti 
su FAO remiamais projektais 
Lietuvoje, kurių vertė, įskaitant 
kai kurias sveikatos apsaugos 
sritis, yra 5.8 mln. litų.

Viena sėkmingiausių bend
radarbiavimo su Lietuva pavyz
džių, kaip tvirtino prezidento 
patarėjas R. Dužinskas, yra 
maisto kontrolės stiprinimo ir 
miškų purškimo nuo kenkėjų 
projektai. FAO parama yra 
daugiausia mokomoji-pataria- 
moji, pvz. pesticidų naudojimo 
kontroliavime, įstatymų rengi
me bei įvairiose kitose skrityse.

Seimo pirmininkas Gudijoje
Kaip praneša ELTA, Lietu

vos seimo pirmininkas Č. Juršė

nas rugpjūčio 24-25 d.d. lankėsi 
Gudijoje. Pokalbiuose su Gudi
jos parlamento vadovu išryškė
jo, jog tarpvalstybiniai santykiai 
geri, tačiau dar didelę problemą 
sudaro nelegalių migrantų vyki
mas į Lietuvą iš Gudijos. Dar 
nesant sutarties dėl jų grąžini
mo, buvo prašyta į jos rengimą 
atkreipti didesnį dėmesį.

Taipgi tikimasi, kad Gudija 
netrukus prisijungs prie 1963 m. 
Vienos sutarties dėl civilinės at
sakomybės už branduolinę žalą, 
kaip jau Lietuva yra padariusi. 
Prisijungimas sąlygoja Švedijos 
papildomų lėšų skyrimą Ignali
nos atominės elektrinės saugu
mui stiprinti.

Lietuvos ambasadorius DB
Rugpjūčio 26 d. Lietuvos 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas pasirašė nutarimą, paski- 
riantį savo patarėją užsienio po
litikos klausimais Justą Paleckį 
nauju Lietuvos ambasadoriumi 
Didžiojoje Britanijoje, skelbia 
ELTA. Šias pareigas iki š.m. 
sausio mėn. ėjo Raimundas Ra
jeckas, atleistas iš pareigų dėl 
to, kad kritikavo tuometinį mi
nister} pirmininką Adolfą Šleže
vičių už jo veiksmus bankų kri
zės metu.

Privatizuojama ELTA
Kaip rašo “Lietuvos aidas” 

(nr.160), Lietuvos seimas rug
pjūčio 16 d. nutarė skubos tvar
ka priimti įstatymus, kuriais re
miantis Lietuvos telegramų 
agentūra ELTA taptų privačia 
įmone. Agentūros vadovas K. 
Jankauskas pateikė seimui 
“Lietuvos telegramų agentūros 
ELTA nuomojamų patalpų ir 
valstybei priklausančių akcijų 
pardavimo” įstatymo projektą. 
Privatizuojant Eltą siekiama 
įgyvendinti Visuomenės infor
mavimo priemonių įstatymą. 
ELTA turėtų tapti tautine nau
jienų agentūra, kurios savinin
kai būtų pagrindiniai krašto 
dienraščiai, žurnalai bei kiti lei
diniai. 35% akcinės bendrovės 
ELTA akcijų liktų valstybės ži
nioje, 20 - agentūros darbuoto
jams, o 45 - spaudos leidinių re
dakcijoms (viena redakcija ga
lės nusipirkti iki 5% bendrovės 
akcijų). Iš viso jų bus parduota 
apie 20,000, vienos akcijos no
minali kaina - 10 litų.

(Nukelta i 2-tą psl.)

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

“Gratuliacija Henrikui Na
gini” - taip pavadino poetui 
skirtą savo eilėraštį Liudvikas 
Jakimavičius. Autorius perskai
tė jį 1996 m. rugpjūčio 8 d. arki
katedroje, Šv. Kazimiero koply
čioje.

Čia rašytojų sąjungos (L. 
Jakimavičiaus) prašymu įvyko 
Kanadoje mirusio mūsų poeto 
H. Nagio pagerbimas: iškilmin
gos gedulinės Mišios, o po jų - 
religinės muzikos, poezijos va
landėlė. Prie šv. Kazimiero kars
to, marmoru, sidabru, puikiom 
vešliom vasaros gėlėm išpuošto
je koplyčioje, šalia karališko iš
kilmingumo, dvelkė santūrumas, 
kuklumas, Išėjusio atminimas.

Dalyvių susirinko iš kultūri
nio pasaulio - V. Kubilius, D. 
Kuolys, poetai - H. Čigrėjus, 
M. Martinaitis, K. Bradūnas su 
žmona, K. Platelis, literatūrolo
gas V. Vanagas, V. Girdzijaus
kas, taip pat politinių sluoksnių
- V. Landsbergis vyresnysis, V. 
V. Landsbergis jaunesnysis, iš 
Kauno - Vita Urbšytė, diplo
mato brolio dukra...

“Susirinkom pagerbti įžy
maus poeto Henriko Nagio” - 
pradeda monsinjoras, arkika
tedros klebonas K. Vasiliauskas
- “pagerbti ir čia, Šv. Kazimie
ro, karalaičio koplyčioje, pačioj 
Lietuvos širdy. Linkėsime, kad 
Dievas būtų jam gailestingas”. 
Iškelia vėlionies reikšmę. “No
riu ta proga prisipažinti: jaunys
tėje man labai patiko jo eilė
raščiai. Vieną buvau išmokęs, 
nes jis išreiškė pagrindinius ma
no siekimus”. Susikaupusioje 
koplyčios erdvėje plaukia tylus, 
nestiprus (lagerių palikimas...) 
monsinjoro balsas, atskleisda
mas poeto nupieštus vaizdus. 
Jis kviečia gyventi jo vertybė
mis, nevertinamomis dabar, 
prašo melstis už mūsų tikėjimo 
brolį Henriką, Viešpaties pa
šauktą, prašo: “Leisk sugrįžti jo 
palaikams kuo greičiau į tėvynę. 
Šviesa, ramybė tesupa mūsų 
brangųjį poetą”.

Poetinio žodžio pusvalandį 
pradeda L. Jakimavičius, poe
tas, artimas B. ir H. Nagių bi
čiulis, viešėjęs jų šeimoje bene 
90-aisiais. Paskaito ištraukų iš 
paskutinio H. Nagio laiško, ra
šyto jau ligoninėje, ne prie na
mų stalo. “Pirmiausia: tikrai be 
galo pasiilgau visų artimų man 
žmonių. Čia gyvenau visus me
tus kaip koks nors trapistų vie
nuolis - mačiau gal tik kelis 
žmones. (...) Buvau nugrimzdęs 
į ilgą ir labai nelemtą desperaci
ją (...) Juodą juodą, be jokios 
švieselės tunelio gale. Išsikoriau 
iš tos duobės pradėjęs versti R. 
M. Rilkės eiles sukakties kny
gai. (Gal Poetas nė nežinojo, 
kad Lietuvoje likę jo pirmųjų 
R. M. Rilkės vertimų rankraš
čiai dabar saugomi Vilniuje, 
Mažvydo bibliotekoje).

Tačiau dar kartą sakau: pa
siilgau jūsų, Lietuvos, lietuviš
kai kalbančių žmonių ir lietuviš
kai čiulbančių paukščių”. Pas
kutinėmis laiško eilutėmis Poe
tas tarsi atsisveikina su visais. 
“Bet tu paspausk ranką visiems 
jauniems mano broliams (bro
liais H. Nagys vadino sau arti
mesnius), visoms jaunoms ma
no seserims, poetams, žodynin- 
kams, pasveikink Vilnių, Lietu
vą ir visus, kurie myli ją labiau 
už duoną (...)”.

L. Jakimavičius eilutes api
būdina kaip testamentą “tiems, 
kurie bent akimirkai buvo už
klydę į atšiaurią H. Nagio po
ezijos žemę, ir tiems, kurie kada 
nors jon įžengs”.

Kalbėtojas taip pat atsklei
dė ir lietuviškai čiulbančių 
paukščių prasmę - Poetas labai 
mylėjo paukščius; sakalas - 
nuolatinis jo poezijos įvaizdis. 
(Neatsitiktinai L. Jakimavičiaus 
atsisveikinimo žodis, išspaus
dintas 1996.VIII.9. “7 meno 
dienose”, pavadintas “Dabar 
jau su paukščiais”).

Pabaigoje L. Jakimavičius 
perskaito “Gratuliaciją Henri
kui Nagiui” - neilgą, bet taupiai 
perteikiantį Poeto esmę, eilė
raštį: “Nekalbėsim daugiau // 
apie tylų, mėlyną sniegą // sa
manotom galvom lydekas H toli 
// Dainavos ežeruos // greitkelis 
// lekia Kanados klevynais // (...) 
Nekalbėsim daugiau // apie pa
lyčio sniegą H raudoną // Lietu
vą H kur tau buvo nelemta gy
vent (...)”

Prof. V. Kubilius pradeda 
taip pat nuo H. Nagio numylėtų 
paukščių - “poeto siela pakilo į 
mėlyną padangę kartu su jo ap
dainuotais sakalais”. Pabrėžia 
didelę jo reikšmę mūsų poezijos 
raidoje - buvo pirmas tvirtai pa
sukęs į Vakarų kultūrą, išvaręs 
mūsų poezijoje Vakarų orienta
cijos vagą per R. M. Rilkės, G. 
Traklio vertimus. Iškelia nenu- 
tolimą nuo mūsų gyvenimo - 
niekuomet nebuvo užmirštas, 
palaidotas, išstumtas. Pasakoja, 
kaip dar vokiečių okupacijos 
metais jaunimas gaudė H. Na
gio eiles, nusirašinėjo greta V. 
Mačernio, V. Mykolaičio-Puti
no. Jos pritrenkė juodo nerimo, 
išdidžios vienatvės vaizdais, 
įstabiai atitikusiais gyvenamąjį 
metą. Didelį poveikį darė išdi
dumo jėga, nenusilenkusi prie
vartai. Sustoja prie Budapešto 
baladės, parašytos po 1956 m. 
Vengrų sukilimo - baladės Imre 
Nadžiui:

“Imre, ar tai tu stovėjai // 
(vienplaukis berniukas mokslei
vio miline ir vaiko akim) H ant 
poeto paminklo pakopų tą ne

Vilniaus arkikatedra-bazilika, kurioje buvo atnašaujamos gedulinės 
Mišios už a.a. Henriką Nagį Nuotr. K. Baliūnaitės

Šiame numeryje
Valdžia ir valdomieji

Negerovių ženklai turėtų skatinti labiau rūpintis valdžia
“Paspausk ranką visiems...”

Poetas H. Nagys pasakė tai, ko mes tada negalėjom pasakyti
Amerikos diplomatas apie baltiečius

Daug kalbama apie gerus baltiečių santykius su kaimynais
Misijonieriški renginiai sutraukė tūkstančius

Valstybinė radijo stotis visus renginius skelbė nemokamai
Kazokų likimas vokiečių kariuomenėje

Tito partizanų blokados buvo pralaužtos ir pasiekti britai
Profesoriaus Dovydaičio žūtis

Nebuvo jis pamirštas, o tik “pataupytas” didžiajam trėmimui
Vienuolė, išvengusi Sibiro

Seselės Viktorijos amžiaus ir vienuolinų įžadų metines minint
Kova dėl lietuviškų pamaldų Seinuose

Lietuviai neatsisakė savo reikalavimų, siuntė laiškus kurijai
Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga I

Manoma, kad pirmieji lietuviškai rašyti pradėjo pranciškonai

paprastą spalio vakarą H ir šau
kei į mirtiną tylą virš neužmato
mos jūros galvų // (...) Kelkite, 
vengrai, (...) Laikas atėjo! Da
bar arba niekados! (...) H Imre, 
ar tu rašei H (...) didžiulėm rai
dėm sukrekėjusį šauksmą - mir
tis pavergėjams! // Mano žemė 
gyva per amžius! H (...) Imre, ar 
tu parašei H siauroj popierinėj 
juostelėj H mums anuos nepa
mirštamus sakinius // (...) iš anos 
paskutinės, baisios, nemirtingos 
nakties? // “Dieve, išgelbėk 
Vengriją. // Dieve, išgelbėk mū
sų sielas. // Sudiev, draugai...

Iš tikrųjų H. Nagys parašė 
mums anuos nepamirštamus sa
kinius, čia skaitytus, nusirašinė
tus per naktis. Jis pasakė tai, ko 
mes tuomet negalėjome pasaky
ti. Apskritai, savo kūryba ten, 
išeivijoje, jis, kaip ir kiti išsau
gojo poezijos garbę - neteko 
prievartauti savęs, lietuvių kal
bos žodžio. Pati didžioji jo misi
ja buvo ir liko poezija, joje iš
laikė vientisumą, išliko vyriškas, 
išdidus. (Beje, FI. Nagio eilėms 
Vilniuje anuomet atliepė užra
šas didelėm raidėm ant univer
siteto vartų sienos į Sarbievijaus 
kiemą: “Tegyvuoja vengrų revo
liucija,” o per Vėlines - studen
tų demonstracija Rasų kapinėse.

Vienu ritmu širdys plakė 
ten, Montrealyje, ir čia Vilniu
je... Tai patvirtina ir S. Geda: 
“Mano kartos žmonėms jo eilių 
atradimas prieš gerus 25 metus 
prilygo šv. Evangelijos atradi
mui. ‘Mėlyno sniego’ melodijos 
veikė mus mistiškai ir magiškai, 
teikė jėgų gyventi ir kurti, o 
svarbiausia - žadino viltį, kad 
bet kokia nelaisvė ir pavergimas 
nėra amžini.”

Man sunku kalbėti apie 
Henriką, kuris buvo artimas 
draugas - pradėjo K. Bradūnas. 
Henrikas buvo sąžiningiausias, 
ištikimiausias iš žemininkų, ir jo 
netekimą man sunku apsakyti.

(Nukelta j 2-rą psl.)
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Vokiečiai remia Lietuvą

“Paspausk ranką...”

KAZYS BARONAS, Vokietija
Bičiuliai savo laiškuose vi

suomet džiaugiasi, kad gyvenu 
“senutėje” Europoje. Girdi, pa
rašai apie sportą, gerokai pasi
keitusį tenykštį gyvenimą. Mat 
jie vis dar mato stovyklinį gyve
nimą, griuvėsius, spūstį geležin
kelių vagonuose, mainų preky
bą ir už 1 dol. ... gaunamus 400 
markių (šiandien gautų tik 1 
markę 48 pf!).

Įdomus miestas
Jau prabėgo 17 m. nuo per

sikėlimo iš Kanados į Vokietiją. 
Gyvenu Viernheime, 76 km. į 
pietus nuo Frankfurto, 30 km. 
nuo garsiojo Heidelbergo ir 10 
km. iki Vasario 16-tosios gim
nazijos. Tai Hesseno kraštas, 
kurio sostinė yra Wiesbaden’as. 
Joje yra parlamentas ir visa kita 
krašto vyriausybė. Viernheimas 
1994 m. turėjo 31,493 gyvento
jus (1940 m. - 12,778). Mieste 
yra keturios katalikų parapijos, 
trys evangelikų, pakankamas sek
tantų (Jehovos, baptistų) skai
čius, dvi gimnazijos (apie 2,600 
mokinių), penkios mokyklos, 
vaikų darželiai, uždaras žiemos 
ir atviras vasaros baseinas, dvi 
puikios sporto aikštės, teniso 
aikštė, uždara čiuožykla, dau
giau kaip 40 įvairių specialybių 
gydytojų, apie 10000 automobi
lių, gal šimtinė alūdžių, 120 lovų 
ligoninė ir prieš ją senelių namai.

Užuomina virsta pagalba
Mano šeimos gydytojo raš

tinė yra taip pat ligoninėje (jis 
yra jos vedėjas), tad aplankius 
jį, dažnai pasikalbam apie Ka
nadą ir Lietuvą, mano matytus 
kraštus. Gydytojas yra didelis 
kelionių mėgėjas. Viena kartą, 
atvykęs pas jį sveikatos patikrin
ti, pamačiau griaunamus sene
lių namus, nes šalia stovėjo be
veik jau užbaigtas naujas pasta
tas, turbūt viduje su visais mo
derniais įrengimais. Prasitariau 
gydytojui, kad gerai būtų iš seno 
pastato vidaus įrengimus pa
skirti kokiam nors nuo karo nu
kentėjusiam kraštui, o gal net ir 
Lietuvai? Netikėjau, kad ši ma
no užuomina bus reikšminga. O 
įvyko kaip pasvajojau.

Siuntos į Lietuvą
Birželio mėn. pabaigoje ke

turi sunkvežimiai išvažiavo į 
Lietuvos sostinę, paskiriant se
nuosius įrengimus M. K. Čiur
lionio vardo mokyklai ir psi
chiatrinei ligoninei. Beveik aš- 
tuonias savaites dirbta prie vo
nių, šildymo krosnių (radiato
rių), virtuvės įrengimų, pakrau
nant stalus, kėdes, lovas ir kt. 
įrenginius į didelius sunkveži
mius ilgai kelionei per Vokieti
ją, Lenkiją į Lietuvą. Lovos, vo
nios buvo atiduotos ligoninei, 
visas kitas turtas - stalai, kėdės, 
radiatoriai ir t.t. - skirti mokyk
lai. Bendras turtas siekia apie 
250 000 kan. dol.

Miestelio dienraštis gan il
gu straipsniu aprašė senelių na
mų turto siuntą į Lietuvą, kartu 
pažymėdamas, kad teko nugalė
ti daugelį biurokratinių kliūčių. 
Tačiau jos buvo įveiktos, o 
bendradarbiavimas su Vilnium 
bus tęsiamas. Taipgi šiaurės 
Vokietijos miestai ir miesteliai 
remia Lietuvą. Jų dovanų dau
giausia tenka Žemaitijai arba 
Klaipėdos kraštui.

K. Donelaitis nepamirštamas
Rytprūsių vokiečių savait

raštis “Das Ostpreussenblatt” 
birželio 26 d. išspausdino savo 
bendradarbio platų straipsnį 
apie Tolminkiemį bei poetą K. 

Donelaitį. Autorius pažymėjo,, 
kad prieš 25 metus Lietuvos 
mokslininkai atvyko į Tolmin
kiemį, kuriame gyveno ir parašė 
veikalą “Metai” K. Donelaitis. 
Tik lietuvių mokslininkų dėka 
buvo atnaujinta šventovė ir ap
saugota klebonija nuo nugriovi
mo. Autorius dalyvavo švento- 
vės-muziejaus atidaryme, daly
vaujant Donelaičio draugijos 
pirm. arch. dr. Kitkauskui iš 
Vilniaus, svečiams iš Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, prof. V. 
Landsbergiui ir kt. aukštiems 
pareigūnams. Kalbas pasakė 
Lietuvos švietimo ministeris P. 
Domarkas, Vilniaus meno mu
ziejaus direktorius R. Budrys ir 
rusė Elena Pelkina - Karaliau
čiaus muziejaus vedėja pažymė
dama, kad lietuvių atstatytas 
Tolminkiemis bus rusų kultūri
nių įstaigų žinioje. Šventovę ir 
muziejų pašventino ev. vysk. Jo
nas Kalvanas. Autorius tiki, kad 
Tolminkiemio vietovė taps stip
riu ryšiu tarp lietuvių, vokiečių 
ir rusų. Jis taip pat kalbėjo 
Gumbinės apskr. gyventojų var
du, nes K. Donelaičio gimtinė 
Lazdynėliai (vok. Lasdinehlen) 
tuo metu priklausė Gumbinei.

Durys neuždarytos
Tas pats dienraštis politi

niame psl. rugpjūčio 1 d. iš
spausdino straipsnį apie ŠAS 
(NATO) plėtotę Rytų Europo
je, užbaigiant jį tokiais saki
niais: “Jei ŠAS (NATO) išskirs 
pvz. Baltijos valstybes, kuo dau
guma Europos diplomatų tiki, 
spaudimas Europos sąjungai 
bus didesnis, siekiant jas priimti 
anksčiau”.

Tame pačiame dienraštyje 
rugpjūčio 8 d. Flora Lewis rašė, 
kad Rusijos užs. reik. min. J. 
Primakov’as nėra priešingas 
įjungimui į ŠAS (NATO) kai 
kurių Rytų Europos valstybių, 
tačiau su viena sąlyga, kad Bal
tijos valstybės būtų išjungtos.

Atstatytos Tolminkiemio klebonijos atidarymo bei šventinimo iškilmėje 
kalba Karaliaučiaus krašto valdžios atstovė dr. E. PENKINA. Toliau - 
evangelikų vyskupas J. KALVANAS ir katalikų kunigas

Lietuvių rašytojo KRISTIJONO DONELAIČIO gyvenvietėje Tolmin
kiemyje (Karaliaučiaus krašte) atstatyta buvusi evangelikų parapijos 
klebonija

1996 m. 
vaikaite

vasarą Suvalkų trikampio srityje prie Šiurpilų vietovės KASTANTAS PEČIULIS su dukra ir 
Nuotr. J. Stoškaus

Amerikos diplomatas apie baltiečius
JAMES FRANKLIN COLLINS, JAV ambasadorius buvusioms Sovietų Sąjungos 

respublikoms, neseniai lankėsi Baltijos valstybių sostinėse. 1990-1993 metais jis dirbo JAV 
ambasadoje Maskvoje. Rygoje su juo kalbėjosi GEORGE SHABAD iš “The Baltic News 

Service” (BNS). Pokalbį išspausdino “The Baltic Times” 1996. VIII. 1-7 laidoje
- Jūsų titulas Ambasador-at- 

large for the “Newly Independent 
States". Ar ir Baltijos valstybės 
įeina į tą skaičių? Ar Estiją, Lat
viją ir Lietuvą laikote buvusiais 
Sovietų Sąjungos ar Rytų Euro
pos kraštais?

- Naujai nepriklausomomis 
valstybėmis vadiname 12 buvu
sių sovietinių respublikų. Balti
jos valstybės į tą skaičių neįeina, 
nes Amerika niekada nepripaži
no šių kraštų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Aš atvykau čia rezi
duojančių Amerikos ambasado
rių kviečiamas susipažinti su šių 
kraštų vyriausybių santykiais su 
man patikėtais kraštais ir pa
sidalinti mintimis tolimesniam 
bendravimui. Tai normali poli
tinė konsultacija. Anksčiau aš 
niekada neturėjau progos lan
kytis baltiečių kraštuose, tad 
ambasadorių kvietimu mielai 
pasinaudojau.

- Rusijos žiniasklaida prane
šė, kad Minske Jūs sakėte: ŠAS 
nutarė nelaikyti atominių ginklų 
Rytų Europos kraštuose, net jei 
tie kraštai taps ŠAS nariais. Ar 
teisingai pranešta?

- Apgailestauju, bet tie pra
nešimai netikslūs. Spaudos at
stovams Minske sakiau, kad 
ŠAS peržiūrėjo atominių ginklų 
išdėstymą Europoje ir priėjo iš
vadą, kad žemyno saugumui už
tikrinti šioje srityje nieko nerei
kės, net jei į ŠAS bus priimtos 
naujos valstybės. Spauda pada
rė savo išvadas, iškreipdama

Toliau ji rašė, kad dar niekas 
neskuba priimti Baltijos valsty
bių j ŠAS, tačiau ta pati ŠAS 
pareiškė, kad jokia valstybė ne
gali būti išjungta. Latvijos min. 
pirm, pasakęs, kad mes klebe
name duris, kurios nėra užda
rytos.

Amerikos diplomatas James 
Franklin Collins. Nuotrauka - 

rygiškės “Dienos”

mano žodžius.
- Ar yra Amerikos-Rusijos 

tarpusavio santykiuose dalykų, 
kurie priklauso nuo rusų-baltie- 
čių santykių ir Rusijos politikos 
Baltijos valstybėse?

- Baltijos valstybių klausi
mais mes kalbamės su Rusija 
nuo pat tų kraštų nepriklauso
mybės atstatymo. Svarbiausias 
tikslas pradžioje buvo Raudo
nosios armijos (išvedimas. Mes 
laikėmės principo: baltiečiai tu
ri pilną teisę apsispręsti, ar ir 
toliau laikyti rusų dalinius, ar 
ne. Baltiečiams nusprendus, 
kad jie rusų karių nenori, mes 
juos palaikėme. Aš manau, mes 
visi esam patenkinti ir džiaugia
mės, kad rusų įgulos išėjo tvar
kingai, ir tas laikotarpis jau pa
mirštas. Mes ir toliau palaikom 
gerus santykius su baltiečiais, 
siekdami, kad tie kraštai taptų 
tikrais Europos tautų šeimos 
nariais, ir kalbam apie jų santy
kius su visais kaimynais, įskai
tant ir Rusiją. Mes kalbamės 
apie Europos jungimo procesą 
ir saugumo sistemų Europoje 
įgyvendinimą. Šitie planai liečia 
ir Rusiją bei neprikl. valstybių 
sandraugos kraštus, nes ir jie 
dalyvauja tų naujų sistemų kū
rime. Dėl to Amerikai labai rū
pi, kad baltiečiai palaikytų tai
kius ir normalius santykius su 
kaimynais, įskaitant ir Rusiją. 
Mes tikime, kad tai ne mažes
nės svarbos veiksnys viso regio
no pastovumui, kaip ir Baltijos 
valstybių įjungimas Europon. 
Kai aš klausiau Rusijos atsto
vus, ko jie. iš baltiečių laukia 
normalių santykių srityje, jie 
nurodė tas pačias baltiečiams 
žinomas problemas. Bet mes 
pabrėžiam, kad baltiečiai gali 
laisvai pasirinkti draugus ir bū
dus santykiaudami su kaimy
nais. Amerika būtų labai nepa
tenkinta, jei baltiečiai būtų kaip 
nors verčiami atsisakyti tos pa
sirinkimo teisės, ar jei kas ban
dytų varžyti jų laisvę.

PADĖKA
A+A

KOTRYNAI LUKOŠIENEI, 
mano žmonai, mirus 1996 m. birželio 29 d., 

nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse. 
Ačiū už gėles, užuojautas man ir mano dukrai Stefa
nijai.

Ypatingai dėkoju broliui Raimundui ir šeimai, 
padėjusiems man sunkiomis netekties valandomis. 
Ačiū karsto nešėjams ir visiems, prisidėjusiems ir 
padėjusiems.

- Kokią įtaką naujieji politi
niai pasikeitimai Rusijoje gali tu
rėti rusų-baltiečių santykiams?

- Kol kas per anksti pasaky
ti, ar politika keisis, ar liks ta 
pati. Viena yra aišku, kad Ame
rikos-Rusijos santykių darbo
tvarkėje pirmauja Europos sau
gumo sistemos sukūrimas. Ru
sams rūpi ŠAS išplėtimas, ir 
mes juos skatinam dalyvauti 
jiems svarbiose diskusijose. 
Kiek tai liečia Baltijos valstybes, 
rusai turėtų aiškiai pasisakyti, 
kokie yra jų interesai bei rūpes
čiai šiuo reikalu, nes Amerika 
nepritars ŠAS plėtimui, jei tai 
sumažins kitų kraštų saugumą.

-Ar matote pasikeitimų rusų 
politikoje ŠAS plėtimo srityje?

- Mes tikime, kad po šitų 
rinkimų bus lengviau svarstyti 
ŠAS problemas. Pastarųjų kelių 
mėnesių laikotarpyje įvyko ke
letas svarbių pasikeitimų santy
kiuose su Rusija. Svarbiausias 
buvo Rusijos įsijungimas į tarp
tautines pastangas Bosnijoje. 
Mes tikimės, kad po šios pa
tirties galėsim toliau plėtoti 
santykius tarp Rusijos ir SAS.

- Kokias problemas kėlė lie
tuvių ir latvių pareigūnai Jūsų 
pasitarimuose Vilniuje ir Rygoje?

- Lietuvoje aš radau pasi
tenkinimą, kad santykiai su Ru
sija plėtojasi normaliai, vyksta 
produktyvus abipusis dialogas ir 
pasiekta nemažai patenkinamų 
sprendimų. Dar yra neišspręstų 
klausimų, bet nėra politinės 
reikšmės santykius temdančių 
problemų. Daug problemų jau 
išspręsta, pavyzdžiui, karinis 
tranzitas į Rusijos Karaliau
čiaus sritį. Rygoje iškilusios 
problemos liečia valstybės sienų 
nustatymą, verslą ir tranzitą. Ir, 
žinoma, rusakalbių problemą, 
kurią Latvijos vyriausybė laiko 
vidaus reikalu, bet Rusija nuo
latos skundžiasi. Aš latviams sa
kiau: mes suprantam jų nusista
tymą ir sutinkam, kad tai jų 
vidaus reikalas, tačiau mes ru
sakalbių klausimu remiam de
mokratinius principus, priimti
nus visiems Latvijos piliečiams 
daugiakultūrėje valstybėje. Mes 
nepriimam ir daugelio iš Rusi
jos ateinančių skundų apie sis
temingus žmogaus teisių pažei
dimus.

-ArAmerikai nekelia rūpes
čio didelės Rusijos karinės pajė
gos Karaliaučiaus srityje?

- Tik ryšium su kariniais 
daliniais pasienio zonose mes 
svarstėm rusų karinių dalinių 
buvimą šioje srityje. Rusų dali
nių apimtis neprašoka CFE nu
statytų ribų, ir mes neturim jo
kių komentarų šiuo reikalu.

Vytautas P. Zubas

Ričardas ir Stefanija Lukošiui

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Jis apžvelgia svarbią H. Nagio 
kūrybos pusę - religinę temati
ką, kurios paviršutinis žvilgsnis 
nedaug tepastebės. Kalbėtojas 
pabrėžia didelį H. Nagio poezi
jos artimumą religinei temai gi
luminiu suvokimu. Antai brolio 
įvaizdis. Juk tai giliausias arti
mo meilės suvokimo atspindys. 
Arba “Didžioji naktis”, išspaus
dinta dar 1939 m. “Naujojoje 
Romuvoje”, atkreipusi visų dė
mesį į neabejotiną poeziją, nors 
nemaironišką, kitokią. “Kai jis 
pravėrė pirmą kartą kūdikio 
akis - H dangus su žvaigždėmis 
jose paskendo... H Ir Jis žiūrėjo 
// (...) Tokia didžiulė buvo ta 
naktis! // Bet Vaiko akys buvo 
dar didesnės: // ir tokios naktys 
- kaip žuvis gelmėn - jose pa
skęsta”.

K. Bradūnas pamini dar ki
tus eilėraščius - “Stebuklas”, 
“Credo”, 1987 m. Lietuvos 
krikšto jubiliejui parašytos kan
tatos “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva” žodžius (muzika A. 
Stankevičiaus). Baigdamas api
bendrina: religinis mąstymas jo 
raštuose atsekamas nuo pat 
pradžios iki pat vėlyvosios kūry
bos. “Visa Tavo - Tu davei ir

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Užbaigė taikos misiją
Kaip praneša BNS, Lietu

vos karių būrys LITPLA-4, ku
ris priklausė Danijos batalionui 
Bosnijoje, išvyko iš šio krašto 
rugpjūčio 22 d., ten atlikęs pu
sės metų taikos įvedimo misiją. 
Lietuva pasisiūlė siųsti karius į 
Bosniją po Deitono taikos su
tarties, SAS (NATO) kvietimu 
norinčioms valstybėms prisidėti. 
Misiją sudarė Šiaurės kraštų 
brigada, prie kurios prisidėjo 
Norvegijos, Švedijos, Lenkijos, 
Latvijos ir Estijos kariai, vado-

Vorutos piliakalnis Šeimyniškė
liuose. J. Tvardausko skulptūra 
“Karalius Mindaugas”

Nuotr. K. Baliūnaitės 

A+A
ONAI KARALIŪNIENEI 

mirus,
jos vyrui JONUI bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

N. A. Ankai ir šeima
A. K. Rašymai ir šeima

PADĖKA
A+A

AUGUSTINUI SENKUI
mirus Toronte, 1996 m. liepos 17 d.,

nuoširdžiai dėkoju Pranciškonų kunigams už maldas lai
dotuvių namuose, bažnyčioje ir prie kapo, D. Radkicnei 
už giedojimą ir vargonavimą per Mišias, karsto nešėjams, 
draugams bei pažįstamiems už asmeniškai pareikštas 
užuojautas ir užprašytas Mišias bei gėles.

Dėkoju V. Birštonui už paruoštus laidotuvių pie
tus, ponioms už pyragus ir visiems, dalyvavusiems ka
pinėse. Dėkoju asmeniškai Justinui ir Ernai Šimkams už 
globą ir nuoširdžią pagalbą.

Liūdinti duktė -
Regina Kačerauskienė

atimt gali”.
Valanda, skirta Henrikui 

Nagiui, pasibaigė. Karališkoje 
koplyčioje, anot Monsinjoro, 
pačioje Lietuvos širdy, nuaidi 
“Salve Regina” posmai.

Apie Henriko Nagio mirtį 
rašė taip pat mūsų spauda, skel
bė radijas. Be minėto L. Jaki
mavičiaus straipsnio (dabar jau 
su paukščiais - “7 meno die
nos”, 1996. VIII.9), žr. K. Plate
lio (Tebūna džiaugsmingi ir 
šviesūs jo prisikėlimai - “Litera
tūra ir menas”, 1996.VI1I.10), 
S. Parulskio (Keletas žodžių 
poetui Henrikui Nagiui - “Lie
tuvos rytas”, Mūzų malūnas, 
1996.VIII.9). Trumpus praneši
mus su nuotrauka įdėjo “Die
na” (Mirė išeivijos poetas Hen
rikas Nagys, 1996.VIII.6). “Lie
tuvos aidas” (Mirė poetas Hen
rikas Nagys - 1996.VIII.6), kiti 
dienraščiai. “Metų” žurnalui 
straipsnį atidavė V. Bložė. Gra
žiai, prasmingai velionį paminė
jo Lietuvos radijas “Literatūros 
akiračių” valandėlėje (1996. 
VIII. 11 d., red. V. Strazdelis), 
kurioje trumpą informaciją su
jungė su įrašu, padarytu Meni
ninkų rūmuose per pirmąjį H. 
Nagio apsilankymą Lietuvoje 
(1991).

vaujami JAV. Danijoje dabar 
rengiama Lietuvos kuopa, kuri 
vyks į Bosniją spalio mėnesį.

Užsienio investicijos
Lietuvos statistikos depar

tamento duomenimis, vienam 
Lietuvos gyventojui tenka 95 
JAV dol. užsienio investicijų, 
skelbia ELTA. Tiesioginės už
sienio investicijos sudaro 1.4 bi
lijono litų arba 352 milijonus 
JAV dol., tačiau dėl užsienio 
kilmės kapitalo investavimo į 
anketas atsakė tik 87% bendrų 
su užsieniu bei užsienio kapita
lo įmonių. Daugiausia investici
jų įneša Vokietija (273 min. li
tų). Antroje vietoje yra JAV, su 
241 min. litų investicijomis, tre
čia - Didžioji Britanija su 162 
min. litų. Švedija investuoja 120 
min. litų, Rusija - 92 min. Dau
giausia investuota į didmeninę 
ir mažmeninę prekybą (413 
min. litų), maisto prekių ir gėri
mų gamybą (162 min. litų), fi
nansinį tarpininkavimą (95 min. 
litų), tabako produktų gamybą 
(84 min. litų) ir tekstilės pramo
nę (73 min.litų).

Populiariausi politikai
ELTA skelbia, kad rugpjū

čio pradžioje surengtoje apklau
soje dėl populiariausių Lietuvos 
politikų, 46% apklaustųjų pasi
sakė už Centro sąjungos pirmi
ninką Romualdą Ozolą. Seimo 
pirmininko pavaduotojas gavo 
45% “balsų”. Trečioje vietoje 
buvo Valdas Adamkus, gavęs 
44%, ketvirtoje - Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, už 
kurį pasisakė 39% apklaustųjų. 
Opozicijos vadovas Vyt. Lands
bergis - šeštoje su 31%. RSJ
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Sibirinius vagonus palydint
LEONARDAS POVILIŪNAS, 

Vilnius
Pabundu anksti. Gyvenu 

medinio namo “salkoje”. Išeinu 
j balkoną. Skaisti saulė žada 
gražią dieną. Iš vakaro pasiruo
šiu važiuoti namo pas tėvus, nes 
egzaminai jau pasibaigė. Bai
giau pirmą kursą.

Tada iš K. į J. važiuodavau 
“didžiuoju traukiniu”, o nuo J. 
“siauruku” iki U. Išlipęs J. gele
žinkelio stoty einu per bėgius, 
kad įsėsčiau į “siauruką”. Stoty 
garsiakalbis perduoda rusiškas 
dainas, rusų choras ir solistai 
dainuoja “Siroką strana maja 
rodnaja”. Diena graži, saulė jau 
iškilus savo aukščiausiame taš
ke. Karšta. Tvanku. J. stoty pil
na vagonų, o prie jų pilna karei
vių. Dar vakar mano šeimininkė 
sakė parduotuvėje girdėjusi, 
kad naktį bus trėmimai.

Matyt, tuose prekiniuose, 
vielom apnarpliotuose vago
nuose vežami žmonės, nes ka
reiviai palei vagonus eiti nelei
džia. Pasišalinu nuo vagonų į 
taką, o čia žiūriu ir savo akiui 
netikiu: prieš mane su kibirėliu 
rankoje eina mano vaikystės 
draugė, buvusi bendraklasė Ely
tė M. Ji prieš 4 metus ištekėjo 
už statybos techniko. Tada ap
skrities mieste jį visi vadino in
žinieriumi.

Tai aukštas petingas vyras, 
gal aštuoniais metais už Elytę 
vyresnis. Jis tada buvo šaulių 
būrio vadas ir kariškoje unifor
moje atrodė įspūdingai. Kai “in
žinierius” išnuomojo kambarį 
M. name, Elytei buvo 15. Mes 
su ja tais metais baigėm pro
gimnaziją (t.y. 4 gimnazijos kla
ses, kurios atitinka dabartinį 8- 
ių klasių Lietuvos lygį). Elytės 
tėvas buvo nedidelio privataus 
banko direktorius. Jie dar pa
veldėjo nemažą (rodos 60 ha) 
ūkį.

Elytės gyvenimo sąlygos bu
vo geros, tačiau ji augo pa
blyškus, laibutė. Aš su Elyte 
mokiausi lygiagrečioje klasėje 
(ji - mergaičių klasėje).

Garvežiai ūkauja. Kareiviai 
rusiškai šūkauja, o prieš mane 
takelyje Elytė. Jos šviesūs plau
kai išsidraikę, veidas pablyškęs, 
akys mėlynos kaip dangus, bet 
apsiblaususios, liūdnos, ašaro
tos. Ji staiga sustoja.

- Iš kur tu čia? - klausiu 
nustebęs, jokiu būdų netikėda
mas jos čia pamatyti. Vasarą ji 
su šeima paprastai atostogauja 
ūkyje.

— Mus suėmė ir veža į Si
birą. Mes - tremtiniai. Mama, 
tėvukas. Jonas ir Mažylis vago
ne. Visą naktį mes nieko negė- 
rėm, kamuoja troškulys. Vago
ne labai karšta. Mažylis be per- 

. stojo verkia. Mane išleido at
nešti Mažyliui vandens.

- Pakliuvo žmoniškas karei
vis, kad išleido, — nustembu.

- Už žiedą.
Ji pasilenkia prie pompos, 

paspaudžia jos rankeną, bet 
vanduo nebėga. Matau ant jos 
rankos žiedo vietą. Perimu iš 
jos pompos rankeną, pumpuo
ju, kol iš pompos pradeda bėgti 
vanduo. Ji susvyruoja ir atsire
mia į mano petį.

- Tau bloga? - klausiu. ••
- Tai dėl susinervinimo. 

Mus naktį išvarė iš patalo ir ke
lionei susitvarkyti davė 20 mi
nučių. Nusigandę mes nieko ne- 
pasiėmėm.

- Dabar proga negrįžti į va
goną, - sakau aš.

- Kaip? Kur dėtis? O kaip 
jie? - Elytė žiūri į mane ašaro
tom akim.

Kur jai bėgti ir aš nežinau.
- Ką nors sugalvosim, - sa

kau.

Tautotyros muziejuje, Rumšiškėse, tremtinių jurta - vienas iš daugelio 
vagonų, kuriais buvo tremiami lietuviai j Sibirą Nuotr. K. Baliūnaitės

- Ne. Ne. Negaliu. Ten Ma
žylis, mama, tėtis, Jonas.

- Kaip gi Mažylis be ma
nęs? Ji visa sudreba, net pasi
purto.

-Paimk! - Duodu jai į ran
ką keletą rublių, kurie man liko 
nupirkus bilietą.

- Mes pinigų dar turim. 
Vienintelį turtą, kurį mes su
gebėjom su savim pasiimti, tai 
šiek tiek pinigų. Dar jų neatė
mė, bet, sako, kai atvyksim į V. 
per kratą atims.

- Taigi nereikia. Tu mano 
gerasis berniuk, - sako Elytė, 
paimdama iš mano rankų per
pildytą vandens kibiriuką. Iš jos 
akių teka ašaros. Ji apkabina 
mane ir pirmą kartą per mūsų 
draugystę mane pabučiuoja į 
žandą.

- Te Dievas tau padeda. 
Gal daugiau nebepasimatysime.

Ji pasisuka ir risčia bėga ta
keliu tolyn. Jos žingsniai lengvi, 
ji tokia liekna ir jaunutė. Jos 
plaukai draikosi. Pradžioje jos 
pilka suknelė skiriasi nuo ap
linkos, bet kai ji pribėga prie va
gonų, pilka spalva susilieja su 
vagonais. Saulė akinanti, ir aš ją 
pametu tame vagonų pilkume. 
Garsiakalbis ir toliau transliuo
ja rusiškas dainas, ūkauja gar
vežiai, šūkauja kareiviai. Aš dar 
lyg apsvaigęs. Urnai mano pro
tas prašviesėja ir aš suprantu, 
kad sugrįžęs namo aš niekad 
daugiau nesutiksiu Elytės. Ma
no mintyse iškyla filmuose ma
tyta Šiaurė, kur pilki, lediniai 
krantai, kur nėra medžių, nei 
krūmų, nei namų, nei žmonių, 
tik pūgos, sniegynai, šalčiai. Iš 
ten retai kas grįžta.

Po keliolikos minučių leis
damas dūmus sušvilpia garve
žys. Sujuda, sudunda belangiai, 
prekiniai vagonai. Jie pamažu 
juda tolyn, tolyn, o juose tūks
tančiai suvargusių, troškulio ka
muojamų žmonių. Niekas jų ne
palydi, niekas jiems nemojuoja. 
Jie važiuoja į šaltį, badą, vargą 
ir mirtį.

Gal po 19-os metų nuvykstu 
į vieną rajoną tikrinti gyventojų 
sveikatos. Poliklinikos laukia
majame sutinku moterį, kurios 
bruožai tie patys, kaip Elytės 
motinos. Ji labai pražilusi, vei
das susiraukšlėjęs, bet pati iš
likus laiba, judri.

- O koks malonus netikė
tumas, koks malonus susitiki
mas, - sutinka ji mane nudžiu
gus. - Sakoma, kad kaimynai, 
tai daugiau nei giminės, todėl ir 
man malonu ir įdomu matyti 
ponią M. Pasisakau, ko aš čia 
atvykau. Šį tą papasakoju apie 
savo tėvus.

- O mūsų šeimą lydėjo tik 
nelaimės. Po išvežimo Mažylis 
neilgai gyveno - po dviejų mė
nesių mirė. Tuoj po to iš siel
varto ir nevilties mirė Elytė. Ji 
dažnai prisimindavo tave... Po 
metų mirė nuo šeimos atskirtas 
mano vyras. Net nežinau kur jo 
kapas. Joną nutrėmė į Maga
daną.

Į Lietuvą grįžau po 18-os 
metų. U. mieste neleido apsigy
venti. Ten namai nusavinti. Juo
se gyvena nepažįstami žmonės, 
todėl čia rajone nusipirkau “sai
kutę”, gaunu pensiją, išmokau 
siūti. Dabar aš siuvėja. Turiu 
klientų ir gyvenu. Truputį persi
šaldžiau, tai atėjau, kad gydy
tojai išrašytų vaistų. Iš mūsų 
šeimos išlikau gyva tik aš viena, 
net ir žentas mirė nuo skran
džio vėžio.

Po to daugiau nemačiau 
Elytės motinos. Dabar ir ji tik
riausiai mirus, nes jau turėtų 
per 100 metų.

Taip baigėsi vienos man ži
nomos šeimos istorija.

Kaišiadorių vyskupijos Kankinių karalienės šventovė Elektrėnuose, pašventinta 1996 m. liepos 28 dieną
Nuotr. J. Staškaus

Misijonieriški renginiai sutraukė tūkstančius
Sąjūdis “Gyvieji akmenys” Kaune surengė iškilmę sporto halėje, kur dalyvavo 6000 asmenų

VINCAS KOLYČIUS, Toronto

“Jėzus gyvas” - tokia buvo 
katalikų bendruomenės “Gyvie
ji akmenys” 1996 m. rugpjūčio 
1-4 d.d. Kaune organizuotos 
konferencijos tema. Konferen- 
cijon buvo pakviestas kun. Emi- 
liano Tardif, pasižymėjęs nuo
stabia gydymo charizma, kuria 
jis skelbia Gerąją Naujieną pa
saulyje.

Emiliano Tardif gimė 1928 
m. Kvebeke, Kanadoje. Būda
mas 21 metų, tapo Švenčiausios 
Širdies (MSC) kongregacijos 
vienuoliu ir, po šešerių metų ga
vęs kunigo šventimus, išvyko į 
misijas Dominikos respublikoje. 
1973 m. tapęs savo kongregaci
jos provincijolu susirgo plaučių 
džiova. Po nuodugnių tyrimų 
gydytojai nustatė, kad reikės 
mažiausiai metų intensyvaus gy
dymo.

Kun. E. Tardif pasakoja, 
kad dar neprasidėjus gydymui jį 
aplankė penki charizmatinės 
maldos grupės nariai. “Jie mel
dėsi už mane ligoninės palatoje, 
ir Viešpats visiškai išgydė mane 
per trejetą dienų. Išvažiavau iš 
ligoninės trykšdamas sveikata,

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

“Nedrąsu kalbėti lietuviškai”
Atsiliepiant į B. Stundžios straipsnį “TŽ” apie lietuviškumą 
Lietuvos jūrų laivyne. Ne geriau yra ir centriniame Vilniaus pašte

BRANGIOJI REDAKCIJA,
Be galo brangus man Jūsų 

laikraštis - gavusi su didžiausiu 
malonumu perskaitau kiekvieną 
straipsnį, išskyrus skelbimus. 
Rugpjūčio 12 dieną gavau “TŽ” 
27 nr. Užkliuvo man B. Stundžios 
straipsnis “Nedrąsu kalbėti lietu
viškai”.

Puikiai žinau aš tą “džiaugs
mą”, nes kurį laiką esu dirbusi 
Žvejybos uosto teritorijoje esan
čiame ryšių skyriuje. Tuo metu 
gyvenau Klaipėdoje ir buvau pa
skirta dirbti ten, kad būtų kaip 
galint greičiau išsiuntinėti paštą j 
jūrą. Aš tada dirbau, viena lietuvė 
tarp trijų rusių. Mačiau kaip jos 
laukia savo vyrų, grįžtančių iš jū
ros, mačiau kaip jos elgiasi su vai
kais, kad “netrukdytų” laisvalai
kio metu. Tai buvo ne darbas, o 
kažkoks baisumas, nes toms mo
terims darbas nerūpėjo, viskas 
buvo suversta ant mano pečių, 
tuo metu devyniolikmetei mergi
nai. Nebuvo galima nė vieno žo
džio pratarti lietuviškai, nes tuo
jau buvau apšaukiama naciona
liste ir apskundžiama kadrų sky
riui, kur dirbo irgi vienos rusės. 
Net jūreiviai, užsukę į šią įstaigą, 
nors ir lietuviai, visi kalbėjo ru
siškai.

Na, tai buvo prieš 26 metus. 
Šiandien Lietuva nepriklausoma, 
turi savo pinigus litus ir centus, 
jau ne rubliai ir kapeikos, tačiau...

Neseniai skaičiau “TŽ” kaip 
vienas lietuvis (rodos iš Kanados) 
keliavo po Lietuvą ir kaip buvo 
sutiktas kavinėje, parduotuvėje, o 
taip pat ir Vilniaus centriniame 
pašte. Kadangi visa jaunystė pra
ėjo dirbant ryšių sistemoje, man 
buvo didelė gėda skaitant tas ei
lutes. Nieko nuostabaus, kad j jo 
klausimus buvo tik burbtelėta su 
lenkišku akcentu.

Jau daug metų Vilniaus cent
rinio pašto darbui vadovauja Vla
da Gaižutytė. Darbo vietose toje 
įstaigoje stengiamasi priimti dirb
ti, kiek galima, daugiau lenkių. 
Lietuvės yra gujamos iš salės 

kokios niekada nebuvau turėjęs, 
ir iki šiol džiaugiuosi ja.”

1973 m. lapkričio mėn. šis, 
kunigas gavo gydymo dovaną - 
charizmą. Si Šv. Dvasios dova
na, anot kun. Tardif, jo gyveni
me vis stipriau reiškėsi ir tapo 
puikia evangelizacijos priemo
ne. Kun. E. Tardif aplankė 66 
pasaulio šalis, skelbdamas Ge
rąją Naujieną: “Pasauliui, kuris 
mano, kad Jėzus miręs, aš šau
kiu: Jėzus prisikėlė, Jėzus gyvas. 
Viešpats patvirtina tai aiškiais 
ženklais”.

Konferencija Kaune
Štai ištraukos iš “Gyvųjų 

akmenų” laiško apie šį renginį. 
Rugpjūčio 1-3 d.d. kun. E. Tar
dif vadovavo seminarui “Evan
gelizacija su jėga”. Dalyviai bu
vo susirinkę iš maldos grupių, 
vienuolynų ir parapijų. Pagrin
dinė tema buvo Šv. Dvasios do
vanų reikšmė. Matėsi, kaip Vieš
pats palietė visų dalyvių širdis. 
Vakarais būdavo Šv. Mišios. 
Pirmą vakarą, ketvirtadienį, su
sirinkom į jėzuitų šventovę. Ji 
buvo perpildyta, ir daug žmonių 
buvo išgydyti. Penktadienį ir 
šeštadienį Mišios vyko Rotušės 

dirbti užkulisiuose. Tokį getą pra
ėjau ir aš. Salėje su lankytojais 
dirbau 10 metų, man nebuvo sun
ku žmogui padėti, nebuvo sunku 
patarti, nebuvo sunku užklijuoti 
pašto ženkliuką ant voko, jei 
žmogus to paprašo. Aš dažnai už 
tai gaudavau gėlių, padėkų. Už 
tai buvau išstumta iš salės tariant 
šiuos žodžius: “Sėdėsi už sienos, 
laikysi liežuvį už dantų, nepata- 
rinėsi ir žmonių nelepinsi”. Aš 
atsidūriau vyriausioje kasoje už 
dvejų durų ir grotų.

Ten nuolat keitėsi darbuoto
jai, nesikeitė tik viena rusė, rusų 
armijos karininko žmona. Mote
ris išgyvenusi Lietuvoje 25 metus 
ir nekalbanti nė vieno žodžio lie
tuviškai. Aš pamažu pradėjau jai 
aiškinti, kad dabar jau Lietuva 
laisva, kad jau lietuviški pinigai, ir 
Žirinovskis, kurio tu taip lauki, 
tikrai į Lietuvą nebeateis.

Praėjo labai nedaug laiko, ir 
viršininkė sužinojo, kad aš esu 
Politkalinių ir tremtinių sąjungos 
narė ir kad “auklėju” minėtą ru
sę. Pastaroji turi daug užtarėjų 
administracijoje, todėl pasiskun
dė. Administracijos atstovė iš
kviečia mus visas į savo kabinetą, 
trenkia kumščiu į stalą ir klausia, 
kas išdrįso skambinti į lietuvių 
kalbos komisiją ir įskųsti, kad mi
nėtoji rusė nemoka lietuvių kal
bos? Matyt, buvo skambinę tie, 
kurie jau buvo susidūrę su šios 
moters lietuvių kalbos nemokėji
mu. Išgirdome grasinimą: “Jei 
skriausit ją, duosiu nurodymą di
rektoriui, kad atleistų iš darbo.” 
Ką gi, visos nutyla, nutylu ir aš, 
juk taip sunku pragyventi, o jei 
darbo neteksi, tai bus baisu.

Prasideda lietuvių kalbos 
kursai rusakalbiams. Suspaudusi 
knygutes vaikšto į kursus ir mūsų 
rusė, tačiau jiems pasibaigus eg
zaminų neišlaiko. Vyksta kursų 
antras etapas - vėl egzaminai ir 
vėl kai kurios rusakalbės moterys 
egzaminų neišlaiko. Neišlaiko jų 
ir mūsiškė rusė. Egzaminų neiš- 

(Nukelta į 4-tą psl.) 

aikštėje, nes šventovė nesutalpi
no visų žmonių. Kiekvieną va
karą atvykdavo apie 2000 žmo
nių ir daugelis jų buvo išgydyti.

Sekmadienį konferencija 
jau nuo 11 v.r. vyko Kauno 
sporto halėje, kuri taip pat buvo 
perpildyta. Prisirinko 6000 žmo
nių. Salės administracija buvo 
priversta uždaryti duris, ir dau
gelis atvykusių liko stovėti lau
ke. 4 v.p.p. prasidėjo Mišios, 
dalyvavo arkiv. S. Tamkevičius, 
20 kunigų. Taip pat dalyvavo iš 
Lenkijos atvykęs vysk. Bronis
law Dembowski.

Bandėm registruoti visus iš
gijimus, bet jų buvo tiek daug, 
kad nepajėgėme pilnai to pada
ryti. Kai žmonės liudijo apie sa
vo pasveikimą, jų tikėjimas su
stiprėjo, ir visi buvo pilni 
džiaugsmo. Planuojame išleisti 
knygutę su žmonių liudijimais 
apie jų išgijimus, kartu su jų 
nuotraukomis.

Taip pat išleidom lietuvių 
kalba kun. Tardif knygą “Jėzus 
yra gyvas” ir kitą knygutę “Gy
dymai krikščionybėje”, parašytą 
lietuvių autorių: diakono Ginta
ro Urbšto, Arūno Peškaičio ir 
Elvyros Kučinskaitės. Abi kny
gutės dabar yra labai populia
rios ir, atrodo, kad pusė jų par
duota per 3 dienas.

Viešpats viską laimino, ir 
buvo verta rizikuoti nuomoti 
Sporto Halę už 5,500 litų ir gar
so aparatūrą už 1000 litų. “Kau
no diena” aprašė visus rengi
nius pirmuosiuose puslapiuose. 
Katalikų TV filmavo visą sek
madienio programą, “Baltijos 
TV” padarė dvi programas apie 
charizmatinį sąjūdį ir “Gyvuo
sius akmenis”. Valstybinė radijo 
stotis skelbė mūsų renginius ne
mokamai. Atrodo, kad mums 
pavyko pakeisti daugelio nuo
monę. Kaip ir visada, mus palai
kė arkivysk. S. Tamkevičius ir 
daug kunigų. Net 10 kunigų da
lyvavo kun. Tardif seminare.

Dievas tikrai laimino Lietu
vą! Mes dabar meldžiamės, kad 
tai būtų evangelizacijos pava
saris, nes tie, kurie patyrė išgiji
mą, liudija Dievo darbą savo 
draugams ir pažįstamiems. Taip 
pat tie, kurie dalyvavo semina
re, su užsidegimu skelbia Prisi
kėlusį Kristų Lietuvoje.

Visa savaitgalio konferenci
ja mums kainavo 14,000 litų. 
Per rinkliavas sutelkėm 8000 li
tų. Galutinę finansinę apyskaitą 
paskelbsime vėliau.

Senasis Kauno paštas vis dar veikia Nuotr. G. Karpio
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Žvalgybinė veikla 
ir diplomatija

Ambasadorius Kazys Lozoraitis apie 
brolio Stasio žvalgybinę veiklą

JUOZAS V1TĖNAS
Pasirodžius knygai “Užku

lisiai”, kurioje yra sudėti sovietų 
žvalgybos agento “Chario” (Ju
liaus Slavino) pranešimai savo 
viršininkams apie susitikimus 
Romoje su Stasiu Lozoraičiu, 
Lietuvoje ir išeivijoj kilo ginčų. 
Lozoraičio šalininkai tvirtino, 
kad jis, bendraudamas su Slavi
nu, nežinojo jį esant sovietų 
agentu, ir apskritai jie siekė su
menkinti Slavino pranešimus.

Į šį ginčą naujos šviesos įne
šė Stasio Lozoraičio brolis Ka
zys, dabartinis Lietuvos amba
sadorius prie Šventojo Sosto. 
“Respublikos” dienraščio bend
radarbis Ferdinandas Kauzonas 
tuo reikalu telefonu pasikalbėjo 
su Kaziu Lozoraičiu (“Respub
lika”, nr. 143, 1996.VI.20). į 
klausimą, ar Stasys Lozoraitis 
žinojo apie “Chario” (Juliaus 
Slavino) ryšius su KGB, Kazys 
Lozoraitis atsakė: “Tai savaime 
aišku. Mano brolis puikiai žino
jo, kas yra Slavinas, kam jis dir
bo ir 1.1. Ir brolis turėjo gerų 
motyvų susitikdamas su juo. Tai 
buvo žaidimas iš brolio pusės”. 
Pavaizduoti Stasio Lozoraičio 
ryšiui su Slavinu jis pateikė ke
lių Stasio Lozoraičio laiškų 
(1983-1985 m.) Slavinui iš Ro
mos į Vilnių ištraukas.

Atsakydamas į kitą klausi
mą, Kazys Lozoraitis pareiškė: 
“Kadangi diplomatas S. Lozo
raitis... buvo baigęs ne diploma
tijos mokslus, o žvalgybos mo
kyklą, jis negalėjo nežinoti, kad 
iš KGB taip paprastai neišeina
ma. Be to, S. Lozoraitis negalė
jo nesuvokti, kad tarybinis pilie
tis Romoje nekaltai ir labai daž
nai susitikinėti su savo jaunystės 
draugu negali. O jiedu susitiki
nėjo, susirašinėjo, šimtus kartų 
kalbėjosi telefonais. Vadinasi, 
apie J. Slavino priklausimą KGB 
puikiai žinojo ir S. Lozoraitis, ir 
Italijos, JAV ar Anglijos spec, 
tarnybos”.

Nepaisant to, Stasys Lozo
raitis su J. Slavinu bendravo la
bai atvirai. Anot Kazio Lozorai
čio, Stasys Lozoraitis taip saky
davo: “Tau, Juliau, reikia infor
muoti saugumą, tu jį ir infor
muok, bet nesakyk štai to ir to... 
sutinki? Tai draugaujam”.

Iš Kazio Lozoraičio pasako
jimo atrodo, kad abu broliai 
Lozoraičiai dalyvavo šiame 
žvalgybiniame žaidime su Slavi
nu. Pasakodamas apie gautą in
formaciją iš Slavino, Kazys Lo
zoraitis vartoja daugiskaitą 
“mes”, “mums”. Pavyzdžiui, 
“mums dažnai kildavo nerimas, 
kodėl jis savo pateikiamose in
formacijose staiga neplėtoja 
vienos ar kitos minties... Žino
dami, kaip jis gali rašyti ir kal
bėti... ir matydami, ką jis ten 
pakiša, suvokėme, kad tai nesu
derinami dalykai... Mes tada ne
turėjome įrodymų, tačiau vis 
dažniau kildavo įtarimas, kad jis 
jau dirba Lozoraičiui”.

Todėl, Stasiui Lozoraičiui 
staiga mirus, kaip neretai pasi
taiko dirbantiems žvalgyboje, 
Kazys Lozoraitis ir toliau palai
ko ryšius su Slavinu. Ir šiame 
pasikalbėjime jis prisipažino, 

kad su Chariu “kartais pasišne
kam”.

Tai suprantama, nes kaip 
pasakoja “Respublikos” bend
radarbis F. Kauzonas, jam “ne 
vienąkart teko susitikti su šiuo 
metu Bonoje gyvenančiu Cha
riu - Julijumi Slavinu, skaityti jo 
laiškus S. Lozoraičiui ir S. Lo
zoraičio laiškus jam. Įsiminė ke
liskart Chario pakartoti Stasio 
Lozoraičio žodžiai: ‘Žinok, jei 
man kas atsitiktų, visus mano 
reikalus perims brolis Kazys’...

Kaip žinoma, įvairios valsty
bės savo ambasadose bei kito
kiose atstovybėse turi savo už
maskuotus žvalgybos agentus. 
Tačiau patys ambasadų bei at
stovybių vadovai nepalaiko ry
šių su svetimų valstybių žvalgy
bininkais. Tuo tarpu Stasys Lo
zoraitis buvo okupuotos Lietu
vos diplomatinis atstovas prie 
Šventojo Sosto ir vėliau Vašing
tone, o Kazys Lozoraitis, Lietu
vai atstačius savo nepriklauso
mybę, buvo paskirtas ambasa
dorium prie Šventojo Sosto. 
Todėl toks Lozoraičių žvalgybi
nis žaidimas vargiai derinasi su 
diplomatine praktika ir garbin
gu Lietuvos atstovavimu.

Šį žaidimą Kazys Lozoraitis 
pateisina; “Broliui juk reikėjo 
kažkokiais kanalais sužinoti, 
kas Lietuvoje dedasi, kuo kvė
puojama, kas šnekama”. Tačiau 
tam nebūtinai reikėjo naudotis 
sovietų agentais, kurių patiki
mumo nebuvo galima patikrinti. 
Net laikotarpyje tuoj po karo, 
kai Lietuva buvo aklinai atskir
ta nuo pasaulio, išeiviją įvairiais 
būdais pasiekdavo žinios apie 
gyvenimą Lietuvoje.

Iš Kazio Lozoraičio pasako
jimo matyti, kad Stasys Lozorai
tis buvo plačiai įsitraukęs į žval
gybą. “Jis, baigęs žvalgybos mo
kyklą, bendradarbiavo ir su 
JAV, ir su Anglijos spec, tarny
bomis”, pasakoja Kazys Lozo
raitis, ir kitoje vietoje pažymi: 
“Kiek mums žinoma, ir spec, 
tarnybos anapus jį labai verti
no”. Tačiau kokia nauda iš to 
buvo Lietuvai? Tiesa, Kazys Lo
zoraitis sakė: “Mes žinojome, 
kokie bus Amerikos žvalgybos 
klausimai apie situaciją Lietu
voje: kas partiniai lyderiai, kaip 
jie charakterizuojami, kaip prie 
jų prieiti, kokie jų giminystės ry
šiai, kur ilsisi, kaip išvyksta į už
sienį ir t.t.”

Bet tai mažos reikšmės in
formacija, gauta iš sovietų 
agento J. Slavino. Amerikiečiai 
ją galėjo gauti ir iš savo agentų. 
O Lietuvai esant okupuotai ir 
neturint savo vyriausybės, šių ži
nių nebuvo kam perduoti. Išei
vijos veikėjams tokios žinios ne
buvo naudingos ruošiant memo
randumus tarptautinėms kon
ferencijoms Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Todėl visa Stasio Lozo
raičio žvalgybinė veikla buvo 
naudinga nebent jam pačiam, 
pasinaudojant žvalgybos mo
kykloj įgytu mokslu.

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth)
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LAISVOJE TEVfflEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
ROKIŠKIO BITININKAI

Lietuvos bitininkų draugijos 
Rokiškio skyrius turi apie penkias 
dešimtis narių. Į susirinkimus 
kviečiami specialistai juos supa
žindina su gydomąja medaus ga
lia kai kuriose ligose.

SANTUOKA TRAKŲ PILYJE
Pirmą kartą Lietuvos istori

joje rugpjūčio 11 d. Trakų pilis 
susilaukė istorinio įvykio - pirmo
sios santuokos savo didžiojoje 
menėje. Klebonas Vytautas Rū
kas ten sutuokė “Karolinos” vieš
bučio apsaugoje dirbantį trakietį 
Tomą Čepulį ir joniškietę Indrę 
Rugelytę. Šiai santuokai specialų 
leidimą davė Vilniaus arkivysku
pijos vysk. J. Tunaitis. Beveik 
pusvalandžiui ši menė buvo užda
ryta turistams, nors tą sekmadienį 
jų buvo daug Trakų pilyje, nu
kreiptų į kitas jos vietas. Pirmajai 
santuokai menėn nebuvo įnešta 
šventųjų paveikslų bei kitokių 
šventovės atributų. Santuokai už
teko kryžiaus, šventinto vandens 
ir įprastų katalikiškų apeigų. Kad 
Trakų pilyje įvyko katalikiškoji 
santuoka tarnautojai ir turistai 
sužinojo tik pirmadienį. Kai kurie 
tada norėjo sužinoti, ar vestuvi
ninkams teko sumokėti nuomą už 
santuokai panaudotą didžiąją 
Trakų pilies menę. Kiti klausinėjo 
ir tos nuomos kainos, matyt, gal
vodami apie augančius savo vai
kus ir jų santuokas.
SENAS DOKUMENTINIS FILMAS

Tik šiais metais dokumenti
niame filme buvo įamžintas Pa
nevėžio apskrities ligoninėje žiau
riai sovietų nukankintų chirurgų 
Stasio Mačiulio, Juozo Žemgulio, 
Antano Gudonio ir medicinos se
sers Zinaidos Kanavičienės atmi
nimas. Susipažinime su šiuo pu
sės valandos trukmės filmu “Gel
bėjo kitus - žuvo patys” jo auto
riai Algirdas Pročkys, Andrius 
Kaušinis ir Jonas Čergelis aiški
no, kad filmavimas buvo pradėtas 
1988 m. Tačiau ir tada jau buvo 
sunku rasti gyvų liudininkų, o 
šiuo metu yra tik trys. Filmas Pa
nevėžio savivaldybei kainuos 14.- 
000 litų, nors jo vertė yra pen
keriopai didesnė. Į šį filmą įjungti 
ir vokiečių karo korespondentų 
daryti laidotuvių kadrai, Justo Pa
leckio Maskvoj pasakyta kalba, 
kai jis ten su kitais pataikūnais 
buvo nuvažiavęs Lietuvai parvežti 
Stalino saulės.

HERBAS IR VĖLIAVA
Marijos Sereičikaitės praneši

mu “Lietuvos aide”, Merkinėn po 
daugelio metų grįžo herbo ir vė
liavos simbolis vienaragis arklys. 
Dabar vėl atgyja Merkinė, buvusi
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‘Žmonės, kurie atjaučia kitus” D

Sudbury Ontario

s

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tek 905 632-4558 
Mississaugos raj. -Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E5A6.

Tel......................................Tel............................................................

Tel. ir FAX 905 643-3334 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

vienu didžiausių miestų Lietuvo
je, kai 1569 m. Žygimantas Au- 
.gustas jai suteikė Magdeburgo 
teises ir herbą su baltu vienaragiu 
mėlyname fone. Lietuvos atgimi
mo metais Merkinės gyventojai 
nutarė susigrąžinti turėtą herbą ir 
vėliavą, atkurtus dail. Arvydo 
Každailio, patvirtintus š. m. sau
sio 25 d. specialiu -Lietuvos prez. 
Algirdo Brazausko dekretu. Šiuos 
istorinius Merkinės ženklus dabar 
iškilmingai pašventino Kaišiado
rių vysk. Juozas Matulaitis.

ANYKŠTĖNŲ SUVAŽIAVIMAS
Paskutinį liepos savaitgalį, 

per šv. Onos atlaidus, Anykščiuo
se įvyko antrasis pasaulinis anykš
tėnų suvažiavimas, vadovaujantis 
šūkiu “Išsaugokime viltį”. Jame 
dalyvavo kelios dešimtys anykštė
nų, atvykusių iš kitų valstybių, ir 
keli šimtai iš kitų Lietuvos mies
tų. Tris dienas trukusiame suva
žiavime buvo išrinkta prieš ketve
rius metus sudarytos Pasaulio 
anykštėnų bendrijos valdyba, kuri 
turės juridinio asmens teisę ir 
netgi iždą banke. Tarp keliolikos 
valdybos narių yra Lietuvos istori
jos instituto prof. A. Tyla iki šiol 
vadovavęs bendrijai, profesoriai 
A. Avižienis, A. Čižas, išeivijos 
lietuvių vysk. P. Baltakis, QFM, 
V. Landsbergio fondo pirm. G. 
Ručyte-Landsbergienė bei kiti žy
mūs anykštėnai. Pasak Anykščių 
burmistro Sauliaus Nefo, suvažia
vimui pasirinktas šūkis “Išsaugo
kime viltį” stiprins Pasaulio 
anykštėnų bendriją, skatins jos 
narius didžiuotis tėviškės vardu. 
Antrojo suvažiavimo proga 
anykštėnai išleido J. Junevičiaus 
nuotraukų, M. Telksnytės ir V. 
Račkaičio eseistinės publicistikos 
albumą “Mūsų Anykščiai”, supa
žindinantį su vertingiausiais šio 
krašto kultūros turtais. Pasaulio 
anykštėnai nutarė vėl susitikti po 
ketvertų metų, jau pradėdami 
2000 metus.

ILGA JŪROS ŠVENTĖ
Seniau Klaipėdai užtekdavo 

Jūros dienos, prieš porą metų pa
skelbtos valstybine švente. Klai
pėdiečiams ji tapo tikrai populia
ria švente, kurios laukdavo ir kiti 
Lietuvos gyventojai. Tai liudija 
televizijos ir laikraščių redakcijų 
pravestos klaipėdiečių bei jų sve
čių apklausos. Dabartinei Jūros 
dienos šventei jau nepakanka sa
vaitgalio, reikia visos savaitės. Jū
ros diena dabar pradedama iš 
Baltijos Danės upe Klaipėdon at
plaukusio Neptūno pasveikinimu. 
Vasaros estradoje tada surengia
mas estradinių žvaigždžių kon
certas, vadovaujamas estradinių 
koncertų vadovo ir dainų atlikėjo 
Vytauto Kernagio. Šiame koncer
te skamba dainos apie jūrą, pa
gerbiami jai nusipelnę žmonės. 
Šiemetinėn Jūros dienos šventėn, 
Klaipėdos savivaldybės kultūri
niam skyriui kainavusion ketvirta
dalį milijono litų, pirmą kartą bu
vo įjungtas klasikinės muzikos va
karas. Žvejų kultūros rūmuose 
taipgi pirmą kartą buvo atlikta 
Klaipėdos garbės piliečiu pa
skelbto Bostone gyvenančio kom
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko 
kantata “Baltija”. Šį kūrinį atliko 
mišrus “Aukuro” choras ir Lietu
vos valstybinis simfoninis orkest
ras su dirigentu bei jo vadovu 
Gintaru Rinkevičiumi. Šventės 
programon taipgi buvo įjungti 
džiazo ir liaudiškos muzikos va
karai, pramoginis renginys “Mu
zika ir mados”. Dalyvių laukė žu
vų turgus, tautodailininkų dirbi
nių mugė. • V. Kst.

Anykštėnai, dalyvavę savo suvažiavime 1996 m. liepos 27 d. Iš kairės - J. PIEČAITIS, kun. J. STAŠKUS, VL. 
ŠIUKŠČIUS, vysk. P. BALTAKIS, L. KACIUCEVIČIUS, J. PIEČAITIS, jn. ir R. PIEČAITIENĖ

Nuotr. K. Baliūnaitės

Žmogaus atsparumas įtampai III
Dr. VYTAUTAS MEŠKĄ Birštonas

Šioje srityje medicina, kaip 
niekur kitur, labai daug ko gali 
pasisemti iš religijos. Štai atspa
rumui įtampai ugdyti taisyklės:

1. Visų pirmą būtina nusi
statyti ir visada prisiminti savo 
pajėgumą. Banalu šnekėti, ta
čiau, kaip žinia, varlė niekada 
neprilygs jaučiui. Šia proga no
rėtųsi pacituoti keletą eilučių iš 
Romain Rolland’o knygos “Ža
nas Kristofas”: “Būk pamaldus 
kiekvienos dienos akivaizdoje. 
Mylėk ją, gerbk ją, ypač neleisk 
jai nuvysti, netrukdyk jai žydė
ti... Būk maldingas. Lauk. Jei 
esi geras, viskas bus gerai... Ko 
tau krimstis dėl to, ko negali 
padaryti? Reikia daryti tai, ką 
gali...

2. Kasdien skirk sau bent 
pusvalandį, per kurį peržiūrėk 
savo strateginius ir taktinius 
planus, norus, siekimus, svajo
nes. Būtinai iš anksto atsisakyk 
neįgyvendinamų, fantastiškų, ne
pasiekiamų, nerealių tikslų.

3. Kasdien (per tuos savo 
pusvalandžius) “buhalteriškai” su
vesk “aktyvą” ir pasyvą”, t.y. savo

“Nedrąsu...”
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

laikiusios moterys atleidžiamos iš 
darbo, bet mūsiškė tarnautoja lie
ka dirbti toliau. Mat jau atsiranda 
daugiau jos globėjų. Pašto direk
torius suruošia svarstymą, ką da
ryti su tais darbuotojais, kurie ne
išlaikę lietuvių kalbos egzaminų. 
Bet jam buvo prikalbėta tiek, kad 
šis paliko nieko nesupratęs ir be
liko su viskuo sutikti - rusakalbes 
palikti, nesvarbu, kad prie lange
lio nesugeba pasakyti nė dviejų 
žodžių lietuviškai.

Birželio mėnesį buvo suruošti 
egzaminai salės darbuotojams, o 
taip pat ir mums kvalifikacijai pa
kelti. Kaip visada, taip ir dabar 
ruošėmės kruopščiai, sąžiningai. 
Atėjo ta diena, kai reikėjo patik
rinti žinias. Viršininkė pateikė 
mums gana daug klausimų. Mūsų 
rusė sėdėjo gana oriai ir užtik
rintai. Kai atsakėme į klausimus, 
mūsų žinios buvo įvertintos ba
lais - 6, 8, o man buvo parašyta 
10. Bet susilaukiau daug priekaiš
tų, esą mano elgesys ir darbas čia 
nėra vertas 10 balų. Rusei, kuri 
nepratarė nė vieno žodžio, buvo 
parašyta taip pat 10 balų. Man iš 
nuoskaudos nieko nebeliko, kaip 
tik parašyti pareiškimą ir išeiti iš 
darbo.

Tai štai, brangieji, kokia isto
rija Vilniaus centriniame pašte. 
Nedrąsu kalbėti lietuviškai ne tik 
Lietuvos laivyne...

Kristina Matulaitė, Vilnius

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas . 
IŠVISO

Siuntėjas:................... 

AMER. DOL.
$..........................

.................  $12.00
$..................... 00

Gavėjas:

sėkmes ir nesėkmes, laimėjimus 
ir pralaimėjimus.

4. Gyvenime dažniau pralai
mime negu laimime. Todėl iš
mok elgtis pralaimėjimo atveju 
(nepasiduoti panikai, nepamesti 
šalto proto, savitvardos, pagar
bumo sau ir kitiems).

5. Pagrindinis mūsų veiklos 
siekis turi būti teisingumas. Pa
daręs klaidą, nuoskaudą, netei
singai užgavęs kitą asmenį, - 
būtina tuoj pat išlyginti. Ir tai 
daryk ne tik dėl to asmens, su 
kuriuo neteisingai pasielgei, bet 
ir (o gal ir visų pirma) dėl savęs. 
Čia verta prisiminti V. Haufo 
pasakos žodžius: “Kas myli Ala
chą ir turi gryną sąžinę, tas ir 
nelaimės dykumoje nėra vie
nas”. 1 šį Artimųjų Rytų išmin
tingą posakį verta atkreipti dė
mesį.

6. Daug bendrauki su 
gamta. Pažiūrėki pvz. rugsėjo 
pradžioje į Lietuvos dangų. 
Kiek jame saulės sistemų, 
žvaigždžių, planetų! Tolimasis 
Paukščių takas - mūsų galakti
ka - sunkiai ir beįžiūrimos. O 
tokių galaktikų juk milijardų 
milijardai! Atsigulki vasarą ant 
pievos. Kiek joje gyvybės formų, 
kiek planų, tikslų ir prasmės! 
Visa tai yra labai gražiai aprašęs 
įžymus lietuvių rašytojas Ignas 
Seinius.Tad šiame kontekste ir 
pažvelkime lyg ir iš šalies į save. 
Kokios smulkmeniškos atrodys 
bėdos, neišsipildę troškimai, ne
sėkmės arba atvirkščiai - sėk
mės, pasiekimai, laimėjimai...

7. Kiek galėdamas mažink 
prisirišimą prie daiktų, materia
linių gėrybių. Tai nėra sunku. 

Būtina, norint išsiugdyti atspa
rumą įtampai, mažinti prisiriši
mą ir prie dvasinių vertybių. 
Prisimenu lietuvių dailininkės 
Marijos Račkauskaitės-Cvirkie- 
nės pasakymą: “Mirti visai ne
baisu, tik nepaprastai gaila”. 
Tada aš dar nežinojau, argi taip 
gaila. Man regėjosi, jog turėtų 
būti tik baisu. Taigi, tada neži
nojau. O dabar žinau.

8. Gerai padeda ugdyti at
sparumą įtampai įvairių esteto- 
terapijos metodas (muzikos, 
knygų, gamtovaizdžių, šokių) 
panaudojimas. Tai yra išsamiai 
aprašyta knygelėje “Streso mal
šinimas” (Vilnius, Pradai, 1996).

9. Nuo pat mažens labai 
svarbu yra ugdyti gyvenimo 
džiaugsmą. Įsisąmoninkime vie
ną kartą tvirtai: gyvenimą mums 
padovanojo Dievas. Tad, vėl 
prisiminkime Romain Rolland’ą: 
“Džiaukis kiekviena diena, mylėk 
ją, neprievartauk gyvenimo. Gy
venk šia diena”. Aišku, šia pras
me mes tolimi nuo lotyniško 
posakio “Carpe diem” (naudo
kis diena). (B.d.)

KAN. DOL.
$..........................

................. $15.00
$..................... 00

Hamilton, Ont.
A. a. STANISLOVO SKO- 

RUPSKO, mirusio Detroite, atmi
nimui užjaučiant žmoną Apoloniją 
ir šeimą fondui “Pagalba Lietuvos 
vaikams" aukojo: $20 - B. Perkaus- 
kienė, M. A. Pusdešriai.

A. a. VLADO MATUKAIČIO 
atminimui su užuojauta šeimai vie
toj gėlių aukojo: $25 - E. Mažulai- 
tienė; $20 - A. Adomaitienė, J. As- 
tas, A. Mačiulaitienė, S. Matukai- 
tienė.

A. a. ONOS BUGAILIŠKIE- 
NĖS atminimui užjaučiant dukterį 
ir sūnus vietoj gėlių aukojo: $50 - 
R. T. Murdoch; $30 - Z. Vainaus
kienė, A. P. Volungės; $20 - O. J. 
Deveikiai, E. A. Grajauskai, E. K. 
Gudinskai, D. L. Gutauskai, A. 
Petraitienė, R. J. Piciniai; $10 - T. 
Apanavičienė, J. Astas, V. Beniu
šienė, S. K. Karaškai, E. Mažulai- 
tienė, J. Paškevičienė; $5 - F. M. 
Gudinskai.

Mirusiųjų artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir už aukas dėkoja -

PLV komitetas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

dalyvavusiems bei prisidėjusiems 
prie mano gražaus 80-tojo gim
tadienio paminėjimo. Buvo labai 
smagu. Dėkoju ir giminėms iš 
Lietuvos, B. S. Glotniams. Ypa
tingas ačiū p.p. Mačiams už ini
ciatyvą ir taip puikiai suruoštą 
pobūvį bei visiems, tarusiems 
man meilų žodį. Dėkoju ir savo 
mielai šeimai, dukroms, o ypač 
sūnui ir marčiai, kad priglaudė 
mano svetelius į savo namus.

Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū! Aniceta Deksnienė

London, Ontario
PRADĖDAMAS DVIDEŠIM

TUOSIUS VEIKLOS METUS, 
Londono lietuvių choras “Pašvais
tė” pasitarti susirinko rugpjūčio 19 
d. Pirmoji repeticija įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 4 d., 8 v.v. Šiluvos Mari
jos parapijos salėje, rengiantis Ka
nados lietuvių dienų koncertui ir 
Toronto lietuvių namų metiniam 
pobūviui lapkričio 9 d., kur “Pa
švaistė” atliks nuotaikingų, linksmų 
ir įvairių dainų programą. Norintys 
ir galintys dainuoti kviečiami įsi
jungti į Londone be pertraukų il
giausiai veikiantį kultūrinį dainos 
vienetą “Pašvaistės” chorą. Dėl 
informacijos prašom skambinti 519 
438-8983. Gr.P.

Winnipeg, Manitoba
LEONA SAMULAITIENĖ, 

birželio 8 d., gėlėmis išpuoštoje sa
lėje, Breezy Bend Country Club, 
sūnų Eriko, Ernesto, marčios, vai
kaičių ir artimųjų tarpe atšventė sa
vo 90-tąjį gimtadienį. Nors ir sulau
kusi garbingo amžiaus, Leona slau
go ligonį sūnų, dažnai lanko ligo
nius ir slaugos namuose gyvenan
čius lietuvius ir džiaugiasi gera svei
kata. Pokylį organizavo ir pravedė 
sūnus Ernestas su žmona Lilliannc 
ir Leonos anūkai.

METINĖ PARAPIJOS MUGĖ
lankytojų pageidavimu šiemet bus 
rengiama mėnesiu anksčiau negu 
ankstyvesniais metais. Ji vyks penk
tadienį, spalio 18 d. nuo 6 vai. va
karo ir šeštadienį, spalio 19 d. nuo 
12 vai. dienos. Loterija vyks sekma
dienį spalio 20 d. po pamaldų. Visi 
parapijiečiai ir rėmėjai yra kviečia
mi prisidėti finansiškai, loterijos 
laimikiais, maistu ir gausiu dalyva
vimu mugėje. EKK

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ■, 

(Esu "Union Gas" /A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
St. Petersburgo lietuvių klu

bas Floridoje gegužės 5 d. pami
nėjo jau du dešimtmečius leidžia
mo mėnesinio biuletenio “Lietu
vių žinios” sukaktį, sutapusią su 
du šimtai keturiasdešimtojo nu
merio išleidimu. Apie darbo pra
džią kalbėjo pirmajam redakci
niam kolektyvui priklausiusi An
gelė Kamiene. Minėjimo dalyvius 
ji supažindino su pirmaisiais rū
pesčiais ir problemomis. Dabar
tinis “Lietuvių žinių” redaktorius 
- Mečys Šilkaitis. Jis pateikė il
goką redaktorių sąrašą, kurį, be 
jo paties sudarė: Stasys Vaškys, 
Albinas Karnius, Kęstutis Grigai
tis, Kazys LJrbšaitis, Kazys Gim
žauskas, Pranas Stanelis, Povilas 
Jančauskas, Petras Petraitis, 
Henrikas Gineitis ir Angelė Kar- 
nienė. Tad iš viso “Lietuvių ži
nios” turėjo vienuolika nevienodą 
numerių skaičių su talkininkais ar 
ir be jų išleidusių redaktorių. Da
bartinis red. Mečys Šilkaitis susi
kaupimo minute paprašė pagerbti 
jau mirusius redaktorius bei jų 
talkininkus. Jis taipgi pabrėžė, 
kad dabartinės “Lietuvių žinios”, 
leidžiamos kompiuterio technika, 
turi didesnį puslapių skaičių ir 
plačiau apima St. Petersburgo lie
tuvių veiklos žinias. Minėjimas 
buvo užbaigtas jaunųjų šokėjų 
grupės “Banga” atliktais tauti
niais šokiais.

Vilniaus krašto lietuvių Či
kagos skyrius išsirinko naują val
dybą. Ją dabar sudaro pirm. Van
da Gasperienė, vicepirm. Pranas 
Aglinskas, sekr. Jeronimas Gaižu
tis, ižd. Vincas Valkavickas ir 
narys Juozas Gasperas.

Lenkija
Lenkuos lietuviai Stp. Da

riaus ir St. Girėno žūties metines 
prie jiems skirto paminklo anuo
metiniame Soldine paminėjo lie
pos 14, sekmadienį. Prie pa
minklo minėjimo dalyvių laukė iš 
Radviliškio atvykusio kun. E. 
Veidoto atnašautos Mišios su 
jautriu pamokslu. Virš žūties vie
tos praskrido Lietuvos karo avia
cijos lėktuvas. Delegacijos pa
minklą papuošė padėtais gėlių 
vainikais, uždegė žvakutes. Pir
masis žodį tarė Lietuvos amba
sados karinis atstovas Evaldas 
Ignatavičius. Po jo kalbėjo Lietu
vos karo aviacijos vado pava
duotojas pik. Stasys Murza. Mi
nėjime dalyvavo ir Lenkijos karo 
aviacijos veteranai, Lietuvos kon
sule Račkauskienė, nemažas bū
relis svečių iš Lietuvos. Smagių 
patriotinių dainų programą atliko 
Romo Kazlausko vadovaujamas 
Lietuvos SKAT savanorių karių 
choras “Margiris”. Minėjimo da
lyviai aplankė muziejinę klėtelę ir 
pasirašė svečių knygoje.

Šveicarija
Lietuvos prez. A. Brazaus

kas, atrodo, be liguistai pamėgto 
medalių dalijimo užbaigė savo ry
šius su Šveicarijos lietuvių veikė
ju Narcizu Prielaida. Lietuvos 
spaudoje pranešama, kad buvusį 
Šveicarijos LB valdybos pirm. 
Narcizą Prielaidą pats Lietuvos 
prez. A. Brazauskas atleido iš

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” 
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.n., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 3.00%
santaupas.................................. 3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.50%
180 dienų indėlius.................... 3.50%
1 m. term, indėlius...................4.00%
2 m. term, indėlius................... 5.00%
3 m. term, indėlius................... 5.50%
4 m. term, indėlius................... 5.75%
5 m. term, indėlius................... 6.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 3.00%
1 m. ind.......................................4.00%
2 m. ind....................................... 5.00%
3 m. ind....................................... 5.50%
4 m. ind....................................... 5.75%
5 m. ind....................................... 6.25%

Sekite kasdieninę informacij'ą apie procentus ‘Talkoje”

Lietuvos nuolatinės misijos prie 
Jungtinių Tautų Ženevos skyriaus 
vadovo pareigų, o užsienio reika
lų ministeris P. Gilys iš jo atėmė 
ir Lietuvos konsulatą Ženevoje, 
naujuoju konsulu paskyręs Romą 
Švedą. Nesutarimai prasidėjo dėl 
finansinės atskaitomybės. Spau
doje rašoma, kad N. Prielaida iš 
gautų pajamų perdaug išleido sa
vo reikalams ir liko Lietuvai sko
lingas puspenkto tūkstančio švei
cariškų frankų. N. Prielaida rei
kalauja kompensacijos iš Lietuvos 
už dviejų privačių automobilių 
naudojimą jos tarnybiniams rei
kalams. Esą jo mėnesinė alga bu
vusi 2.000 JAV dolerių, o žmona 
turėjusi gauti 40% savo vyro al
gos. Esą jai priklauso 33.000 JAV 
dolerių.

Gudija
Lydoje 1938 m. buvo paka

binta atminimo lenta 1861-63 m. 
sukilime žuvusiam pik. Liudvikui 
Narbutui, vienam to sukilimo va
dų, palaidotam Lietuvoje, Varė
nos rajono Dubičių kaime. Jis yra 
“Lietuvių tautos istorijos” auto
riaus Teodoro Narbuto sūnus. Tą 
lentą nuo namo šiemet nuplėšė ir 
sunaikino Lydon atvykę Žirovičių 
stačiatikių dvasininkų seminarijos 
studentai. Pasak jų, pik. L. Nar
butas kovojo prieš Rusijos carą ir 
žudė stačiatikius. Protestą dėl 
memorialinės lentos nuplėšimo 
vietinei Lydos valdžiai pareiškė 
generalinis Lenkijos konsulas 
Gardine.

Lietuviams Gudijoje skirtas 
laikraštėlis “Lietuvių godos” vėl 
leidžiamas Vilniuje. Gegužės mė
nesio laidoje yra išspausdintas 
torontiečio Broniaus Saplio, Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos iš
eivijoje centro valdybos pirminin
ko, laiškas. Jame rašoma: “Mane 
ir kitus Kanados lietuvius nudžiu
gino vėl pasirodžiusios ‘Lietuvių 
godos’. Ačiū tiems, kurie atgaivi
note ir per trumpą laiką išleidote 
keturis numerius. Manau, tai di
delė dovana Lietuvos etninėse že
mėse, atskirtose nuo savo valsty
bės gyvenantiems lietuviams. 
Taip pat maloni dovana tėvynai
niams, prisiglaudusiems ir kituose 
kraštuose, besidomintiems brolių 
gyvenimu Gudijoje. Kanados lie
tuviai parėmė ‘Lietuvių godas’, 
tikiuos, parems ir vėl. Tegu mėn
raštis ir toliau lieka lietuvybės sė
jėju Astravo, Breslaujos, Apso 
žemėse. Tegul lydi laikraščio lei
dėjus ir rėmėjus kūrybinė sėkmė!”

OFFORD 
yj REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS

PASKOLAS
Asmenines nuo......... 13.00%
nekiln. turto 1 m 6.125%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



A. a. prof. PRANAS DOVYDAITIS - Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataras, Sibiro kankinys, sušaudytas 1942 m. lapkričio 4 d. 
Sverdlovske. Nuotrauka - iš archyvinės bylos, daryta prieš velionies 
mirtį. Lietuvos kankinių šventovėje Ontario Mississaugoje yra jam 
skirtas vienas vitražas

Kazokų likimas 
vokiečių kariuomenėje

Rusų kazokų daliniai, kovęs! su bolševikais vokiečių pusėje ir pamatę artėjantį 
pralaimėjimų, prasiveržė pro visas užtvaras ir pasiekė britų kariuomenės 

dalinius. Ten įvyko paskutinis kazokų paradas, ženklinęs nelaisvės pradžių

Profesoriaus Dovydaičio žūtis
Rašo jo sūnūs Vytautas, pasinaudodamas naujausiais archyviniais duomenimis, 

apie savo tėvą kankinį, kuriam šiemet sueina 110 metų nuo jo gimimo

LEONAS BALTUŠIS

1945 balandžio pradžioje 
gen.lt. H. von Panwitz iniciatyva 
Virovitica miestelyje įvyko visų 
kazokų dalinių atstovų suvažia
vimas. Jame buvo nutarta XV 
kazokų korpą prijungti prie 
gen.lt. A.A. Vlasovo armijos ir 
jo vadovavimo. Tik ką pakeltas j 
generolo-majoro laipsnį L N. 
Kononovas buvo įpareigotas su
sitikti su Vlasovu ir gauti iš jo 
naujas direktyvas. Tas įsakymas 
vėliau išgelbėjo gen. mjr. L Ka- 
nonovą nuo išdavimo bolševi
kams. • • •

Balandžio vidurys tapo di
džiausio chaoso laikotarpiu. 
Vokiečių armijos Jugoslavijoje 
likučiai visais būdais stengėsi iš
laikyti savo rankose į šiaurę ve
dantį kelią, nes juo traukėsi vo
kiečių kariai iš Graikijos bei 
tūkstančiai Balkanų “Voksdeut- 
sche”. Kiekvienas kalnų kelias 
reiškė naują partizanų užpuoli
mą. Spaudimas iš Raudonosios 
armijos bei Bulgarijos dalinių 
buvo didžiulis. Niekas nežinojo, 
kas draugas ir kas priešas, bet 
blogiausia, kad vokiečiai buvo 
jau beveik be amunicijos.

Gen.lt. H. von Panwitz ma
tė, kad reikalai kas dieną blogė
ja, todėl balandžio mėnesį jis iš
siuntė 4 karininkus, turinčius 
gerus tarptautinius kontaktus, 
kad susirištų su anglais. Vienas 
jų buvo laisvai angliškai kalban
tis princas Schwarzenberg’as. 
Vienam šių karininkų - pik. von 
Renteln atidavė vienintelį kor- 
po “Storch” gamybos žvalgybinį 
lėktuvą, kad tik jis kaip nors pa
siektų britų maršalą Earl Alex- 
ander’į.

Nors von Panwitz buvo ge
ras ir garbingas karys, bet jo in
strukcijos rodo politinį nesio- 
rientavimą ir naivumą. Pavyz
džiui: “Kova prieš bolševizmą 
dar nėra baigta. Kazokų korpas 
turi būti išsaugotas toks, koks 
jis dabar yra, nors gal teks jį 
perkelti į Afriką ar Australiją. 
Vieną dieną jis bus dar labai 
reikalingas.”

Pik. von Renteln niekuo
met nepasiekė britų maršalo E. 
Alexander’io. Jis buvo papras
čiausiai sulaikytas ir perduotas 
sovietams. Šis nelaimingas vyras 
mirė bolševikiniame Gulage. 
Daktaras Poremski ir pik. Mi- 
liškevič, kurie bandė sueiti į 
kontaktą su anglų karinės val
džios atstovais Hamburge, buvo 
vietoje suimti ir išduoti sovie
tams visiškai ignoruojant tarp
tautinę teisę. • • •

1945 m. gegužės 8 d. Vokie
tija pagaliau kapituliavo, išsky
rus Kuršą Latvijoje ir kazokų 
korpą Jugoslavijoje. Gegužės 8 
d. vakare kazokų II divizija dar 
vis kovojo, kad pristabdytų I- 
osios divizijos ir visų kitų atsi
traukimą. Tos dienos vakare 
pagaliau buvo pasiekta teritori
ja tarp Slov, Gradac ir į vakarus 
nuo Varaždin. Ten I-osios ka
zokų divizijos ryšio karininkas 
vokietis gavo telefoninį praneši
mą iš VIII Tito partizanų armi
jos pulkininko. Tokie telefoni
niai pasikalbėjimai tais laikais 
Jugoslavijoje nebuvo naujiena. 
Naujiena buvo tai, kad partiza
nų pulkininkas informavo vo
kietį, jog Vokietija kapituliavo 
ir nuo 11 v. nakties (23.01) bet 
koks karinis judėjimas turėjo 
būti sustabdytas.

Gen. lt. H. von Panwitz bu
vo naivus ir neprityręs diploma
tijoje, bet geras karys ir vadas. 
Jis puikiai žinojo, jei paklus tam 
įsakymui, jo korpas liks komu
nistinių Tito partizanų ir neto
liese esančios sovietų tankų ar
mijos auka. 11 vai. nakties visi 
kazokų daliniai buvo žygio pa
rengtyje. Įsakymas: prasiveržti 
iki Austrijos sienos ir susisiekti 
su maršalo Alexander’io britų 
armija.

Visą naktį kazokai žygiavo, 
aplenkdami vokiečių, kroatų ir 
vengrų dalinius bei masę pabė
gėlių. Visos Tito partizanų blo
kados buvo pralaužtos ir paga
liau gegužės 9 d., 10 v.r., du ka
zokų daliniai pasiekė priekinius 
II-tos britų šarvuočių divizijos 
dalinius. Tuo pačiu laiku II-toji 
kazokų divizija buvo įsivėlusi į 
visą eilę kautynių kalnuose į 
šiaurę nuo pagrindinio kelio.

Gegužės 10 d. rytą I-jai ka
zokų divizijai žygiuojant keliu iš 
Lavamund į Voelkermark prie 
kaimelio Griffen, priekiniai da
liniai pastebėjo iš priekio atva
žiuojant visą eilę autovežimių. 
Pirmajame stovėjo von Panwitz, 
o užpakaly jo - kiti sunkveži
miai su anglų karininkais. Kazo
kai pasijuto esą išgelbėti. Po ke
lių komandų visa divizija staiga 
stovėjo pilnoje rikiuotėje pasi
ruošus paradiniam žygiui.

Tai buvo fantastiška scena 
didžiulės katastrofos viduryje. XV 
kazokų kavalerijos korpas para
davo paskutinį kartą savo kari
nėje istorijoje. Gen.lt. H. von 
Panwitz sėdėjo ant savo arklio 
prie asmeninės savo garbės sar
gybos. Priešais, ant baltų arklių, 
išsirikiavo korpo pučiamųjų or
kestras. Kapelmeisteriui davus 
ženklą, pasigirdo senas “Princo 
Eugenijaus maršas”.

Su ištrauktais kardais, bliz
gančiais pavasario ore, puikioje 
paradinėje grupuotėje I Dono 
kavalerijos pulkas, eskadronas 
po eskadrono, prajojo pro savą
jį generolą. Juos sekė II-sis Si
biro kavalerijos pulkas su balto
mis kailinėmis kepurėmis ir 
šautuvais, užkabintais ant jų nu
garų. Karininkai ir kareiviai bu
vo ginkluoti riestais kardais ir 
tradicinėmis “čerkeskomis”, ku
rios buvo jų šimtmetinių tradici
jų dalis. Toliau sekė IV Kuba- 
nės kazokų pulkas ir kalnų arti
lerijos baterija. Jų veiduose ne
simatė jokio nepasitikėjimo ir 
jokio ženklo sumuštos armijos. 
Visa scena, apsupta kalnų snie
go viršūnių, atrodė kaip pasku
tinis triumfas šimtmečiais galin
gos kavalerijos prieš dabartinę 
karišką techniką.

Von Panwitz veidas buvo 
pilnas džiaugsmo ir šypsenos. 
Salia kelio griovyje gulėjo šim
tai įvairių ginklų, numestų vo
kiečių karių, o jo kazokai žygia
vo pro jį išdidūs ir tvarkingomis 
gretomis. Britų karininkai, ku
rių dalis buvo kavaleristai, ne
galėjo atsistebėti šia neeiline 
demonstracija ir nepaprastai 
aukšto lygio jojimo meistriš
kumu.

Tą popietę divizija sudėjo 
savo ginklus. Gegužės 12 d. li
kučiai II-os divizijos su beveik 
10,000 arklių pasiekė anglų 
jiems paskirtą vietą. Šimtai jų 
draugų paskendo labai sraunio
je Dravos upėje, o kurie liko 
antroje pusėje - tapo Tito parti
zanų aukomis.

Šis straipsnis gautas per to- 
rontietį Giliarą Urboną, kuris 1993 
m. lankėsi pas jo autorių Kaune ir 
gavo rankraštį. Autorius Vytautas 
Dovydaitis yra miręs prieš pusant
rų metų, bet jo rankraštis buvo 
išsaugotas ir dabar perduotas 
“TŽ”. RED.

Nė mėnesiui nepraėjus nuo 
Raudonosios armijos invazijos į 
Lietuvą 1940 metais, prieš pa
čius “liaudies seimo” rinkimus, 
liepos 11-12 naktį nuvilnijo žy
mesnių lietuvių inteligentų su
ėmimų banga. Buvo suimti ir 
įkalinti prof. Pr. Dovydaičiui 
itin artimi žmonės - L. Bistras, 
Pr. Dielininkaitis, I. Skrupske- 
lis, J. Leimonas ir kai kurie kiti.

Kol kas tėvas dar buvo ne
suimtas, bet jau bedarbis. Lie
pos 16 d. uždarė Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos- 
filosofijos fakultetą, tad savai
me darbo neteko ir profesoriai. 
Tą patį mėnesį jis buvo išstum
tas iš Enciklopedijos redakcijos, 
kur gerokai anksčiau buvo pa
skirtas vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotoju. Nebuvo kalbos ir 
apie tolesnį jo įsteigtų žurnalų 
leidimą - tesuspėjo išleisti jung
tinį 7-12 “Kosmos” numerį.

Lietuvos vyriausybė, įvertin
dama tėvo nuopelnus mūsų tau
tai, jam, kaip 1918 m. vasario 16 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarui ir buvusiam mi- 
nisterių kabineto pirmininkui, 
paskyrė Čekiškės valsčiuje, Pa- 
prienių kaime, 20 hektarų že
mės. Vėliau, nupirkus dar porą 
sklypų iš buvusių savanorių, ne
panorusių ūkininkauti, žemės 
valda su mišku šiek tiek išsiplė
tė. Čia buvo pastatytas kluonas, 
tvartas, gyvenamasis namas, įsi
gyta gyvulių.

Netekęs darbo Kaune, į Pa- 
prienius, prie Dubysos, tėvas iš
vežė dalį savo turtingos biblio
tekos. Padedamas sumanaus 
ūkvedžio Čyvo, pradėjo tvarky
tis ūkyje. Bet tai truko neilgai. 
Ne tik jam, bet ir kitiems “buo
žėms” buvo nustatyta privaloma 
grūdų pyliavų norma, kurios jis 
neįstengė įvykdyti, nes pavasa
rio sėja jau buvo pasibaigusi. 
Tėvas buvo paduotas į teismą ir 
tikėjosi būti iš ūkio išvarytas, 
geriausiu atveju dar turėjo vil
ties likti žemės ūkio darbininku. 
Jis, valstiečio sūnus, jaunystėje 
išmoko visus kaimo darbus, 
Viename paskutiniųjų laiškų sa
vo kolegai jis rašė: “...Bet užtat 
atiduosiu ūkį kitiems valdyto
jams pavyzdingai apsėtą, taip 
pat smulkesnius statybos darbus 
ketinu varyti iki paskutinio mo
mento...”

Nelemta jam buvo to su
laukti. Jis buvo išplėštas iš gim
tosios žemės - Lietuvos. Nebu
vo jis pamirštas, o tik “pataupy
tas” didžiajam Lietuvos žmonių 
trėmimui į Sibirą.

Į Sibirą
1941 metų birželio 14 d. tė

vas buvo suimtas savo ūkyje Pa- 
prieniuose ir iš čia nugabentas į 
Kauną. Gyvuliniuose vagonuose 
kaliniai buvo nuvežti į Ukrainą 
- Starobelską Donbase. Ten bu
vo suvaryti prie seno vienuoly
no, jau paversto stovykla, ap
tverta spygliuota viela, apstatyta 
sargybos bokšteliais.

Vienuolyno teritorija buvo 
kimšte prikimšta lenkų. Dau
giau kaip tūkstantis lietuvių bu
vo “įkurdinti” patvoryje. Juos 
saugojo enkavedistai. Pradėję 
kratas, atiminėjo laikrodžius, 
žiedus, pinigus...

Po keleto dienų lenkus su
grūdo į vagonus ir išvežė. Lietu
vius suvarė į stovyklos vidų, ir 
tada jie sužinojo, kad prasidėjo 
karas. Dar po dienos enkavedis
tai kalinius surūšiavo ir paskirs
tė, į kokius gulagus jie bus veža

Dr. JONAS RAČKAUSKAS iš Čikagos (antras iš dešinės) su savo giminėmis Švėkšnos apylinkėse. Ten jis
pastatydino mėsos perdirbimo įmonę, tiekiančią savo gaminius net Kaunui Nuotr. H. Paulausko

mi. Tėvas pateko į tą vyrų gru
pę, kuri iš anksto buvo nukreip
ta į Šiaurės Uralą.

Po varginančio važiavimo, 
pasiekus Sosvos miestelį, kelio
nė baigėsi. Kaliniai buvo iškel
dinti ant Sosvos upės (didžiau
sios Sibiro upės Obės intakas) 
kranto ir keletą dienų laukė, kol 
kateris atitemps baržas. Dar 
diena kelionės į nežinomybę. 
Kur jie buvo vežami, galima bu
vo tik spėlioti; sargybiniai apie 
tai neprasitarė. Pagaliau baržas 
prišvartavo prie Gario mieste
lio. Tai labai izoliuota vietovė 
apie 300 km į šiaurės rytus nuo 
Sverdlovsko, subarktinio klima
to sritis. Jau liepos pabaigoje 
prasideda šalnos, rugsėjo pra
džioje iškrinta pirmasis sniegas, 
o gruodžio mėnesį šaltis spigina 
iki minus 45 laipsnių.

Šiauriniame Urale sovietai 
įsteigė koncentracijos stovyklų 
kompleksą “Sevcrno-Uralskije 
lageri”.

Sibirinė aplinka
Gario miestelio aplinka - 

pelkėtos vietovės, o pagrindinis 
jos turtas - taigos miškai. 47- 
ajame lagpunkte - apie kelioli
ka kilometrų į rytus nuo Gario 
miestelio, į kurį buvo suvaryta 
daug lietuvių, jau buvo spėję 
pabuvoti lenkai. Ant medinių 
sienų buvo išpjaustyta daug len
kiškų pavardžių, kryžiaus ženk
lų. Dalis lenkų dar buvo likusi.

Lietuvių kalinių jėgas smar
kiai alino klimatas, katorginis 
darbas, labai silpnas maistas. 
Čia ir “baltųjų naktų” sritis. 
Nuo birželio vidurio nebūna at
gaivą nešančios tamsos - dan

Lietuvis - Bogotos miesto meras 
Antanas Mockus švystelėjo kaip meteoras, kuriam 

gresia pavojus nukristi

IGNAS MEDŽIUKAS
Kolumbija, Pietų Amerikos 

valstybė, plačiai pagarsėjusi 
narkotikų prekyba, o jos valdi
ninkai — kyšininkavimu. Kaip 
“Los AngclesTimes” rašo, 1994 
m. milijonais dolerių, gautų už 
narkotikus, buvo finansuojamas 
prezidento Ernesto Samper iš- 
rinkimap, kai Antanas Mockus, 
lietuvių išeivių sūnus, išleidęs 
rinkimų vajui tik 18.000 dolerių, 
laimėjo krašto sostinės Bogotos 
mero rinkimus. Jo įtaka iškilo, 
kai 8 parlamento nariai, du ge
neraliniai prokurorai ir krašto 
apsaugos ministeris buvo nu
teisti kalėjimo bausmėmis už 
kyšius. Antanas Mockus, nepo
litinis kandidatas, laimėjęs rin
kimus, buvo laikomas politiniu 
didvyriu. Vienerius metus jis 
buvo populiariausias žmogus 
Kolumbijoje. Viešosios nuomo
nės apklausinėjimu, kolumbie- 
čiai pasisakė: jei Mockus kandi- 
datuotų į Kolumbijos prezi
dentus, jie už jį balsuotų.

Bet šiuo metu jaučiamas 
nepasitenkinimas, kurį rodo už
rašai (graffiti) ant namų sienų ir 
net renkami parašai, kad jis bū
tų atšauktas iš pareigų. Bogotos 
gyventojai skundžiasi, kad Moc
kui, kuris yra 44 metų, esant 
meru, pablogėjo gyventojų ap
tarnavimas, pradedant telefonu, 
baigiant policijos apsauga. Jo 
rėmėjai yra susirūpinę. Jeigu jis 
nepasistengs geriau tvarkyti 
miestą, turintį daugiau kaip tris 
milijonus gyventojų, tai Moc
kaus politinis meteoras, staiga 
iškilęs, gali staiga nukristi. Tai 
pakenktų ne tik jam pačiam, bet 
ir visiems. Mockaus nesėkmė 
sukliudyti išsivadavimą iš tradi
cinės politinių partijų įtakos, 
įspėja Čarlos Osso, vienas iš ne

gus pabūna gelsvos spalvos, ir 
jau pradeda švisti ryto žara. Ka
liniai kasdien buvo varomi kirsti 
medžių.

Prasidėjus šalčiams, niekas 
nedavė šiltesnio drabužio. Kali
niai ardė senas suplyšusias vati
nes, iš jų darėsi kojines.

Lenko istoriko liudijimas
Apie sunkias iki paklaikimo 

dienas Gario koncentracijos 
stovykloje Vilniaus istorikas 
prof. Stanislavas Koscialkovskis 
parašė dienoraščio užrašų kny
gą “Reptularz”. Autorius iš la
gerio buvo paleistas 1942 m. 
sausio mėnesį. Jo knyga buvo 
išleista Londone. Joje daugelyje 
vietų minimas ir prof. Pr. Dovy
daitis. Kai ką cituoju iš šio lei
dinio.

“...Šaltis, alkis, nešvara, iš- 
kankinimas, ligos. Kai žemė bu
vo smarkiai įšalusi, kurdavom 
laužus ir šitaip žemę atšildyda- 
vom. Kasdavom duobes miru
sioms. Ten, kur būdavo palaido
tas mūsų brolis lietuvis, statyda- 
vom stulpelį ir pieštuku užrašy- 
davom pavardę. Vėliau tam rei
kalui ėmėme gaminti rašalą iš 
beržo gumbų. Pradžioje buvo 
bandoma lavonui sukalti medi
nių lentų dėžę-karstą. Tačiau 
tam netrukus nebebuvo nei jė
gų, nei laiko. Tad versdavo duo
bėn po kelis iš sykio nuogus, 
nes valdiškus marškinius ir ap
rangą reikėdavo grąžinti sandė
liui. Vis dažniau žmonės mirė 
nuo išsekimo, nepakeliamo dar
bo ir kankinančio bado. Kas 
naktį mirdavo 5-6 žmonės. Iš 
vieno 750 žmonių ešelono vė-

(Nukelta į 6-tą psl.)

ANTANAS MOCKUS - 
Bogotos miesto meras

daugelio mero rėmėjų. “Tradi
cinės politinės grupės yra atsa
kingos už visa, kas įvyko šioje 
šalyje, ir pasibjaurėtiną politinę 
padėtį”.

A. Mockus buvo išrinktas 
meru, nes gyventojai reagavo 
prieš kyšius miesto administra
cijoje. Nepaisydami miesto tary
bos, merai atiduodavo sutartis 
ir tarnybas savo bičiuliams. Vie
nas prieš tai buvęs meras buvo
nuteistas šešiais mėnesiais kalė
jimo už kyšius.

A. Mockus net savo aršiau
sių kritikų laikomas padoriu. 
Šalyje, kur valdžia yra rankose 
mažo ratelio, kurio tikslas išlai
kyti jėgą, tik vienas A. Mockus 
nepriklauso tai grupei - rašoma 
viename rimtame savaitraštyje.

A. Mockus, filosofas-mate- 
matikas, paskutiniuosius dvejus 
metus buvo valstybinio universi
teto rektorius. Tai tokia jo ad
ministracinio darbo patirtis. Iš
rinkimą meru rėmė jo bičiuliai, 
kaip Pedro Santana ir kiti, kurie 
buvo nepatenkinti politikieriais. 
Mockus rinkiminiame vajuje 
kalbėjo mažom grupėm ir pa
traukė dėmesį televizijos kame
rų. Kartą jis liejo vandeniu savo 
oponentui į veidą ir iškvietė jį 
diskusijoms. Du trečdaliai rin-

Seselė Viktorija (antroji iš kairės) katechetiniame Kaišiadorių centre 
1996 m. kovo 27 - balandžio 12 d.

Vienuolė, išvengusi Sibiro
KUN. K. J. AMBRASAS, JD

Juozas Jankauskas tada, prieš 
I Pasaulįnį karą, buvo Kybartų 
geležinkelietis. Jo žmona, kilusi iš 
vokiškos šeimos, gerai mokėjo vo
kiškai. Tas kalbos mokėjimas ne
syk pravertė jaunai moteriai: kai 
trūkdavo šeimoje ant duonos už
tepti sviesto ar lašinių skliūrelio, 
ji tapdavo vertėja iš vokiečių ar 
lietuvių kalbos. Mat pasienyje gy
venantiems ir dažnai, ypač per 
karus susiduriantiems su vokiečių 
valdžia ir kariškiais lietuviams, 
neretai prireikdavo dvi kalbas 
mokančio žmogaus. Kaip lik to
kiu tada ir tapdavo gabi paprūsės 
mergaitė Onutė.

Viktorija buvo šeštas vaikas 
Jankauskų šeimoje. Penki anks
čiau jau buvo mirę nuo pjaunan
čios anuomet vaikus skarlatinos. 
Nematė gimdyvė kitokios išeities 
nuo tos dangaus rykštės apsi
saugoti, kaip tik - šauktis Mer
gelės Marijos pagalbos. Nutarė 
nelaimingoji motina keliauti į 
Lenkijos žemėje garsėjančią šven
tovę Čenstakavoje. Kai ji iš ten 
grįžo, netrukus gimė šeštoji duk
ra, kurią Jankauskai pakrikštijo 
Viktorija.

Jau nuo mažumės šiai mer
gytei knietėjo būti vienuole. Iš
kart nedrįso šios minties sakyti tė
veliams, kuriems ir taip visokių 
vargų užteko su septyniais vai
kais. Po vienu varganu stogu tiek 
vaikų - ne juokai bežemiams Ky
bartų gyventojams. Todėl vieną
syk, kai jau pasiekė šešioliktuo
sius, Viktorija paprašė leidimo 
važiuoti į Marijampolę, kur tąsyk 
buvo Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos vargdienių se
serų vienuolynas. Vyresnioji Ur
šulė Navickaitė išsyk nesutiko pri
imti Viktorijos į vienuoliją: per
nelyg jauna.

Tačiau busimoji kandidatė 
parodė suvalkietišką savo bruožą 
- atkaklumą. Nejaugi jos viltys 
tarnauti Tai, Kuriai ji nuo mažu
mės merkė gėles, siuntė dažnus 
atodūsius, tiek valandų klūpojo 
prie altoriaus, ir jos paveikslo, 
dabar suduš atėjus prie šių namų 
slenksčio! Gal griežtoka vyres
nioji tos šešiolikmetės akyse iš
skaitė tvirtą pasiryžimą, o gal jos 
protą apšvietė iš dangaus atklydęs 
malonės spindulėlis, kad jinai su
tiko leisti Viktorijai pasikalbėti su 
anuomet, 1926 metais, vienuoly
ne viešėjusiu šios kongregacijos 

kėjų balsavo už jo kandidatūrą.
“Antanas yra ateinančių lai

kų politikas”, pareiškė P. San
tana, Bogotos miesto planavi
mo komisijos pirmininkas.

Mockus, barzdotas, smėlio 
spalvos plaukais, mėlynų akių, 
išeivio sūnus, nedug ką pakeitė 
savo įstaigoje. Miesto tarybos 
nariai skundžiasi, kad jis ne
kreipia dėmesio į jų telefoninius 
pokalbius ir patarimus priimant 
į tarnybą asmenis.

Birželio mėnesio pabaigoje 
vieno priemiesčio darbininkai 
protestavo prieš jį, reikalauda
mi geresnės policijos aspsaugos, 
mokyklų, grįstų gatvių ir sklan
desnių savivaldybės patarnavi
mų. Protesto vadovas kaltino 
merą, kad jis nesugebąs tvarkyti 
miesto, nes pareigos jam per 
sunkios. Mockus argumentuoja, 
kad jo svarbiausias darbas visą 
sistemą iš pagrindų pakeisti. 
Labai svarbu, kad gyventojai 
kreiptų dėmesį į taisykles ir iš
moktų jų laikytis. Tuo tikslu jis 
pasiuntė į gatves daugybę ak
torių, kad jie primintų nesilai
kantiems taisyklių gyventojams, 
neatsargiai žengiantiems per 
gatves, ir autobusų vairuoto
jams, kurie nepaisydami 
taisyklių įsibrauna į pėstiesiems 
skirtus takus.

Daugelį toks neįprastas me
ro patvarkymas erzina. Bet pats 
Mockus kalbėjo laikraščio ko
respondentui: “Aš buvau nuste
bęs, kad 86% apklaustųjų pri
ėmė aktorių įspėjimus”. 

įsteigėju ir globėju vilniečiu arki
vyskupu Jurgiu Matulaičiu. Gar
bingajam Svečiui jaunosios kybar- 
tielės elgesys ir visa laikysena, 
matyt, patiko. Pasikalbėjus su vie
nuolijos vyresniąja, Viktorija ta
po kandidate. Mat į šią vienuoliją 
tebūdavo priimamos aštuonioli
kos metų sulaukusios jaunuolės.

Dvejus metelius Viktorijai 
reikėjo pasimokyti Kauno moky
tojų seminarijoje, su kurios dip
lomu ji nuo 1926-ųjų pradėjo vie
nuolinį ir ilgą 47 metų pedagoginį 
darbą su mažaisiais vaikų darže
liuose. Tokių įstaigų ne vieną iš
radinga vienuolė įsteigė ne tik Sū
duvoje, bet ir Žemaitijos krašte.

Seselė Viktorija matė, kiek 
nekalti Lietuvos žmonės kentėjo, 
be jokios priežasties buvo tampo
mi pas tardytojus, liejo ašaras ka
lėjimuose ir Sibire. Ji per stebuk
lą išliko. Jos nepalietė nei kulkos, 
nei tardytojų kumščiai, nei gro
tuotų kamerų drėgmė. Užtat s. 
Viktorija visas savo jėgas skyrė 
mažiesiems: juos mokydavo mal
dų, katekizmo tiesų. Negana to, 
važinėdama iš vienos parapijos j 
kitą, ji puošė, valė parapijų na
mus, lopė ir siuvo liturginius dra
bužius, iš .įvairiaspalvio popie
riaus gamindavo šventinius atvi
rukus, visokius Kalėdų, Velykų 
sveikinimus, kurių anuomet nie
kur net už pinigą negalėjai gauti.

Seselei gyvenimas nebuvo ro
žėmis klotas! Jai nesyk reikėjo su
klupus prie arkiv. Jurgio sarkofa
go nulieti skaudžią ašarą, pasi
sakyti savo nuoskaudas, pažemi
nimus, patirtus nuo nežmoniškų 
sąlygų iš piktų žmonių. Viktorija, 
priėjusi ir prisiglaudusi prie savo 
vienuolijos įsteigėjo karsto, nesi
liovė meldusi, be atvangos vis 
prašiusi: “Arkivyskupe Jurgi! Iš
gydyk skaudamą mano koją!” 
1930 m. gydytojai pagaliau turėjo 
pripažinti, kad sunki kaulų džio
va, kokia sirgo ir pats arkiv. Jur
gis Matulaitis, nesiplečia.

Sovietmečiu s. Viktorijai pa
sitaikė nuostabi proga išskristi iš 
Lietuvos į Šiaurės Ameriką, kur 
įsikūręs pal. Jurgio Matulaičio 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Merge
lės Marijos vargdienių seserų vie
nuolynas (I.C. Convent, Route 
21, Liberty Hwy., Putnam, Ct 
06260 U.S.A.). Čionai, pakliuvusi 
visiškai į kitas sąlygas, sesuo Vik
torija nesiliovė ir toliau dirbusi 
gerus darbus. Žinodama, ko tuo 
metu labiausiai reikia Lietuvos 
kunigams ir vienuolijoms, ne vie
nam rašė laiškus, kuo galėdama 
visokeriopai rėmė ir padėjo ne tik 
siuntiniais, bet ir nuoširdžiomis, 
karštomis maldomis, padrąsini
mais, vilties kupinais žodžiais...

“Dėkojame s. Viktorijai už 
nuoširdumą, kūrybiškumą ir dė
mesį mums ir mūsų vaikams, už 
nuostabius Jūsų darbus, už Jūsų 
žvalumą, žinias ir norą padėti 
kurti grožį ir gėrį. Dėkojame Die
vui, kad Jūs tokia esate, kad ne
užmiršot Tėvynės Lietuvos ir jos 
žmonių. Duok, Dieve, Jums svei
katos, neišsenkamos energijos. 
Lauksim ir kitąkart atvykstant”, - 
rašo padėką s. Viktorijai Regina 
Kubilienė, vaikų darželio “Vytu
rėlis” pedagogė iš Kauno. Pana
šių padėkų ir sveikinimo laiškų 
seselė gavo iš Marijampolės, Aly
taus Miklusėnų m-los, Kaišiado
rių, Jiezno ir daugelio kitų Lie
tuvos vietų. Mat keliskart at
skridusi per Atlantą, važinėjo po 
mokyklas, vaikų namus, kateche
tinius centrus su savo rankų dar
belių programa. Ji iš siūlų, vir
velių, plastmasės ir kitų medžiagų 
mokė motinas, našlaičius, moky
tojas, auklėtojas gamintis žaislų, 
karpinių, koplystulpių ir kitų 
buičiai reikalingų dalykėlių.

Prisidėdami prie šių nuošir
džių sveikinimų, palinkėkime 
Dievo palaimos ir nesiliaujančios 
Mergelės Marijos globos s. Vik
torijai, 1996 m. liepos 2-ąją šven
tusią dvigubą savo sukaktį: 86-ąją 
savo gyvenimo vasarą ir 68-ąsias 
savo vienuolinių įžadų metines.



Profesoriaus Dovydaičio žūtis
(Atkelta iš 5-to psl.) 

liau beliko tik 60 gyvų lietuvių.
Visą 1941 metų rudenį su 

prof. Dovydaičiu dirbome miš
ko darbus. Kirtome mišką, tie
sėm miško kelius...

Vėliau jis labai nusilpo, bu
vo paskirtas dirbti “zonoje” (t.y. 
lagerio teritorijoje). Ten dirbo 
lengvesnius darbus: pynė vyžas, 
vijo virves, kapojo malkas bara
kui šildyti, kūreno kronis.”

Stambioji monografija
1975 metais Čikagoje 1500 

egzempliorių tiražu buvo išleis
ta beveik 800 puslapių iliustruo
ta monografija “Pranas Dovy
daitis”. Joje pateikiama labai iš
sami mano tėvo gyvenimo isto
rija, įvertinama jo veikla Lietu
vos nepriklausomybei atgauti 
1918 m., profesoriavimą Vytau
to Didžiojo universitete, įvairių 
žurnalų leidybą, jo suėmimą ir 
įkalinimą Šiaurės Uralo lageryje.

Šiam skyriui autorius, buvęs 
mano tėvo studentas Juozas 
Girnius, skyrė daug vietos. Ne 
vienas šio leidinio egzemplio
rius buvo pravežtas pro “geleži
nę uždangą”, kuri mus skyrė 
nuo laisvojo pasaulio. Šiai kapi
talinei monografijai medžiagą 
padėjo surinkti mano sesuo 
Ona (1985 m. mirusi Floridoje) 
bei brolis Jonas. Jau 1973 me
tais jis drauge su vienu kaliniu 
ukrainiečiu, keletą metų pralei
dusiu Šiaurės Uralo gulaguose, 
nutarė ieškoti mūsų tėvo kapo 
Gario stovykloje. Į užklausimus 
dėl jo mirties Vilniaus KGB at
sakydavo: “1942 m. lapkričio 4 
d. miręs dėl širdies nepakanka
mumo”.

Vienas Vilniaus gydytojas 
sutiko, kad brolis paimtų nedi
delę urną ir kad į Lietuvą gali
ma būtų grąžinti bent tėvo pe
lenus.

Trumpa priešistorė. Vienas 
karo metais buvęs kariškis po- 
litrukas gyveno Kijeve ir dirbo 
ekskursijų vedliu. Su ekskursija 
j Ukrainos sostinę pateko mano 
pusseserė. O kai vedlys, sužino
jęs, jog čia lietuviai ekskursan
tai, pasiteiravo, ar kas yra girdė
jęs apie prof. Dovydaitį, pusse
serė Rita, pulkininko leitenanto 
duktė, atsakė, kad tai - jos dė
dė. Įdomus atsitiktinumas: pali
kęs jai savo adresą ir sužinojęs, 
kad gyvas yra ir profesoriaus sū
nus Jonas, pradėjo susirašinėti. 
Po kurio laiko abu iš Vilniaus 
išskrido į Šiaurės Uralą ieškoti 
tėvo kapo. Deja, to vedlio ne
rado. Paaiškėjo, kad tą, tuomet 
jauną politinį vadovą, buvo per
siuntę į kitą lagerių skyrių už 
keleto kilometrų, o mūsų tėvą 
buvo suėmę tardymui ir uždarę 
Sverdlovsko kalėjime.

Brolis Jonas perdavė retas

Kova dėl lietuviškų pamaldų Seinuose
Tai beveik 40 metų trukusi drama, pasibaigusi laimėjimu. Dabar laikas budėti, 

kad laimėjimas nebūtų prarastas
Čia spausdiname lenkų istori

ko WLODZIMIERZ TARKA stu
dijos “Religinis Lenkijos lietuvių 
gyvenimas po 1945 metų” dalį apie 
Seinus. Tai gana objektyvi apžval
ga, parašyta lenkų kalba, remiantis 
archyviniais duomenimis. Lietuvių 
kalbon išvertė Živilė Makauskienė. 
Antraštės - “TŽ” redakcijos. RED.

Laimėjus Punske, aktuali 
tapo lietuviškų pamaldų proble
ma Seinuose. Po 1957 m. vasa
rio mėnesį įvykusios LVKD or
ganizacinio komiteto interven
cijos pas Lenkijos primą kard. 
Wyszinski Seinų parapijos lietu
viai kreipėsi į Lomžos vyskupą, 
prašydami sugrąžinti lietuviškas 
pamaldas ir giedojimus Seinų 
šventovėje. Nors buvo praėję 
dešimt metų nuo tos dienos, kai 
buvo panaikintos lietuviškos pa
maldos, lietuviai išlaikė savo 
papročius, religines apeigas, 
giedojimus: “Sunkiame mums 
laikotarpyje giedojome savo na
muose įvairių susitikimų ir 
švenčių proga, giedojome kalė
dines giesmes, Advento gies
mes, namuose meldėmės lietu
viškai”.

Kurija ir klebonas
Kurijos kancleris vyskupas 

Moscicki paliepė Seinų parapi
jos klebonui kun. Antoni Wę- 
žyk “patenkinti lietuvių prašy
mus” ir suorganizuoti lietuvišką 
religinį centrą... Zagariuose, ko
plyčioje, kurią reikėtų suremon
tuoti. Nors Zagariai buvo netoli 
nuo lietuviškų kaimų, bet lietu

nuotraukas seseriai, atvykusiai 
iš Floridos. Sugrįžusi į JAV, ji 
jas įteikė Juozui Girniui, rašan
čiam labai turiningą, išsamią 
monografiją apie mano tėvą.

Šios knygos pabaigoje po 
viena nuotrauka užrašas: “Ši že
mė Gario miestelio pakraštyje 
slepia lietuvių kalinių kaulus. 
Ant jų kapų pastatytas garažas- 
pašiūrė, užversti medžiai. Ka
sant pašiūrei duobes, buvo iška
sami kaulai ir kaukuolės. Nuo
traukos darytos palyginti ne
seniai...”

Nuotraukų autorius liko ne
žinomas. Juk tai 1973 metais to
kie “eksperimentai” - ieškoti 
gulaguose artimųjų palaikų - 
galėjo baigtis panašia kelione į 
panašią vietą, kur Jonas pabu
vojo ketvertą metų.

Baigdamas skyrių “Sovietų 
okupacijoj”, J. Girnius pateikia 
mano sesers atsiminimų apie tė
vą pabaigą: “Nekentęs smurto, 
despotizmo ir mylėjęs laisvę ta
po auka tų, kurie siekia pavergti 
visa, kas žmoguje laisva ir gra
žu. Tvirtai tikiu, kad numarinę 
jo kūną, jie niekados neturėjo 
jokios galios ar bent akimirks
niu buvo užvaldę jo sielą”.

Monografijos autoriui J. 
Girniui pluoštelį atsiminimų 
apie mūsų tėvą parašė ir brolis 
Jonas. Jį monografijos autorius 
pristato kaip “labai artimą žmo
gų”: “Jis žuvo, nes priklausė 
šviesiam ir doram, teisingumą ir 
žmoniškumą mylinčiam pasau
liui. Esu įsitikinęs, kad ligi pas
kutinio atodūsio jis tebetikėjo, 
jog gėris pranašesnis už blogį, 
kad anksčiau ar vėliau žmogus 
išsilaisvins iš nužmoginimo 
spąstų, prievartos režimų ir kru
vinų diktatūrų.”

Tiesa po 50 metų
Tikroji tiesa apie mūsų tėvo 

likimą paaiškėjo po 50 metų, 
tuomet, kai buvo atkurta Lietu
vos nepriklausomybė. Į Vilnių, 
buvusius KGB rūmus, buvo iš
kviesta ir mano sesuo Laima. 
Jai buvo įteiktas storas tėvo by
los aplankas. Jame ir prieš mirtį 
daryta tėvo nuotrauka...

Paaiškėjo, kad, pabuvus 
metus Gario lageryje, jam buvo 
sudaryta antra byla: esą jis pri
klausęs Lietuvių gelbėjimo ko
mitetui. Be jo, narių sąrašuose 
dar buvo ir kitos pavardės: P. 
Šilbajoris, V. Černeckis, I. Slab- 
šys, A. Pranaitis, I. Sutkus, J. 
Kubilius, G. Getelšteinas, J. Pa- 
pečkys, A. Ignatavičius, T. 
Aleknavičius-Alekna, J. Kalnė
nas, O. Kocenas, S. Šilingas.

Kaipgi šis “komitetas” galė
jo padėti gausybei lietuvių, ku
rie pusgyviai, išsekę laukė tik 
mirties! Ne kitokie buvo ir pa
minėti asmenys...

viai nenorėjo būti antros kate
gorijos parapijiečiais ir prašė 
sugrąžinti lietuviškas pamaldas 
Seinų bazilikoje. Visame šiame 
lietuvių ginče pamaldų vieta ir 
buvo svarbiausia bei lemianti.

Lietuviai, daugiau patyrę, 
neatsisakė savo reikalavimų ir 
siuntė vis naujus laiškus kurijai.

Lietuviškų pamaldų sugrą
žinimui į Seinus priešinosi ir 
klebonas, ir kurija. Menkinda
mas lietuvių reikalavimus, kun. 
Węžyk įtikinėjo Lomžos vysku
pijos vadovus kad lietuviškų pa
maldų įvedimas Seinų bazilikoje 
nereikalingas, nes visi lietuviai 
(apie 300 šeimų - apie 20% pa
rapijos tikinčiųjų) moka lenkų 
kalbą. Kunigo nuomone, lietu
viai reikalavo pamaldų ne dėl 
religinių poreikių: prašymai bu
vę rašyti “spaudžiant” kun. 
Vaclovui Budrevičiui iš Smalė- 
nų ir keliolikai “šovinistų”, ku
rie “uzurpuoja teises atstovauti 
ištisiems kaimams” ir “dėl pas
kutiniu metu valstybės pareigū
nų palankumo tautinėm mažu
mom”. Klebonas įspėjo kuriją, 

esą patenkinus lietuvių reikala
vimus, neigiamai galinti reaguo
ti lenkų tikinčiųjų dauguma: 
įvedimas lietuviškų giedojimų ir 
pamokslų parapijos šventovėje 
prilygtų neapykantos ir šovinis
tinės kovos įsiveržimui į šven
tovę. Kun. Węžyk matė galimy
bę laikyti lietuviškas pamaldas 
Žagariu koplyčioje, kurioje tilp
tų 1000 žmonių. Ten esą galėtų 
atvažiuoti kunigas ir iš Seinų.

Tėvas Sverdlovsko kalėjime 
buvo tardomas gana ilgai. Su
fabrikuotoje byloje reikėjo nau
jų aukų: artėjo Didžiosios spa
lio socialistinės revoliucijos me
tinės, o jų išvakarėse būtinai 
reikėjo atsikratyti įžūliausių 
“liaudies priešų”, juos sunai
kinti.

Viename išraše iš bylos nr. 
09683 (NKVD Lietuvos TSR), 
pažymėta, kad Pranas Dovydai
tis, gimęs 1886 metais, lietuvis, 
Tarybų Sąjungos pilietis, profe
sorius, kuriam pateikti kaltini
mai pagal RTSFSR BK 58-ojo 
straipsnio antrąjį, ketvirtąjį, de
šimtąjį ir vienuoliktąjį skirsnį, 
nuteistas. Remiantis RSFRS 
baudžiamuoju kodeksu, 1942 
m. spalio 17 dieną “už aktyvią 
kovą prieš revoliucinį judėjimą 
ir antitarybinę agitaciją Praną 
Dovydaitį nuspręsta sušaudyti. 
Jam priklausantį asmeninį turtą 
- konfiskuoti”.

Ši pastraipėlė klaikiai juo
kinga. Eidamas pasitikti savo 
mirties, jis vis dėlto spėjo per
duoti savo kailinukus kitam tar
domajam, kurie ir jam buvo ne
reikalingi... Tad kur tas jam pri
klausęs turtas? Gal šaukštas ar 
aliuminio dubenėlis, kurį jam 
greičiausiai pagal parašą išdavė 
Sverdlovsko kalėjime? O gal 
baltiniai, kuriuos reikėjo grąžin
ti kalėjimo administracijai po 
nuosprendžio įvykdymo?

Dokumentuose, su kuriais 
buvo leista susipažinti mano se
seriai Laimai, yra ir pažymos 
nuorašas. Joje rašoma, kad 
aukščiausioji bausmė Pr. Dovy
daičiui įvykdyta 1942 m. lapkri
čio 4 d. Sverdlovsko mieste.

Nuosprendžio įvykdymo ak
tas saugomas Sverdlovsko sri
ties NKVD pirmojo specialiojo 
skyriaus archyve, nurodomas ir 
tomas. Visa tai patvirtinta vals
tybės saugumo leitenanto Ga- 
garino parašu...

Vėliau šie dokumentai buvo 
persiųsti į Vilniaus KGB. Ap
gaulė ir melas tęsėsi 50 metų... 
Kiek Lietuvai ištikimų žmonių 
buvo sušaudyta, artimiesiems 
pranešant, kad mirė nuo vienų 
ar kitų ligų? Sunku suskaičiuoti 
genocido padarinius mūsų tautai.

gs

Punsko lietuvių 
trauka daryta 1996

kultūros nam 
m.vasarą

įrengti dėl lėšų stokos. Nuo- 
Nuotr. J. Staškaus

Lenkų prašymas
Kleboną rėmė parapijiečiai 

lenkai. 1958 m. kovo mėn. 364 
asmenys pasirašė prašymą vys
kupui Falkovskiui, kuriame 
buvo prašoma “neduoti leidimo 
nereikalingoms ir kenksmin
goms pamaldoms lietuvių kalba 
mūsų Seinų šventovėje”. Pasi
piktinę parapijiečiai įspėjo, esą 
lietuvių mažuma, “kurstoma ke
lių netikinčių ir beprotiškų šovi
nistų”, reikalauja įvesti lietuvių 
kalbą į Seinų šventovę “dėl 
žvėriško šovinizmo, o ne dėl di
desnio religingumo ar suprati
mo pamaldų prasmės, nes lietu
viai ne tik supranta lenkiškai, 
bet ir gerai kalba ta kalba, daug 
kas jų eina aukštas pareigas vie
tos administracijoje”. Istorinė 
neapykanta bet kokį kompro
misą darė neįmanomą.

Klebono laikysena
Priešindamasis lietuvių rei

kalavimams, klebonas išgalvo
davo įvairius “triukus”. Kadangi 
lietuviai savo prašymus siuntė 
Lomžos kurijai, o ne Seinų pa
rapijos adresu, kun. Węžyk, 
“pergalvojęs” reikalą, dėjosi 
formaliai nieko nežinąs apie 
“lietuvių tikinčiųjų reikalavi
mus”. Taigi nebuvo jokios lie
tuvių problemos Seinų parapi
joje.

1958 m. balandžio mėnesį 
apie savo naują sumanymą kle
bonas painformavo savo vado
vus Lomžoje. Pakartotinai įspė
jo, kad nereikia skirstyti para

Suvalkų trikampio Vygrių saloje prie kamaldulių vienuolyno netoli Lietu 
vos respublikos sienos Nuotr. J. Staškaus

“Kardo” leidyklos 
darbai ir planai

Istorinės tautinės, karinės 
literatūros leidykla “Kardas”, 
palyginti jauna, vos antrus me
tus gyvuojanti, visuomeniniais 
pagrindais dirbanti, leidykla. Ji 
neturi pastovaus biudžeto, leidi
nių finansavimo bazės, etatinių 
darbuotojų, net savo būstinės. 
Tačiau dirba ir leidžia knygas. 
Štai kuklus leidinių sąrašas: 
“Sukilimas. 1941 m. birželio 22- 
28 d.” Knyga, kuri apima sukili
mo įvykius visoje Lietuvoje. Tai 
pirmas toks leidinys. Apimtis - 
beveik 250 psl. Leidinį finansa
vo JAV lietuviai savo aukomis, 
kurias surinko K. Karuža.

Antra stambi knyga “Klasta 
ir smurtu. 1940-1941” (ilius
truota), kur skelbiami archyvi
niai dokumentai ir atsiminimai, 
I dalis. Tikimasi greit išleisti ir 
antrąją, nes tai daugiatomis lei
dinys. Knygos apimtis - 250 psl.

Išleistos naujos serijos - 
Antrojo pasaulinio (1939-1945) 
karo atsiminimai. Tai Juozo 
Klimo (Kanada) “Paskutinio 
kariūno odisėja” ir Juozo Ku- 
liuko (Anglija) - “Nebuvo lem
ta žūti”.

pijiečių pagal tautybes, nes to
kio susiskirstymo “iki šiol nė
ra”. Bijodamas neigiamos reak
cijos iš lenkų parapijiečių pusės, 
klebonas nenorėjo gilintis į lie
tuvių problemą. Iš kitos pusės 
įspėjo, kad Žagariu koplytėlės 
remontavimą ir suorganizavimą 
ten lietuviško religinio centro 
lietuviai laikys išimtinai savo 
laimėjimu. Tuomet galėtų pa
reikalauti ten “lietuviškos para
pijos”. Todėl siūlė kurijai, kad 
pati kurija (“ne parapija, ne lie
tuviai”) kreiptųsi į vaivadijos 
valdžias dėl leidimo koplyčios 
remontui.

Lietuvių laiškai
Lietuviai, nepavargę dėl pa

tirtų nesėkmių, vėl pakartojo 
savo reikalavimus. Nauji laiškai 
plaukė į kuriją. Juose buvo pra
šoma leisti melstis lietuviškai 
Seinuose ir Smalėnuose, kur 
“jau daugel metų lietuviai yra 
skriaudžiami, nes ten nėra lietu
viškų pamaldų” (1959 m. sausio 
mėn.).

Lietuvių pastangos nebuvo 
visiškai nesėkmingos. Jiems pa
vyko išsikovoti “savo” kleboną 
Punske, buvo žadama koplyčia 
Žagariuose, o 1959 m. buvo su
grąžintos lietuviškos Mišios ir 
pamokslai Smalėnuose. Nepasi
keitė padėtis tik Seinuose. 1961 
m. sausio mėnesį Lomžos vys
kupas gavo laišką, reikalaujantį 
lietuviškų pamaldų grąžinimo 
Seinų šventovėje. Lietuviai tei
gė, kad jie sudaro šioje para
pijoje 43% gyventojų (Punske 
75%). Savo ganytoju jie pasirin
ko kun. Karpovič iš Seinų, pa
lankų lietuviams. Jie įspėjo vys
kupą, kad jei jų prašymas nebus 
patenkintas, kitais metais nepri

Skaitytojus jau pasiekė ne
didelės apimties knygos dr. G. 
Surgailio “Lietuvos Respubli
kos kariuomenė. 1918-1940”; 
dim. kpt. A. Martinionio “Lie
tuvos kariuomenės likvidavi
mas. 1940.08.30-1995.08.30”; 
“Ginklu prieš ginklą. 1941.06. 
22-25” (apie kovas su okupaci
ne kariuomene).

Pradėta rengti knyga “Žygis 
į Vilnių. 1939.10.27-28”. Tai do
kumentų ir atsiminimų ilius
truota knyga. Dirbama prie ant
ros knygos “Klasta ir smurtu”, 
kurios pavadinimas “Smurtas ir 
teroras. 1940-1945”. Joje at
skleidžiamas bolševikų smurtas, 
komisarų, politrukų.teroro prie
monės. Renkama medžiaga 
apie lietuvių savisaugos ir sta
tybos batalionų kovas Rytų 
fronte prieš raudonąją armiją, 
sovietinius partizanus. Tikimasi 
išleisti šių metų pabaigoje.

Pirmą kartą norima išleisti 
beveik 200 puslapių albumą 
apie tarpukario nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę nuo 1918 
iki okupacijos. Žinoma, jei ge
ros valios žmonės padės išspręs
ti leidinio finansavimo reikalus.

Tariamasi su kai kurių, už
sienyje gyvenančių, lietuvių au
torių atsiminimų išleidimu. Mat 
Lietuvoje tokių atsiminimų iš
leidimas kainuoja žymiai pigiau.

Minėtas knygas galima užsi
sakyti leidykloje. Jos oro paštu 
siunčiamos užsakovams. Lei
dyklos adresas: “Kardas”, Box 
1847, 2043 Vilnius, Lithuania.
Dim. kpt. Antanas Martinionis, 

leidyklos vyr. redaktorius

ims kalėdojančio kunigo. Taip 
pat laiško autoriai atkreipė ku
rijos dėmesį į tai, kad tikybinių 
vadovų laikysena nenaudingai 
skiriasi nuo valstybės valdžios 
politikos. Jie priekaištavo, kad 
neleisdami melstis lietuviškai, 
prisideda prie nutautinimo lie
tuvių parapijiečių. Nors kurija ir 
neatsakė raštu nė j vieną lie
tuvių prašymą, pastarieji nesi
liausią kovoję dėl lietuviškų pa
maldų Seinuose iki pergalės.

Klebono siūlymai
Su lietuvių pateiktais duo

menimis nesutiko Seinų klebo
nas (perdėtais palaikęs ypač 
statistinius duomenis). Pagal 
kun. Węžyk, Suvalkijoje gyveno 
ne 30.000, bet 8.000 lietuvių. 
Lietuviai esą sudarė du trečda
lius (ne 75%) Punsko parapijie
čių ir apie 20% Seinų parapijie
čių (ne 43%). Kunigas pridūrė, 
kad nėra jo parapijoje nė vieno 
grynai lietuviško kaimo. Jis pa
kartotinai įspėjo, kad lietuviškų 
giedojimų ir pamokslų įvedimas 
į Seinų baziliką sukeltų “stiprų 
lenkų protestą”, prisimenančių 
neigiamą lietuvių laikyseną ka
ro metu. Jisai siūlė kelis kai
mus, kur gyvena lietuviai “šovi
nistai”, prijungti prie Punsko 
parapijos ir tuo būdu išspręsti 
problemą. Sutiko sąlyginai įves
ti lietuviškas pamaldas Žagariu 
koplyčioje, bet ją lietuviai turė
tų suremontuoti. Pareiškė, ir tai 
jau nebuvo naujovė, jeigu pas jį 
ateis 100 norinčių, leis kunigui 
Karpovič laikyti lietuviškas pa
maldas evangelikų šventovėje 
Seinuose. Pirmą kartą klebonas 
sutiko įsileisti lietuvių kalbą į 
Seinus, nors dar pro virtuvės 
duris.
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Retų atodangų šiupinys (8)
Lietuva caro ministerio sūnaus atsiminimuose

VYTAUTAS A. JONYNAS
Kada pirmąkart išgirdau 

Stolypino pavardę, neatsimenu. 
Gal gimnazijos suole? Gal vė
liau, kai puoliau skaityti knyge
les apie 1905 m. revoliuciją Ru
sijoj, apie visokius popus Ga- 
ponus, vedusius pamaldžią mi
nią į skerdynių lauką, apie Kru
vinąjį sekmadienį, apie slaptus 
abiem pusėm tarnavusius agen
tus Azefus, apie caro “Och- 
ranos” nuostabius sugebėjimus 
įsifiltruoti kur tik reikia. Tačiau 
aiškiai atsimenu posakį “Stoly
pino kaklaraištis” - metaforą 
kartuvių kilpos, kurį pirmąsyk 
išgirdau per pirmąją sovietų 
okupaciją, kai teko klausyti 
marksizmo-leninizmo kursą.

Visaip tada komunistai der
gė tą buvusį caro minister; pir
mininką - jų akimis baisūną, ar
šiausią liaudies priešą, koriką, 
juodašimtį atžagareivį... Tas jų 
prakeiksmas išsilaikė sovietofilų 
intelektuali; dėka ilgus dešimt
mečius žmonių vaizduotėje.

Prireikė Solženicino knygos 
“Rugpjūčio 14-toji”, kur Stoly
pino asmenybė parodyta palan
kesnėje šviesoje. Ir tai dar iki 
šiol aptinkame kai kurių Sibiro 
tremtinių atsiminimų knygose 
terminą “Stolypino (ne Lenino,. 
Dzeržinskio ar Stalino) vago
nai”.

Praėjus 80 metų nuo aten
tato prieš Stolypiną Kijevo teat
re pasirodė spaudoje pusėtinai 
išsami Petro Stolypino biogra
fija, parašyta dviejų sovietinių 
autorių - Aleksandro Serebre- 
nikovo ir Grigorijaus Sidorov- 
nikovo. O 1996 m. išėjo iš 
spaudos ir buvusio caro minis
terio sūnaus Arkadijaus Stoly
pino atsiminimai: Arcady Stoly- 
pine, DE L EMPIRE A L’EXIL.
AVANT ET APRES 1917. ME- 
MOIRES. Paris, Albin Michel, 
1996, kurioj šalia kitų dalykų, 
labai dažnai užsimenama apie 
anų laikų Lietuvą.

Leidinyje teigiama: “Pagal 
kilmę Stolypinai yra lietuvių, 
tiksliau senųjų prūsų, giminės 
žmonės”. Čia pat aiškinama, 
kad viduramžiuos būta visokio 
tautų kraustymosi, ir taip viena 
Stolypinų šaka nukilusi į rytus, 
o kita dar laikėsi iki antrosios 
XIX š. pusės savo majorate 
(dvaruos) Stalupėnų apylinkėje, 
vėliau išnyko. Sovietų akademi
kas E. I. Grekov netgi kildina 
Stolypinų pavardę iš to vieto
vardžio Stolypa (“stol” - ak
muo, “apa” - upė, atseit - “ak
menuota upė”).

Niekam nepaslaptis, kad 
kilmingųjų šeimų kronikos - 
pasibaisėtinai sprangus skaita

Byla plečiasi
Problema liko ir toliau neiš

spręsta. Lietuviai siuntė laiškus 
kurijai (1961 m. liepos mėn.,
1963 m. gruodžio mėn., 1964 m. 
birželio mėn.). Jie rašė vyskupui 
Falkovski, kad negali atlikti ka
talikiškų pareigų (išpažinties, 
krikšto) savo gimtąja kalba.
1964 m. liepos mėnesį savo laiš
ke informavo: jeigu vyskupas 
nereaguos į jų prašymą, bus pri
versti kreiptis į popiežių, kad 
“išspręstų šį reikalą”.

Lietuvių skundai dėl drau
dimo sava kalba melstis tapo vis 

SEINŲ BAZILIKA, lenkų dvasininkijos administruojama, kurioje ir 
lietuviai turi teisę į lietuviškas pamaldas. Dėl jų seiniečiai kovojo 
ištisus keturis dešimtmečius. Prie bazilikos - lietuvių jaunimo atstovės

las, reikalaująs nemažos ištver
mės. Taip jose pasimetama tarp 
begalės protėvių ir palikuonių 
vardų, kol autorius iškloja kiek
vieno jų gyvenimo nuobodžias 
istorijas.

Panašių “sausgyslių” aptin
kant ir Arkadijaus Stolypino 
veikale. Bet, o stebukle, tie da
lykai, kurie mus domina - užuo
minos apie Lietuvą ir autoriaus 
vaikystės rojų Kalnaberžę atpa
sakojami vaizdžiai ir patrauk
liai. Juo labiau, kad autorius iš
reiškia savo prieraišumą gimti
nei tokiais žodžiais: “Manyje 
yra dvi sielos; viena jų - rusiška, 
kita - lietuviška.Tai aš supratau 
parvažiavęs Kalnaberžėn. Ir tai 
išliko iki šios dienos”.

Nepriklausomybės laikais 
Kalnaberžė garsėjo tuo, kad ten 
buvo “nepilnamečių pataisos 
namai”. Ar jie buvo įsikūrę bu
vusiame Stolypino dvare, rašan
čiam nežinoma, bet Arkadijus 
Stolypinas tą iš prosenių pavel
dėtą nuosavybę aprašinėja ši
taip:

“Tas smulkus ūkis (maž
daug 860 ha) buvo plačiųjų gra
fų Čapskių valdų dalelė. Konfis
kuotą po 1863 m. sukilimo ( ku
riame Čapskiai be jokių abejo
nių dalyvavo) jį pusvelčiui įsi
gijo admirolas Kušelevas - to
limas mūsų šeimos giminaitis, 
kuris ten niekad nebuvo įkėlęs 
kojos”.

Faktiškai to pirkinio istorija 
šiek tiek įstabesnė. Pasirodo, 
autoriaus senelis buvo paskoli
nęs tam admirolui Kušelevui pi
nigų. Kadangi tasai nepajėgęs 
grąžinti skolos, bet buvęs doras 
žmogus, perleidęs Kalnaberžę 
už skolą. Toliau rašoma:

“Kalnaberžės vasarnamis 
(Chalet), statytas pirmoje XIX 
š. pusėje, kažkodėl olandiško 
stiliaus, kai aš ten buvojau, te
turėjo vos 16 kambarių. Mano 
senelių laikais jo būta dar ma
žesnio. Grafai Čapskiai naudo
jo tą pastatą kaip medžioklės 
paviljoną.

Pastato fasade buvo du įėji
mai: vienas grafui, kitas - gra
fienei. Mano seneliai buvo įsi
rengę skoningai ir... nepatogiai. 
Mums tekdavo susigrūsti vasa
rą, kai atvažiuodavo tėvai. Tai 
būdavo dar viena tema mano 
mamos desperacijai; nors jos 
skonis buvo ne kažin koks, bet 
norėdavo jaustis laisvai.

Pradedant 1890 m., mano 
motina suskato kurti tenai savą
jį rojų. Ne be vargo. Ji sunkiai 
apsiprato su lietuviais kume
čiais. Tie žmonės pažįsta mano 
tėvą nuo mažens, o ji yra įsi-

(Nukelta į 7-tę psl.)

svaresni. Problema išėjo už
Lomžos kurijos ribų. 1964 m. 
rugpjūčio mėn. šiuo klausimu 
susidomėjo Poznanės arkivys
kupas Antoni Baraniak. Lom
žos vyskupas Moscicki užtikrino 
Poznanės metropolitą, kad “lie
tuviai neturi problemų dėl reli
ginio patarnavimo gimtąja kal
ba”. Lietuviškos pamaldos esą 
laikomos Punske ir Smalėnuo
se, kur lietuviai sudaro atitin
kamai 60 ir 40% tikinčiųjų, o 
Seinų parapijoje, kur jų yra tik 
25%, remontuojama didelė ko
plyčia “vien lietuviams”.

(Bus daugiau)



Ar mes vieni visatos erdvėje?
HENRIKAS KUDREIKIS

Holyvudas ir tūkstančiai 
knygų bei knygelių skleidžia 
mokslu nepagrįstas istorijas. 
Atrodo, kad visata knibžda įvai
rios išvaizdos būtybėmis. Astro
nomijos profesorius Carl Sagan, 
didelis fantastas, vis ieško gyvū
nų erdvėse, rašo vis naujas sva
jonėmis pagrįstas knygas. Bet ir 
jis iki šiol nieko konkretaus ne
gali parodyti, išskyrus dar ne
įrodytą spėjimą, kad Marse ka
daise būta primityvios formos 
gyvybių-bakterijų.

Iš tikrųjų visa eilė moksli
nių tyrimų įvairiose srityse ro
do, kad greičiausiai mes esame 
vieninteliai gyventojai didžiulė
je visatos erdvėje. Gyvybei rei
kalinga saulė, viena iš žvaigž
džių, kuri teikia pakankamai 
branduolinės energijos plane
toms šildyti. Bet jei žvaigždė 
per didelė, masyvi, ji greitai iš
eikvoja savo hidrogeninį karštį. 
Visų žemės gyvių išsilaikymas 
priklauso nuo vandens. Tas pats 
turėtų galioti ir kitoms plane
toms. Maždaug 200 milijardų 
mūsų galaktikos žvaigdžių ir jų 
aplinkinė erdvė užpildyta gyvy
bei reikalingomis molekulėmis, 
tad daugelis mokslininkų linkę 
tikėti, jog visatoje mes nesame 
vieni - dalinamės erdve su tūks
tančiais, gal milijonais, kitų civi
lizacijų.

Bet ištyrus tiksliau, ši logika 
subyra. Naujausi astronominiai • 
stebėjimai ir tyrimai rodo, kad 
gyvybės atsiradimas nėra atsi
tiktinumas. Kai kurios gyvybės 
formos visatoje gal išsilaiko ki
tokiuose skysčiuose, bet daugu
ma biologų mano, kad protau
jančios būtybės negali išsivystyti 
be vandens, kuriam reikia nuo
latinės temperatūros mažiausiai 
milijardą metų.

Tik vidutinio amžiaus saulė

i -•^■1 HomeLIfe/Realty
* ■ / One Ltd.

Realtor-Member
— FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES

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

atitinka šiuos reikalavimus. 
Paukščių tako (Milky Way) ga
laktikoje tokių kitų žvaigždžių 
beveik nėra. Du trečdaliai jų yra 
dvigubos ar trigubos. Jų trau
kiamosios jėgos (gravitacija) ir 
karščiai yra nepalankios jokių 
gyvybių atsiradimui. Vanduo iš
džiūtų. Jei žvaigždė per toli, už
šaltų.

Dauguma pavienių žvaigž
džių taip pat netinka gyvybės iš
laikymui, nes jos nutolusios nuo 
saulės masės, nepakankamai šil
tos. Niekas nežino, kiek žvaigž
džių turi palydovus. Bet kiek iš 
jų gali išlaikyti gyvybes? Pasku
tiniu laiku astronomai tikisi at
radę planetas, skriejančias apie 
žvaigždę 51 Pegasus, žvaigždę 
70 Virgo ir žvaigždę 47 Grigo 
ratų (Ursa Majoris). Patyrinėjus 
optimizmas sumažėjo. Planeta, 
skriejanti apie žvaigždę 51 Pe
gasus, yra Jupiterio dydžio, per 
arti žvaigždės ir iškeptų 1000° 
karštyje. Virgo 70 neatrodo tin
kama gyvybės išlaikymui, nes 
turi eliptinę orbitą, rodančią di
džiulius klimato svyravimus, be 
to, jos masė 6,5 kartų didesnė 
už Jupiterio. 47 Grigo ratų pla
neta per arti žvaigždės.

Mokslininkai įrodo, jog mag
netinė mėnulio trauka (gravita
cija) stabilizuoja žemės ašies su
kimąsi; kitų planetų, ypač Jupi
terio, trauka trukdytų norma
liam sukimuisi. Mėnulis mažina 
ir staigius klimatinius svyravi
mus. Be jo pagalbos žemė būtų 
panaši į Venerą arba būtų amži
nas ledynų plotas.

Magnetinis laukas aplink 
žemę sukelia šiaurės pašvaistes, 
bet kartu apsaugo ją nuo mirti
nos radiacijos. Jupiteris yra taip 
pat lyg angelas sargas, sulaikąs 
kometas ir asteroidus, kurie at
simušę į žemę sunaikintų gyvy
bes. Galbūt vieną dieną mūsų 
civilizacija ras kelius į žvaigždy
nus. Šiandie tai dar nepasiekia
ma svajonė. Neatpažinti orlai
viai (UFOs), veidai Marse, se
novės astronautai tėra vaizduo
tės padarai. Kol kas nėra nė 
mažiausio įtikinančio šapelio, 
kad mūsų saulės sistemą būtų 
aplankiusios gyvos būtybės iš 
erdvių.

Su radijo teleskopais moks
lininkai bando pagauti ženklus 
iš erdvių, kitų protaujančių bū
tybių. Kol kas erdvėse ramu. 
Tad atrodo, kad didžiulėje visa
toje mes esame vieni. Atominis 
sprogimas, erdvės užteršimas, 
asteroidų kritimas ir kitos gam
tos nelaimės gali sunaikinti mū
sų civilizaciją.

Naujųjų ateivių gegužinėje Toronte 1996.VIII.3 dainuoja “trys žemaitės” 
iš “Ainių” ansamblio Nuotr. V. Kulnio

<6 SKAITYTOJAI PASISAKO
ANONOMINIAI ALKOHOLIKAI

Jau praėjo 8 metai nuo mano 
pirmos kelionės ir pirmo susitikimo 
su Lietuvos AA nariais. Tuo metu 
AA steigėjas Romas O. visiškai at
sitiktinai žmonos draugės pasiūly
mu kreipėsi į nepažįstamą mokyto
ją, kuri buvo gavusi prieš kelerius 
metus iš vieno kunigo išverstą į lie
tuvių kalbą knygą “Anoniminiai al
koholikai”. Romas išsiuntė laišką ir 
pradėjo skaityti knygą. Taip prasi
dėjo jo pasveikimas ir atbudimas 
AA programoje.

Šiandien Lietuvoje veikia AA 
grupės: Alytuje, Joniškyje, Klaipė
doje, Druskininkuose, Kaune - 3 
grupės, Panevėžyje, Telšiuose, 
Šiauliuose, Marijampolėje - 2 gru
pės, Kelmėje, Šilutėje, Raseiniuose, 
Utenoje, Vilkaviškyje, Švenčionyse, 
Mažeikiuose, Tauragėje, Biržuose, 
Plungėje, Švėkšnoje ir Kėdainiuose.

AA tarnybos centras yra Vil
niuje (A/D 2304, 2050 Vilnius, tele
fonas 26-00-17). Vilniuje dabar vei
kia 6 grupės. Centrinėje užsiregist
ravę arti 500 narių. Tai didelė pa
žanga nuo 5 asmenų, kai aš buvau 
Lietuvoje. Jeigu skaitoje “Gimtąjį 
kraštą”, tai matote kaip intensyviai

ir pastoviai Vilniaus gydymo cent
ras “Geroji viltis” ir AA veikia. To
ronte nusprendėme nedaryti dau
giau susirinkimų lietuvių patalpose, 
nes daugelis žmonių nesupranta al
koholizmo ligos ir neremia/nelanko 
AA. Aš jų nekaltinu, nes tie, kurie 
bando dalintis savo patirtimi, nėra 
visuomet suprantami ir kartais turi 
išgyventi daug nemalonių ir skau
džių kritikavimų. Alkoholizmo liga 
yra tokia, kuri nelengvai prieinama 
ir suprantama tiems, kurie nėra al
koholikai.

Toronto centrinės telefonas: 
416 487-5591, 66 Paulart Drive, 
Etobicoke, Ontario. Galima prašyti 
lietuviškai kalbančio. A. A.

GALIU PRIŽIŪRĖTI
Esu lietuvė ir gyvenanti Taura

gėje. Kai gaunu jūsų laikraštį, vi
suomet perskaitau. Laikraščio gale 
yra skelbimai. Juose dažnai būna 
ieškomos lietuvės moterys, kurios 
galėtų prižiūrėti mažamečius vai
kus, gyvūnus bei namų ūkį. Esu lie
tuvė, 24 metų, auginu 2 metų duk
rą. Norėčiau, kad atsirastų Kanado
je lietuvių arba rusų šeima, kurioje 
galėčiau kartu su savo dukryte pri
žiūrėti vaikus, gyvūnus ir tvarkytis

TsETdT DAIVA 
DALINDA

BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
th“ best" FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

namų ūkyje. Esu tvarkinga, išsilavi
nusi moteris. Adresas; M. Vizgin- 
tienė, Taurai Senvagės 2, Tauragė, 
Lithuania. Tel. 011-370-4-65-46-45.

Meilė Vizgintienė

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

Telefonas 416 237-1273

Travel

Corporation

& CRUISE WORLD
Musų biure Jus galite užsakyti:

♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus j įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ Iškvietimus bei vizas.
Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai kalbantiems agentams papildomi numeriai (ext.#): 

Onai - 103, arba - 104, 
Audronei (dėl kelionių laivais) — 102.

Fax 416 769-6753 
E-Mail: audra@pathcom.com

256A Durie St. (Bloor West Village), 
Toronto, Ont. M6S 3G3

HUMORESKA

Eliksyras
Bepigu, sakau, būti jaunam. 

Dabar tik ir tegirdi:
- Kur lendi, seni?
- Seni, nesimaišyk po ko

jom!..
Žinau, kad senas, bet tas 

žodis “senis” - lyg peiliu širdį 
veria.

Ne, sakau, turiu atjaunėti! 
Ir ėmiausi priemonių... Kirpyk
loje apsikirpau plaukus pagal 
paskutinę madą, nusipirkau jau
natviškos išvaizdos, ryškių spal
vų drabužių, apavo, į kairę ausį 
įsivėriau žaižaruojantį auskarą 
ir, taip išsicackinęs, išėjau į gat
vę. O čia!

- Sukvailiojo senis, - gir
džiu šnibždant.

Ne, manau, šitas variantas 
netinka. Išorės tinkavimas ma-
nęs nepajaunins - reikia atjau
nėti iš vidaus! Ir griebiausi che
mijos... Išstudijavau alkaloidus, 
halogenus, nitratus ir dar viso
kiausius “...rotus”... Įsirengiau 
laboratoriją, kurioje pradėjau 
kurti jaunystės eliksyrą. Įvai
riausius chemikalus maišiau, 
tryniau, viriau... Bet savo pasie
kiau. Pradėjau vartoti tą eliksy
rą - ir vis į veidrodį žvilgčioju. 
Jaunėju ne metais, o valando
mis. Per parą gal kokiais metais 
pajaunėju. Nespėjau nė apsidai
ryti, kai aš, peršokęs savo jau
nystę, atsidūriau vaikystėje. Da
bar man gal koks dešimt metų... 
Bet!

- Kur lendi snargliau?
- Ne vaikams čia nosį kai

šioti...
Tokius ir panašius kreipi

nius dabar ir tegirdžiu. Vaje, 
kaip vėl norėčiau būti senu - 
juk vaikams viskas draudžia
ma... Tik kaip dabar man besu- 
kurti retro-eliksyrą, kai jau ir 
mano protelis dešimtmečio?..

Stepas Miltenis,
Raseiniai

mi iu. ilu •uk-t
Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
- KLB suvažiavimas įvyks 

1996 m. lapkričio 30 d. Missis- 
saugoje, Anapilio sodyboje, mu- 
ziejaus-archyvo patalpose.

- Rugpjūčio 27 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Rytų Europos 
tautų, kurios siekia jų kraštų 
priėmimo į ŠAS (NATO), at
stovų susitikimas su parlamento 
nariu J. Fliss. Latvis Janis Eich-

manis yra parašęs tuo klausimu 
pranešimą, kuris jam buvo 
įteiktas ir bus išsiuntinėtas vi
siems parlamentarams, senato
riams ir organizacijoms. J. Fliss 
patarė pirmiausia kreiptis į už
sienio reikalų ir krašto apsau
gos ministerijų pareigūnus. Pa
žadėjo ir savo paramą. Susi
tikime dalyvavo 20 asmenų. 
Lietuviams atstovavo KLB
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasientus pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, o.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel J 41 6 530-1 070

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

(Orthodontist)

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210, 

(prie Victoria Park Avenue)
Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

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

Juozas (Joseph) 
norkus

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo, pardavimo ar remonto klausimus.

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

I Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P4A8

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

Toronto 535-5000
___, . ___________________________________________________________ ■

Skyrius: North York 164 Willowdale Ave, North York, Ont.
(416) 222-4021

Hamilton Ada ir Alfredas Zorkus 
1880 Main St.W. #205 
(905) 522-9966

London Jonas ir Maryte Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

Montreal Andrejs Vitols 
105 56th Ave., Lachine 
(514) 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

pirm. A. Vaičiūnas, pav. N. Lia- 
čienė, Toronto apylinkės pirm. 
D. Garbaliauskienė. Šios veik
los išlaidoms padengti gruodžio 
14 d. vengrų “Freedom House” 
patalpose yra ruošiami pietūs. 
Kaina $30 asmeniui.

- Keturiems jaunuoliams- 
ėms yra suteikiama galimybė 
studijuoti Kauno dailės institute 
architektūrą, miesto planavimą- 
kraštovaizdį (landšaftą), teksti
lę, keramiką, pritaikomąjį me
ną. Diplomai bus pripažinti 
“Ontario College of Art”. Mo
kestį už mokslą ir vietą gyventi 
parūpins Kauno dailės institu
tas. Pačiam reikės apsimokėti 
tik už pragyvenimą. Smulkesnę 
informaciją teikia KLB raštinė: 
1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8, tel. (416) 533-3292, 
faksas (416) 533-2282. Inf.

- A. a. Augustinas Senkus 
testamentiniu palikimu Kana
dos lietuvių bendruomenei pa
skyrė $500. Krašto valdybos na
riai velionį prisimins savo mal
dose.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3 ♦
Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

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

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

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

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

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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TO RO M T O H MONTREAL
Anapilio žinios

- Rugpjūčio 31 d. palaidotas a. 
a. Bronius Pošius, 74 m. amžiaus.

- Praeitą savaitę gražiai praėjo 
vaikų choro “Angeliukai” dainavi
mo stovykla. Stovyklai vadovavo 
muz. Nijolė Benotienė, ūkiniais rei
kalais rūpinosi Ramunė Stravins
kienė, o joms talkino: Aldona Ši- 
monėlienė, Bernadeta Rovienė, 
Violeta Henderson, Anita Waso- 
wjcz ir Teklė Sankauskienė. Sporto 
valandėles pravedė: Darius Narušis 
ir Jonas Baliūnas. Jiems visiems 
nuoširdi padėka.

- Šia savaitę bus pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo. Visi kviečiami daly
vauti.

- Anapilio valdybos posėdis 
bus rugsėjo 5, ketvirtadienį, 7 v.v. 
klebonijos posėdžių kambary.

- Anapilio sodybos visuotinis 
susirinkimas bus rugsėjo 25, trečia
dienį, 7 v.v. parapijos salėje.

- Mūsų šventovės choras pra
dės savo veiklą rugsėjo 8, ateinantį 
sekmadienį, 10 v.r. repeticijų salėje 
ir tą dieną jau giedos per 11 v.r. 
Mišias. Choro valdyba kviečia visus 
buvusius narius bei naujus asmenis 
jungtis choran ir giesmėmis kuo 
iškilmingiau garbinti Dievą.

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais bus švenčiama rugsėjo 29, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Pamaldas lai
kys ir Sutvirtinimo sakramentą 
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Po pamaldų bus parapijos vaišės.

- Kanados lietuvių dienų po
kyliui jau galima įsigyti bilietų Ana
pilio knygyne.

- Mišios rugsėjo 8, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Joną, Oną Ališaus
kus ir Kotryną, Kazimierą Vasi
liauskus, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 11 v.r. už a.a. Feliksą No
reiką.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, rugsėjo 1, po

pietėje dalyvavo 228 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Jonas Balčiū
nas, Irena Kalinkurčienė iš Port 
Severn; Marta Paulikatienė, O. 
Galinaitienė iš Čikagos; Ida Jonu- 
šaitienė; Jonas Norkus iš Hamilto
no; Aldona ir Romas Zubrickai iš 
Cambridge, Ont. Pranešimus pada
rė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė L. Pocienė.

- LN valdybos posėdis - rug
sėjo 5, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Rugsėjo 4, trečiadienį, 1 v.p. 
p. įvyks LN vyrų būrelio valdybos 
posėdis. Bus aptarti ateities planai 
ir įvykusi poilsio stovykla. Negalin
tieji dalyvauti prašomi pranešti 
Teodorui Stanuiiui 769-1616.

- Rugsėjo 22, 2 v.p.p. visuome
ninės veiklos komitetas rengia sim
poziumą tema “Lietuvos energeti
ka, ekonomika ir socialiniai rei
kalai”.

- “Lokio” svetainės lankytojai 
prašomi pasinaudoti pasiūlymų bei 
pageidavimų dėžute.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo; $50 - J. Staškevičius.

Anapilio parapijos “Ange
liukų” chorui aukojo: $100 - S. 
Radzevičienė; $50 - J. Rovas.

Šv. Jono kapinėms aukojo: 
$500 — Toronto lietuvių liutero
nų Išganytojo parapija.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje auko
jo: $500 - J. Staškevičius.

A a. Antano Gustainio bran
giam atminimui pagerbti Valerija 
Gustainienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A a. dr. Jono Zulono 20-ties 
metų mirties prisiminimui žmona 
Delfiną Zulonienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Vilniaus radijas užsieniui nuo 
rugsėjo 2 d. savo programą trans
liuos nauju 6120 Khz dažniu. Lai
kas tas pats.

ADOMO JAKŠTO spaustuvėje Kaišiadoryse prie įėjimo - 
suinteresuotas jos lankytojas ir spaustuvės darbuotoja 1996 m. vasara 

Nuotr. J. Staškaus

Prisikėlimo parapijos žinios
- Platinami bilietai į Kanados 

lietuvių dienų pokylį, kuris įvyks 
Anapilio salėje spalio 12 d. Bilietų 
galima įsigyti pas Vytautą Tasecką 
sekmadieniais po pamaldų parapi
jos salėje arba paskambinus tel. 905 
824 4461.

- Rugsėjo 6-oji pirmasis mėne
sio penktadienis. Vakare 7.30 vai. 
Prisikėlimo šventovėje aukojamos 
Mišios. Seneliai ir ligoniai lankomi 
namuose bei prieglaudose ir aprū
pinami sakramentais iš anksto susi
tarus su parapijos kunigais. Rugsė
jo 7-oji - pirmasis mėnesio šešta
dienis. “Gyvojo rožinio” draugijos 
nariai dalyvauja Mišiose 11 v.r. Po 
pietų 5.30 vai. pamaldos vyks “Vil
niaus rūmuose”.

- Nuo ateinančio sekmadienio, 
rugsėjo 8 d., pradeda veikti parapi
jos kavinė, kurioje po pamaldų gali
ma pasistiprinti ir pabendrauti. 
Šiuo metu kavinėje šeimininkaus 
Birutė Bansevičienė su padėjėjomis.

- Į kleboniją dažnai kreipiasi 
žmonės ieškodami darbo ar buto. 
Jei kas galėtų pasiūlyti, prašome 
pranešti parapijos raštinei.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 8 
d.: 8:15 - už a.a. Vladą Walenciej 
(20 mirties metinės); 9.15 - už a.a. 
Gegužių šeimos mirusiuosius; 10.15 
- už a.a. Janiną Kriščiūnienę, a.a. 
Sofiją ir Adomą Biretus, a.a. Jurgį 
ir Prancišką Kontautus, a.a. Danu
tę Bražienę ir Tamošaičių šeimos 
mirusiuosius; 11.30 - už parapiją ir 
visus parapijiečius.

Konsulato pranešimas
Pranešime Lietuvos pilie

čiams “TŽ” 33-34 nr. yra įrašy
tas netikslus L.R. generalinio 
konsulato telefono numeris. 
Turi būti: (416) 538-2992.

Registruojantis j 1996 m. 
spalio 20 dienos L.R. seimo rin
kėjų sąrašą, reikia pateikti se
kančias žinias: pavardė, vardas 
(lygiai taip, kaip įrašyta L.R. 
pase), gimimo data, L.R. paso 
numeris, asmens kodas (paso 
32 psl. ranka įrašytas numeris), 
adresas Kanadoje, telefono nu
meris.

Registruotis galima atsiun
tus čia išvardintą informaciją 
(arba L.R. paso 32 ir 33 pus
lapių, drauge su adresu ir te
lefono numeriu, foto kopiją) 
paštu arba faksu: Consulate 
General of Lithuania, 1573 
Bloor Street West, Toronto, 
Ontario M6P 1A6. Faksas (416) 
538-4345. Arba: Embassy of the 
Republic of Lithuania, 130 Al
bert Street, Suite 204, Ottawa, 
Ontario KIP 5G4. Faksas (613) 
567-5315.

Haris Lapas, 
generalinis garbės konsulas

PADĖKA
Baltiečių moterų tarybos lie

tuvių skyrius dėkoja visiems, au
kojusiems bei dalyvavusiems va
karonėje Sibiro temtiniams remti. 
Tremtinių grįžimo fondo valdy
bos pirmininkas Vytautas Cinaus- 
kas rašo: “Ačiū Jums visiems už 
jautrumą, supratimą ir rūpestį, o 
svarbiausia už pasitikėjimą mu
mis. Tepadeda Jums Dievas”.

Aukojo: $100 - A. Bumbulis,
L. Karbūnienė, KLB Toronto 
apylinkė, J. Paškevičius, G. Ur
bonas; $50 - E. J. Čuplinskai, J. 
B. Danaičiai, G. D. Sakus; $25 - 
A. Matulionienė, kun. Vytautas 
Volertas, A. R. Žilinskai; $20 -
M. S. Bušinskai, A. Bražys, B. 
Čepaitienė, L. Daunienė, Mariją 
Gudelis, O. Juodišienė, sės. Lo
reta, A. R. Pacevičius, M. Regina, 
G. M. Šernas, kun. J. Staškus, N. 
Tulnickienė, A. Vaičiūnas, A. 
Valius, A. V. Žalnieriūnai; $10 - 
A. E. Bockai, Vladas Butkys, V. 
Gudaitis, Gražina Kocienė, Hilda 
Lasienė, V. Montvilas, E. Mačiu- 
laitis, J. Z. Mažonai, B. Savickas, 
P. Šimkus, M. Tamulaitienė, J. 
R. Tamulionis, J. Valiukienė.

Toronto Maironio mokykla 
ir 

lituanistiniai kursai 
prasidės

1996 m. rugsėjo 21 d. 
Registracija (naujų mokinių)

9 v.r. - 12 v.p.p.
“Our Lady of Peace” mokykloje 

(70 Mattice Ave., Etobicoke, Ont.)
Tą dieną pamokos vyks nuo 9.30 iki 11.30 v.r.

PRANEŠAME SAVO NARIAMS, KAD _______________'_________ ’_______
jau galite įsigyti “INTERAC” kortelę, su kuria galėsite:

• Pasiimti pinigų iš visų bankinių automatų, pažymėtų "INTERAC” 
ženklu bet kur Kanadoje ir bet kuriuo laiku;

• Apmokėti už pirkinius parduotuvėse, kurios prijungtos prie 
“INTERAC” sistemos.

NORINTIEJI įsigyti šią kortelę prašomi kreiptis į kredito kooperatyvo raštinę.
KVIEČIAME visus narius pasinaudoti nauju patarnavimu.___________

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte
“Volungė” - Toronto lietuvių 

choras, vadovaujamas muz. Dalios 
Skrinskaitės-Viskontienės, ruošiasi 
pradėti dvidešimt pirmuosius veik
los metus. Pirmoji repeticija įvyks 
penktadienį, rugsėjo 6, 7 v.v., Pri
sikėlimo parapijos patalpose. Toli
mesnės repeticijos vyks kiekvieną 
penktadienį, nuo 7 v.v. Visi buvę, 
esantys ir norintys tapti volungie- 
čiais yra kviečiami teirautis apie 
įsijungimo sąlygas kreipiantis į va
dovę vakarais tel. 416 762-8098. 
“Volungė” numato koncertuoti 
Bostone spalio 19 d., po to atliks 
savo vienuoliktą metinį Kalėdų 
koncertą gruodžio 8 d., rengs ket
virtą šokių “Rožių vakarą” vasario 
8 d., dalyvaus Toronto “Camera
tos” choro rengiamoje liaudies 
muzikos šventėje birželio 1 d. Kaip 
įprasta, vieną kartą per mėnesį gie
dos Mišių metu Prisikėlimo šven
tovėje. Volungiečiai dabar platina 
savo naują muzikos įrašų kom
paktinę plokštelę/juostelę “Tegu 
skamba mūsų dainos...” Jas galima 
įsigyti kreipiantis į choristus arba 
choro rėmėjų būrelio narius. “Vo
lungės” choro rėmėjų būrelio po
sėdis įvyks antradienį, rugsėjo 17,7 
v.v., Prisikėlimo posėdžių kamba
ryje. AN.

Prelatas Juozas Prunskis, 
dosnusis religinių, kultūrinių 
darbų ir spaudos rėmėjas, ne
užmiršta ir “Tėviškės žiburių”. 
Jo lėšomis keliolika^ tautiečių 
Lietuvoje gauna “TŽ”. Pasta
ruoju metu Prelatas užsakė 
“TŽ” savo giminėms Lietuvoje 
net 13 prenumeratų. Viena me
tinė “TŽ” prenumerata papras
tu j»aštu - 40 dol. Kai kurie 
“TŽ” skaitytojai, palaikantys 
glaudžius ryšius su savo artimai
siais Lietuvoje^ taip pat yra už
sakę jiems “TŽ” paprastu paš
tu. Oro paštas brangus - 115 
dol. metams.

Šia proga pažymėtina, kad 
prel. J. Prunskis įsteigė krikš
čioniškos veiklos premiją - pa
skyrė 10,000 dol., iš kurių pa
lūkanų bus sudaroma premija 
remti krikščioniškoje veikloje 
pasižymėjusiems asmenims išei
vijoje (išskyrus JAV) ir Lietu
voje. Premiją administruoti yra 
patikėta Kanados lietuvių kata
likų centrui, kuriam pirminin
kauja Jonas Andrulis.

Taisytinos klaidos. “TŽ” 1996 
m. 35 nr. “Skaitytojai pasisako” 
skyriuje įdėtas kan. J. Andrikonio 
laiškas ir išspausdinta “Kriauklių 
klebonas”. Turi būti - Kiauklių. 
Tai Kaišiadorių vyskupijos parapi
ja, kurios šventovę sunaikino iš 
Lietuvos vejama sovietinė kariuo
menė. Dabar tos vietovės parapi
jiečiai telkia lėšas tai šventovei at
statyti. Jiems reikalinga išeivijos 
tautiečių pagalba, nes statyba la
bai brangi, o parapijiečiai netur
tingi - kaimo žmonės, kurie sun
kiai verčiasi, ypač dabartiniu metu. 
- Tame pačiame “TŽ” nr. Prisikė
limo par. kronikoje paminėtas 
kun. Aloyzas Pukenis. Turi būti - 
Robertas Pukenis. Taip įrašyta jo 
pavardė oficialiame Lietuvos kuni
gų sąraše. - “TŽ” 1996 m. 33-34 
nr. 3 psl. prie A. Garmutės straips
nio nuotraukų įrašai yra sukeisti: 
viršutinės nuotraukos įrašas turi 
būti po žemesniąja ir atvirkščiai.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje 
1996 m. rugsėjo 22, ketvirtadienį 2.30 v.p.p. įvyks 

simpoziumas
Tema: Lietuvos energetika, ekonomika ir socialiniai reikalai 
seimo rinkimų išvakarėse - KAS DARYTINA TOLIAU? 
Pranešėjai: inž. K. Astravas, prof. V. Samonis ir I. Lukoševičienė.

Visus kviečia dalyvauti -
Toronto LN Visuomeninės veiklos komitetas

IX PLJ kongreso 
žinios

Rengimo komitetas į pir
mąjį savo posėdį susirinko pra
ėjusį pavasarį ir įsipareigojo 
ruošti šį jaunimo sąskrydį, kuris 
įvyks 1997 m. vasarą JAV-bių 
rytuose.

Nuo 1964 m. tokiuose kon
gresuose yra dalyvavę daugiau 
kaip 11,000 jaunų lietuvių. Pir
muose dalyvavo atstovai iš visų 
didžiųjų lietuvių išeivijos telki
nių — JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos, Australijos, o po 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo į kongresus jau vyksta 
jaunimas iš Lietuvos bei visų ki
tų Rytų Europos kraštų.

IX PLJ kongreso rengimo 
komitetui vadovauti sutiko niu
jorkietis Tomas Matušaitis. Ko
miteto nariai yra: Laisvyda Ja
nulaitytė (Bostonas), Claudia 
Luecke (New Jersey), Paulius 
Murauskas (New Jersey), Kazys 
Adomkaitis (Bostonas), Vydas 
Marijošius (Niujorkas), Jonas 
Jankauskas (Niujorkas) ir Kris
tina Matušaitytė (New Jersey).

Kongreso atidarymas įvyks 
liepos 18 d., Vašingtone. Pro
gramoje numatyta: studijų die
nos (Vašingtone ir Niujorke), 
išvyka laivu Niujorko uoste, 
pokyliai Vašingtone ir Bostone, 
stovykla pajūryje (netoli Bosto
no). Kongresas tęsis iki rugpjū
čio 3 d. ir bus baigiamas Bos
tone.

Informacija apie kongresą 
skelbiama visomis priemonė
mis. Internet’e galite aplankyti 
PLJK informacinį “saitą” (adre
sas: http://www.pljk.org). Elek
troniniu paštu rašykite adresu: 
jankauskas@aol.com. Paprastu 
paštu rašykite adresu: PLJK PO 
Box 283, Manhasset, New York 
11030 USA.

Marija Gražulienė iš Kau
no atsiųstame laiške “TŽ” re
dakcijai reiškia nuoširdžiausią 
padėką Bruno Petrauskui To
ronte už moralinę ir materialinę 
paramą sunkioje valandoje.

REIKALINGAS žmogus prižiūrėti 
namui, norintis gyventi kaime, gera
me name, tarp dviejų mažų miestelių. 
Teirautis tel. 519 426-1354.

Punia Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

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

416 609-5108 (pager).

Nauji diplomatiniai 
paskyrimai

Pranešama, kad Lietuvos 
ambasadoriaus dr. Vytauto An
tano Dambravos teikimu, 1996 
m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos res
publikos užsienio reikalų minis- 
teris prof. dr. Povilas Gylys su
teikė garbės generalinio kon
sulo rangą garbės konsului Jo
nui Valavičiui.

Rugpjūčio 7 d. generalinio 
konsulo rangas suteiktas Čilėje 
veikiančiam Lietuvos garbės 
konsului dr. Maximo Pacheco 
Gomez. Be advokato praktikos, 
dr. Pacheco yra teisės filosofijos 
profesorius Čilės universitete, 
buvęs švietimo ministeris, sena
torius, ambasadorius, o dabar - 
OEA žmogaus teisių tribunolo 
teisėjas.

Abu garbės generaliniai 
konsulai išsilaiko asmeniškomis 
lėšomis.

1996 m. rugpjūčio 27 d. po
tvarkiu, Lietuvos vyriausybė, 
nutarusi užmegzti diplomati
nius santykius su Peru valstybe, 
suteikė įgaliojimus dr. V. A. 
Dambravai, nepaprastajam ir 
įgaliotajam ambasadoriui Vene- 
zuelos, o taip pat Argentinos, 
Brazilijos ir Kolumbijos respub
likose, įforminti tarpvalstybi
nius ryšius, pasirašant bendrą 
diplomatinių santykių užmezgi
mo protokolą. Inf.

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
vaikų prižiūrėtojos/namų šeiminin
kės, kuri gyventų kartu 6 dienas 
per savaitę. Skambinti tel. 905 770- 
4337.

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

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

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Jonas Ladyga, išgyvenęs Mont- 
rcalyje 46 metus, persikelia į Kalgarį. 
Šveicarijoje buvo baigęs taikomojo 
meno architektūros-dekoravimo sky
rių, todėl savo darbų yra palikęs Švei
carijoje ir Lietuvoje. Besikuriant 
Aušros Vartų parapijai Montrealyje, 
nupiešė Gailestingumo Motinos pa
veikslą. Ir vėliau jo pagalba parapijai 
ir lietuvių bendruomenei buvo reika
linga. Rugpjūčio 21 d. “Rūtos” klu
bas savo patalpose suruošė atsisveiki
nimo vaišes, į kurias atsilankė gražus 
būrys J. Ladygos gerbėjų. Po trumpą 
žodį tarė, jo būdingesnius gyvenimo 
momentus iškeldami. Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas, Bronius Staškevičius ir Gas
paras Alinauskas. J. Ladyga dėkojo 
išleistuvių rengėjams. Jo pageidavi
mu, nuo šių vaišiiĮ pinigų likutis bus 
skiriamas Lietuvoje vargstantiems 
vaikams.

Vaišių pabaigoje iš “Lito” į “Rū
tos” klubą užėjo čia besilankantys 
naujai įsteigtų Marijampolės, Šilutės, 
Vilkaviškio ir Plungės kredito koope
ratyvų vedėjai, lydimi kredito ko
operatyvų projektavimo įstaigos paly
dovo. Vyko nuoširdūs pokalbiai tarp 
svečių ir čia esančių.

Trys Lietuvos karininkai - kpt. 
Gintautas Surgailis, Itn. Ričardas 
Bočkus ir itn. Jonas Jurkonis nuo lie
pos mėnesio mokosi prancūzų kalbos 
Kanados kariuomenės bazėje St.

REGINA PIEČAITIENĖ su VYTAUTU LANDSBERGIU po pasitarimo 
Lietuvoje steigiamų kredito kooperatyvų reikalais Anykščiuose 1996 m. 
liepos 27 d. Nuotr. J. Piečaičio

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

Įvairios žinios
“Lietuvių godos”, laikraštis 

Gudijos lietuviams, nr. 8 trum
pai supažindina savo skaitytojus 
su Gudijos lietuvius lankiusiu 
išeivijos vysk. P. Baltakiu, įsidė
damas ir pastarojo nuotrauką. 
Išspausdintas švenčių ir lietu
viams brangių dienų kalendo
rius. Rašoma apie tautinių kul
tūrų festivalį Gardine gegužės
25- 26 d.d. Dalyvavo gudai, ar
mėnai, totoriai, žydai. Lietu
viams atstovavo apie 120 an
sambliečių iš Minsko, Pelesos, 
Gervėčių. Jiems talkino Druski
ninkų “Atgimimo” mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Šimtai 
gardiniečių lankė “Lietuvių kai
mą”, kuriam konkurse buvo pa
skirta pirmoji vieta.

Antrasis anykštėnų suva
žiavimas įvyko 1996 m. liepos
26- 27-28 d.d. Anykščiuose, kur 
tomis dienomis plevėsavo tauti
nės vėliavos, tarsi sveikindamos 
gausius svečius - anykštėnus iš 
Vokietijos, Anglijos, JAV-ių, 
Australijos, Kanados. Iš viso jų 
ten susirinko apie 350. Oficia
lioji suvažiavimo dalis buvo 
trumpa. Anykštėnų dr-jos pirm.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 

(tel. 416 760-7181.

Jean-sur-Richelieau, Que. Pirmą 
kartą Montrealyje jie pasirodė rug
pjūčio 25 d. Po pamaldų Aušros Var
tų šventovėje jie užsuko į “Rūtos” 
klubą, kur maloniai pabendravo su 
vietos lietuviais. Manoma, kad jie pa
sirodys dar ne kartą, nes jų kursai 
baigsis tik gruodžio mėnesį. Kpt. G. 
Surgailis yra istorijos daktaras ir 1992 
m. yra išleisdinęs savo knygą “Lie
tuvos kariuomenės vadai”. B.S.

Liudas Stankevičius, dažnas 
Lietuvos lankytojas, kelionių vado
vas, Montrealio lietuvių radijo valan
dėlės ilgametis vedėjas, “Gimtojo 
krašto" š.m. rugpjūčio 19-25 d.d. lai
doje kalbėjosi su Algiu Kusta. Pasa
kojo apie savo tėvą, buvusj Kauno ra
dijo stoties viršininką, nė žodeliu Lie
tuvos spaudoje nepaminėtą minint 
Lietuvos radijo 70-metį. L. Stankevi
čius yra parašęs ir išleisdinęs pran
cūzų kalba galvosūkių knygų. Dabar 
Lietuvoje išleista jo knyga “300 prob
lemų su degtukais”. Daug keliauja 
kartu su žmona, daugiausia į Azijos 
kraštus. Singapūras - labai švarus 
miestas, bet įstatymai griežti - už 
narkotikų įvežimą mirties bausmė. Jo 
nuomone, dabar iš Lietuvos į Kanadą 
atvykstantys gyventi yra per mažai 
gavę “beržinės košės”. Apgailestauja, 
kad labai daug atvažiuoja “peckelių”. 
O jis tokių nemėgsta. Jo brolis Aloy
zas Montrealyje turi leidyklą, yra te- 
levizininkas.

istorikas hab. dr. A. Tyla pa
kvietė visus tylos minute pa
gerbti mirusius kraštiečius. Tri
jų dienų šventėje vyko įvairūs 
kultūriniai-pramoginiai rengi
niai. Anot Anykščių burmistro 
Sauliaus Nefo, norinčių progra
moje dalyvauti buvo gana daug, 
jie net varžėsi dėl teisės daly
vauti koncertuose. Kai kurie 
renginiai, nepaisant vasaros karš
čių, sutraukė pilnas sales žiūro
vų. Suvažiavimo proga išleista 
knyga. Šv. Onos atlaidai Šv. 
Mato šventovėje buvo įspūdingi 
gausiais dalyviais ir iškilmingu
mu. Visur dalyvavo Mississau- 
gos, Ont. anykštėnas Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas 
kun. Jonas Štaškus. Inf.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 47 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai” 
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai j anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. “TŽ” leidėjai

http://www.pljk.org
mailto:jankauskas@aol.com

