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Kas vadovaus?
Po vasaros atostogų prasideda vadinamoji žiemos 

sezono veikla. Veikėjų namuose padažnėja skambučių - 
šaukiami posėdžiai, susirinkimai, tariamasi, diskutuoja
ma. Didesnėse ir mažesnėse salėse vyksta įvairūs ren
giniai.

D
ŽIUGU, kad visa tai kasmet kartojasi, nesustoja 
jau ir jaunesniems pradedant vadovauti. Per dau
giau kaip penkiasdešimt metų išeivijoje išvaryta 
plati ir gili bei šakota veiklos vaga be jokių abejonių varo

ma ir toliau, kai ką papildant, pagerinant bei pritaikant 
prie gyvenamojo laikotarpio ir iš jo kylančių naujų porei
kių. Įsisiūbavęs lietuviškasis gyvenimas, kas tik jame ran
da savo vietą, patraukia ir senus, ir jaunus - taip viskas 
rieda tokia linkme, kokia ir tinka organizuotai visuome
nei. Veiklos sezonui prasidedant dažnai keičiasi vadovai. 
Vieni jų traukiasi pajutę, kad savo duoklę bendram labui 
atidavę, kiti nenori per ilgai užsibūti galvodami, kad 
“nauja šluota” geriau šluoja; treti - dėl įvairiausių kitų as
meninių ar neasmeninių priežasčių. Kas sužinos, kas su
skaičiuos - kiekvienas pasitraukiantis tik pats gerai žino 
kodėl. Šiais laikais, kurie tolydžio dėl visokių poveikių 
keičiasi, vadovaujančių pasitraukimas sukelia ir proble
mų. Kaskart vis sunkiau darosi surasti veikėjų, kurie labai 
noriai imtųsi vadovavimo darbo. Daugelis nori padėti, 
talkinti, patarti ar kaip kitaip veikti, tik ne vadovauti. Tai 
būtina šių dienų visuomeninėje veikloje. Atrodo, kad ge
riau sekasi tik finansinėms institucijoms, turinčioms pa
stovesnes valdybas, ir specialų, į jas nukreiptą plačiosios 
visuomenės dėmesį. O kalbant apie fondus ir jų darbuo
tojus net pajuokaujama, kad dalinti, skirstyti lėšas yra kur 
kas lengviau, negu jų prašyti ir gavus tinkamai panaudoti.

M
ANOMA, kad norinčių vadovauti daugiausia 
mažėja dėl šių priežasčių: vengia atsakomybės, 
kuri nėra atlyginama, nenorima susilaukti prie
kaištų bei viešai dėstomos kritikos, dažnai paryškinamos 

labai šališkomis įžvalgomis. Kas gi norės, dirbęs kiek ir 
kaip galėjęs, staiga atsidurti “kaltinamųjų suole” ir klau
sytis gandais bei plepalais apipintų išvedžiojimų, kurių 
autoriai dažniausiai yra eiliniai pasalūnai, taip ir laukian
tys ką nors piktesnio tarti prieš vadovavusius ar vadovau
jančius. Kai kurie asmenys sąžiningai priešinasi būti ren
kamais vadovauti, nes žino, kad tam turi per mažai įgimtų 
duomenų arba neturi jokios patirties. Yra betgi ir tokių, 
kurie sutinka jungtis į bet kokią visuomeninę veiklą su są
lyga, kad jie vadovaus. Kiek žmonių - tiek pasaulių! Ir 
kaip ten bebūtų, vadovų ir vadovavimo klausimas aktua
lus. Blogiausia, kai kas nors vadovavimo imasi prikalbė
tas, tarsi stumte įstumtas scenon, kurioje tegali atlikti tik 
paprasto statisto vaidmenį. Tada sąrašuose puiku - veik
loje baisu. Ir kas ką tokiais atvejais galėtų kaltinti? Užtat 
į organizacinę veiklą vis dėlto reikėtų rimčiau žiūrėti. Nė
ra dideli nuopelnai surasti pirmininką, sudaryti sąrašus, 
kad visos pareigavietės būtų užimtos. Ne to reikia veiklai. 
Tai žinoma ir matoma. Bet tai beveik visuomet daroma, 
kai jokios kitos išeities nebėra, kai vadovauti ir organi
zuoti sugebantys ar jau ir patyrimo turintys lieka nebepa
judinami pasyvūs stebėtojai arba tik pripuolami geros va
lios talkininkai. Šitaip ir susikuria paini padėtis. Valdybų 
sudarymas, vadovaujančių suradimas tampa kone pagrin
dine veiklos dalimi, o visa kita “kaip Dievas duos”. O ga
lime tikrai geriau tvarkytis. Daugiau esmės - mažiau for
malumo. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI ~j

Nauji operų sezonai
Montrealio operos 2001- 

2002 metų sezone bus statomos 
šešios operos. Sezoną pradės B. 
Britten (1913-1976) Peter Gri
mes (š.m. rugpjūčio 15, 17, 20, 
22 ir 26 d.d.); pagrindinėse 
rolėse John MacMaster, John 
Fanning, Pamela South. Sekanti 
bus G. Verdi (1913-1901) Na
bucco (lapkričio 3, 5, 8, 10, 14 ir 
17 d.d.) su Gaetan Laperierre ir 
Susan Neves. G. Verdi La Tra
viata su Gianna Corbisiero, 
Mark Hervieux ir John W. Avey 
vyks 2002 m. vasario 9, 11, 14, 
16, 20 ir 23 d.d. G. Puccini 
(1858-1924) Tosca su Susan Pa
tterson, Ernesto Grisales ir 
Christopher Robertson bus sta
toma 2002 m. kovo 9, 11, 14,16, 
20 ir 23 d.d. G. Donizetti 
(1797-1848) komiška opera 
L’elisir d’amore (Meilės eliksy
ras) su Helene Fortin, Joseph 
Wolverton, Thomas Hammons 
ir Daniel Mobbs užbaigs sezoną 
(2002 m. birželio 1, 2, 6, 8 ir 12 
d.d.) Prieš tai, 2002 m. balan
džio 24, 27, 29 ir gegužės 2, bus 
pasaulinė premjera Tobias Pi
cker (1954- ) operos Therese 
Raquin su Louise Guyot, Na
than Wentworth ir Diana Sovie- 
ro. Šią operą, kuri bus dainuo
jama prancūziškai, amerikietis 
kompozitorius T. Picker parašė 
pagal prancūzo rašytojo Emile 

Zola novelę apie sąžinės kanki
namus įsimylėjėlius XIX š. Pa
ryžiuje.

Opera Ontario, kurią jos 
meno vadovas Daniel Lipton 
suorganizavo prieš eilę metų 
Hamiltono (Ontario) Hamilton 
Place didžiojoje salėje (kuri ver
tai gali didžiuotis puikia akusti
ka), dabar jau išsiplėtė ir į Kit
chener (Ontario) Centre in the 
Square. Sekantį 2001-2002 m. 
sezoną žadama vėl statyti tris 
operas ir Popera - tai paties D. 
Lipton kadaise sulipdytas pava
dinimas populiarių operų arijų 
vakarui, kuriame dainuoja įvai
rūs solistai, dažnai vienas ar keli 
iš jų atsiradę netikėtai iš anksto 
nepaskelbus. Š.m. spalio 13, 18 
ir 20 Hamiltone ir spalio 26 Kit
chener bus G. Donizetti L’elisir 
d’amore su naujai kylančia pa
saulio arenoje torontiške ope
ros žvaigžde Isabel Bayrakda- 
rian. Popera bus lapkričio 29 ir 
gruodžio 1 Hamiltone ir lapkri
čio 30 Kitchener. Sekančių me
tų sausio 26, 31 ir vasario 2 Ha
miltone bei vasario 8 Kitchener 
bus W. A. Mozarto (1756- 
1791) Le nozze di Figaro (Figa
ro vestuvės). Ir trečioji opera 
bus gana retai kada statoma G. 
Bizet (1838-1875) Les pecheurs 
de perles (Perlų žvejai), balan-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Vilniaus Šv. Onos gotikinės šventovės 500 metų sukakties iškilmių pamaldos, kuriose dalyvavo daug tikin
čiųjų. Šalia jos - Bernardinų šventovė Nuotr. P. Kanevičiaus

“Jei galėčiau, nusineščiau Paryžiun... ”
Garsiajai Vilniaus Šv. Onos gotikinei šventovei 500 metų

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Vilniaus, Lietuvos (Euro

pos, pasaulio ir Užupio prie
miesčio...) gotikos šedevras 
švenčia 500 metų sukaktį. Istori
niuose šaltiniuose pirmą sykį jis 
įrašytas 1501 m. gegužės 22 d. 
popiežiaus Aleksandro VI privi
legijoje, duotoje Šv. Onai. Privi
legijoje minimas šventovės sta
tytojas Lietuvos didysis kuni
gaikštis Aleksandras (1460- 
1506), išreiškiamas troškimas, 
kad šventovė būtų gausiai lan
koma, rūpinamasi pastatu.

Dabartinė šventovės išvaiz
da beveik nepasikeitė nuo 1581 
m., kada ji Lvovo arkivyskupo 
D. Solikovskio, Vilniaus vaiva
dos M. Radvilos bei kardinolo 
J. Radvilos lėšomis buvo atsta
tyta po gaisro ir vėl pašventinta.

Vokiečio eilės
Plačiai žinomas Napoleonui 

priskiriamas prancūzų generali
nio štabo karininkų susižavėji
mas Šv. Ona: “Jei galėčiau, pa
siimčiau ant delno ir nusineš
čiau į Paryžių”. Kur kas mažiau 
žinomos (gal net visai nežino
mos per Pirmąjį pasaulinį karą 
sukurtos taip pat susižavėjimo 
kupinos vokiečių puskarininkio 
Karlo Bramerio eilės. Tikriau
siai matęs ne vieną Europos 
didmiestį, jis lyg įbestas sustoja 
prieš Šv. Oną ir prisipažįsta: 
“Visa, ką mačiau svetur, skęsta 
rūke, išlieki tik tu. / Gatvėse, 
aikštėse praplaukia daugelis 
veidų. / Išlieki tik tu ir tavo vei
das nepamirštamas. / Kas esi - 
tikrovė? / O gal pasaka ar 
sapnas”.

Pavojų bangose
Iki mūsų dienų Šv. Ona ne 

Seinų-Punsko srities Vygrių šventovė, tolimoje praeityje pastatyta 
vienuolių kamaldulių (“Aušra”, 2001 m. 13 nr.)

sykį rekonstruota, remontuota, 
tvirtinti apirę jos bokštai. Per 
Antrąjį pasaulinį karą, vokie
čiams traukiantis, ji vos nesu
griuvo. Tuomet nuo galingos 
vandentiekio sprogdinimo ban
gos ją, tarsi naivią į gatvę išbė
gusią , gražuolę, sulaikydama 
smūgį, išgelbėjo Bernardinų 
šventovė - rūsti, ori senutė. 
Gražuolės tik bokštai apiro...

O per kitą okupaciją jau bu
vo kasamasi po jos pamatais - 
tuomet ji tyliai kentėjo, virpėjo 
nuo nuolatinės vibracijos, sklei
džiamos netoli įsikūrusios Tie
sos spaustuvės, mašinų. Laimei, 
nebeliko nei senosios Tiesos 
spaustuvės, nei sprogdintojų.

Lietuvos vyriausybės nutari
mu 2000 m. Šv. Onos šventovė 
paskelbta kultūros paminklu. 
Prieš jį dabar paplatintas šali
gatvis, įklotos plytelės, panašios 
į senąsias, pasirūpinta hidroizo- 
liacija. Visa tai atlikta ne be A. 
Zuoko, dabartinio mero, palan
kumo Šv. Onai, jo pastangų, žo
džio laikymosi.

Sukaktuvių iškilmės prasi
dėjo per pačią šv. Oną - liepos 
26, ketvirtadienį. Įprastines va
karines Mišias aukojo vysk. J. 
Boruta, kun. E. Merkys ir kle
bonas kun. J. Morkūnas. Žmo
nių daug, pilna baltų gėlių lelijų, 
rožių, ramunių, petunijų - tikra 
vasaros pilnatvė. Per pamokslą 
vyskupas kėlė šeimos reikšmę, 
labai svarbią ir šiandien, jos įta
ką visuomenei, valstybei.

Paroda bibliotekoje
Kitą dieną, liepos 27-ąją, 

Mokslų akademijos bibliotekoje 
10 vai. atidaryta sukakčiai skirta 
knygų, nuotraukų, senų rank

raščių, planų paroda. Bibliote
kos direktoriaus pavaduotojas 
P. Saudargas pasidžiaugė, kad 
saugyklose pavyko rasti nemaža 
medžiagos. Be literatūros lietu
vių kalba - garsiųjų V. Drėmos, 
M. Vorobjovo veikalų, leidiniai 
rusų, lenkų, vokiečių kalba. Bu
vo čia ir X vokiečių armijos 
1918 m. išleista V. Jėgerio kny
ga apie Šv. Onos ir Bernardinų 
šventovių ansamblį su cituotu 
tokiu retu K. Bramerio eilėraš
čiu. Surasti taip pat Šv. Onos 
inventorius - surašytas 1862 m., 
XIX a. vidurio Šv. Onos ir Ber
nardinų šventovių vizitacijos 
aktai.

Klebonas kun. J. Morkūnas, 
pasvarstęs apie žmogaus ir Die
vo santykį, teigė, kad tiesiausiai 
j Dievą nuveda gotika (be baro
kinių vingių, užkampėlių...) Pa
dėkoja bibliotekai už dėmesį su
kakčiai, apdovanojo šv. Onos 
medaliais, knygele rengėjus. 
(Malonaus, dailaus metalinio 
medalio autorius - dail. A. Ol- 
butas, o keraminio - kaunietis 
A. Mickevičius). Etnografė 
prof. A. Vyšniauskaitė prisimi
nė šv. Onos atlaidus vaikystėje. 
O, kokie jie buvo Elvite, kaip į 
juos važiuodavo brikais visos 
šeimos. Kalbėjo dar restaurato
rius P. Kanevičius. Apibendri
no, padėkojo bibliotekai vysk. J. 
Boruta. (Be saviškių, atidarymu 
pasidomėjo ir spaudos žmonės).

Antroji paroda
Po poros valandų, 12 vai. 

buvo atidaryta kita paroda Ber
nardinų šventovėje: Šv. Onos 
šventovės plytos, brėžiniai, isto
riniai dokumentai - planai, nuo
traukos. Jos autorius - minėtas 
restauratorius P. Kanevičius. 
Tikras, originalias plytas davė 
klebonas kun. J. Morkūnas. Ži
noma yra, kad statyboje jų būta 
net 48 formų, pagrindinių - 33. 
Statytojui iš tikrųjų reikėjo turė
ti lakią vaizduotę, karštą širdį ir 
talentingas rankas tokiai įvairy
bei išgauti. Dėl to ir žavėjosi 
prancūzai, lygindami Šv. Oną su 
savo Notre Dame.

Religinės iškilmės
Liepos 29, sekmadienį, 11. 

30 vai. iškilmingas Mišias auko
jo kardinolas A. J. Bačkis. Žmo
nių daugybė, pilna viduje (baž
nytėlė tokia nedidelė), netrūks
ta stovinčių lauke, kur negailes
tingai plieskia saulė - termo
metro stulpelis pakilęs virš 30°. 
Pamokslo tema taip pat sukak
tuvinė - apie šv. Oną, šeimą. 
Kad ji ir mūsų dienomis būtų 
graži, stipri. Paminėjo mamą, 
taip pat Oną, kuri, kol buvo 
stipresnė, aplankydavo savo glo
bėją.

Sekmadienio vakare, 17.30 
vai. vysk. J. Boruta apžvelgė su
kaktuvininkės istoriografiją su 
šventove susijusių kunigų gyve
nimą, aukojo Mišias. Tuo su
kakties renginiai baigėsi.

(Nukelta į 4-tą psl.)'

Įsigalioja chartos nuostatos
Lietuvoje nuo rugpjūčio 1 

d. įsigalioja socialinė Europos 
charta, kurioje įtvirtintos svar
biausios ekonominės, socialinės 
ir kultūrinės teisės, rašo ELTA/ 
LGTIC. Lietuva nuo šiol priva
lės kas dvejus metus pateikti 
Europos tarybai ataskaitas, kaip 
vykdomi įsipareigojimai. Lietu
vos seimas pataisytą chartą pa
tvirtino gegužės viduryje. Ją 
Lietuva pasirašė Strasburge 
1997 m. Ji tuo įsipareigojo lai
kytis chartos II dalies dvidešimt 
aštuoniuose straipsniuose.

Vienas iš įsipareigojimų yra 
minimalų atlyginimą padidinti 
iki 60% vidutinio atlyginimo - 
šiuo metu jis sudaro 44% viduti
nio atlyginimo. Kiti privalomi 
įsipareigojimai yra susiję su 
kiekvieno žmogaus teise į dar
bą, darbuotojų ir darbdavių tei
se jungtis į organizacijas, suda
ryti kolektyvines sutartis, dir
bančių vaikų ir paauglių ypatin
ga teisių apsauga ir pan.
Turto susigrąžinimas - šiemet

Rugpjūčio 3 d. Lietuvos sei
mas priėmė įstatymo Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamą turtą atkūrimo patai
sas. Pataisomis nustatyta, jog pi
liečiai, norintys atkurti tokias 
teises, atitinkamus prašymus 
privalo pateikti iki šių metų 
gruodžio 31d. Iki tos datos turi 
būti pateikti ir prašymai dėl pri
imtų sprendimų pakeitimo ar 
panaikinimo bei prašymai teises 
į grąžintą nuosavybę perleisti 
notariškai patvirtinta sutartimi, 
praneša BNS.

Dabar galiojančiame įstaty
me galutinis prašymų padavimo 
terminas nebuvo nustatytas. Pa
taisose taip pat numatoma, jog 
piliečiai, padavę prašymus at
kurti nuosavybės teises, bet ne
pateikę nuosavybės teisės bei gi
minystės ryšį su savininku pa
tvirtinančių dokumentų, tai dar 
galės padaryti iki 2002 m. liepos 
1 d. Kartu įtvirtinama galimybė 
žemės bendraturčių susitarimu 
žemę natūra grąžinti atskirais 
sklypais, tačiau jų padalijimo 
projektai turės būti rengiami 
šios žemės savininkų lėšomis 
pagal vyriausybės nustatytus 
vienodo dydžio darbų įkainius.

Apklausos rezultatai
ELTA/LGTIC praneša, kad 

visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro “Vilmorus” lie
pos 5-9 d.d. atliktos apklausos 
duomenimis, 63.5% apklaustų 
lietuvių iš visų politikų palan
kiausiai vertina Krikščionių de
mokratų vadą Kazį Bobelį. Ge
riausiai jų interesams atstovauja 
Algirdas Brazauskas 34.2% ap
klaustųjų nuomone. Jo populia
rumas išaugo 4.4%. Prezidentas 
Valdas Adamkus išlaikė antrą 
vietą jau trečią mėnesį. Kiti iš 
dešimties palankiausiai vertina
mų politikų yra Liberalų sąjun
gos vicepirmininkas E. Gentvi
las, seimo nariai - K. Prunskie
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Šv. Onos šventovė Vilniuje švenčia 500 metų sukktį 
Šimtametė kazimierietė

Sesuo Perpetua (Gudaitė), atšventusi savo 100-jį gimtadienį 
Kompartijos vaidmuo Lietuvoje

Atsiliepimas į straipsnį “Nauji pokyčiai Lietuvoje” 
Išryškinti tautos naikintojai 

Juozo Starkausko knyga “Stribai” 
Milijonai dolerių lietuvybei

JAV Lietuvių fondas - stambiausias lietuviškų reikalų rėmėjas 
Lietuva buvusio vilniečio akimis 

Atostoginiai įspūdžiai aplankius krašto žymesnes vietoves 
“Tarp rūpesčių ir vilties” 

Nauja Juozo Kojelio išleista knyga 
Daina ir giesmė Mažojoje Lietuvoje I 
Klaipėdos krašto lietuviškų chorų veikla

nė, Č. Juršėnas, K. Glaveckas, 
R. Paksas, seimo pirmininkas 
A. Paulauskas ir krašto apsau
gos ministeris L. Linkevičius. 
Apklausos duomenimis, dabar 
Bažnyčia pasitiki 64.7% Lietu
vos gyventojų, o nepasitiki - 
12.2%. Pasitikėjimas ja per mė
nesį padidėjo 2%. Taip pat pa
didėjo skaičius gyventojų, re
miančių Lietuvos siekį įstoti į 
Europos sąjungą. Už Lietuvos 
narystę balsuotų 56.2% ap
klaustųjų - praėjusį mėnesį jų 
buvo tik 50.7%. Aiškios nuomo
nės šiuo klausimu neturi 23.2%.
Pritarė JAV ir Rusijos sutarčiai

Kaip skelbia ELTA/LG- 
TIC, Lietuvos seimas priėmė 
įstatymų pataisas, reikalingas 
“Mažeikių naftą” valdančios 
JAV bendrovės “Williams In
ternational” bei antros pagal 
dydį Rusijos naftos firmos “Ju
kos” sutarčiai įgyvendinti. Už 
akcinių bendrovių “Būtingės 
nafta”, “Mažeikių nafta” ir 
“Naftotiekis” pertvarkymo įsta
tymo pataisas balsavo 98 seimo 
nariai, susilaikė 9.

Priėmus reikalingas patai
sas seime, neeiliniame “Mažei
kių naftos” akcininkų susirinki
me rugpjūčio 6 d. sutvarkyti for
malumai dėl susitarimo tarp 
JAV ir Rusijos firmų. Užbaigus 
sutartį Rusijos firma “Jukos” 
Mažeikių bendrovei suteiks 75 
mln. JAV dolerių paskolą, už 
tokią pat sumą įsigis 26.85% 
bendrovės akcijų bei įsipareigos 
dešimčiai metų garantuoti naf
tos koncernui 4.8 mln. tonų naf
tos kasmet ir po 4 mln. tonų ek
sportuos per Būtingės termina
lą. Tuomet 26.85% “Mažeikių . 
naftos” akcijų valdys ir “Wil
liams”, vyriausybės dalis suma
žės iki 40.67%. “Mažeikių naf
tos” darbininkai surengtoje de
monstracijoje parėmė sutartį, ti
kėdamiesi, kad jos pasirašymas 
užtikrins nuolatinį žaliavos tie
kimą, pastovų bendrovės darbą 
ir ilgai lauktą didelius nuosto
lius šiais metais patyrusios įmo
nės modernizavimą.

Tarėsi teisėsaugininkai
Rugpjūčio 9-10 d.d. Vilniu

je posėdžiavo Lietuvos policijos 
ir Gudijos Gardino srities mili
cijos pareigūnai. Jie nustatė, jog 
kontrabanda gabenamos pre
kės, vogti automobiliai, nuolat 
iš vienos valstybės į kitą migruo
jantys nusikaltėliai yra opiausios 
Lietuvos ir Gudijos tesėsaugos 
pareigūnų problemos.

Susitikime pareigūnai apta
rė pernai spalio mėnesį pasira
šyto bendradarbiavimo susitari
mo rezultatus, pasidalino kovos 
su narkotikais, transporto va
gysčių nusikaltimų tyrimo prob
lemomis bei jų sprendimo bū
dais, susipažino su atskirų Vil
niaus miesto vyriausiojo polici
jos komisariato (VPK) padali
nių darbu. Gardino srities kri-

(Nukclta į 3-čią psl.)
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Šimtametė kazimierietė
Sesuo Perpetua, atšventusi šimtąjį gimtadienį, tebėra čikagiškio Šv. 
Kazimiero vienuolyno bibliotekos ir tautodailės muziejaus vedėja. Tai 

įstaigos, kuriose yra daug retų rodinių, kokių neturi nė Lietuva

EDVARDAS SULAITIS
Sesuo Perpetua - toks jos vie

nuoliškas vardas, pasaulietiškame 
gyvenime ji. vadinosi Gudavičiūtė- 
Gudaitė, š.m. birželio 25 d. atšven
tė šimtinę amžiaus metelių. Ir kas 
svarbiausia - dar veikli ir sveika. Ji 
dar ir šiandien yra Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno, įsikūrusio Čika
gos Marquette parko rajone, bib
liotekos vedėja (nuo 1976 m’.), pri
žiūri ir šio vienuolyno tautodailės 
muziejų. Abiejose šiose įstaigose 
yra apstu reto lietuviams brangaus 
turto.

Su sesele Perpetua teko kalbė
tis trumpai prieš jos šimtąjį gimta
dienį, .o taip pat ir tuoj po jo. Ji 
daug ką papasakojo, nes atsimena 
pačius seniausius laikus nuo pat 
praėjusio šimtmečio pradžios, kai 
formavosi jos lietuviškas nusiteiki
mas bei pašaukimas vienuolės gy
venimui.

Gimusi angliakasių rajone
“Mano gimtinė - Pensilvanijos 

angliakasių rajonas, kurame gyveno 
ir dirbo daug senosios kartos lie
tuvių. Mano tėvelis - Pranciškus 
Gudavičius iš Lydavėnų, o mamytė 
- Pranciška Černiauskaitė, kilusi iš 
Lazdijų parapijos”, - pradėjo pasa
koti apie praeitį šimtametė. “Jiedu 
susituokė Šenandoryje (Shenan
doah miestelis Pensilvanijoje) tada, 
kai ėjo kovos tarp lietuvių ir lenkų 
dėl Šv. Kazimiero šventovės. Neži
nau tiksliai, ar dėl tų kivirčų, ar ieš
kodami geresnių darbo sąlygų, tė
veliai netrukus išsikėlė į gretimą 
miestelį, irgi gausiai lietuvių apgy
venta - Mahanoy City”.

“Šiame saulės miestelyje jie su
silaukė pirmųjų penkių vaikų (iš vi
so turėjo net dešimt, o aš buvau 
penktoji iš eilės). Iš vyresniųjų se
sučių esu girdėjusi, jog šis laikotar
pis buvo labai lietuviškas. Po pen- 
kerių metų mūsų šeima išsikėlė gy
venti į N. Filadelfiją. Toje vietovėje 
brendau lietuviškoje dvasioje, nes 
tėvai buvo labai pamaldūs, o na
muose kalbėjosi vien lietuviškai. Jie 
gerbė visa, kas lietuviška, ir mus 
mokė iš Lietuvos atsivežtų tradici
jų, kurias jų tėvai ir protėviai ilgus 
laikus buvo išsaugoję”.

“Mus lankydavo ir lietuviškas 
laikraštis Saulė. Vieną skyrių (hu
moro) mes visada pirmiausiai skai
tydavome. Iš to laikotarpio gerai 
atsimenu lietuviškas vestuves, bu
dynes, gegužės mėnesio pamaldas 
namuose, rožančiaus giedojimą 
bažnyčioje ir kita. Apsigyvenus Fi
ladelfijoje lietuviškas nusiteikimas 
dar padidėjo, nes čia gyveno didelis 
lietuvis kultūrininkas, literatas, ku
nigas, klebonas Antanas Milukas. 
Jo klebonijoje buvo įsteigta lietu
viška mokykla, ir čia neblogai išmo
kau lietuvių kalbos. 1917 metais jau 
buvau kandidatė į Šv. Kazimiero 
seserų kongregaciją. Apie vienuo
les buvau nemažai girdėjusi iš kun. 
Antano Staniukyno pamokslų ir 
pažinčių su vienuolėmis, ypač po 
to, kai mario vyresnioji sesutė 
(Anastazija) 1909 m. įstojo į vie
nuolyną. Mane vienuolynas žavėjo 
tuo, kad jame buvo daug lietuviškų 
knygų, o mane skaitymas labai 
traukė. Vienuolyne pirmoji per
skaityta knyga buvo Palangos Juzė. ”

Studijavo ir Kaune
Šimtametės seselės gyvenimas 

yra išmargintas daugeliu svarbių ir 
nekasdieniškų įvykių. Vienas di
džiausiųjų jos gyvenimo reiškinių - 
buvo daugiau nei dvejų metų išvyka 
į Lietuvą, kur 1936-38 m. VD uni
versitete Kaune studijavo teologiją 
ir lituanistiką. Studijų dienomis ji 
daug keliavo po Lietuvą, pamėgo 
jos gamtą, augalus, pažino tauto
saką ir kt.

Grįžusi iš kelionės Amerikon ji 
savo ten įgytas žinias pateikė vie
nuolėms mokytojoms, ruošdama 
paskaitas ir kursus iš lietuvių litera
tūros, tausakos ir Lietuvos istorijos. 
1939-49 m. ji redagavo Šv. Kazi
miero akademijos (dabartinės Ma

rijos gimnazijos žurnalą - Aidus, 
dėstė lituanistiką toje mergaičių 
akademijoje, o vėliau Marijos gim
nazijoje bei Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo (Marquette parke) ir Švč. 
Marijos Nekalto prasidėjimo para
pijų (Brighton parke) lituanistinėse 
mokyklose.

Sesuo Perpetua kartu su talki
ninkėmis (kitomis VDU Kaune 
studijavusiomis vienuolėmis) per 
dvejų vasarų atostogas parengė ke
turias lietuvių kalbos Pratimų kny
gas keturioms pradžios mokyklos 
klasėms kazimieriečių vadovauja
mose mokyklose. 1951 m. paruošė 
ir išleido paskutinį vadovėlį - Tėvų 
dovanėlė.

Lietuvių tautodailė ir knygos
Jau ketvirtis šimtmečio sesuo 

Perpetua turi ypatingas pareigas: ji 
yra įpareigota rūpintis vienuolyno 
tautodailės skyriumi bei biblioteka. 
Apie tai ji mums štai ką pasakojo:

“Kai kas mane nuo jaunų die
nų vadindavo ‘knygų kirminu’ arba, 
kaip čia Amerikoje mėgstama saky
ti, hook worm. Įstojusi į vienuolyną 
1917 metais, jame radau nemaža 
lietuviškų knygų. Po vienuolyno 
steigėjo kun. Antano Staniukyno 
mirties jo turimos knygos papildė 
mūsų vienuolyno bibliotekos lenty
nas. Čia atsidūrė žurnalų Ateities, 
Draugijos, Dirvos, Šaltinio, Bažny
čios tarno, Tėvynės sargo ir kitų lei
dinių rinkiniai. Daug dėmesio bib
liotekai vėliau skyrė mūsų Motina, 
kurią dabar norima paskelbti palai
mintąja Marija Kaupaitė. Jos pas
tangomis knygų ir žurnalų gauda
vome iš Užsienio lietuviams remti 
draugijos (DULR). Knygų atsiųs
davo ir Vilniaus universiteto biblio
teka, dažnai ir pavieniai žmonės”.

Sesuo Pepetua bibliotekoje 
garbingoje vietoje laiko stambų vei
kalą Lietuvių kalbos žodyną. Vieno
je lentynoje yra išrikiuota 19 šio žo
dyno tomų ir ji girdėjusi, kad jau 
pasirodė paskutinis - 20-sis. Ir jai 
dabar rūpi, kaip šį tomą būtų gali
ma gauti. Vienuolė apie tai kalbėjo 
su dideliu užsidegimu ir atrodė, 
kad gavusi šią svarbią knygą, jau 
galėtų ramiai numirti.

Ji parodė ir vieną didžiulę kny
gą, kuri vadinasi Magnificat, - iš
leistą 1886 m. Italijoje, kaip vieną iš 
senesniųjų bibliotekos leidinių. 
Šiandien jai šiek tiek talkina sesuo 
Teresė, tačiau nežino, kas atsitiks, 
kai gerasis Dievulis ją pašauks pas 
save. “Tada gal ką nors iš Lietuvos 
atsiųs?” - pagalvoja sesuo Perpe
tua, nes tėvynėje yra amžiumi gero
kai jaunesnių kazimieriečių vienuo
lių (beje, Čikagoje iš maždaug 70 
dar gyvų kazimieriečių tik apie pu
sė dar yra darbingos).

Tautodailės muziejus
Beje, sesuo Perpetua papasa

kojo ir parodė vienuolyno tautodai
lės muziejų. Jis pradėtas kaupti 
1920 m. Tada penkios kazimierie- 
tės išvažiavo į Lietuvą ir įsikūrė Pa
žaislyje. Jas palydėjusi Motina Ma-

Šimtametė kazimierietė sesuo Perpetua, čikagiškio vienuolyno 
bibliotekos vedėja Nuotr. Ed. Šulaičio

Kompartijos vaidmuo Lietuvoje
Atsiliepiant j Vytauto Zubo straipsnį “TŽ” 30 nr. “Naujieji pokyčiai Lietuvoje”

JONAS DAUGĖLA
Dabartinę Lietuvos vyriau

sybę sudarė Algirdas Brazaus
kas. Šio naujo mūsų min. pirmi
ninko parinkimas ir jo sudaryto
ji vyriausybė susilaukė labai 
daug įvairių pastabų ir skirtingo 
įvertinimo. Šiuo klausimu pasi
sako ir V. Zubas (TŽ 30 nr.). Jis 
sako, kad terminas “buvęs ko
munistas” mūsų spaudoje yra 
vartojamas neapdairiai. Galbūt 
su tuo ir tektų sutikti. Juk taip 
neseniai, kai Brazausko bendra
mintį Juršėną kažkas pavadino 
“buvusiu komunistu” jis atšovė, 
kad jis nėra joks buvęs komu
nistas. Jis buvo, yra ir bus ko
munistas. O ir pats Brazauskas 
netaip jau seniai yra pasakęs, 
kad komunizmas jam yra lyg ko
kia kupra, kurios turbūt jis iki 
amžiaus galo neatsikratys.

Toliau V. Zubas sako, kad 
Lietuvos komunistų p-jos atsi
skyrimas nuo Sov. Š-gos komu
nistų p-jos turi būti laikomas 
“vienu iš pagrindinių taškų Lie- 
tuvos_ žygyje į nepriklausomy
bę”. Šitokiu V. Zubo įsitikinimu 
tenka stipriai suabejoti. Šia pro
ga reikia kiek giliau žvilgterti į 
Brazausko asmenybę.

Brazauskas yra gimęs dar 
pirmosios nepriklausomybės 
(1932) metais. Jo tėvas savo 
apylinkėje buvo žinomas tauti
ninkų ir šaulių veikėjas, dalyva
vo žemdirbių kooperatiniame 
judėjime. Tad šioje lietuviškoje 
aplinkoje savo vaikystę leido ir 
Algirdas. Bet užėjus komunis
tams įsijungė į komjaunimo or
ganizaciją ir buvo veiklus šios 
organizacijos veikėjas. O kiek 
vėliau jis įsijungė ir į LKP-ją.

Dalyvaudamas komunistų 
partijos veikloje ir dar eidamas 
įvairias gana aukštas pareigas, 
Brazauskas savo akimis stebėjo 
visus išvežimus, nekaltų žmonių 
žudynes, areštus... Jis ne tik ste
bėjo, bet ir turėjo daugiau ar 
mažiau šioje veikloje dalyvauti. 
Tačiau iki šiol jis niekur ir jokia 
proga nėra šios savo veiklos ap
gailestavęs. Jis net ir Lietuvos 
pavergimo nėra viešai pripaži
nęs. Ir net keliomis progomis 
kalbose ir spaudoje bolševikme
tį yra pavadinęs “kitokiu Lietu
vos valstybinio gyvenimo laiko
tarpiu”.

Kai kas tvirtina, kad Bra
zauskas išsirūpino iš Gorbačio
vo leidimą viešai giedoti Lietu
vos himną, iškelti Lietuvos tri
spalvę. 1987-88 m. Gorbačiovas 
pradėjo naują “perstroikos” 
vardu pavadintą politiką. Šia sa
vo nauja- politika jis bandė šiek 
tiek sudemokratinti Sov. S-gos 
komunistų partiją. Bet, deja, 
vos pradėjo vykdyti šią naują

rija po metų sugrįžo Amerikon su 
pilna skrynia įvairiausių audinių ir 
medžio drožinių. Kitos vienuolės 
vėliau iš Lietuvos irgi parsivežė 
juostų, staltiesių, rankšluosčių. 
1935 m. antrą kartą tėvynėje viešė
jusi Motina Marija jau sugrįžo su 
dviem skryniom, pilnom tautodai
lės. Iš 1938-39 m. vykusios pasauli
nės parodos Niujorke, kur buvo 
Lietuvos paviljonas, gauta Vargo 
mokyklos skulptūra, trys vitrinos, 
kėdžių, keramikos.

Nemažai rodinių susilaukta iš 
Vokietijos lageriuose gyvenusių pa
bėgėlių lietuvių, kuriems ten siųs- 
davome maistą, o jie atsilygindavo 
lietuviškais dirbiniais. Ir visą laiką 
šis muziejus didėja, nes gaunama 
įvairių naujų rodinių.

Sesuo Perpetua viską aprodė, 
paaiškino, nes, kaip matėsi, ji iš at
minties viską žino. Jai nebereikia į 
jokius sąrašus žiūrėti ar kur nors 
tikrintis. 

programą, staiga sudrebėjo ir 
Raudonojo Kremliaus pamatai. 
Šį drebėjimą turbūt pirmieji pa
juto lietuviai, ir mūsų žmonėms 
nušvito išsilaisvinimo iš komu
nizmo vergijos viltys.

Lietuvoje išsilaisvinimo ko
vą pradėjo mūsų istorinis pa
triotas Vytautas Landsbergis. 
Jis savo ištikimus patriotiškai 
nusiteikusius draugus subūrė į 
Atgimimo Sąjūdį ir pradėjo pra
dinę veiklą atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Po pusės 
šimtmečio žiaurios vergijos 
tūkstantinė minia Vingio parke 
iš širdies gilumų vėl užtraukė 
Lietuvos himną. O milijoninė 
baltiečių minia gyva grandine 
nuo Vilniaus iki Talino apjuosė 
Baltiją, ir ten skambėjo šių tau
tų himnai bei tautinės giesmės. 
Tačiau nei Brazausko, nei jo 
bendrų šiose miniose nebuvo nė 
kvapo.

Landsbergio vadovaujamas 
Atgimimo Sąjūdis pilnu greičiu 
pradėjo ruoštis Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui. Bet 
tuo pačiu metu turėjo įvykti ir 
nauji Aukščiausios tarybos rin
kimai. Ir šį kartą be komunistų 
partijos kandidatus galėjo siūly
ti ir kiti politiniai junginiai. Bra
zauskas labai gerai suprato to 
meto žmonių nuotaikas ir žino
jo, kad šiuose rinkimuose jo 
partija ne tik pralaimės, bet ir 
gali į tarybą neišrinkti net ir nė 
vieno atstovo. Tad išskubėjo į 
Maskvą šiuo reikalu pasitarti su 
savo draugu Gorbačiovu.

Jam pavyko Gorbačiovą įti
kinti, kad tik pasitraukusi iš 
Sov. S-gos LKP galėtų dar į 
Aukšč. Tarybą išrinkti bent ke
lis atstovus. Gorbačiovas su juo 
sutiko, manydamas, kad šis pa
sitraukimas yra laikinas ir nuo
taikoms kiek aprimus LKP vėl 
sugrįš į senąją komunistų šeimą. 
Kai Brazauskas mūsų žmonėms 
pranešė apie šias skyrybas jo 
populiarumas kiek pašoko, ir 
mūsų žmonės į tarybą išrinko 
keliolika komunistų. Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas V. 
Landsbergis. Jis ir nutarė se
kančiame tarybos. posėdyje pa
skelbti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo deklaraciją.

Bet tas pats Brazauskas taip 
neseniai dar kalbėjo: “Kuriame 
socializmą TSR sudėtyje. Jokio 
kito kelio nėra ir negali būti. 
Kraštutiniai lozungai išstoti iš 
Tarybų S-gos, paskelbti nepri
klausomą Lietuvą mums nepri
imtini” (Tiesa, 89.11.22.)

Bet reikia prisiminti, kad 
tuo metu į Vilnių dar buvo atva
žiavęs ir Gorbačiovas. Jis dar 
kalbino Landsbergį neskelbti 
nepriklausomybės, bet įjungti 
Lietuvą ir jo kuriamą nepriklau
somų valstybių s-gą. Taip pat 
paskelbimo išvakarėse ir JAV 
prezidentas George Bush ir 
Anglijos min. pirm. Thatcher 
susirišo su Landsbergiu ir pri
mygtinai jam siūlė atidėti Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mą. Bet Landsbergis jiems labai 
trumpai ir aiškiai atsakė - dabar 
arba niekad. Jis nuskubėjo į 
Aukšč. Tarybos rūmus ir savo 
tautai bei visam pasauliui pa

AtA
ROMUALDUI PRANEVIČIUI

netikėtai mirus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią už
uojautą jo tėvui MEČISLOVUI PRANEVIČIUI -

Stasė ir Vytautas Liuimos 
Jane ir Zenonas Mažonai 
Gerda ir Albinas Tarvydai

MYLIMAI SESUTEI IR SVAINIUI
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PAŠKONIAMS
Čikagoje iškeliavus amžinybėn, mūsų mielą
JADZYTĘ VANAGIENĘ ir jos šeimą bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

B. J. Akelaičiai K. Starkutienė
Z. J. Klevinai S. R. Petersonai
K. K. Kaknevičių šeima S. A. Petraičiai
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mirė 2001 m. rugpjūčio 11 d.
Nuoširdžiausia padėka VISIEMS atsilankiusiems 

laidotuvių namuose, užprašiusiems Mišias, gražias gėles, 
maldas šventovėje ir palydėjusiems velionį į kapines am
žinam poilsiui.

Dar kartą labai ačiū!
Liūdinti žmona Ida,
sūnūs - Ričardas, Viktoras ir 
brolis Anis su šeimomis

skelbė, kad yra atstatoma nepri
klausoma Lietuvos respublika, 
kuri tvarkysis demokratiniais 
pagrindais. Tada ir tos tarybos 
nariui Brazauskui nebeliko ki
tos išeities kaip tik pakelti savo 
ranką už šį pareiškimą.

Šis Brazausko mostas tur
būt ir sujaudino tauraus patrio
to, bet nepatyrusio politiko 
Landsbergio širdį. Jis tikrai pa
tikėjo, kad Brazauskas atsivertė 
į gerą kelią ir veiks nepriklauso
mos Lietuvos naudai. Tad jis jį 
drauge su jo bendraminte 
Prunskiene ir paskyrė vadovauti 
pirmajai naujai atstatytos nepri
klausomos Lietuvos vyriausybei. 
Ir tai turbūt buvo didžiausia V. 
Landsbergio klaida, dėl kurios 
jis ir šiandien dar kenčia. Bra
zauskui kiek vėliau atsivėrė du
rys į prezidentūrą, o šiandien jis 
demokratiškai išrinkto seimo 
valia patogiai įsitvirtino premje
ro kėdėje ir kasdien duoda pasi
kalbėjimus vietinės spaudos at
stovams, o be to turbūt gana 
dažnai pasirodo ir TV bei radijo 
programose.

Dabar turbūt ir būtų labai 
gera proga Brazauską aiškiai 
paklausti, kodėl jis, gimęs ir vai
kystę praleidęs laisvos Lietuvos 
kaime, patriotiškai nusiteikusio
je ir turbūt religingoje šeimoje, 
taip staiga susižavėjo komuniz
mu ir pasinėrė į ateistinį pasau
lį. Tikrai įdomu, kaip jis šį savo 
gyvenimo kelią paaiškintų ir pa
teisintų.

Teisingai V. Zubas sako, 
kad šiandien socialdemokratų 
partijos valdo daugumą kraštų. 
Bet jis klaidingai vertina švedų 
ir norvegų socialdemokratus, 
tvirtindamas, kad jie yra dau
giau palinkę į “kairę” nei Lietu
vos kairieji. Bet juk skandinavų 
socialdemokratai visada skyrėsi 
nuo kitų Europos soedemų vien 
tik dėlto, kad jie buvo daug de
šinesni ir daug artimesni libera
lams. Tad tik reikia džiaugtis, 
kad šiandien ir kitų Europos ša
lių soedemai, o ypač anglų dar- 
biečiai, yra laikomi daugiau vi
durio partijomis, kurios beveik 
nieko bendro neturi su senovės 
“tradiciniais” socialistais.

Niekur pasaulyje soedemai 
nesijungė su komunistais. To
kias jungtuves padarė tik Lietu
vos soedemai. Bet šias politines 
jungtuves nulėmė grynai gyvy
bės išlaikymo reikalas.

Andriukaitis pajuto, kad su
tvirtėjus Brazausko darbie- 
čiams, jie sekančiuose rinki
muose gali net nepasiekti rei
kiamos ribos, kad įkeltų bent 
kelis savo kandidatus į seimą. 
Vienintelė išeitis buvo jungtis 
su darbiečiais ir išgelbėti savo 
partijos gyvastį. O Brazauskui 
labai rūpėjo patekti į socialde
mokratų internacionalo organi
zaciją. Jis ir susijungė su social
demokratais, ir jo partija pradė
jo veikti kitu vardu. Tad jungtu
vės įvyko grynai “iš reikalo”.

Tad dabar šioje politinėje 
maišatyje belieka tikėti V. Zubo 
išvadomis: “Ir naujosios vyriau
sybės laukia buvusios koalicijos 
likimas”.

Gedimino kalno pilis Vilniuje, ant kurios nuolat plevėsuoja Lietuvos 
vėliava Nuotr. R. Puterio*

Išryškinti tautos naikintojai
DOC. BONIFACAS RŪTA

Neseniai geras bičiulis įtei
kė man ką tik pasirodžiusią kny
gą Stribai, parengtą mokslininko 
ir tyrinėtojo, istoriko Juozo 
Starkausko, surinkusio gausią 
archyvinę medžiagą Lietuvos 
gyvenotojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centre.

Tai veikalas apie pokario 
laikotarpio sovietinių represinių 
struktūrų, kolaborantų, stribų 
veiklą, vykdant tautos naikinimą 
ir Lietuvos laisvės kovotojų did
vyrišką pasipriešinimą. 613 psl. 
knyga parengta išgvildenus to 
meto išlikusius okupantų doku
mentus, operatyvinių darbuoto
jų ir stribų atmintines. Todėl šis 
veikalas nėra grožinis, meninis, 
emocinis, o mokslinis pokario 
laikotarpio lietuvių tautos at- 
plaišų-stribų, okupantų ir kola
borantų (partinių aktyvistų) 
veiklos rinkinys. Autorius ne
pretenduoja į užbaigtą represi
nių struktūrų analizę dėl dalies 
sunaikintų arba išgabentų į Ru
siją bylų. Mat juodas darbas vi
sada buvo bandomas nuslėpti 
sunaikinant, bet autoriui pavyko 
susisteminti stribų ir kolaboran
tų veiklos statistiką, paaiškinti 
jų nusikalstamą prigimtį, žemą 
mentalitetą, psichikos deforma
cijas.

Parodoma veikla ir kito 
represinio tuometinio organo- 
milicijos, kuri J. Stalino laikais 
kartu su stribais žudė partiza
nus, nes ji priklausė tai pačiai 
NKVD, vėliau MVD, MDV ir 
KGB struktūroms.

Šis patriotinis beveik 10 me
tų trukęs Lietuvos partizanų ka
ras su okupacine kariuomene, 
kuriai talkino tautos atplaišos, 
nusinešė tūkstančius mūsų sūnų 
aukų. Be to, buvo žalojamas 
tautos dvasinis ir moralinis gy
venimas, iškreipta žmogiškųjų 
vertybių skalė. Ir šiuo metu iš
plitusi girtuoklystė, moralinis 
palaidumas, nusikaltimai, nihi
lizmas yra ano meto deformaci
jos. Netgi kai kuriems laisvos 
tautos išrinktiesiems nebėra 
taurumo, padorumo, papras
čiausio gėdos jausmo, o dirbu
siems sovietinėse struktūrose 
būdingas lėkštas mąstymas, 
mankurtinis prisirišimas prie so
cialinės lygybės teorijos, neuž
mirštant savo gerovės kitų sąs
kaita.

Likusiai tautos daliai išliko 
baimės ir nepasitikėjimo sindro
mai dėl anuomet buvusių “stu- 
kačių”, “tolkačių” ir provokuo

jančių ' partinių “anekdočikų”. 
Dar daug kur yra išlikę prisimi
nimai apie savivaliaujančių girtų 
stribų gaujas, ypač kaimuose, 
kuriuos turėjai su šypsena mai
tinti, suvilgyti gerklę, nes gink
las kvailio rankose buvo jo tar
nyba.

Tvarkingų ūkininkų kaimui 
buvo negarbė turėti stribą, ta
čiau valsčiuje jie susiburdavo iš 
apsileidusių, prasigėrusių vieto
vių. Juk tarpukario žemės refor
ma visiems suteikė lygias gali
mybes. Pvz. Aukštaitijoje liku
sieji kaimo vietovėje gaudavo 
po valaką (20 ha) žemės ir po 
1.5 valako norintieji kurtis vien
kiemyje. Tačiau greitai nemaža 
dalis savo žemę pragėrė, apsilei
do, prarado varžytinėse, tapo 
vadinamais “varguoliais” arba 
miesto proletarais. Jie buvo pir
mieji komunizmo skleidėjai ir 
kiršintojai, ypač paribinėse vie
tovėse, o vėliau tapo žiauriais 
tautos nusikaltėliais. Matyt, ne
pilnavertiškumo kompleksas ga
li sukelti žiaurumo, sadizmo po
linkius, kurie reiškėsi stribų po
traukiu darkyti partizanų palai
kus viešose vietose, nekalbant 
jau apie plėšikavimus, girtuok
lystę, žudynes.

Išliko atmintyje stribų gau
jos, vedamos vadinamo liucipe- 
riaus - apsigaubusio ploščiumi 
raudonkalkio. Jie atklysdavo į 
mūsų sodžių krėsti sodų, reika
lauti maisto, alkoholio, o mes, 
vaikai, slėpdavomės už pečiaus, 
nes atmosfera būdavo įtempta. 
Tėtis slėpdavosi, motina drebė
dama, “maloniai” priimdavo 
svečius, o mes, išsigandę ilgų 
Šautuvų, verkdavome, kad grei
čiau išsinešdintų. Tuomet buvo 
ir trėmimų metas, todėl tėvai, 
turėję 25 ha, vakarais per trėmi
mų vajų slėpdavosi pas galulau
kių nuošalius kaimynus ir galbūt 
dėl to išlikome. Gąsdindavo 
kaimą prasigėręs stribas-bied- 
niokas su granata rankoje. Tuo
met visas kaimas užsidarydavo 
lyg išmiręs. Deja, šio žmogaus 
likimas nebuvo pavydėtinas. Jis 
sušalo glausdamasis ūkininko 
kluone žiemos metu. Jį palaido
jo tie patys kaimo žmonės, ku
riuos jis terorizavo.

Taigi tik moraliniu išsigimi
mu galima paaiškinti “stribiz- 
mą” perskaičius J. Starkausko 
knygą Stribai. Šioje knygoje su
sisteminta medžiaga turi ne tik 
mokslinę pažintinę vertę, bet ir 
yra pamokanti - tautos laimė 
kuriama savo triūsu.

mailto:tevzib@pathoom.com
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Lietuvos kredito unijos
RAMŪNAS STANKEVIČIUS 

Administracųos vadovas
1994 m. Kanados “Societe 

de developpement international 
Desjardins” (SDID) pradėjo 
CIDA ir ALF finansuojamą 
kredito unijų projektą, kurio 
tikslas buvo atkurti prieškariu 
veikusį Lietuvoje kredito koo
peratyvų judėjimą. Projekto I 
fazėje vadovauti buvo pakviesta 
ilgametė kredito unijos “Litas” 
administratorė Regina Piečai- 
tienė iš Kanados Montrealio.

Jau penkerius metus Lietu
voje veikiantį kredito unijų ju
dėjimą, stiprinantį kooperati
nius ir savitarpio pagalbos prin
cipus, stipriai remia lietuvių iš
eivija. Šiuo metu Lietuvoje vei
kia 40 kredito unijų, iš jų 33 yra 
susivienijusios į Lietuvos kredi
to unijų asociaciją. Daugiau nei 
pusė visų kredito unijų yra 
įsteigtos žemdirbių iniciatyva. 
Šios kredito unijos sukauptas 
lėšas efektyviai naudoja plėto
jant žemės ūkio, smulkaus ir vi
dutinio verslo sektorių ne tik 
kaime, bet ir kitose rajonų 
bendruomenėse.

Kredito unijų judėjimas 
sparčiai plečiasi: jau dabar Lie
tuvos kredito unijos vienija be
veik 8 tūkst. narių. Unijos yra 
sukaupusios 18 mln. litų indėlių 
ir išdavusios 13 mln. paskolų. 
Kredito unijų aktyvai vien nuo 
2001 metų pradžios padidėjo 
nuo 13.7 iki 21.2 mln. Lt.

Savaitė...
JAtkelta iš 1-mo psl. . 

minalinės policijos viršininko 
teigimu, Gudijoje narkomanija 
plinta, sulaikytos narkotikų 
siuntos rodo, kad kaip ir Lietu
va, Gudija yra narkotikų tranzi
to valstybė. Į Lietuvą taip pat 
plūsta kontrabandinis alkoholis.

Jungsis dešinieji
Vilniuje liepos pabaigoje 

posėdžiavo Demokratų, Nepri
klausomybės, Tėvynės liaudies 
partijų, Lietuvos laisvės lygos ir 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
koordinacinė taryba, kurią su
daro partijų pirmininkai arba jų 
įgaliotiniai. Si nusprendė, kad 
šių metų spalio 6 d. įvyks deši
niųjų jėgų jungiamasis suvažia
vimas. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos pozicija 
dėl jungimosi “nėra visiškai aiš
ki”. Į ją raštu kreiptasi, prašant 
sudaryti derybų grupę ir pradėti 
derybas dėl jungimosi. RSJ

Smagu irtis Neries upe ties Grigiškėmis Nuotr. V. Kapočiaus

AtA
LIUDAI PLEČKAITIENEI

Otavoje mirus, jos vyrą VLADĄ PLEČKAITĮ, 
sūnus - ARVYDĄ, ARŪNĄ, PETRĄ su šeimo
mis, brolį prel. BRONIŲ ANTANAITĮ bei gimi
nes Lietuvoje; taip pat ŠIURNŲ giminę - ALGĮ, 
LINĄ, GYTĮ, RYTĮ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia -

Elena Ališauskienė

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Tokiu tempu plečiantis ju
dėjimui, kredito unijos ne visa
da pajėgia patenkinti susidariu
sią paskolų paklausą, todėl aso
ciacija, atstovaudama kredito 
unijų interesus, kreipiasi į išeivi
jos lietuvius su pasiūlymu dėti 
terminuotus indėlius į kredito 
unijas Lietuvoje. Lietuvos kre
dito unijos siūlo pakankamai 
platų paslaugų spektrą - tai 
einamosios sąskaitos, įvairios 
taupomosios sąskaitos, termi
nuoti indėliai. Palūkanos, kurias 
moka kredito unijos, šiek tiek 
skiriasi atskirose kredito unijo
se, tačiau yra 2-4% aukštesnės 
nei komerciniuose bankuose 
(einamosios sąskaitos 1-3 %, 
taupomosios 4-7%, terminuoti 
indėliai 8-10%).

Nemažai užsienyje gyvenan
čių lietuvių jau ir anksčiau tei
raudavosi, kaip būtų galima įdė
ti indėlius į kredito unijas, ta
čiau faktas, kad indėliai kredito 
unijose neapdrausti, ne vieną 
sulaikydavo. Dabar galime pasi
džiaugti, kad nuo 2001 metų pa
vasario visi indėliai kredito uni
jose yra apdrausti valstybiniame 
indėlių draudimo fonde (iki 
10,000 Lt 100%, nuo 10,000 iki 
45,000 Lt 90%, pavyzdžiui, lai
kant 45,000 Lt indėlį ir kredito 
unijai bankrotavus, bus atgauti 
41,500 Lt, o laikant 10,000 Lt - 
bus grąžinta visa depozito suma).

Tikimės, kad atsiras nema
žai užsienio lietuvių, kurie no
rės paremti savo tėviškę, jos 
kaimą ne tik labdara, bet ir 
indėliais. Įdėjus terminuotus in
dėlius, Lietuvos kredito unijos 
galės išduoti daugiau paskolų 
unijų nariams. Išduotos pasko
los kaimo žmonėms bus didžiu
lis ramstis, nors dalele palaikan
tis Lietuvos žemės ūkį, smulkųjį 
verslą, suteikiantis pasitikėjimo 
savo jėgomis. Tokia pagalba, 
įdedant terminuotus indėlius, 
plėtos vietinės bendruomenės 
ekonomiką: padės tiek kredito 
unijoms, tiek žmonėms, kurie 
stengiasi dirbti visos Lietuvos 
labui.

Tikimės abipusiai naudingo 
bendradarbiavimo. Dėl papildo
mos informacijos maloniai kvie
čiame teirautis nurodytais tele
fonais, elektroniniu paštu arba 
apsilankyti internetiniame aso
ciacijos puslapyje http://www. 
lku.lt

Adresas: Lietuvos kredito 
unijos, K. Donelaičio g. 2-316, 
Kaunas LT-3000, Lithuania. 
Tel. (+3707) 20 96 37, faksas 
(+3707 20 04 54, e.p. alku@ 
lku.lt.

Palangoje. Tiškevičiaus rūmų sode Nuotr. V. Baliūnienės

Žvali partizanų ryšininkė 
Kaimo mergaitė Stefanija, Kaune baigusi mokslus, ištekėjusi už teisininko 
partizanų talkininko, pati tapo jų talkininke kovoje už Lietuvos laisvę ir 

sumaniai darbavosi ištisą dešimtmetį sovietmečiu
GIEDRĖ MILUKAITĖ
Stefanija buvo keturioliktas 

vaikas šeimoje. Viena jos sesutė 
mirė maža nuo traumos, visi kiti 
užaugo sveiki. Jos tėvas turėjo 
lenkišką šeimos gydytojo knygą 
ir buvo lyg kaimo gydytojas.

Dukrelė Stefanija nedidelė, 
guvi, ilgomis gelsvomis kasomis 
ir skaisčiai mėlynomis akimis į 
pasaulį žvelgė drąsiai ir troško 
mokslo šviesos.

Jos teta turėjo Kaune val
gyklą ir sutiko Stefaniją paimti 
savo globon, išleisti į mokslus. 
Taip, palikusi savo gimtąjį kai
mą, Stefanija atsidūrė mieste. 
Metai greit bėgo. Už tetos geru
mą ji laisvu nuo mokslo laiku 
mielai pagelbėdavo valgyklos 
darbuose.

Teta sąžiningai gamindavo 
maistą. Valgiai buvo skanūs, o 
ir kainos prieinamos, todėl atsi
rado nuolatinių lankytojų stu
dentų, mėgstančių pavalgyti 
kaip namuose gerų patiekalų. 
Jauną gražią gimnazistę, kartais 
betriūsiančią valgykloje, greit 
pastebėjo jauni vyrai. Taip ji su
sipažino su savo busimuoju, stu
dijuojančiu teisę.

Studentiškos vestuvės buvo 
kuklios, bet labai įsimintinos ir 
linksmos. Ėjo pilni meilės ir 
šviesių svajonių metai. Vienas 
po kito gimė keturi vaikai, bet 
šeima gyveno pasiturinčiai, mat 
Stefanija nebuvo išlepinta po
nia, nesamdė tarnaitės. Ji, pati 
prižiūrėdama vaikus, sugebėjo 
dar jiems prisiūti gražių drabu
žėlių ir, tetos patariama, dar ati
darė savo name nedidelę val
gyklėlę, kurioje maitinosi būre
lis nuolatinių klientų, daugiau
sia studentų. Jos vyro tėvai turė
jo gražų ūkelį, tai mažai ką 
mieste jiems reikėdavo pirkti iš 
maisto gaminių.

Bet nelemtas karas, bolševi
kų okupacija, sugriovė visą jų 
gyvenimą. Maža jų valgyklėlė 
buvo konfiskuota, dviaukštis jų 
namas taip pat pasidarė raudo
nosios valdžios nuosavybė. Te
ko bėgti iš savo namų, slapstytis, 
kad išvengtų Sibiro. Dažnai kei
tė gyvenamą vietą...

Jos vyras per vieną pažįsta
mą gavo darbą fabrike. Po kurio 
laiko gavo ir mažą valdišką bu
tuką vieno kambario ir virtuvės. 
Tačiau vyras, dažnai važinėda
mas į tėviškę, laisvu nuo darbo 
metu susipažino su partizanais 
ir pradėjo jiems gabenti šovi
nius, apavą bei kitus reikmenis.

Vienoje tokioje kelionėj la
bai sulytas peršlapo ir smarkiai 
susirgęs jau nepasikėlė, o Stefa
nija laukėsi penktojo... Vos pa-

! "Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį

į Jis mums duoda"

i Lougheed Funeral ;
Į Home s
į Žmonės, kurie atjaučia kitus į

I Sudbury Ontario 

laidojus mylimą vyrą, po kelių 
savaičių pagimdė sūnelį Mikutį.

Taip ji liko be jokio turto- 
mažame butelyje su penkiais 
mažyliais raudonųjų okupantų 
niokojamoje Lietuvoje.

Kaimynas našlys turėjo gra
žų nedidelį namelį su puikiu so
du. Dažnai jis Stefanijos vai
kams atnešdavo krepšį obuolių 
ar kriaušių, rudenį - daržovių, 
vieną kitą maišelį.

Geras žmogus buvo. O ir 
dailioji našlė į akį krito. Juk vos 
dvidešimt penktuosius buvo 
persiritus. Motinystė ją tik pa
gražino, tik sutaurino jos bruožus.

- Tekėk už manęs ir tavo 
vargai baigsis. Nereikės pas uoš
vius į kaimą kas savaitę važinėti, 
kad maisto parsivežtum. To
kiems mažiems vaikučiams rei
kia rūpestingos globos. Aš tau 
padėsiu juos užauginti, - tarė jai 
kartą kaimynas.

Padėkojo Stefanija tam ge
rajam žmogui už jo pasiūlymą, 
bet tekėti atsisakė, nes nenorėjo 
jam bėdos užtraukti, o pagalbos 
partizanams nenorėjo mesti, 
jautė šventą pareigą tėvynei, 
niokojamai bolševikinių budelių.

Kartą ji pasakojo mano 
mamai.

- Šventas buvo žmogus tas 
mano kaimynas, man pasipiršęs 
ir geros širdies... Bet aš tęsiau 
savo vyro žygius... Ar galėjau 
surišti savo likimą su nieko ne
nutuokiančiu apie mano kelio
nes į miškus?! Nebūtų jis leidęs 
man į tokius pavojus lįsti... O 
padėti partizanams reikėjo... 
Aš jaučiau, kad jiems esu labai 
reikalinga... Todėl viskam ry
žausi... Išvažiuodama pas parti
zanus su ryšuliais peržegnoda
vau savo vaikus ir karštai mels- 
davau Dievą leisti man vėl pas 
juos sugrįžti.

Vieną kartą einu pamiškės 
keliu, ryšuliais apsikrovus su su
vystytu mažiausiuoju sūneliu 
ant rankų... Kol visai mažas bu
vo, tampiau jį visur su savim, 
mažiesiems likusiems namie ne
patikėjau, nemokės prižiūrėti 
juk tokio lėliuko... taip keliau
jant paveja mane pusgirčių stri
bų vežimas, ir vienas jų kiken
damas šaukia:

- Kur keliauji, panaitėje, ši
taip apsiguzavus? Sėsk, pavėžė- 
sim, smagiau bus?!

Man šiurpuliai per nugarą 
nuėjo, kojos suakmenėjo, bet 
susitvardžiusi atsakiau ramiai:

- Einu duoneliaudama per 
gimines. Esu našlė, likusi su bū
riu vaikų mieste, tai taip ir 
vargstu... čia vyro giminių 
daug... uošvė padeda maistu. 
Kartais pasirenku miške grybų, 
uogų. Juk vaikams visko reikia.

- Cha, cha, cha, o tu graži 
bestija! Kam tau vargti? Mylėtis 
nemoki?! - subliovė vienas pus
girtis stribas paraudusiomis 
akimis.

- Lipk pas mus! Greičiau! 
Tarė kitas, laikantis vadeles, ap- 
siseilėjęs kreivu veidu stribas su 
dideliu randu per visą skruostą, 
sustabdęs vežimą. Iššoko dar su 
keliais bendrais iš ratų. Vienas 
stvėrė mano suvystytą vaiką iš 
rankų, kitas sumetęs ryšulius, 
šoko traukti į vežimą ir mane.

- O koks sunkus tavo tas ry
šuliukas! Bene švino ten privy- 
niojai?! - tarė stribas atiduoda
mas man kūdikį jau vežime.

- Taip privyniojusi esu, tik 
ne kokių geležgalių, o pieno 
bonkelių... Juk maisto kely ne
bus kur pašildyti. Pati nemaiti
nu... Be to, sau pasiėmiau 
“baklaškėlę”, kad šilčiau būtų...

Mat buvau užsikišus už vys
tyklų “baklaškę” naminės. Man 
ištraukus “baklaškę” iš vystyklų, 
stribų akys sublizgėjo, nuotaika 
pakilo.

- O tu visai nekvaila boba, - 
pagyrė vienas jų stvėręs man ją 
iš rankų ir pradėjo lakti, paskui 
atidavė kitam ir taip nukeliavo 
ratu per stribų gerkles skardinė 
“baklaškė” naminės. O aš širdy
je meldžiau Viešpatį, kad tik 
viskas gerai baigtųsi, kad nesu
uostų jie mano paslapčių...

- Eisiu čia pas vieną bobu
lę... Ožkelę ji turi, pienelio vai
keliui reikia parsivežti į miestą,
- pasakiau raudoniesiems ban
ditams, iš kurių jau keli knarkė, 
prisisiurbę iš mano “baklaškės”.

- Boba iš ratų, ratam leng
viau, - vaptelėjo apspangęs stri
bas, vis dar čiulpiantis iki pasku
tiniųjų lašų mano skardinę, ir 
pridūrė:

- Kitą kartą tokias tris įsi
suk į tuos vystyklus. Tai paūšim 
kokion pirkion įgriuvę, arba 
tiesiog pagriovy... Gal links
mesni būsim... Dabar tris paras 
iš eilės pyškinant be miego... 
Liaudies gynėjai visada pasiry
žę! - dar pridėjo pasididžiuoda
mas ir čia pat smarkiai nusižio- 
vaujęs knaptelėjo ir užsnūdo.

Važnyčiojantis arklį stribas 
sustabdė arklį sumurmėjo:

- Riskis greičiau iš vežimo,
- ir mestelėjo mano ryšulius 
žemei.

Aš, lyg paukštė, nejusdama 
svorio su savo Mikučiu glėby 
skriste išskridau iš to stribų gy
vatyno. Tą akimirką, man ro
dos, turėjau sparnus, nejutau 
savo kūno svorio. Toks neapsa
komas lengvumas ir tokia palai
ma apėmė mane, tarsi visai arti 
manęs būtų Viešpaties Šviesa! 
Begarsė malda prabėgo pro ma
no širdį. Žodžiai buvo nereika
lingi, nes tylioji malda buvo ga
lingesnė už juos ir skrido begali
ne padėka prie Aukščiausiojo 
Sosto.

Stribų vežimas nudulkėjo 
kažkur vieškelio link, o aš kiek 
palūkuriavus nuėjau sutarton 
vieton pas partizanus, kad ati
duočiau jiems taip reikalingus 
atvežtus šovinius, batus, unifor
mas ir kitką, sužinočiau ką 
jiems kitą kartą reikės atvežti.

Taip Stefanija kone visą de
šimtmetį buvo partizanų ryši
ninke. Kad užmaskuotų savo 
veiklą, ji aplinkiniams žmonėms 
veždavo iš miesto reikalingų 
daiktų, kurių kaimo parduotu
vėje nebuvo: kam medžiagų, 
kam kaliošų, kam kokio įran
kio... Dažnai kaimo moterėlės 
paprašydavo Stefaniją nupirkti 
kokį mažmožį mieste.

- Rodos, su tavim pasišne
kėjus ir gyventi lengviau, dan
gus šviesesnis atrodo, - sakyda
vo jai kaimo moterėlės ir už pir
kinius sumokėjusios, tai sūrį, tai 
dešros rinkelę, tai sviesto gaba
lėlį jai priedo pridėdavo.

Tekdavo Stefanijai vykdant 
užduotį iki siūlo galo peršlapti, 
sušalti, tampytis su nešuliais po 
miškus, raistus, žvyrkelius.

Dažnai jos kojos būdavo su
tinusios, mat peršalimai paken
kė inkstams, be to, tas nuolati
nis nešulių tampymas... Tačiau 
Stefanijos niekas neatbaidė nuo 
pasirinkto kelio. Ji, rodos, pa
miršo save. Tas begalinis atsida
vimas kovai už Tėvynės laisvę, 
švytintis iš jos sielos gelmių, ve
dė ją per pasirinktą sunkų kelią. 
Dievas jai padėjo visuose var
guose, nes ji turėjo Didelį Tikė
jimą!

Poringė apie partizaną 
Šiandieną jis, Alfonsas Juškauskas, legendinio 
Kalniškės mūšio dalyvis, turėjęs Pakalniškio 
slapyvardį, gyvena Skovagalių kaime Lazdijų rajone

Tikrą partizanavimą pradė
jo 1945 m. vasario pabaigoje. Jo 
vyriausias brolis Gediminas- 
Dragūnas, tarnavęs Alytaus I 
pulke, Birutės ulonų batalione, 
jau buvo partizanų gretose.

Ne vienas Alfonsas pasirin
ko partizano kelią. Su juo miš
kan išėjo dar du broliai ir svai
nis. Į partizanų gretas buvo 
lengvai priimti, kadangi Gedi
minas buvo žinomas kaip geras, 
drąsus partizanas. Po priesaikos 
gavo ginklus.

Būriui vadovavo Lakūnas. 
Būryje buvo 6 grupės po 30 ko
votojų. Alfonsas-Pakalniškis pa
teko Vanago kuopon. Kuopa 
turėjo gerą ryšininką - Vokietį. 
Jis turėjo radijo siųstuvą. Parti
zanus pasiekdavo tiksli informa
cija apie vietinių komunistų juo
dus darbus, kovotojai žinodavo 
kada ir kur turėdavo važiuoti 
stribai, kada buvo numatyta 
tremti ūkininkus. Daug žinių 
partizanamas suteikdavo prie 
miško gyvenęs eigulys, kurį stri
bai įtarė padedant miškiniams. 
Ne kartą teko partizanams sau
goti eigulio Kaduškevičiaus šei
mą nuo agresyvių Krosnos stri
bų, bandžiusių susidoroti. Parti
zanai laikėsi griežtos drausmės. 
Vadovybė turėjo žinoti, kur, ka
da eiliniai išeidavo ir kada grįš.

1945-ųjų gegužės 15-osios 
naktį dvi grupės buvo nusiųstos 
į Atesninkus, (Alytaus raj.). 
Partizanams buvo pranešta, kad 
naktį turėjo būti ištremti kaimo 
ūkininkai. Partizanai turėję su
trukdyti. Viena grupė budėjo, o 
kita ilsėjosi Krivickų kluone. Tą 
naktį sunkvežimiai neatvažiavo. 
Vos pradėjus švisti, kovotojai, 
tarp jų ir Alfonsas, skubėjo sto
vyklavietėm Pirmieji grįžę nieko 
neįtarė ir nepastebėjo. Tačiau 
vėliau atėjusius apšaudė čekis
tai. Partizanai neatsišaudė. Juos 
pasiekė pranešimas, kad supa
mas miškas. Vadas žvalgybon 
nusiuntė 3 partizanus. Grįžo tik 
du. Vieną priešas nukovė. Va
das greit sukvietė visus pasitarti, 
ką daryti: toliau slėptis ar kautis 
su gerai ginkluota gausia priešo 
kariuomene. Visi vienbalsiai nu
tarė kautis. Skubiai išdalyti 
šaudmenys. Kovotojams įsakė 
be atskiro įsakymo nešaudyti. 
Alfonsą paskyrė prie sunkaus 
kulkosvaidžio kulkosvaidininko 
padėjėju. Vadas paskyrė ir ant
rą, taip pat jauną, kariuomenėje 
netarnavusį padėjėją.

Vos spėjo aptarti mūšio 
taktiką, pasiskirstyti pareigomis, 
čekistai jau apšaudė stovyklą. 
Vadai įsakė trauktis į kalno 
aukštumą. Partizanai įsitvirtino 
kalno viršūnėje ir laukė įsaky
mo. Čekistai tuo tarpu jau už
ėmė stovyklavietę. Atidengę 
baisią ugnį, nepertraukę šaudy
mo, drebindami mišką ir žemę, 
okupantai slinko į kalną. Parti
zanų pusėje vyravo tyla. Prislin
kę netoli įsitvirtinusių laisvės 
gynėjų pagalvojo, kad šie pasi
duoda, ir miške nuaidėjo džiu
gus okupanto “ura”. Tuo metu 
suskamba partizanų vado įsaky
mas: “Ugnis”! Užvirė nenusa
komai baisus pragaras - garsūs 
sprogimai, ugnis, dūmai, me
džiai lūžta, šakos krinta. Kiek 
laiko tęsėsi mūšis, Alfonsas ne
žino. Tik jam pasibaigus viskas 
nutilo. Sklaidėsi dūmai ir atro
dė, kad pasaulyje nieko neliko 
gyvo. Vadams įsakius, greit par
tizanai perėjo į kitą kalną. Pra
sidėjo laukimas. Ištikimi ryši
ninkai, rizikuodami gyvybe, se
kė įvykius ir pranešė apie atvy

Kalniškės mūšio dalyvis partizanas ALFONSAS JUŠKAUSKAS prie 
paminklo Kalniškėje Nuotr. A. Urmanavičienės

kusias gausesnes priešo pajėgas. 
Partizanai gavo daugiau šovinių.

Čekistai, tikėjęsi lengvos 
pergalės, netekę daugybės ka
reivių, antrą kartą buvo atsar
gesni. Papildę gretas gausiai at
vykusiais, pradėjo antrą puoli
mą. Partizanai ir vėl arti prisi
leido priešą. Šįsyk mūšis buvo 
ilgesnis. Vėl ugnis, sprogimai, 
baisūs šauksmai, dūmai. Paskui 
vėl tyla, laukimas. Kovotojai pa
galvojo, kad puolimo nebus. Ta
čiau nutarė trauktis tolyn. Va
dui pranešė, kad yra atkirsti nuo 
ginklų sandėlio ir šaudmenų. 
Vadas nusprendė leisti daliai 
kovotojų bandyti kaip nors pra
siveržti ir gelbėtis.

Apsisprendę prasiveržti pa
liko šovinių atsargas. Kiti nuta
rė nesitraukti - kovoti iki pas
kutinio kraujo lašo. Alfonsas sa
ko, kad partizanai buvo išduoti, 
kadangi priešai žinojo kur šaud
menų, ginklų, sandėliai, kur 
bunkeriai. Partizanai nutarė 
prasiveržti. Keturi kovotojai, 
tarp jų Alfonsas ir jo brolis Pra
nas, išėjo į miško pakraštį. Eida
mi pastebėjo automatais gink
luotus priešininkus. Nepastebė
tiems pasisekė pabėgti. Priešais 
Prienų raistas, už jo plentas, o 
ten sovietų kariuomenė, grįž
tanti iš Vokietijos. Pasisekė 
įveikti ir šias kliūtis. Keturi ko
votojai nutarė pasidalyti į dvi 
grupes, kad mažiau būtų įtari
mo, ir eiti skirtingais keliais. Al
fonsas su savo broliu Pranu nu
tarė keliauti Šeštokų link. Ta
čiau kiek paėję suprato, jog yra 
pastebėti rusų raitelio. Brolis 
išėmė granatą ir nutarė susi
sprogdinti. Alfonsas pasakęs, kad 
spės tą padaryti, kai pasivys. Vie
na granata - jam, o kita - sau.

Dievo apvaizdos saugomi 
išvengė pavojaus. Užėjo pas gi
minaičius Liutkauskus. Šeimi
ninkas įleido į tvartą, uždarė 
duris. Po kiek laiko prisistatė 6 
kareiviai, pasiteiravo, ar nema
tęs dviejų bėgančių banditų. Gi
minaitis, gerai mokėjęs rusiškai, 
sakė matęs du vaikinus, nuėju
sius durpyno link. Rusai patikė
jo ir patraukė ta kryptimi.

Alfonsas teigia, kad pasku
tiniame kalne partizanai buvę 
apsupti, kareiviai šaudė, bet ar
tyn nėjo. Jie, grįžtantys iš Vo
kietijos, norėjo išlikti gyvi ir pa
siekti namus. Likę partizanai 
nusprendę iš apsupimo išeiti 
kartu. Rusai, pamatę partizanų 
pulką einantį į miško pusę, “ne
norėdami susišaudyti su partiza
nais, pakėlė rankas ir praleido. 
Taip jie išėjo iš apsupimo” - 
kalbėjo Alfonsas.

Narsiai kovėsi vado Lakūno 
žmona Pušelė. Dar mūšio pra
džioje ji retino priešo gretas. Įli
pusi į medį, stebėdama, kad ka
reiviai sustatomi rikiuotei, ji 
juos apšaudė iš automato. Daug 
jų nukovė ir sužeidė, bet priešo 
kulkos pakirsta pati negyva iš 
medžio iškrito.

Grįžo Alfonsas į namus, pa
sidarė slėptuvę, palaikė ryšį su 
miško broliais. Vietinis Skova
galių čekistas G. S. (dabar pasi
keitęs pavardę gyvena Šilutės 
rajone) atvedė čekistų būrį. 
“Lapkričio 27 d. apie 21 vai. 
areštavo mane ir brolį Gedimi
ną namie”, - sako Alfonsas. 
Tardė dvejus metus Lietuvoje ir 
Vorkutoje. Teisė pagal “osobo- 
je soobščenije”. Byla buvo neuž
baigta. Nieko neišdavęs, grįžo 
po 10 metų.

Pasakojimą užrašė -
Antanina Urmanavičienė
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TEIKS ŽINIAS POLICIJAI
Liepos mėnesį Policijos de

partamento Organizuoto nusi
kalstamumo tyrimo tarnybos nar
kotikų kontrolės valdyboje įvesta 
nemokama telefono linija, kuria 
gyventojai prašomi informuoti 
policiją apie įvykius bei nusikalti
mus, susijusius su narkotikų nele
galia apyvarta. Telefonu 8-800- 
20808 galima anonimiškai pra
nešti bet kuriuo paros metu. Poli
cijos pareigūnai atsiliepia tik dar
bo valandomis.

UŽSIENIEČIŲ STOVYKLOSE
BNS/LGTIC praneša, kad 

daugiau kaip šimtas užsienio lie
tuvių vaikų šią vasarą atostogauja 
tradicinėse švietimo ir poilsio sto
vyklose Lietuvoje. Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
kvietimu į stovyklas atvyko vaikai 
iš Gudijos, Lenkijos, Latvijos, Es
tijos, Moldovos, Gruzijos, Ukrai
nos ir Rusijos. Stovyklų tikslas 
yra suburti užsienio lietuvių vai
kus, supažindinti su Lietuvos isto
rija, etnokultūra, liaudies papro
čiais, suteikti galimybę pagilinti 
kalbos žinias. Konkurso būdu bu
vo pasirinktos didelę darbo su už
sienio lietuvių vaikais patirtį tu
rinčios stovyklos - “Liepsnelė” 
Giruliuose, Švietimo ir kultūros 
centro “Jaunimas vaikams” sto
vykla Palangoje ir Jaunimo inte
gracijos galimybių centro stovykla 
“Berželis” Birštone.
SUMAŽĖJO VAISIŲ EKSPORTAS

Šviežių vaisių eksportas iš 
Lietuvos beveik per pusę sumažė
jo šių metų pirmąjį pusmetį, paly
ginti su tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu. Importas sumažėjo 
beveik dešimtadaliu. Iki liepos 1 
d. iš Lietuvos išvežta 6,130 tonų 
šviežių vaisių. Obuolių eksportas 
išaugo 26%, išvežta 192 tonos uo
gų. Valstiečių laikraščio (nr. 58) 
žiniomis, daugiausia vaisių iš Lie
tuvos išvežama į Latviją, Estiją, 
Lenkiją, Rusiją, Gudiją ir Vokie
tiją, o daugiausia importuojama 
iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Italijos, Ispanijos, Izraelio, Belgi
jos bei Ekvadoro.

PIGIAU KŪRENTI ŠIAUDAIS
Lietuva nesunkiai šildymo 

tikslamss gali panaudoti iki penk
tadalio šiaudų ir taip sutaupyti 
daugiau kaip 27 mln. dolerių, ra
šo Valstiečių laikraštis (nr.58). To
ną mazuto, kurio kaina - viduti
niškai apie 100 JAV dol., atstoja 
2.5 tonas šiaudų. Šiaudais kaiti
nami katilai yra gaminami Lietu
voje - Klaipėdos rajone esančioje 
įmonėje UAB “Slengiai” ir Ute
nos akcinėje bendrovėje “Ume- 
ga”. Tokie katilai populiarūs Da
nijoje, kur sudeginama apie ket
virtadalį visų šiaudų. Didžiąją dalį

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Hamiltono Medžiotojų iržuklautojų klubas 
GIEDRAITIS

kviečia visus klubo narius su šeimomis, 
draugais bei pažįstamais į paskutinę šio sezono

<s. E u ž
š.m. rugsėjo 9, sekmadienį, 12 v.p.p.

KLUBO SODYBOJE
Bus įdomi LILIJOS TURŪTAITĖS programa

Klubo valdyba

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

pagamintų katilų AB “Umega” 
eksportuoja į Daniją. Lietuvos 
katilus taip pat perka Ukrainos, 
Rusijos ir Latvijos gyventojai. 
Pasvalyje naudojamais katilais šil
domos patalpos bei kaitinamas 
vanduo. Pasvalio savivaldybė ap
skaičiavo, jog lėšos, panaudotos 
tokiam šilumos sistemos pertvar
kymui, atsipirks per 5-7 metus.

PABRANGO VANDUO
Nuo rugpjūčio 1 d. Vilniaus 

miesto gyventojai už šaltą vande
nį moka 32.5% brangiau, o už 
karštą 10.4% daugiau, praneša 
BNS/LGTIC. Vilniaus miesto ta
ryba tokį sprendimą padarė lie
pos 25 d. Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija 
nusprendė bendrovės “Vilniaus 
vandenys” prašymą padidinti van
dens tiekimo ir nuotekų šalinimo 
bei valymo kainas. Šalto vandens 
kaina Vilniaus mieste nesikeitė 
jau trejus metus - nuo 1998 m. 
liepos.

LANKĖSI PB PAREIGŪNAS
Liepos 25 d. Lietuvoje viešė

jo Varšuvoje reziduojantis Pasau
lio banko atstovybės Lenkijai, 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai direk
torius Michael F. Carter. Jis ap
lankė Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkciją, domėjosi Klaipė
dos uosto ekonomine padėtimi. 
Lietuvoje didžiausias Pasaulio 
banko finansuojamas objektas yra 
Klaipėdos uosto įplaukos remon
tas, kuriam iš šio banko skirta 
35.36 mln. JAV dolerių, todėl pa
reigūnai tikrina, kaip tos lėšos 
naudojamos.

INFORMACIJOS CENTRAS
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

liepos 27 d. Palangoje atidarytas 
laikinas Europos informacijos 
centras šalia Palangos savivaldy
bės bibliotekos. Vasaros sezono 
metu veikiančiame centre gyven
tojai bei svečiai galės gauti infor
macijos apie Lietuvos rengimąsi 
narystei Europos sąjungoje. Or
ganizuojami turnyrai, kurių metu 
teisingai ir kūrybingai atsakiusieji 
į klausimus apie ES bus apdova
noti ES suvenyrais. Bus rodomi 
filmai apie ES ir jos plėtrą. Cent
ras steigiamas Europos komiteto 
prie vyriausybės iniciatyva kartu 
su Vertimo, informacijos ir doku
mentacijos centru bei Europos 
komisijos delegacija Lietuvoje. 
Nuolatiniai Europos informacijos 
centrai jau veikia 9 Lietuvos 
miestuose.

LIETUVOS MUŠEIKOS
Pasaulinei sveikatos organi

zacijai priklausančiuose kraštuose 
buvo atliktas tyrimas apie tai, ku
rių valstybių vaikai yra didžiausi 
ir agresyviausi peštukai mokyklo
se. L7Č/BNS/LGTIC žiniomis, po 
28 pasaulio kraštuose atlikto tyri
mo, kuriame dalyvavo 120,000 
penkiolikamečių moksleivių, pa
aiškėjo, jog daugiau kaip du treč
daliai Lietuvos penkiolikamečių 
skriaudžia kitus arba patys yra 
skriaudžiami. Pagal šį rodiklį Lie
tuva primauja pasaulyje. Antroje 
vietoje yra Vokietijos, trečiojoje 
vietoje - Šveicarijos gyventojų 
vaikai, ketvirtoje - Latvijos pen
kiolikamečiai. Mažiausiai agresy
vūs yra Švedijos, Anglijos ir Slo
vakijos paaugliai. RSJ

Brazilijos lietuvių atstovai iš Vila Zelina prie lietuviško kryžiaus 
garsioje krašto šventovėje Aparecida Nuotr. A. Rudžio

Lietuvos šokėjai pasaulio pirmenybėse
Gavome laišką iš žymiųjų 

Lietuvos sportinių šokių šokėjų 
- trenerių bei teisėjų Česlovo ir 
Jūratės Norvaišų, kurie praneša 
apie artėjantį pasaulio standar
tinių šokių čempionatą. Jis įvyks 
rugsėjo 8 d. Miami Beach mies
te, Floridoje. Čia pasirodys ir 
dvi Lietuvos poros, kurias treni
ruoja Norvaišos.

Tai 2000 metų Europos 
bronzos medalistai, antrieji pa
saulio lentelėje: Arūnas Bižokas 
ir Edita Dainiūtė, Donatas Vė- 
želis ir Lina Chatkevičiūtė - 
1998 m. pasaulio jaunimo čem
pionai. Beje, ši pora gerai pažįs
tama ir čikagiečiams lietuviams, 
nes jie šoko šių metų labdaringo 
“Vienos valso” renginyje Lemon- 
te gegužės 12 d. Taip pat juos 
buvo galima matyti per Čikagos 
lietuvių televizijos programą.

Šiose pirmenybėse viena iš 
teisėjų bus kaunietė Jūratė Nor
vaišienė, kuri laiške pažymi: 
“Būtų puiku, jeigu šias pasaulio 
pirmenybes galėtumėte parekla
muoti lietuvių tarpe ir juos pa
raginti, kad jie atvažiuotų į šias

90-tojo gimtadienio proga IGNĄ ŠAJAUKĄ (dešinėje) sveikina Vil
niaus krašto sąjungos išeivijoje pirmininkas B. SAPLYS, viduryje - V. 
ŠAJAUKIENĖ Nuotr. A. Benoto

St. Catharines, Ont.
Š.m. rugpjūčio 11 d. gražioje 

Heidelberg pokylių salėje St. Ca
tharines vietovėje per 70 susirinku
sių draugų, kaimynų ir pažįstamų 
atšventė Igno Šajaukos 90-tąjį gim
tadienį. Skambėjo linksma V. Povi
lionio ir V. Ramanausko šokių bei 
dainų muzika, liejosi šampanas, su
kosi poros, skambėjo “Ilgiausių 
metų” ir “Lietuva brangi”, sveikini
mai iš giminių ir artimųjų gyvenan
čių Lietuvoje bei visų ten buvusių 
linkėjimai sulaukti 100-tojo gimta
dienio.

Ig. Šajauka didžiąją savo gyve
nimo dalį pragyveno St. Catharines 
miestelyje, nuo 1948 metų aktyviai 
jungdamasis į bendruomeninę lie
tuvių veiklą, prisidėdamas visur, 
kur tik buvo reikalinga bet kokia 
pagalba. Įsisteigus Kanados lietu
vių sąjungai, Ig. Šajauka buvo iš
rinktas į revizijos komisiją. 1955 m. 
St. Catharines įsisteigus Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos skyriui, jis 
uoliai dalyvavo šios organizacijos 
veikloje. Kasmet buvo organizuoja- 
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SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

varžybas ‘pasirgti’.
Norintieji daugiau informa

cijų apie šias varžybas turėtų su
sisiekti su rengėjais: American 
Ballroom Company, P.O. Box 
453605 Miami, FL 33245-3605; 
tel. (305) 442-1288.

Česlovas ir Jūratė Norvai
šos yra medicinos gydytojai - 
pirmieji iš lietuvių šokėjų, gavę 
aukščiausius apdovanojimus šo
kių srityje Rusijoje ir kitur. Abu 
vadovauja Kauno sportinių šo
kių kolektyvui “Sūkurys”; nuo 
1965 m. organizuoja kasmet 
tarptautinį sportinių šokių kon
kursą “Gintarinė pora”. Jiedu 
yra apdovanoti LDK Gedimino 
IV-jo laipsnio ordinais. Česlo
vas yra Lietuvos aukščiausios 
kategorijos treneris bei tarptau
tinės kategorijos teisėjas, Lietu
vos sportinių šokių federacijos 
pirmininkas. Jūratė irgi yra 
tarptautinės kategorijos teisėja 
bei Lietuvos profesionalų spor
tinių šokių sąjungos narė. Ji no
rėtų šiose pirmenybėse žiūrovų 
tarpe pamatyti kuo daugiau lie
tuvių. E.Sulaitis

mi įvairūs renginiai, kviečiami teat
ro, šokių ir muzikos kolektyvai, ku
rie suburdavo šimtus lietuvių iš St. 
Catharines ir aplinkinių lietuvių 
telkinių. “Kai nuoširdžiai dirbi, tai 
ir rezultatai geri, - sako Ig. Šajau
ka, - todėl niekad nereikia bijot pa
aukoti savo laisvalaikio ir patuštint 
kišenes lietuvybės labui”. Paminė
damas Ig. Šajaukos darbus lietuvių 
bendruomenei, ypač Vilniaus kraš
to sąjungos St. Catharines skyriui, 
90-tojo gimtadienio proga jubiliatą 
sveikino minėtos sąjungos išeivijoje 
pirmininkas B. Saplys.

Vakaro pabaigoje į salę atne
šus didelį pyragą, sukaktuvininkas 
gražiai padėkojo visiems atvyku- 
siems jo pagerbti, o paklaustas, ką 
dar planuoja nuveikti savo gyveni
me, Ig. Šajauka pasakė: “Ką jaunas 
norėjau atlikti, dabar jau nebega
liu, todėl laisvalaiku daug skaitau,

Alida ir Petras Skučai (Burnaby, B.C.), atšventę 50 metų vedybinę 
sukaktį š.m. liepos 28 d. su savo gausiais artimaisiais

“Jei galėčiau, 
nusineščiau...”

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Praeities akimirkos
Dekanas kun. J. Morkūnas 

Šv. Onoje klebonauja 35 metus. 
(“Ji man kaip motina”). Prisi
mena nelengvus kelius, nueitus 
prašant leidimo vitražams (Jų 
tema - Lietuvos kryžiai raudo
nojoje audroje; autorius dail. A. 
Garbauskas). Tai buvo 1987 m. 
dar prieš 600 metų Lietuvos 
krikšto jubiliejų. Leidimu rūpi
nosi J. Glemža, klebono žemie
tis. Nuėjo jis pas anuometinį 
kultūros ministerį J- Bielinį. 
Piešiniai šiam patiko, bet leidi
mo duoti nesiryžo. Nuėjo po to 
pas L. Šepetį. Tam piešiniai taip 
pat patiko, ir jis leidimą davė.

Praėjusiai šeštąjį šimtmetį 
Šv. Onai, jos nuoširdžiam, rū
pestingam globėjui klebonui
kun. Jonui Morkūnui - kuo pa
lankiausios ateities. Te niekas 
nesikasa po pamatais, neardo 
bokštų...

ANDRIUS ČEPONKUS 
sėkmingai baigė Toronto universi
tetą (Engineering Science), įsigy
damas bakalauro (B.Sc.) laipsnį 
elektros inžinerijoje cum įaudė. 
Andrius užaugo Russell vietovėje, 
Ont., lankė Otavos šeštadieninę 
lietuvų mokyklą, dalyvavo “Kretin
gos” ir skautų “Romuvos” stovyk
lose. Baigdamas gimnaziją And
rius laimėjo daug premijų akade
minėje ir sporto srityse, taip pat 
gavo Kanados generalinio guber
natorius medalį už aukščiausius 
pažymius. Baigiamosios klasės 
vardu, jis skaitė savo parašytą atsi
sveikinimo žodį. Andrius dabar gy
vena Otavoje ir dirba Cisco Systems 
bendrovėje Kanata miestelyje. Jo 
tėvai Regina ir Benis, brolis Alek
sas, seneliai Birutė ir Pranas Čepon- 
kai bei visa šeima džiaugiasi jo pasie
kimais ir linki jam sėkmės ateityje.

Hamilton, Ont.
HAMILTONO AUŠROS VAR

TŲ parapijos choro vadovė Darija 
ir valdyba maloniai kviečia visus 
buvusius choristus ir naujus įsi
jungti į šios parapijos chorą. Pirmo
ji repeticija įvyks rugsėjo 6 d., 6 v.v. 
parapijos salėje. B.M.

Wasaga Beach, Ont.
MOTERŲ BŪRELIO valdyba 

rugpjūčio 8 d. posėdyje paskyrė po 
200 dolerių: Tėviškės žiburiams, 
Dvasinės pagalbos jaunimo centrui 
Klaipėdoje, “Tėvynės sąjungai”, 
“Vaiko tėviškės namams”, Vaikų 
dienos centrui Kaune, Tremtinių 
vaikaičių mokyklai (LN) Vilniuje, 
Mažosios Lietuvos mokykloms, 
Vilniaus krašto mokykloms, Kovai 
su vėžio liga Lietuvoje.

A. Vitkienė, 
pirmininkė

susirašinėju su įdomiais žmonėmis 
Lietuvoje ir išeivijoje, dalinuosi 
mintimis su kitais, auginu daržą ir 
sodą, o kartais dar ir žvejot nuva
žiuoju”. Neskubėdami skirstėsi sve
čiai, vis žadėdami sukaktuvininkui 
sugrįžti į jo 100-tąjį gimtadienį net 
ir be jokio kvietimo. Dalyvė

@ LIFŪ1VIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Seattle, WA, lietuviai balan
džio 21 d. Audijaičių namuose, 
Seattle mieste turėjo savo metinį 
bendruomenės susirinkimą. Jame 
išrinkta LB apylinkės valdyba: 
pirm. R. Mikšys, vicepirm. A. Lu
koševičius, sekr. G. Gylytė-Orrico, 
ižd. M. Juozapaitienė, nariai - I. 
Blekytė, D. Lapatinskaitė-Hagan, 
A. Vaičekonienė. I. Gaurienė pasi
liko valdyboje kaip buvusi pirmi
ninkė, o Z. Petkienė, valdybos gar
bės narė, atstovaus periodiniam 
bendruomenės leidiniui “Tulpė”. 
Šioje apylinkėje veikia Lietuvos 
dukterų draugija. Savo metiniame 
gegužės 6 d. susirinkime nutarė 
$150 paaukoti “Saulutės” organiza
cijai, besirūpinančiai našlaičiais 
Lietuvoje, $300 lietuvių mokytojų 
stipendijoms, $500 Vaikų globos 
namams Vilniuje, $500 neprigirdin
čių vaikų mokyklai “Adapta”, $500 
kunigo Saulaičio vadovaujamam 
švietimo projektui.

Brazilija
Į Sao Paulo miestą aplankyti 

savo draugų ir pažįstamų gegužės 
16 d. atvyko Jonas Dielinikaitis iš 
Amerikos, anksčiau gyvenęs ir dir
bęs šiame mieste kaip kompiuterių 
specialistas. Prieš 4-rius metus pus
metį gyveno Lietuvoje, o vėliau 
nuvyko į JAV-bes ir netoli Bostono 
įstojo į kunigų seminariją. Joje yra 
jau baigęs antruosius teologijos stu
dijų metus. Kitais metais bus įšven
tintas diakonu, o po vienerių metų 
ir kunigu. Jis yra buvęs Šv. Kazi
miero San Paulo mieste parapijos 
narys. Parapijiečiai tikisi, kad jų 
šventovėje J. Dielinikaitis galės pri
imti kunigo šventimus. Šiuo metu, 
lankydamas savo draugus jis padėjo 
kun. P. Rukšiui jo darbuose, ypač 
sutvarkydamas kompiuterius. Bir
želio 13 d. išskrido atgal į Ameriką 
tęsti studijų (“Mūsų Lietuva” 2001 
m. 7 nr.).
Australija

Sidnio mieste birželio 17 d. 
Latvių salėje Strathfield vietovėje 
įvyko Jungtinio baltiečių komiteto 
surengta į Sibirą trėmimo 60 metų 
minėjimo sukaktis. Salė prisipildė 
trijų tautybių žmonėmis, kviestais 
svečiais, tarp jų Australijos parla
mentarais, valdžios atstovais. Apie 
tragiškus įvykius kalbėjo Jungtinio 
baltiečių komiteto pirmininkė estė 
Tiiū Kroll-Smmul. Latvių liuteronų 
kunigas sukalbėjo invokaciją. Dau- 
giakultūrių reikalų ministeris Phil
lip Rudock pasakė ilgesnę kalbą, 
daug kartų dalyvavęs baltiečių pro
testo eisenose, minėjimuose ir ki
tuose renginiuose. Jis taipgi perda
vė ministerio pirmininko J. Howard 
kreipimąsi į baltiečius, prisimenant 
Sibirinių trėmimų aukas. Pagrindi
nė kalbėtoja buvo Estijos garbės 
konsule dr. M. Tohver, jautriai 
išryškinusi tris tautas ištikusią tra
gediją, pailiustruodama savo šei
mos ir artimųjų likimo pavyzdžiais. 
Koncertinėje dalyje pasirodė estų, 
latvių ir lietuvių chorai bei instru
mentalistai. Lietuviams atstovavo 
choras “Daina”, vadovaujamas J. 
Ankaus; atliko “Kur giria žaliuoja”, 
“Aš užmiršau” ir “Kur bėga Šešu
pė”. Liepsnojant trims žvakėms, 
sugiedoti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos himnai (“Mūsų pastogė” 2001 
m. 25 nr.).
Vokietija

Vokietijos lietuvių jaunimo są
jungos valdybos rengtas politinis 
seminaras įvyko gegužės 11 - 13 
d.d. Bonoje, Anabergo pilyje. Susi
rinko apie 30 asmenų. Diskusijoms 
pasirinkta tema - “Ar reikalinga iš

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A T LIETUVIŲ KREDITO
* /YA^Tv/Y KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.75%
180 dienų indėlius................... 2.75%
1 m. term, indėlius................... 3.20%
2 m. term, indėlius................... 3.60%
3 m. term, indėlius................... 3.75%
4 m. term, indėlius................... 4.10%
5 m. term, indėlius................... 4.50%
RRSP IrRRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. Ind...................................... 3.20%
2 m. Ind...................................... 3.60%
3 m. ind...................................... 3.75%
4 m. ind...................................... 4.10%
5 m. ind...................................... 4.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

eivijos veikla?” Toks klausimas bu
vo keliamas ir X Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje. 
Pastaraisiais metais lietuvių stu
dentų, atvykstančių į Vokietiją vie- 
neriems metams, skaičius didėja. 
Dauguma jų pasilieka ilgesniam 
laikui studijuoti. Ši nauja jaunų 
žmonių banga iškelia ir naujų klau
simų. Kartais pasigirsta balsų, kad 
Lietuvių jaunimo sąjunga nenorinti 
jų priimti į savo veiklą. Priešingai - 
kai kurie naujieji ateiviai patys ša
linasi nuo įsipareigojimų. Jaunimo 
sąjungos valdybos daugumą sudaro 
Vasario 16-tosios gimnazijos auklė
tiniai. Kartais įvyksta savotiškų ne
susipratimų. Pvz. Hamburgo lietu
vių jaunimas norėjo steigti savo 
sąjungą, nes nežinojo, kad tokia 
Lietuvių jaunimo sąjunga jau vei
kia. Dabar daromos visos pastan
gos naujuosius jaunus ateivius 
įtraukti į lietuvišką veiklą. Nauja 
sąjungos pirmininkė išrinkta ham- 
burgietė Vilma Remest-Fontes, ki
tos narės - Raimonda Andrikėnai- 
tė, Asta Baikauskaitė, Aiva Rauzai- 
tė ir Fausta Šimaitytė. Valdybon 
dar išrinkti: Klaus Žulys, Martynas 
Lipšys, Dovilė Masionytė, Daiva 
Kikutytė ir Vytautas Lemke, visi 
buvę Vasario 16-tosios gimnazijos 
auklėtiniai. Pirmasis didesnis dar
bas, laukiantis naujosios valdybos 
pastangų - baltiečių jaunimo suva
žiavimas lapkričio mėn. pradžioje 
(“Pasaulio lietuvis” 2001 m. 6 nr.).

Britanija
Londone gegužės 3 d. Kara

liškoje muzikos akademijoje įvy
ko Lietuvos ambasados, Lietuvos 
kompozitorių sąjungos ir akade
mijos pianistės T. Honma suorga
nizuotas renginys “Diena Vilniu
je”. Jame dalyvavo akademijos 
dėstytojai, Britanijos muzikai, 
įvairių valstybių diplomatai, stu
dentai ir Londono lietuviai. Jį 
pradėjo paskaita kompozitorius ir 
Lietuvos muzikos akademijos do
centas M. Urbaitis, apžvelgęs 
pastarojo laikotarpio Lietuvos 
kompozitorių kūrybą. J. Leitaitė, 
tarptautinių konkursų laureatė, 
atliko F. Bajoro, B. Katavičiaus, 
M. Urbaičio vokalinių kūrinių 
koncertą akademijos “Sir Jack 
Lyons” salėje. Aktorė A. Grego
rauskaitė skaitė lietuviškai S. Ge
dos poemos “Fuge XXI-tojo am
žiaus gamtovaizdžiai” ištrauką, 
prieš tai primindama, kad prieš 
klausantis lietuvių muzikos būti
na išgirsti lietuvių kalbą, o poema 
esanti apie muziką. Kamerinius 
V. Bartulio, F. Bajoro, O. Bala
kausko kūrinius atliko žymus bri
tų violočelininkas N. Haide, 
smuikininkas P. Shepard ir pia
nistė T. Honma (“Londono ži
nios” 2001 m. 1 nr.). j. Andr.

DFZUftf FOUR SEASONS 
KJZ/rln\ REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

PASKOLAS
Asmenines nuo..........10.50%
nekiln. turto 1 m........... 5.75%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

http://www.talka.net
mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com


Milijonai dolerių lietuvybei
Dar vienas JAV Lietuvių fondo milijonas lietuvybės reikalams
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A. ŠMULKŠTIENĖ

Pagrindinis ir stambiausias 
lietuviškų reikalų rėmėjas JAV 
Lietuvių fondas 40-taisiais savo 
gyvavimo metais vėl paskirstė 
vieną milijoną dolerių lietuviš
kam švietimui, kultūrai, jauni
mui. Apie tai buvo pranešta lie
pos 25 d. spaudos konferenci
joje.

Stasys Džiugas, LF atstovas 
spaudos reikalams, pasveikino 
visus ir pakvietė dr. Antaną 
Razmą, LF tarybos pirmininką, 
tarti žodį. Šis pranešė, kad lietu
viškiems reikalams LF iki šiol 
yra paskyręs 8,628,445 dol., o 
pridėjus prieš keletą metų pa
skirtus Lietuvai 1,150,212 dol. 
susidaro jau beveik 10 milijonų 
suma ($9,778,657).

LF v-bos pirm. Povilas Ki
lius pabrėžė informacijos reika
lingumą, priminė, kad kartais 
spaudoje kai kurie asmenys ne
tiksliai pasisako apie LF stipen
dijų skyrimą, o tai klaidina vi
suomenę ir studentus. Reikia ži
noti, kokia yra LF stipendijų 
skyrimo eiga, kokie sprendimai 
daromi skiriant priedines sti
pendijas, nes kiekvienas univer
sitetas turi eilę įvairių stipendijų 
programų ir kiekviena jų turi 
savo reikalavimus dėl priedinių 
stipendijų, kurias duoda LF.

Regina Kučienė, LF steigė
jo dr. A. Razmos vardo šiuome
tinės premijos skyrimo komisi
jos pirmininkė, pranešė, kad ko
misija, susidedanti iš prof. dr. 
V. Kelertienės, D. Bindokienės 
ir R. Kučienės (visos iš JAV) ir 

Lietuvių fondo stipendijų svarstymo posėdyje, iš k.: valdybos pirm. Povilas Kilius, pakomisės nariai - Sigita 
Balzekienė, Vaclovas Kleiza, Ramunė Lukienė, pirm. Kęstutis Ječius, Tadas Kulbis, Juozas Polikaitis ir LF 
tarybos pirm. dr. Antanas Razma

dr. D. Kuolio, dr. R. Motuzo ir 
prof. dr. E. Aleksandravičiaus 
(iš Lietuvos) nusprendė 25,000 
š.m. vienkartinę nedalomą pre
miją paskirti Vasario 16-tosios 
gimnazijai Vokietijoje. Iš viso 
buvo 14 paraiškų. Komisija po 
pirmo balsavimo pasidalino bal
sais lygiomis - po 3 už Vasario 
16-tosios gimnaziją ir už Lietu
vių Namus - vidurinę mokyklą 
Vilniuje. Vėliau dar kartą per- 
balsavus laimėtoja tapo Vasario 
16-tosios gimnazija.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Kęstutis Ječius padarė iš
samų pranešimą apie komisijos 
darbą ir paskirstytas sumas.

2001 m. Pelno skirstymo 
komisija įvertino 270 prašymų iš 
169 prašytojų ir 178 prašymus 
stipendijoms. Iš 169 prašytojų 
63 buvo iš JAV, 19 iš užsienio, 
87 iš Lietuvos; jie prašė beveik 
2,602,000 dol. O stipendijoms iš 
178 prašytojų buvo prašoma 
769,000 dol.

2001 m. LF tarybos buvo 
leista paskirstyti vieną milijoną 
dolerių. (Iš 2000 m. buvo likę 
15,501 dol., tai iš viso komisija 
galėjo paskirtyti 1,015,501 dol.).

2001 m. paskirstyta 906,850 
dolerių. 108.651 dol. liko nenu
matytiems ir skubiems prašy
mams; ši suma bus skirstoma 
š.m. rudenį.

Pelno skirstymo komisija 
turėjo ilgus posėdžius. Vienas 
stipendijų skirstymo posėdis 
truko beveik 11 valandų! Buvo 
apsvarstyti 178 prašymai. Iš gi
musių JAV buvo gauta 10 pra
šymų, paskirta 8 (9,100 dol.); iš 

asmenų su žalia kortele gauta 
25, paskirta 17 (13,300 dol.); iš 
studijuojančių su studento viza 
iš JAV gauta 20, skirta 6 (11, 
000 dol.); iš Vasario 16 gimn. 
gauta 8, paskirta 5 (23,200 dol.); 
iš UICC gauta 6, skirta 3 (7,500 
dol.); iš užsienio lietuvių gauta 
11, skirta 10 (7,250 dol.); iš lie
tuvių, studijuojančių užsienyje, 
gauta 75, paskirta 42 (37,850 
dol.); lietuviams, studijuojan
tiems Lietuvoje (tik tiems, kurių 
tėvai ar seneliai yra nukentėję 
nuo komunizmo) gauta 22, skir
ta 10 (5,000 dol.). Tai sudaro 
114,200 dol. sumą, o pridėjus 
stipendijas skiriamas iš LF 
esančių 10 fondų, kurios skiria
mos pagal fondo savininkų pa
geidavimus ir nurodymus - 29, 
990 dol. Iš viso stipendijoms pa
skirstyta 144,190 dol.

Pelno skirstymo komisijos 
paskutinis posėdis truko net 14 
valandų (su pertraukėlėmis). 
Visų prašymų nebuvo įmanoma 
patenkinti, nes didelė jų dalis 
neatitiko LF tarybos skirstymo 
gairėms bei JAV ir Illinojaus 
įstatymams, kurių LF taryba tu
ri laikytis. Be to, kaip ir papras
tai, nepakako lėšų.

Pelno paskirstymas pagal 
sritis: švietimui - 379,253 dol. (į 
šią sumą įeina ir stipendijos); 
kultūriniams reikalams - 160, 
900 dol. (menams - 67,500, 
mokslui - 93,400 dol.); visuo
meniniams reikalams - 366,697 
dol.

Studentams iš Lietuvos pa
skirta 91,340 dol., išeivijos stu
dentams - 52,850 dol. O pagal

Lietuvių fondo 2001 m. Pelno skirstymo komisija. Sėdi iš k.: Elena 
Skališienė, Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė, pirm. Kęstutis Ječius, 
dr. Ona Daugirdienė; stovi - dr. Vytas Narutis, dr. Vytautas 
Bieliauskas, Algirdas Ostis ir Aleksas Vitkus

institucijas ir paskirus asmenis: 
JAV LB-nei - 203,263 dol., 
PLB - 33,200 dol., Lietuvos mo
kytojams Vilnijoje ir R. Lietu
voje - 100,000; išeivijos spaudai, 
radijui ir TV - 60,000, vadovėlių 
premijoms - 4,000; PLC-rui - 
50,700; Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui - 44,020; Daina
vos stovyklavietei - 30,000; Va
sario 16 gimn. - 25,000; Jaun. 
centrui - 25,000; ateitininkams 
- 18,500 (iš jų 15,000 veiklai 
Lietuvoje paremti), skautams - 
18,300 (iš jų 15,000 veiklai Lie
tuvoje paremti); University of 
Washington Baltic Studies Pro
gram - 12,000; “Neringos” sto
vyklai - 10,000; A.P.P.L.E. - 10, 
000; Čikagos lietuvių operai - 
7,000; Galerijai - 6,300 (platinti 
knygas JAV ir Lietuvos biblio
tekose ir A. Kezioz J. Tamulai- 
čio dalyvavimui Čikagos/Vil- 
niaus “sister cities” parodose); 
Maž. Lietuvos fondui - 5,000; 
K. Donelaičio mokyklų knygai 
(J. Širka) - 5,000; LA Dramos 
Sambūriui - 4,000; Lituanus 
žurnalui - 4,000; University of 
Iowa Baltic studies seminarui - 
4,000; Dainavos ansambliui - 3, 
500; sportui - 5,500; vysk. E. 
Bertuliui - 3,000 (tikybos vado
vėliams įsigyti; St. Džiugui - 
3,000 (“Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo antologija 1945-1990”); 
Jėzuitų gimnazijoms Kaune ir 
Vilniuje - 3,000; Kybartų Jauni
mo centrui - 3,000; Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai - 3,000; Lie
tuvių rašytojų draugijai - 3,000; 
Punsko lietuvių kultūros na
mams - 3,000; Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui - 2,500 (liet, 
kalbos kursams paremti ir dar 

po 2,000 13-kai kitų institucijų, 
organizacijų ir asmenų.

P. Kilius dar pranešė, kad iš 
prieš porą metų gautų Miami 
lietuvių klubo pinigų, pagal jų 
prašymą ir nurodymą, LF v-ba 
paskyrė: “Vaiko vartai” org-jai 
10,000 dol. ir Lietuvių Namams 
Vilniuje - 15,000 dol.

Garbės kons. V. Kleiza dė
kojo Lietuvos vardu LF, kad ne
pamiršta Lietuvos, tikėdamasis, 
kad taip reikalingos paramos 
Lietuvai bus skiriama ir toliau. 
V. Kleiza dar sakė, kad LF nėra 
atsakinga už to ar kito projekto 
įvykdymą ar nevykdymą, bet 
prašytojai turėtų žinoti, kad LF 
stebi, kaip tie projektai yra vyk
domi. Tai išryškėja studentų 
prašymuose. Pvz. studentui, ku
rio pažymiai žemi, arba jis turi 
nedaug kreditų, stipendija gali 
būti sumažinta arba visai ne
duodama.

Buvo atsakyta į dalyvių 
klausimus. Dr. A. Razma sakė, 
kad bus svarstoma kaip padėti 
studentams, kad jie studijuotų 
Lietuvoje, o jei studijuoja užsie
nyje, kad baigę studijas grįžtų į 
Lietuvą.

A. Ostis pabrėžė: prašytojai 
turėtų žinoti, jog LF negali duo
ti pinigų - nuo mokesčių atleis
tų pinigų - org.-jai ar instituci
jai, kuri yra neatleista nuo mo
kesčių. Tai reiškia, kad LF ne
gali remti verslo, valdžios org- 
jų, negali duoti užsienio valsty
bei. Jei LF duoda Lietuvai, pvz. 
kokiai nors institucijai, tai duo
da pagal LF įstatus ir Internal 
Revenue Code ir turi žiūrėti, kad 
pinigai būtų panaudoti iki pas
kutinio cento paskirtam tikslui.

Seimo narys
Turbūt nedaug kas Š. Ame

rikoje žino, kad sėkmingiausias 
Lietuvos krepšinio lygos praėju
sio sezono žaidėjas Gintautas 
Šivickas yra ir Lietuvos seimo 
narys. Jis neseniai pasibaigusia
me sezone atstovavo Marijam
polės “Suvalkijos” ekipai, kaip 
to miesto komandos vadovas.

Šis 33 metų amžiaus krepši
nio profesionalas kasdien atei
davo į seimą, net ir tada, kai dar 
vykdavo krepšinio pirmenybės. 
Tik jam, kaip dviejų metrų ir 
dviejų centimetrų vyrui būdavo 
sunku kalbėti iš pakylos, nes ten 
mikrofonai padėti žemai ir jis 
dažnai turėdavo juos pakelti ant 
dviejų tuščių vandens stiklinių, 
kad nereikėtų labai susilenkti.

Dar prieš sezono pradžią 
buvo pažadėjęs iš “Suvalkijos” 
klubo vadovybės nebeimti jokio 
atlyginimo ir savo žodį tesėjo. 
Nepaisant dviejų darbų jis pa
siekė daugiau negu kitas Lietu
vos profesionalų lygos žaidėjas 
- tapo sėkmingiausiu krepši
ninku.

“Profesionalus sportininkas

Lietuvių fondo spaudos konferencijoje Lemonte šnekučiuojasi šio 
fondo veikėjas ir Lietuvos garbės konsulas Čikagoje VACLOVAS 
KLEIZA ir ALTV (televizųos) vedėjas ARVYDAS RENECKIS

Nuotr. Ed. Šulaičio

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,o.ls..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

- krepšininkas
seime - apskritai retas atvejis. 
Galbūt mano rezultatus aikštėje 
lėmė tai, jog per savaitę labai 
pasiilgdavau krepšinio. Į aikštę 
išbėgdavau kupinas jėgų ir noro 
atsipalaiduoti nuo įtampos sei
me. Bet tai neturėtų būti pa
vyzdys sportininkams, kaip lai
mėti daugiau taškų nesitrenira- 
vus”, - kalbėjo šis krepšininkas 
ir parlamentaras.

Iki šiol Šivickas yra atstova
vęs aštuoniems skirtingiems 
klubams. Jis du kartu tapo Lie
tuvos čempionu, žaisdamas 
Kauno “Žalgiryje”. Gintautas 
sportuoti pradėjo dar sovieti
niais laikais, kada paimtas į so
vietų armiją iš karto pateko į 
Maskvos ČASK antrąjį penke
tuką. Pusę metų bandė žaisti 
profesionalų komandoje Aust
ralijoje. Tada jis atstovavo Kau
no NECA, Vilniaus “Sakalų”, 
Alytaus “Alitos” ir pagaliau 
Marijampolės “Suvalkijos” klu
bams. Beje, sis krepšinio profe
sionalas atstovauja seime Nau
josios sąjungos frakcijai.

E. Šulaitis

Lietuva buvusio vilniečio akimis
Atostoginiai įspūdžiai aplankius Vilnių, Baltijos pajūrį ir kitas vietoves

KAZYS BARONAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Literatų kavinė
Skirtingai nuo 1992 m. šie

met Vilniuje neišgirdau lenkų 
kalbos, tačiau keletą kartų rusų. 
Įžūlūs tie ruskeliai, jie jaučiasi 
kaip Rusijoje. Paskutinį vakarą 
Vilniuje nutarėme praleisti “Li
teratų kavinėje” (joje Pr. Žiž- 
maras dvikovai metė pirštinę 
lenkui) priešais arkikatedrą. Ji 
uždaroma 12 vai. nakties, tačiau 
įėję trys augaloti ruskeliai pa
prašė rusiškai “vodočki”. Jauna 
šviesiaplaukė padavėja aiškino, 
kad už dešimties min. užeiga 
uždaroma. Nepadėjo jos žo
džiai, nes išgirdau tik rusų rei
kalavimą. Išėjome, tad pabaigos 
nežinau.

Tas pats Nidoje. Sėdėję ne
toli mūsų stalo ruskeliai garsiai 
kalbėjo ir juokėsi, valgė bran
gius patiekalus, pavalgę įsėdo į 
brangų “Audi” automobilį.

Lankytinos vietos
Gerai, kad brolvaikio šei

mai, jai esant Vokietijoje, nu
pirkome automobilį, nes “ant
roje jaunystėje” būtų sunku pės
čiomis ar autobusais keliauti iš 
vienos Vilniaus pusės į kitą. 
Gimnazijos laikais “juokai” bu
vo pasiekti Antakalnį, Žvėryną, 
Kalvariją ar kt. Vilniaus prie
miesčius. Dabar negalėjau įkop
ti į Gedimino kalną, o į Trijų 
kryžių - jau reikėjo įvažiuoti au
tomobiliu. Atnaujinti jie, nėra 
įvairių bjaurių rusiškų žodžių, 
vardų. Puikus bendras Vilniaus 
vaizdas.

Čia pat Lietuvos dailės mu
ziejus. Pirmame aukšte randami 
šie skyriai: 1. seniausieji krikš
čionybės istorijos Lietuvoje šal
tiniai, 2. Vilniaus vyskupija, 3. 
Žemaičių vyskupija, 4. Vilniaus 
katedros lobynas. Vien tik dėl 
pastarojo sk. rodinių būtinai 
reikia aplankyti muziejų. Einant 
į pirmą aukštą, panašiai kaip ei
nant į lėktuvą, reikia pereiti pa-

Lietuvos prezidentūroje. Iš 
kairės: jaunimo ir sporto reikalų 
referentas dr. R. Gaška, H. 
Baronienė, K. Baronas

tikrinimo duris, atiduoti foto 
aparatą. Patalpos vėsinamos, 
laikoma pastovi temperatūra, 
saugoja civiliškai apsirengęs po
licininkas, stambios durys, pa
našios į seifą.

Pagarba žuvusiems
Įspūdingas žuvusiems už 

Lietuvos laisvę paminklas Anta
kalnio kapinėse, prižiūrėti jų 
kapai. Visų žuvusių kryžiai juo
dos spalvos, tik L. Asanavičiūtės 
baltas. Lietuvos televizijos ir ra
dijo pastato sienoje Konarskio 
g-vėje dar ir dabar matomos šo
vinių žymės, netoliese kryžiai su 
įrašytom žuvusių pavardėm prie 
televizijos bokšto. Bičiulis, refe
rentas jaunimo ir sporto reika
lams dr. R. Gaška aprodė įspū
dingus prezidento rūmus, o Al
dona (pavardės nepasakė) - ar
kikatedros požemį.

Giedraičių miestelis
Giedraičiai - tėvų parapija. 

Jie susituokė jų šventovėje, 
krikštijo vaikus, kovojo už lietu
višką žodį ir giesmes su lenkuo
jančiais parapijiečiais (juos ska
tino aplinkiniai dvarininkai, jų 
tarpe Ruščicas, Vilniaus lenkų 
tapytojo Ferdinando Ruščico 
brolis).

Tėvai gausią šeimą maitino 
iš 7 ha labai nederlingos žemės. 
Motinai nusprendus persikelti į 
Vilnių, tėvai žemę išnuomojo 
pusbroliui. Likus Giedraičiams 
nepriklausomos Lietuvos pusė
je, žemė liko pusbrolio nuosavy
be. Vokiečių okupacijos 1915- 
18 m. ir 1941-44 m. tėvas pės
čias iš Vilniaus keliaudavo į 
Giedraičius (per 50 km), paso
dindavo daržoves, gaudavo iš 
motinos pusbrolio lašinių, svies
to. 1942 m. pavasarį einant į 
Giedraičius tėvą ištiko insultas. 
Gavęs telegramą, dviračiu nuva
žiavau į Giedraičius, atvežiau 
tėvą su motinos pusbrolio veži
mu į Vilniaus ligoninę, tačiau 
karo metu jokios pagalbos ne
sulaukėme. Ištiktas antro insul
to tėvas mirė 1943 m. sausio 25 
d. Šį kartą į Giedraičius važia
vau ne dviračiu, bet automo
biliu.

Vargingai atrodo Giedrai
čiai. Prieš šventovę “būdelė” su 
užrašu “Kavinė”, lauke stalas, 
prie jo susėdę keturi vyrai geria 
alų. Klausiu - kas iš jūsų pažįsta 
ar girdėjo Dragūnų (motinos tė
vas Dragūnas) ar Baronų pavar
des? “O, taip girdėjome” - atsa
kė visi vienu balsu. Jie išsisklai
dę po visą apylinkę. Vienas ran
ka nurodo vieną kryptį, kitas_ ki
tą. Užeinu į artimą namą. Šei
mininkė atsiprašo už netvarkę 
(vargingai gyvena), nieko negir
dėjo apie Dragūnų ar Baronų 
šeimas. Pasitarę su brolvaikiu 
nutarėme grįžti į Vilnių, kadan
gi paieškos būtų tikrai bergž
džios. Be to, artinosi vakaras.

Trakuose
Antrą kartą aplankėme 

Trakus, paskyrom visą pusdienį. 
Pietus valgėme karaimiškus, ka
raimų valgykloje. Užsukome į 
karaimų senas kapines. Tik ak
menys guli, neišskaitomi užra
šai, kiek toliau naujos karaimų 
kapinės. Kaip ir Vilniuje, taip ir 
Trakuose turistiniai Vokietijos, 
Norvegijos, Suomijos, Latvijos, 

Lenkijos autobusai.
Trakuose sutikau Vilniaus 

repatrijantus, dabar gyvenan
čius Vroclove. Gerą pusvalandį 
“plepėjome” įvairiom temom. 
Pajudinau dabartinius Vilniaus 
lenkų reikalus. Vieno brolis dar 
ir dabar gyvena Vilniuje Filare
tų g-vėje (pas jį ir apsistoję), 
moka lietuviškai, tarnauja vals
tybinėje įstaigoje. Visi gerai at
siliepė apie Lietuvą, Vilniaus 
gatves vardino lietuviškai, pri
dėdami prieškarinius lenkiškus 
pavadinimus, pvz. prie Gedimi
no prosp. - Adomo Mickevi
čiaus, J. Basanavičiaus - Pohu- 
lanka ir t.t.

Į Nidą
Kelionė į Nidą. Labai gera 

autostrada. Deja, važiuoti lei
džiama tik 110 km greičiu per 
valandą. Apsukame Kauną, iš 
tolo matosi aukšti namai. Karš
ta diena, troškulys bei noras ke
liems sumuštiniams verčia su
stoti užeigoje už Kauno. Užeiga 
gražiai įrengta, platus patiekalų 
pasirinkimas (deja, nebuvo di
džkukulių!) ir, palyginus su Vil
nium, pigu. Ne pirmą kartą bu
vau atpažintas kaip užsienio lie
tuvis, bet ir po 60 metų dar la
bai gerai... kalbantis lietuviškai.

Pasikalbėjau su užeigos sa
vininku, paklausiau, kiek jis mo
ka už užeigos “apsaugą”. Trum
pas atsakymas - 10% nuo pel
no. Jeigu nemokėsite? “Mano 
užeiga supleškės...” Kieno ran
kos - rusiškos ar lietuviškos, sa
vininkas nepasakė.

Graži mūsų Lietuva! Žalu
ma, gandrai, ežeriukai. Palygi
nus su Vokietija, pramonės ne
sugadinta Lietuvos gamta. Ne
pastebėjau prie autostrados nė 
vieno geltonuojančio ar be lapų 
medžio.

Štai ir Klaipėda. Netoli uos
to didelė “Philips Morris” įmo
nė, aptverta aukšta tvora, viršu
je net spygliuota viela. Įvažiuo
jame į “Žalgirio” keltą ir gal po 
15-kos min. jau esame Neringo
je. Iki Nidos apie 52 km. Pla
čiausia Nerijos vieta 4 km, siau
riausia - 400 m.

Neringos miestą sudaro ke
turios gyvenvietės: Nida, Preila, 

Pervalka ir Juodkrantė. Visas 
jas aplankėme, tačiau didžiausią 
įspūdį paliko Juokrantė su Ra
ganų kalnų. Keletą kartų Vokie
tijos televizijoje mačiau Nerin
gą, tačiau visai kitas vaizdas ma
tant ją “gyvą”, ypač pasiekus 40 
m. aukščio kopą (Avino kalną) 
nuo kurios į pietų pusę tęsiasi 
pilkųjų kopų ruožas. Iš šios ko
pos neužmirštamas vaizdas į 
Kuršių marias ir Baltijos jūrą.

Žavinti Nida
Esu atostogavęs Italijos, Is

panijos, Graikijos, Portugalijos 
vasarvietėse, tačiau jų negalima 
lyginti su Nida. Nesistebiu, kad 
kiekvienais metais vis daugiau 
Nidoje vasaroja svetimtaučių, 
kurių daugumą sudaro vokie
čiai. Nidoje yra evangelikų 
šventovė, šalia kapinės (švento
vėje 10 v.r. aukojamos Mišios 
katalikams).

Parduotuvėse, spaudos kios
ke, su vienos dienos pavėlavimu 
gaunami Vokietijos dienraščiai. 

K. BARONAS, TŽ bendradarbis, su dabartinės Lietuvos uniformuotais 
kariais Vilniuje

Deja, jų kainos astronomiškos: 
mano prenumeruojamo di
džiausio Vokietijos Miuncheno 
dienraščio Sueddeutsche Zeitung 
kaina yra 2 m. 20 pf., tuo tarpu 
Nidoje (ir taip pat Vilniuje) rei
kia “kloti” 15 Lt (1 m=1.70 Lt), 
o už bulvarinį Bild dienraštį, ku
rio kaina 80 pf. - net 8 litus. Pa
vėluosi - negausi. Jau ankstyvą 
rytą jie išparduoti.

Nepirkčiau, nes patenkintas 
buvau gausia lietuviška spauda, 
televizija, radijo žiniomis, tačiau 
“mano” moterys pageidavo ži
nių apie buvusio Vokietijos 
kanclerio H. Kohl žmonos savi
žudybę. Greičiausiai ir vokiečiai 
buvo susidomėję tuo pačiu rei
kalu lėktuvu į Palangą atskrai
dintais dienraščiais.

Į Karaliaučių
Vilniuje buvo kilęs sumany

mas aplankyti Karaliaučių, nes 
nuo Nidos iki Rusijos administ
ruojamos “Kaliningrado oblast” 
tik keli km (Karaliaučiuje buvau 
1944 m. rugpjūčio mėn.). Skam

bina brolvaikis į Rusijos amba- ■ 
sadą Vilniuje, klausdamas, kiek 
kainuoja viza į Karaliaučių Ka
nados bei Vokietijos piliečiams. 
Atsakymas rusiškai: sumokėjus 
60 dol. viza gaunama po dviejų 
dienų, sumokėjus 50 dol. po ke
turių. Vokietijos piliečiai turi 
teirautis Vokietijos ambasadoje 
Vilniuje. Nesuprantu ką turi 
bendro Vokietijos ambasada su 
Karaliaučiaus apygarda ir viza?

“Vytautai, - sakau brolvai
kiui, - vizą pasistengsime gauti 
Nidoje, nes juk iki sienos tik 2 
km.” Taip padarėme. Pasikalba
ma su simpatišku ir mandagiu 
Nidos užkardos lietuviu virši
ninku. Jis leidžia mums žygiuoti 
“niekieno žeme” (ji apie 100 m) 
iki Rusijos būstinės. Čia Vytau
tas rusiškai aiškina: “Aš Lietu
vos pilietis, mano dėdė Kana
dos. Norėtume gauti vizą, čia 
pat pasai. Būtume gal 12 valan
dų, nuvažiuotume tik į Kara
liaučių ir atgal”. Trumpas ruso 
atsakymas - “niet”. Vėl brolvai
kis aiškina kelionės tikslą, laiką. 
Antrą kartą dar griežtesnis 
“niet”. “Važiuokite į konsulatą 
Klaipėdoje” - paskutiniai jo 
žodžiai.

Toliau pastatytame auto
mobilyje nerimauja žmona ir 
svainė, galvodamos, kad mus 
suėmė rusai. Eidamas atgal pa
galvojau - gal kyšis padėtų...

Daugybė vasarotojų
Gražiai atrodo, ypač vakare 

apšviesta Nidos pakrantė, pla
tus šaligatvis, pilnas atostogau
jančių lietuvių ir svetimtaučių. 
“Tiršta” buvo Nidoje ir Palan
goje Mindaugo karūnavimo die
ną, nes išpuolė trys laisvos die
nos. Iš visos Lietuvos automobi
liai, pilnos valgyklos, pakeltos 
kainos.

Nakties metu plaukiojome 
didele jachta, toli skambėjo lie
tuviškos dainos. Atrodo, kad iš 
atostogaujančių pragyvena Ni
dos gyventojai. Už dviejų kam
barių butą su virtuve ir visais 
patogumais, per dieną mokėjo
me 200 Lt (50 dol.), kitur, išsi
kalbėjus su vokiečiais, kaina bu
vo 300 Lt.

(Nukelta į 6-tą psl.),

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Skambanti širdžių daina
Ji kyla iš dviejų moterų kūrybinių polėkių
ŽIVILĖ BALTE

Kaune gyvena dvi nuosta
bios moterys - Motina ir duktė. 
Rytais jas žadina saulės spin
duliai ir inkilėlyje prie lango įsi
kūrusių zylių giesmelės. Ligi va
karo skamba dviejų širdžių ne
tylanti daina.

Mamytė - Saulė
Mamytei Ksaverai Potocky- 

tei-Vaičekauskienei šiemet lie
pos 23 d. sukako 103 metai. Gė
lių žiedai ir gražiausi linkėjimai 
džiugino fiziškai silpną, bet švie
saus proto, skaidrios sielos Ma
mytę. Ji - geroji namų dvasia, 
spinduliuojanti šilumą ir meilę. 
Neveltui duktė Irena Janina 
Vaičekauskaitė ją vadina Ma
myte - Saule.

Ksavera Potockytė gimė 
1898 m. liepos 23 d. Kadarų kai
me, Papilio valsč., Biržų r. 
Anksti mirė motina, po to - tė
vas. Šešerių metų našlaitę ėmėsi 
globoti Papilio klebonas kun. 
Mykolas Prielgauskas ir jo pus
seserė dvarininkė Vanda Silves- 
travičiūtė. Pastaroji mergaite 
motiniškai rūpinosi, auklėjo, 
mokė siuvinėti, austi lietuviškas 
juostas. K. Potockytė augo me
niškoje aplinkoje. Klebonas bu
vo poetiškos sielos, rašė eiles, 
grojo fortepionu. Mergaitė tu
rėjo gražų lyrinį sopraną ir daž
nai dainuodavo solo svečiams, 
klebonui akompanuojant. Į kle
boniją atvykdavo poetas Kazys 
Binkis. Viename vakare jis pri
statė savo sužadėtinę Stasę 
Adomonytę. Iškilmėse dalyvavo 
rašytojas Balys Sruoga, akom
panavo K. Binkis, o Ksavera 
Potockytė, dainavusi dainą Ant 
marių krantelio, sulaukė gausių 
katučių. Užaugusi ji dalyvavo 
Papilyje K. Binkio įsteigtame 
chore.

Klebonui persikėlus gyventi 
į Skapiškį, vasaroti atvykdavo jo 
studijų draugas Maironis. Apy
linkių grožio įkvėptas čia Mai
ronis rašė Užkeiktą Skapiškio 
varpą. Vanda Silvestravičiūtė 
tapo jo poemos Jaunoji Lietuva 
veikėjos Vandos Juškaitės pro
totipu. Mamytei gyvai išliko 
šviesus poeto Ksavero Vanagė
lio ir kovotojo už lietuvybę dr. 
Domininko Bukonto atmini
mas. 1925 m. Ksavera Potockytė 
ištekėjo už Skapiškio tarnautojo 
Juozo Vaičekausko. Šeima susi
laukė dviejų vaikų - Irenos ir 
Povilo.

Užėjus sovietų okupacijai, 
prasidėjo Mamytės vargai ir 
skausmai. Teko bėgti iš Zarasų, 
slapstytis svetur. Vyrą suėmė 
1945 m. Po šešerių mėnesių jis 
mirė Vorkutos lagerio šachtose, 
kapas nežinomas. 1949 m. ten 
pat buvo įkalintas sūnus Povilas 
Vaičekauskas. Visa tai skausmu 
gulė, slėgė Mamytės širdį. An
tras skausmas aplankė, kai sū
nus Povilas išvyko gyventi už 

Atlanto su žmona, turinčia JAV 
pilietybę. Lietuvos tragedija pa
lietė ir Mamytę, bet jos nepa
laužė. Kad ir kęsdama skausmą, 
ji viską išgyveno, pasilikdama 
kantri, rami, dar labiau supran
tanti ir užjaučianti kitus. Savo 
lemtį ji priėmė, pasitikėdama 
Dievu, pilna meilės. Šeima se
niai buvo pasivedusi šv. Juozapo 
globai.

Tai Mamytės švelnios lietu
viškos dainos, pasakos įkvėpė 
dukterį, įliejo meilę kūrybai, 
poezijai, muzikai.

Duktė - poetė
Irena Vaičekauskaitė gimė 

1928 m. rugpjūčio 29 d. Skapiš
kyje, Kupiškio r. Mokėsi Jūžin
tuose, Imbrade, Zarasuose, 
Pandėlyje, buvo skautė. Jautri 
dvylikos metų mergaitė, įkvėpta 
gamtos grožio, Mamytės dainų 
ir pasakų, parašė pirmąjį eilė
raštį. Jos kūryba daugelį metų 
gulėjo paslėpta. Tik Mamytė 
apie ją žinojo, ji buvo pirmoji 
dukters poezijos klausytoja ir 
kritikė. 1964 m. L Vaičekaus
kaitė baigė Vilniaus Pedagoginį 
institutą. Įgijusi vokiečių kalbos 
specialybę, mokytojavo įvairiose 
Kauno mokyklose.

I. Vaičekauskaitės eilėraš
čiai spaudoje pasirodė tik Atgi
mimo metais. 1991 m. išėjo pir
moji jos poezijos knyga Vilties 
paukštė. 1994 m. išleistoje Sėlių 
krašto legendoje ji apdainuoja 
Lietuvos partizanų pokario ko
vas, tragišką krašto žmonių lem
tį. 1996 m. pasirodė knyga Ver
kiantis džiaugsmas, 1997 m. 
rinktinė vaikams Skambantis 
laivas.

Labai produktyvi, kurianti 
poetė 2000 m. išleido dar dvi 
eiliuotas pasakas vaikams Kalė
dos miške ir Sapnas girioje 
iliustravo dail. Aurelija Vaiče
kauskaitė 2000 m.

Smilgių vidurinės mokyklos 
mokiniai (Panevėžio r.) parengė 
Kovo 11-osios minėjimą tema 
Eilėraščiuose - Lietuvos skaus
mas, Dievo ir Tėvynės meilė. 
Apie šį renginį mons. Petras 
Kuzmickas poetei rašė: “Jūsų 
veikalėlis (Sėlių krašto legenda, 
aut. past.) buvo kartojamas tris 
kartus. Ir aš ten buvau. Ne 
vienas nušluostė ašaras”.

Poetės eilėraščiai lyriški, 
šviesūs. Tai nuoširdus atsivėri
mas Tėvynei, gamtai, religiniai 
išgyvenimai. Ta skambanti poe
zija jaudina skaitytojų širdis, ža
dina jose meilę Dievui, Tėvynei, 
gamtos grožiui:
Aš nežinau, kaip gimsta mano 

dainos.
Gal gegužės žalsvų akių šviesa 
Į širdį Viešpats iš dausų ateina?! 
Ir aš, dulkelė, švytinti visa 
Pavasario džiaugsmu ir mintimi, 
Kad Tu, o Viešpatie, su manimi! 
(Kai Tu su manimi)

Susirūpinimas Tėvynės da
bartimi ir ateitimi spinduliuoja

MED. DR. LEONARDAS 
POVILIŪNAS

Mirusio žmogaus palaikus 
stengiamasi izoliuoti nuo gyvojo 
pasaulio. Jie užkasami į žemę ar 
sudeginami krematoriume. Tai 
daroma, nes nepalaidoti ar ne
tinkamai palaidoti lavonai savo 
irimu arba patogeniniais mikro
bais teršia orą, dirvožemį, pože
minį vandenį.

Įvairios tautos savo miru
sius laidojo pagal savo papro
čius. Labiausiai paplitęs lavono 
užkasimas į žemę, o kai kur - 
deginimas.

Gilioje senovėje XI-IIIa. 
prieš Kristaus gimimą, o vėliau 
V-XIV a. po Kristaus gimimo 
lietuviai (turbūt ir prūsai) savo 
mirusius degindavo, o urnas su 
jų palaikais užkasdavo į žemę.

XIV a. pradžioje Dusburgas 
savo kronikoje pažymi, kad lie
tuviai ir prūsai savo kilmingus 
mirusius degina su jų žirgais, su 
jų vergais, su šunimis, su karių 
apranga, ginklais; nekilminguo
sius - tik su jų buities reikmeni
mis bei darbo įrankiais.

Istoriniai šaltiniai rodo, kad 
lietuviai iš prigimties buvo svei
ki ir tvirti, todėl tiko ne tik Prū
sijos kariuomenei, kaip geri rai
teliai, bet ir kariniam jūrų laivy
nui. Mirę ar žuvę jūrų kovose 
(pagal jūrininkų paprotį), laido
jami jūroje. k

Poetė IRENA JANINA 
VAIČEKAUSKAITĖ

KSAVERA VAIČEKAUSKIENĖ,
šiemet sulaukusi 103 metų

eilėraštyje Ką kalba bočių vėlės: 
Žvelgiu į plazdantį purve lapelį, 
Tėvynės skaistų rūbą mena jis... 
Ak! Nežinau, ar kas išskalbt jį 

gali,
Nors per dienas jį skalbtų, per 

naktis!
Iš nuostabos nuščiuvo net 

pasaulis.
Ak, Lietuva! Tu vėl keruos 

apgaulės!
Ypač šilti eilėraščiai parašy

ti artimiesiems: Mamytei - Sau
lei, broliui Povilui, jo dukroms 
Aurelijai, Laurai ir vaikaičiams. 
Mamytės gimtadieniui rašytos 
eilės dvelkia skaidriu džiaugs
mu, maldos įkvėptu:
Šio ryto skaidrų sielos džiaugsmą, 
Kurį maldoj aš suradau, 
Kaip Dievo dovaną brangiausią, 
Mamyte, dovanoju Tau.

Poetei svarbus artimųjų liki
mas. Ji labai rimtai rūpinasi 
lietuvių kalbos išlikimu, jos gro
žio, skambumo išsaugojimu. 
Irena Vaičekauskaitė knygos 
Sapnas girioje dedikacijoje ra
gina “nepamiršti Tėvynės Lietu
vos ir jos kalbos įstabios”. 
Kūryba talentingai rašytojai yra 
raiškos procesas, kuriam ji su
teikia grakščiai rimuotą meninę 
formą, suderintą su prasmingu 
turiniu. Lyriški I. Vaičekauskai
tės straipsniai spausdinami laik
raščiuose Tremtinys, Tėviškės 
žiburiai, XXI amžius, Dienovidis 
ir kt. Irenos Janinos Vaičekaus
kaitės pavardė įrašyta Lietuvių 
literatūros enciklopedijoje (Vil
nius, 2001).

Prasmingas dviejų moterų 
gyvenimas. Jį jungia širdžių šilu
ma ir puošia kūryba. Norisi pa
linkėti joms sveikatos, ištver
mės, ilgiausių metų ir Dievo pa
laimos.

Laidojimo (vok. Begrabnis) 
papročius Možojoje Lietuvoje 
vaizdingai aprašė (prieš daugiau 
kaip 100 metų) ilgą laiką Rus
nėje gyvenęs kaimo gydytojas 
A. Kitelis (Arthur Kittel).

Lietuviai mirties nebijo, nes 
tiki, kad Dievas, žmogui gims
tant, paskiria jo mirties valandą. 
Susirgę jie nesistengia gydyti, o 
jei gydosi - netiki, kad pasveiks.

Kaip pavyzdį gydytojas pa
žymi, kad dažnai, kai jis prie li
gonio lovos išrašinėja receptus, 
stalius tuo metu matuoja ligonį 
karsto dyžiui nustatyti, lyg pa
tvirtindamas, kad netiki ligonio 
išgijimu.

Arba: suserga ūkio šeimi
ninkas. Vienintelis jo sūnus sto
vi prie sergančio tėvo lovos nu
siminęs ir “pasimetęs”. Šeimi
ninkė gi nepasiduoda sumišimui 
ir sako sūnui:

- Tėvas serga, tad važiuok į 
malūną, sumalk javų. Juk reikės 
kepti laidotuvių pyragus (Be- 
grabniskuchen).

Senos moterys mėgsta pasi- 
didžiuodamos rodyti svečiams 
bei lankytojoms savo puošnius 
laidotuvių drabužius (Toten- 
kleid).

Turtingų šeimų nariai, dar 
būdami gyvi, užsako sau puoš
nius, ąžuolinius karstus. Mažiau 
turtingi irgi perka gražius karstus.

Lietuvių bei jų artimųjų 
garbinga pareiga ir jų karštas 
noras suruošti puikią laidotuvių 
puotą (grossartiger Zarem).

Turtingas lašišų žuvininkys
tės savininkas M. Kubilius (Mi
chel Kubilius) suserga skran
džio vėžiu. Paties Rusnės gydy
tojo lydimas, jis ieško Karaliau
čiaus profesorių pagalbos, bet 
kai įsitikina, kad profesoriai jam 
nepajėgia padėti, kad jo būklė, 
nežiūrint į gydymą, blogėja, nu
sivylęs, laukdamas neišvengia
mos mirties, savo testamente 
laidotuvių puotai skiria 3,000 
markių. Pagal ligonio norą lai
dotuvių iškilmių tvarkytoju tam
pa pirklys Rozenfeldas (Rosen
feld) ir viešbučio savininkas J. 
Šeras (Johannes Scheer).

1878.XII.6 jie abu ateina 
pas Rusnės gydytoją (kaip auto- 
teritetingą asmenį) klausti pa
tarimo:

- Daktare, Kubilius mirė. 
Laidotuvių puotai skirta 3,000 
markių. Ką mes turime daryti?

- Veikti... (ruoštis laidotu
vių puotai, kviesti dalyvius...)

Į (puotą) laidotuves kviečia
mi Rusnėje esantieji mirusiojo 
draugai, pažįstami ir tie, kurie 
su mirusiuoju turėjo kokių nors 
reikalų, turtingesni ir mažiau 
turtingi kaimyninių kaimų, o 
taip pat Skirvytės (Skirwiether) 
ūkių savininkai.

Rusnės viešbučio virėja su 
savo pagalbininke vyksta į Skir
vytę. Ten paskerdžiamos dvi di
delės kiaulės, papjaunamas po
ros metų jautukas, daugybė viš

Lietuva buvusio vilniečio
(Atkelta iš 5-to psl.)

Negražiai elgėsi Nidos ban
kas. Žmona keitė markes, ta
čiau jai buvo pasiūlytas labai že
mas kursas. Tuoj pat paskambi
nus į Vilnių, gautas toks kursas: 
1 m. = 1.70 Lt, 6 centų skirtu
mas. Keičiant 1000 m, gauna
mas 60 Lt skirtumas.

Neblogi pietūs dviem asme
nim. Nidos vokiečiai - atostogi- 
ninkai neturėjo kitos išeities, ta
čiau išeidami klausė, kas nusta
to kursą: Nidos ar Lietuvos 
bankas?

Tiesa, esant Nidoje būtina 
aplankyti rašytojo Tomo Mann 
muziejų.

Pastabos
Kelios pastabos. Maisto ga

miniai Lietuvoje pigesni už Vo
kietijos, tekstilė, odos gaminiai 
brangesni. Alus prilygsta Vokie
tijos kainoms. Lietuva yra tur
tingesnė už Moldovą, Makedo
niją, Albaniją, Bulgariją, Rumu
niją, Gudiją, nekalbant apie tre
čiojo pasaulio valstybes.

Lietuva importuoja daug 
daržovių iš Lenkijos (kodėl?). 
Viščiukai įpakuoti į popierinius 
maišelius su olandiškais ir vo
kiškais užrašais (kodėl?). Indų 
plovimui naudojamas “dishwa
sher powder”. Rodos ir rožės 

tų, žąsų, kalakutų. Nupirkta žu
vų, sumalta keliolika centnerių 
miltų, iš kurių iškepti pyragai.

1878.XII.12 antrą valandą 
po pietų prasideda laidotuvės 
(Begrabnis). Atėjusieji į laido
tuves vaišinami konjaku, port
veinu, degtine, pyragais...

Kubilius pašarvotas guli ati
dengtame, puošniame šviesios 
spalvos ąžuoliniame karste, ap
rengtas juodu fraku su giesmy
no knyga po smakru. Iki krūti
nės numirėlis aptrauktas raudo
nu atlasiniu maišu. Kapinėse 
raudonasis atlaso maišas pra- 
skleidžiamas (atsegami jo kraš
tai) ir esantieji gali pamatyti mi
rusiojo kūną... Po to maišas vėl 
susegamas, sutraukiamas. Lavo
nas paslepiamas maiše. Mano
ma, kad atlasas turi savybę ilgus 
dešimtmečius išsaugoti mirusio
jo palaikus.

Pradžioje pašarvojimo vie
toje (im Trauerhaus), o vėliau 
kapinėse, kunigas savo kalbose 
pagerbia dorą, rūpestingą para
pijietį.

Grįžus iš kapų, ketvirtą va
landą po pietų, prasideda paka
synos (Leichenschmaus). Tai 
gedulingas pokylis (mūsų laikų 
“Gedulingi pietūs” - aut.).

Keturiuose erdviuose kam
bariuose vaišinami stambūs ir 
smulkūs Rusnės savininkai bei 
amatininkai. Stalai apstatyti val
giais ir buteliais. Išgėrimui skir
ta 150 butelių: šampano, port
veino, Reino ir raudonojo vyno, 
grogo, alaus. Moterims skirti 
saldūs vynai. Viename kamba
ryje stovi pasivaišinimui statinė 
su ikrais. Namo prieangyje 
vargšams (an die Armen) dali
nami pyragai, alus, degtinė.

Saulei nusileidus, jaunimas 
išeina iš karštų kambarių ir kurį 
laiką pasivaikšto kieme. Kai ku
rie “kieme sušąla”, ir tai nuo 
“šalčio” slepiasi klojime... Prieš 
rytą visi pakasynų dalyviai palie
ka patalpas, bet vidudienyje 
daugelis jų vėl susirenka prie 
stalų. Išgeriama daug alkoholi
nių gėrimų, bet nemalonių, ne
draugiškų ginčų, kivirčų ne
įvyksta. Dalyvių nuotaika pakili, 
tik Kubiliaus našlė su savo še
šiolikmečiu sūnumi liūdni. Glo
bėjas (der Vormund) be velio- 
nies paskirtų laidotuvėm 3,000 
markių dar primoka 200 markių 
už įvairias sutvarkymo sąskaitas.

Pagaliau paskelbiama, kad 
Gedulo puota baigta. Gruodžio 
mėnesio vidury dienos trumpos, 
aplink naktis, tamsu, keliai pur
vini, tad daugelis iš tolimesnių 
vietų dalyvių lieka patalpoje iki 
ryto.

Jaunimas pradeda dalinti 
laimikius (Pfanderspiel). Tarp 
likusių, nesant nė vien mirusiam 
artimo giminaičio, tetulytės 
(Tantchen) leidžia jaunimui pa
šokti.

(L. A. Kittel. 37 Jahre Lan- 
darzt in Preussisch-Litauen 
1863-1906, Konigsberg, 1921).

atskraidinamos iš Olandijos.
Vaikai mandagesni už Vo

kietijos. Jaunos šeimos augina 
gražų atžalyną. Nidos paplūdi
myje pastebėjau pagarbą tė
vams. Taigi Lietuva ir mūsų 
tauta tikrai nepražus!

Apverktinoje padėtyje ligo
ninės (brolvaikio žmona gydyto
ja), apverktinas gydytojų atlygi
nimas. Vietoje įvairių nereika
lingų užsienio kelionių reikėtų 
tuos pinigus skirti sveikatos rei
kalams.

Su Vytautu kiekvieną vaka
rą nagrinėjome Lietuvos vyriau
sybės krizę, stebėjome žinias ir 
komentarus televizijoje, skaitė
me spaudos atsiliepimus. Nuste
bome, išgirdę A. Brazausko pa
vardę. Vienam prezidento pata
rėjui pasakiau: “Ką į tai pasakys 
išeivija? Jo atsakymas: “Kas 
svarbiau - išeivija ar Lietuva?... 
be to, prez. V. Adamkus netu
rėjęs kitos išeities.

Brolvaikis, architektas, pri
klauso Valdovų rūmų atstatymo 
komitetui. Išeivijos lietuviai 
prašomi paremti šį kilnų tikslą 
(mačiau vykdomus darbus). 
Banko s-tos litais nr. 5704401, 
užsienio valiuta nr. 357089086 
Vilniaus banko filiale, banko 
kodas 260101777. ,(Pabaiga)

Šv. Kazimiero šventovės bokštas Vilniuje Nuotr. R. Puterio

Ir nemokydama mokė
Prie rašytojos a.a. Petronėlės Orintaitės- 
Janutienės kapo tėviškės padangėje
V. VILČINSKIENĖ

Po šv. Mišių, kaip ir praėju
siųjų metų birželį, kelionė prie 
rašytojos kapo, prie atverstos 
juodojo granito knygos. Skubėjo 
poetė į čia, kur “Nova neša ir 
skandina paskutinį gyvą žie
dą...” Šie žodžiai amžiams pa
minklinėje knygoje prigludo pa
sisveikinimui ir atsisveikinimui. 
Kapų tyloje mokinių nuoširdu
mu sušildyti poetės žodžiai, ieš
kantys atsako mūsų širdyse. 
“Mes mirsime kartu laukų leli
jos žiede... Ir liks toks pat švie
sus, šviesus pasaulio veidas visų, 
kas gimsta čia...”, - kapų tyloje 
primena aktorė Olita Dautar
taitė. Rašytojas Vytautas Čep- 
linskas, Pokalbių su rašytoja 
Petronėle Orintaite-Janutiene 
bendraautorius, gyvu žodžiu 
kreipiasi į rašytoją monologu 
jau kapų tyloje. Už kūrybos ir 
gyvenimo pamokas dėkoja rašy
toja Marija Macijauskienė. “Aš 
džiaugiuosi, kad Tu sugrįžai į 
savo mylimą Suvalkiją”, - kal
bėjo knygos Gyvenimas kaip le
genda autorius Juozas Kund
rotas.

Kan. Donatas Jasulaitis, pri
tariant bažnytiniam chorui, da
lyviams, gieda Marija, Marija. 
Prie ką tik pašventinto naujojo 
paminklo žmonai, mamai, mo
čiutei, rašytojai, dalyviai, arti
mieji deda gėles. Mažoji Orinta 
suplukusioje saujelėje spaudžia 
baltųjų dobiliukų saują. Jai iš 
jos tėviškės žemelės.

Mokyklos direktorius Ro
mas Eikevičius literatūrinei po
pietei, skirtai Peronėlei Orintai- 
tei-Janutienei, muziejaus lanky
mui artimuosius ir dalyvius 
kviečia grįžti į mokyklą. Po lite
ratūrinės dalies mokytoja Irena 
Sprainaitienė mokyklos bend
ruomenės vardu dėkoja artimie

siems, visiems, įamžinantiems 
rašytojos atminimą. Rašytojos 
sūnus Donatas, dėkodamas už 
motinos paminėjimo iškilmes, 
kviečia prie gedulingų pietų sta
lo. Rašytojos giminaitis prel. 
Kazimieras Senkus, laiminda
mas pietų stalą, kalba maldą. 
Gyvojo žodžio Almonachas va
dovė Daina Kazlauskienė, ty
laus susikaupimo minutei pa
kvietusi dalyvius, skatina dar 
kartą kelias akimirkas pabūti 
kartu su rašytoja.

Į jas sugrįžti prisiminimais 
padeda rašytoja Marija Maci
jauskienė, architektė, rašytojos 
buvusi mokinė Snieguolė Jurs- 
kytė-Akstinienė. Ji priminė ra
šytojos raginimą “šviesti ir švies
tis”. Rašytojas V. Čeplinskas 
prisiminė rašytojos knygą Erelių 
kuorai. Rašytojas Juozas Kund

PADĖKA
MYLIMAM TĖVELIUI

A+A
STEPUI ŠIDLAUSKUI

iškeliavus amžinybėn 2001 m. rugpjūčio 19 d., 
šeimos ir artimųjų vardu reiškiu nuoširdžią padėką 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybai, KLB 
Otavos apylinkei, taip pat visiems draugams ir bičiuliams, 
kurių nuoširdi užuojauta ir parama palengvino mūsų 
skausmą sunkią netekties valandą -

Rimantas Šidlauskas

rotas pasidžiaugė, kad pernai 
velionę rašytoją, grįžtančią į tė
viškę, pasitiko knyga Gyvenimas 
kaip legenda, o šiemet - paskuti
nis rašytojos romanas Dangaus 
degėlų žydėjime, išleistas Varpo 
leidykloje. Tai ketvirtoji šioje 
leidykloje išleista rašytojos kny
ga. Prieš ją Viltrakių vaikai, Nar- 
džio pulkas, Būk žmogus, Žabuli. 
Visos jos džiugina kalbos per
lais, Lietuvos tarpukario kaimo 
tikrąja gyvastimi. Jis dėkoja lite
ratūrologei Daliai Striogaitei, 
redaktoriui Juozui Jasaičiui, 
kruopščiai dėliojusiems, rinku
siems romano puslapius, archy
vą tvarkiusiai D. Striogaitei. 
Dėkoja Rašytojos vyrui Kazi
mierui Janutai, sūnui Donatui, 
rėmusiems knygos leidimą. Jis 
pasidžiaugia Vagos pakartotiniu 
atsiminimų Ką laumės lėmė, 
Liepalotų medynuose leidimu. 
Čia pat išduoda džiugią paslaptį
- iki rašytojos šimtmečio žada
ma išliesti jos rinktinių raštų še- 
šiatomis.

Literatūrologė Dalia Strio
gaitė tvarkiusi rašytojos archy
vą, gyvenusi rašytojos šeimoje, 
poetę apibūdino: “Talentingas 
žmogus, talentinga pedagogė, 
talentinga rašytoja, ir nemoky
dama mokė”. Ji pasidžiaugė iš 
rašytojos gavusi nuostabias 
bendravimo pamokas: pirmoji - 
mokėjimas laukti. Ilgėliau nega
vusi laiško iš rašytojos, susirūpi
nusi klausia - kodėl? Rašytoja 
pabardama atsako: “Kas čia da
bar? - aš tau, tu - man. Neturiu 
ką rašyti, tai ir nerašau. Turėsiu 
ir parašysiu”. Antroji: bendravi
mo kultūros pamokos. Randami 
net laiškų juodraščiai... Trečioji
- gebėjimas suburti fantastinio 
gerumo šeimą. Pasidžiaugia sū
naus prasmingu noru - įamžinti 
tėvų atminimą. Su viltimi išsako 
ji paskutinę mintį - rašytojos, 
jos vyro, sūnaus meilė Lietuvai 
sudygs ir vaikaičių širdelėse.

Atminties leidyklos vadovas 
Domas Akstinas priminė rašy
tojos meilę Lietuvai, gimtajai 
kalbai, ragino branginti jos at
minimą. Rašytojos vyras Kazys 
Januta, dėkodamas žmonos pa
gerbimo iškilmių dalyviams, do
vanojo Ką laumės lėmė, Liepalo
tų medynuose, vaikaitė Viltis 
Šulinys sodyboje, Ta filė nuo Kra
žantės - paskutines knygeles.

Gimtojoje Liepalotų žemė
je: po ką tik pašventinta knyga 
Amžinybei liko rašytoja Petro
nėlė Orintaitė-Janutienė, po 
gimtųjų Liepalotų dangumi, po 
artimųjų tėviškėnų jaukiąja 
meilės skraiste. Amžinai į čia 
skubėjusi, nemokydama ir šian
dien mus visus moko...



“Tarp rūpesčių ir vilties ” II 
Antroji Juozo Kojelio publicistikos rinktinė Kaune 

surengtose sutiktuvėse
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
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□ Kiumitt /uiiioji
“Kaune, savo jaunystės 

mieste, antrą kartą atsistoju tri
būnoje tarsi duoti atskaitą už 
laiką, praleistą svetimuose kraš
tuose. O tas laiko tarpas, ma
tuojant žmogiškaisiais matais, 
labai ilgas - virš pusės šimtme
čio”, - Kauno žurnalistų na
muose įsikūrusiame restorane 
“Ketvirtoji valdžia” kalbėjo 
Juozas Kojelis, išeivijos lietuvių 
žurnalistas iš Kalifornijos, lie
pos 16 d. pristatydamas savo 
antrąją publicistikos knygą Tarp 
rūpesčių ir vilties.

Reikia antro išsilaisvinimo
“Lietuva išvaduota iš išorės 

priešo prievartos. Bet MELAS 
Lietuvoje tebelapoja, tebešako- 
ja ir Lietuvos vartus tebekilnoja, 
Lietuvai reika antro išsilaisvini
mo. Šį kartą iš sovietinio melo”, 
- sakė Juozas Kojelis. Jis paste
bėjo, kad korupcijos, reketo, ky
šininkavimo, šmeižtų, pasišaipy
mų iš religijos ir moralės bend
rasis variklis yra MELAS. Nau
josios knygos autorius ragino 
“atverti duris teisingumui” žo
džiais, veiksmais ir širdimis. No
rint išsilaisvinti iš melo, Lietuva, 
pasak J. Kojelio, į valdantįjį 
sluoksnį turi sutelkti ne “ištiki
mus partiečius”, bet vyrus ir mo
teris, kurie žodžiais, ir darbais 
būtų įrodę meilę Lietuvai, iš
tikimybę teisingumui, pagarbą 
krikščioniškai moralei ir nesuluo
šintos demokratijos principams.

Straipsnių rinkinį, sudarantį 
per 400 psl. tomą, pasitiko gau
sus J. Kojelio publicistikos 
gerbėjų būrys. Gana erdviame, 
arti šimto žmonių talpinančia
me restorane visiems renginio 
dalyviams sėdimų vietų neužte
ko, tad daliai susirinkusiųjų te
ko stovėti. Knygos sutiktuvių 
proga autorių raštu sveikino 
taip pat ir būrys žmonių, nega
lėjusių dalyvauti šioje iškilmėje. 
Tarp jų - Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, ambasado
rius Vytautas Dambrava iš 
Madrido, Algis Kabaila iš Aust
ralijos, Vytautas Šliūpas iš San 
Francisco, Stasys Goštautas iš 
Bostono, Žibutė Brinkienė iš 
Los Angeles, rašytojas Albinas 
Bernotas iš Vilniaus.

Pasak V. Dambravos, rezis
tento įsipareigjimu J. Kojelis 
“vedė kietą kovą prieš melo 
dvasią”. “Mūsų istorija, - anot 
ambasadoriaus, - pilna pavyz
džių, jog tiesą nesunku už
gniaužti”, o dalis žmonių “norė
te nori, kad gudrus melas liktų 
nemirtingas”. Todėl šioje “išlie
kančios vertės knygoje” J. Koje
lis “moko kalbėti aiškiai, žiūrint 
vieni kitiems į akis ir niekada 
neprarandant altruistinės šir
dies bendrame žygyje už laisvės 
įkūnijimą ir jos įprasminimą”.

Vadovavosi principais
“Turbūt vienintelis šioje sa

lėje turiu unikalią perspektyvą 
tiek į knygos autorių, tiek į pa
čią knygą”, - sakė J. Kojelio sū
nus Linas. Jis prisiminė laikus, 
kai jis buvo 7-10 metų ber
niukas ir augo Kalifornijoj. Dvi 
vyresnės jo sesutės turėjo savo 
kambarį, o Lino miegamajame 
buvusi “tėvelio raštinė”. Grįžęs 
po sunkaus darbo, jis rašydavęs 
straipsnius į lietuvišką spaudą. 
“Paskutiniai garsai, kuriuos gir
dėdavau prieš nugrimzdamas į 
sapnų šalį, buvo tėvelio rašomo
sios mašinėlės kaukšėjimas”, - 
kalbėjo Linas Kojelis.

Jis išryškino tris pagrindi
nius principus, kuriais vadova
vosi jo tėvas, vertindamas žmo
nes, veikiančius politikoje ar vi- 
suomeniame darbe. Pirmiausiai, 
jis paisė, ar tai doras ir geros 

valios žmogus. Antra, ar jis dir
ba konkrečius darbus, ar tik tuš
čiažodžiauja. Ir trečia, ar jis turi 
aiškų planą įgyvendinti užsi
brėžtą tikslą, ar vadovaujasi 
vien neracionaliais norais. 
“Ačiū, tėveli, kad savo gyveni
mo mokykloje išmokei mane šių 
ir daugelio kitų naudingų prin
cipų”, - sakė jo sūnus Linas.

“Į Juozą Kojelį žiūriu kaip 
mokytoją, kaip į žmogų, kuris 
niekada nekeitė vagos, tvirtai 
laikėsi savo įsitikinimų ir nieka
da nesidrovėjo pasakyti, kad jis 
yra lietuvis ir kad jis yra krikš
čionis”, - kalbėjo Į laisvę fondo 
Lietuvos filialo tarybos pirmi
ninkas adv. Jonas Kairevičius. 
Pasak jo, tai yra vertybės, kurios 
nepraeina ir kurios leidžia kal
bėti apie pamatinius reiškinius 
kultūroje ir kultūros tradicijos 
sergėjimą.

Knygos sutiktuvėse kalbėjo 
nemaža žmonių, tarp jų - Atei
tininkų federacijos pirmininkas 
Vidas Abraitis, Juozo Lukšos- 
Daumanto gimnazijos direkto
rius Vidmantas Vitkauskas, re
zistentas Antanas Terleckas, se
selė Nijolė Sadūnaitė, J. Kojelio 
kraštiečiai žemaičiai nuo Telšių, 
jo bičiuliai iš Ukmergės ir kiti.

B. Brazdžionio žodis
Prieš penkerius metus turė

jau malonumą rengti spaudai 
Juozo Kojelio pirmąjį publicisti
kos lomą Iš nakties į rytą 
(“Garso” leidykla, Kaunas, 
1996). Tai buvo stambi, per 500 
psl. publicistikos rinktinė, ku
rioje sutelkti straipsniai at
skleidžia lietuvių politinę kovą 
dėl Lietuvos laisvės anapus “ge
ležinės uždangos”, Vakaruose. 
Knyga parodo lietuviškosios po
litinės veiklos išeivijoje būdus, 
priemones, organizacijas ir as
menybes, o kartu autentiškai 
paliudija kiek tikėjimo, valios ir 
pastangų Lietuvos laisvei atgau
ti buvo parodyta išeivijoje, kiek 
reikėjo visuomeninės aukos ir 
savęs apribojimo toje kovoje iš
tverti 50 metų.

Nepaisant stambios knygos 
apimties, rinkinį sudarantys 
straipsniai tebuvo, palyginti, ne
didelė Juozo Kojelio žurnalisti
nės kūrybos, susikaupusios per 
keletą aktyvios veiklos dešimt
mečių, dalis. Panašių knygų iš jo 
straipsnių galėtų susidaryti dar 
bent keletas tomų.

Rinktinė Iš nakties į rytą 
skaitytojų buvo palankiai sutik
ta ir gan greit išsibaigė, nors iš
leista šiems laikams dideliu 
2000 egz. tiražu. Poetas Bernar
das Brazdžionis aną knygą yra 
pavadinęs “lietuviškos išeivijos 
enciklopedinių faktų, datų, as
menų vardų, problemų vardynu 
arba lietuvių išeivijos gyvenimo 
penkiasdešimties metų thesau
rus (iš graikiško žodžio, reiš
kiančio lobį, atsargas, aukso 
kaip turto kaupimą)”, kuris Lie
tuvos žmonėms “ateina kaip va
de mecum į laužtą nenulaužtą 
didelę tautos medžio šaką už tė
vynės sienų”. Dar daugiau. Pats 
mūsų poezijos Maestro šią kny
gą statytų “knygų lentynoje šalia 
žymiųjų mūsų valstybininkų - 
Biržiškų, Krupavičiaus, Pakšto, 
Ereto, Dovydaičio, Landsber
gio, šalia diplomatų Turausko, 
Klimo, Dambravos...”

Nepriklausomo gyvenimo 
turinys

Paskatintas skaitytojų pa
lankumo, Juozas Kojelis ryžosi 
leisti dar vieną publicistikos to
mą. Paprašytas ir šį kartą jam 
patalkinti, turėjau naują progą 
ilgesnį laiką pagyveni “švarių 
rankų” žurnalistikos pasaulyje.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Punsko lietuvių jaunimo tautinių šokių sambūris “Jotva”, dažnai pasirodantis įvairiuose renginiuose 
(“Aušra”, 2001 m. 13 nr.)

Daina ir giesmė Mažojoje Lietuvoje I
Klaipėdos krašto lietuviškų chorų veikla 1923-1939 metais

Dr. DAIVA KŠANIENĖ

Mažosios Lietuvos lietuviai 
nuo seno turėjo savitas ir turtin
gas muzikinio gyvenimo tradici
jas, kurias ugdė, puoselėjo net 
gūdžiausiais vokietinimo laikais. 
Šio krašto muzikinė kultūra yra 
ypač svarbi dvasinio paveldo da
lis, turėjusi neįkainojamos ver
tės ir įtakos visos Lietuvos kul
tūrai. Mažojoje Lietuvoje ne tik 
išleista pirmoji lietuviška knyga 
(M. Mažvydo Katekizmas), pir
moji lietuviška gramatika, pir
masis pasaulietinės literatūros 
veikalas (K. Donelaičio Metai), 
ne tik pirmasis verstinis groži
nės literatūros kūrinys (J. Schul- 
tzo Ezopo pasakėčios), Biblija ir 
kt. Mažojoje Lietuvoje gimė ir 
lietuviškojo muzikinio gyvenimo 
pradmenys: išleisti pirmieji lie
tuviški giesmynai, lietuvių liau
dies dainų rinkiniai, pirmoji lie
tuviškų giesmynų istorija (G. 
Ostermeyerio). Mažojoje Lietu
voje atsirado pirmieji lietuviško 
koncertinio gyvenimo daigai, iš
leisti vieni pirmųjų lietuviškų 
chorinių dainų rinkiniai. Čia su
siformavo lietuvių chorinio, or
kestrinio, teatrinio gyvenimo 
tradicijos.

Klaipėdos kraštui susijun
gus su Lietuvos valstybe (nuo 
1923 m.) muzikinis gyvenimas 
čia tapo aktyvesnis ir vispusiš- 
kesnis. Ypač suklestėjo dar dr. 
Vydūno pasėto grūdo vaisiai - 
lietuvių chorinė veikla. Lietuvos 
vyriausybė, siekusi stiprinti savo 
įtaką Klaipėdos krašto gyvento
jams ir ieškojusi vietinės inteli
gentijos paramos, visokeriopai 
palaikė įvairių kultūrinių, meni
nių, giedotojų draugijų steigi
mąsi. Džiaugsmingai sutikusi 
Klaipėdos krašto susijungimą su 
Lietuva, jos meninė visuomenė 
taip pat skatino klaipėdiečius 
aktyvesnei kultūrinei veiklai. 
Įžymūs Lietuvos muzikos veikė
jai - K. Petrauskas, J. Gruodis, 
J. Tallat-Kelpša ir kt. 1923 m. 
vasario 23 d. Vyriausiajam Ma
žosios Lietuvos gelbėjimo komi
tetui atsiųstame sveikinime 
“Broliai klaipėdiečiai” kvietė 
Klaipėdos krašto lietuvius įsi
jungti į bendrą visos Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą.

3-4 dešimtmečiuose akty
viausias Klaipėdos krašte buvo 
chorinis gyvenimas. Dainavo 
kiekvienas miestas, bažnytkai
mis, net kaimas. 1926 m. krašte 
veikė per 30 chorų. Pajėgiau
siems Santaros, Aukuro draugi
jų, naujai įsisteigusiems Klaipė
dos Giedotojų draugijų są
jungos kolektyvams vadovavo 
atvykę iš Didžiosios Lietuvos, 
puikų muzikinį išsilavinimą tu
rintys chorvedžiai: A. Vaičiū
nas, A. Mikulskis, J. Kačinskas, 
S. Sodeika, J. Bertulis, J. Gau- 
bas ir kt. Vietiniai chorų vado
vai - M. Šlaža, M. Lacytis, Ber- 
čaitis, J. Lampsatis, J. Atraške- 
vičius, V. Bajoras, L. Deivikas, 
Naujokas, K. Kavoliauskas ir kt. 
vadovavo mažesių miestelių, 
kaimų, bažnytiniams chorams.

“Santaros” chorai
Ryškų pėdsaką Mažosios 

Lietuvos chorinėje kultūroje pa
liko jaunųjų draugijų Santara. 
Beveik visi 1919 m. Klaipėdoje 
atsikūrusios Santaros (įkurta 
1912 m. Tilžėje) draugijų skyriai 
iki pat 1939 m. turėjo savo cho
rus, teatro grupes, šokių būre
lius, orkestrus (dažniausiai pu
čiamųjų, bet buvo ir styginių or
kestrų). Iš viso Santara 1936 m. 
turėjo 72 skyrius su 2699 žmo
nėmis, o 1939 m. jai priklausė 
per 4000 jaunų žmonių.

Santara ypač garsėjo dide
lių, pajėgių chorų veikla. Vienas 
profesionaliausių, pirmųjų jos 
chorų buvo Klaipėdos Aida, vei

kusi nuo 1919 iki 1939 m. 
(1924-1931 m. jos veikla buvo 
kiek nusilpusi). Aida, kurios 
steigėjas ir ilgametis pirminin
kas buvo įžymus Klaipėdos 
krašto kultūros veikėjas A. Bra- 
kas - viena žymiausių draugijų, 
palikusi ryškų pėdsaką Mažo
sios Lietuvos mėgėjų teatro ir 
chorų istorijoje bei visuomeni
niame politiniame gyvenime. 
1919-1923 m. joje telkėsi beveik 
visos Klaipėdos miesto meninės 
pajėgos, demokratinių visuome
nės sluoksnių atstovai.

Aidoje gausiai dalyvavo 
Klaipėdos miesto ir artimesnių 
apylinkių lietuvių jaunimas, 
nors repetuoti chore tekdavo du 
tris kartus per savaitę, o žiemą - 
ir dažniau.

Pirmasis kuklus Aidos vaka
rėlis buvo surengtas jos pirmi
ninko A. Brako namuose. (Ki
tiems koncertams jau reikėjo di
delių salių). Pradinį choro bran
duolį sudarė keturios šeimos: 
Brakų, Bajorų, Kunkių ir Sau
gų. Netrukus chore jau bvuo 50 
dainininkų. Choras, Tilžės lietu
vių giedotojų pavyzdžiu, pra
dėjo rengti šventes bei vakarus. 
1921 m. Aida jau turėjo 78 na
rius. Vien per šiuos metus cho
ras dainavo 25 kartus, surengė 5 
dideles šventes.

Pirmasis Aidos choro vado
vas V. Bajoras vėliau prisiminė, 
kad pradžia buvusi nelengva, la
bai trūko natų, įvairesnio reper
tuaro. Vėliau Aidai vadovavo 
M. Šlaža, M. Lacytis, J. Gaubas, 
Berčaitis. Aidos choras visada 
išsiskyrė gražiu, maloniu temb
ru, puikiu galingu vokalu, pro
fesionaliu dainavimu.

Tik įsikūruūsi Aida subūrė 
ir vaidintojų ratelį. Pirmasis jų 
suvaidintas spektaklis buvo Vy
dūno pjesė Kur prots? Vėliau 
yra pastatę beveik visus Vydūno 
scenos vaizdelius, S. Čiurlionie
nės Piršlius ir kt. Pjeses režisuo
davo Aidos įkvėpėjas, dvasinis 
vadovas, nenuilstantis organiza
torius A. Brakas.

Aida koncertuodavo Palan
goje, Prikulėje, Pagėgiuose, Pa
nemunėje, Šilutėje ir daugelyje 
kitų krašto vietovių, visada daly
vaudavo tradicinėse šventėse 
Rambyne, Juodkrantėje, Giru
liuose, palaikė glaudžius ryšius 
su Aukuro draugija, Lietuvių 
moterų draugija ir kt. Ypač arti
mai Aida bendravo su Tilžės lie
tuvių giedotojų draugija, daž
nai kartu koncertuodavo, reng
davo bendras šventes. Neretai 
Vydūnas vienas apsilankydavo 
Aidos draugijoje, repetuodavo, 
diriguodavo chorui, dalyvauda
vo jos vakaruose, sakydavo kal
bas, skaitydavo pranešimus. 
1929 m. Vydūnui buvo suteiktas 
Aidos draugijos garbės nario 
vardas.

Paskutinis bendras Aidos ir 
Tilžės lietuvių giedotojų draugi
jos koncertas įvyko 1933 m. spa
lio 28 d. Klaipėdos Šaulių sa
lėje. Įsimintiname, istoriniame 
koncerte tilžiškiai padainavo 9 
lietuviškas dainas, o bendrai su 
Aidos choru atliko O, kaip aug
tų, Amžius po amžių, Kur giria 
žaliuoja.

Aidos draugiją galima va
dinti tiesiogine Vydūno siekių ir 
idėjų paveldėtoja, stropiausia ir 
entuziastingiausia jo giedotojų 
draugijos tradicijų tęsėja. Nepa
prastai aktyviai veikdama, daug 
koncertuodama, Aida išjudino 
ir patraukė net ir tuos lietuvius 
kurie iki tol buvo gan abejingi 
savo krašto likimui. Į Aidos pa
sirodymus, garsėjusius gan 
aukštu choro ir scenos vaidini
mų meniniu lygiu bei lietuvišku
mu, susirinkdavo gausybė žiūro
vų, todėl “neatsitiktinai” Aidos 
vadovus persekiojo bei trukdė 

renginiams tiek Antantės pa
skirtoji prancūzų valdžia, tiek 
vokiečių nacionalistai”, - rašė 
D. Kaunas. Antantės valdymo 
laikotarpiu, supažindindama 
Klaipėdos ir viso krašto vi
suomenę su lietuvių liaudies 
dainomis, Aida atliko svarbią 
lietuviškumo skleidimo ir įtvirti
nimo misiją.

Iš Santaros giedotojų drau
gijų išsiskyrė gana pajėgus Šilu
tės Dainos choras, įsikūręs 1921 
m. (steigėjas M. Hofmanas), tu
rėjęs per 60 dainininkų. Dainą 
sustiprino 1922 m. į ją įsijungę 
Verdainės Jovaro dainininkai ir 
naujasis vadovas, vienas žy
miausių krašto chorvedžių V. 
Bajoras. Pirmąją savo šventę su 
choro koncertu draugija suren
gė 1922 m. sausio 8 d. Verdai- 
nėje. Nuo tada reguliariai kon
certavo, organizavo bendras 
šventes su Kintų Rūtos, Klaipė
dos Aidos, Priekulės Vilties, Vy
žių Vainiko, Saugų Žiedo, Tilžės 
lietuvių giedotojų chorais. 1922 
m. spalio 1 d. Dainos choras da
lyvavo Klaipėdoje surengtame 
Aidos koncerte, kuriame daina
vo K. Petrauskas. Perspektyvų 
chorą nuo 1924 m. dažnai ap
lankydavo, su juo repetuodavo 
įsisteigusios Klaipėdos krašto 
Giedotojų draugijų sąjungos 
pirmininkas A. Vaičiūnas. V. 
Bajorui išvykus, chorui vadova
vo Mažylis, vėliau - A. Vai
čiūnas, Jurgis Atraškevičius.

Labai aktyviai Klaipėdos 
krašto choriniame judėjime 
reiškėsi viena seniausių Santa
ros draugijų - Rūkų Ąžuolas, 
įsteigtas 1912 metais. Prie jos 
steigimo daugiausia prisidėjo 
Tilžės lietuvių giedotojų drau
gijos nariai J. Jonušaitis, J. Jo
niškis, birutininkai M. Gudaitis, 
J. Vanagaitis. Pradžioje choris
tai neturėdami savo vadovo, va
žinėdavo Tilžėn į lietuvių giedo
tojų draugijos repeticijas. Akty
viau draugija pradėjo veikti po 
karo, nuo 1919 metų. 1921 m., 
ėmus vadovauti chorvedžiui L. 
Deivikui, padidėjo choro sudė
tis, greitai augo jo meninis lygis. 
Dar labiau Ąžuolas sustiprėjo 
1924 m., pradėjus vadovauti 
choro dirigentui Naujokui. 
1921-1925 m. Ąžuolo choras pa
sirodydavo 6-7 kartus per me
tus. Išvykus Naujokui, choro 
veikla apmirė. Tik ėmus vado
vauti J. Atraškevičiui, ji atgijo 
ilgesniam laikotarpiui.

1912 m. Pagėgiuose įsistei
gusi Rūtos draugija ilgai ne tu- , 
rėjo nuolatinio choro. Tik nuo
1926 m. A. Vaičiūno iniciatyva 
susibūrė pastovus 60 žmonių 
choras, dalyvavęs visose savo 
miesto, o taip pat kitų vietovių 
šventėse, vakaruose, suvažiavi
muose ant Rambyno kalno.
1927 m. vadovavimą chorui per
ėmė J. Atraškevičius, nuo 1930 
m. - K. Kavoliauskas.

Šalia minėtų, pajėgesni 
Santaros draugijos chorai buvo: 
Katyčių Vainikas (įsteigtas 1912 
m.), Rusnės Tiltas (1921 m.), 
Plikių Beržas (1912 m.).

Jauniausias ir profesiona
liausias Santaros draugijos ko
lektyvas buvo 1935 m. Klaipė
doje įsteigtas choras Santara. 
Jam vadovavo (iki pat 1939 m.) 
žinomas muzikas V. Jauniškis.

Jaunųjų draugijų Santaros 
chorų dėka lietuvška daina 
sparčiai plito po visą lietuvišką 
pajūrio kraštą, sėdama brandų 
lietuvybės grūdą ir skleisdama 
tautinę dvasią.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. a. MACEINA

Frankfurto knygų mugei, 
įvyksiančiai 2002 metais, Lietuva 
jau dabar pradėjo ruoštis, nes joje 
- sekant ilgalaikę tradiciją iškelti 
kasmet vis kokią kitą valstybę - 
žadama išskirtinai pristatyti Lie
tuvą. Lietuvos kultūros ministeri
ja paskelbė konkursą leidykloms 
paruošti iki 2002 m. rugsėjo 1 d. 
įvairių kultūrinių ir informacinių 
leidinių lietuvių ir anglų kalbo
mis. Leidiniams siūlomos temos: 
Lietuvos valstybės istorija, karinė 
rezistencija Lietuvoje ir tremtis, 
raštijos istorija (kalba, literatūra), 
menas, krikščionybės istorija, tau
tinės mažumos Lietuvoje, Lietu
vos diaspora, Lietuva Europos 
akimis. Menininkams siūloma iki 
š.m. liepos pabaigos sukurti Lie
tuvos ekspozicijos emblemą, pri
taikytą šūkiui Lietuva: kas ta šalis.

Punsko lietuvių kultūros na
mai šių metų birželį atšventė 45 
metų sukaktuves. Įsteigti 1956 
metų vasarą mažo veikėjų būrelio 
pastangomis, šie namai priglaudė 
ne tik kultūrinės lietuvių veiklos 
vienetus. Pradžioje, kai mažai kas 
namie turėjo radijus bei televizi
jas, kultūros namuose buvo ren
giamos kas sekmadienį paskaitos 
žemės ūkio klausimais, apie Lie
tuvos istoriją, vyko literatūros va
karai, knygų bei audinių parodos. 
Buvo net surengtos parodomo
sios lietuviškos vestuvės su visais 
papročiais ir linksmybėmis. Lai
kui bėgant visa eilė renginių tapo 
tradiciniais: Sausio 13 ir Vąsario 
16 minėjimai, Vaikų teatrų festi
valiai (kovo mėn.), Motinos die
nos koncertai (gegužėje), Klojimo 
teatrų festivaliai (liepos mėn.), 
Žolinių liaudies vakaronės (rug
pjūtyje), Vėlinių koncertai (spalio 
mėn.), Tautinių mažumų susitiki
mai (lapkrityje), ansamblių daly
vių vestuviniai vartai, visų meno 
kolektyvų metiniai pasirodymai. 
Buvo ir ansamblių iš Lietuvos 
koncertų, tarp jų labiausiai at
mintini trys “Armonikos” kon
certai, du autoriniai B. Gorbuls- 
kio koncertai su Lietuvos estra
dos bei punskiečiais dainininkais, 
1999 m. gražiai paminėtas lietu
vių teatro šimtmetis.

Iš globojamų kultūrinių vie
netų choreografinis “Jotvos” sam
būris (svečiavęsis ir Š. Amerikos 
žemyne) mini penkiasdešimt me
tų nuo pirmojo viešo pasirodymo 
Ožkinių kaime; klojimo teatras 
veikia nuo 1957 metų; mišrusis 
choras “Dzūkija”, Punsko muzi
kos mokykla (veikianti nuo 1993 
metų). Trumpai veikė humoristi
nė grupė “Piemenukas”, estradi
nis sambūris “Punia” (nuo 1972 
m. iki 1992 m.); nuo 1964 m. vei
kia vaikų dramos teatras. O kai
mo kapela “Klumpė” šiemet 
švenčia savo 35-tą jubiliejų. Ji 
ketverius metus (1972-1975) visus 
žavėjo savo Linksmaisiais subat- 
vakariais, dalyvavo ansamblių są
skrydžiuose, Lenkijos vaivadijų 
kaimo kapelų festivaliuose, kon
certavo įvairiose Lenkijos, Lietu
vos, Karaliaučiaus srities, JAV ir 
Kanados vietovėse, įrašė kom
paktinę disketę ir dvi garsajuos- 
tes. (Aušra, 2001 m. nr 9 ir 11)

Muzikos specialistės iš Lietuvos - klaipėdietė DANUTĖ 
PETRAUSKAITĖ ir vilnietė RAMUNĖ KRYŽAUSKIENĖ>visą vasarą 
praleidusios Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyve Čikagoje ir 
rinkusios medžiagą savo rengiamoms knygoms apie išeivius muzikus

Nuotr. Ed. Šulaičio

Klaipėdos paveikslų galerijo
je buvo atidaryta iškilaus, bet Lie
tuvoje beveik nežinomo, ekspre
sionisto dailininko Prano Dom- 
šaičio (1880-1965) kūrinių galeri
ja ir kultūros centras. Prieš 20 
metų JAV Lietuvių fondas ■ tuos 
kūrinius nupirko iš Havajuose gy
venusios dailininko našlės, gar
sios solistės ir vokalo pedagogės 
olandės Adelheid Armhold. 1982 
m. jie buvo parodyti Čikagos M. 
K. Čiurlionio galerijoje, vėliau 
per keletą metų pergabenti į Lie
tuvą. Klaipėdoje jo kūriniai išdės
tyti 10-je salių: atskirai rodomi jo 
Austrijoje ir Vokietijoje sukurti 
aliejiniai paveikslai, pastelės ir 
akvarelės, antrame aukšte - Pietų 
Afrikos laikotarpio kūriniai.

P. Domšaitis gimė Rytprū
siuose. Meno studijomis susido
mėjo būdamas 27 metų amžiaus. 
Baigęs Karaliaučiaus meno aka
demiją, tobulinosi Berlyne, to 
meto garsių Europos dailininkų 
Max Lieberman, Edvard Munch, 
Kaethe Kollwitz, Paul Klee artu
moje. Laimėjo keletą premijų, jo 
darbais domėjosi valstybinės me
no institucijos, privačios galerijos; 
buvo kritikų vertinamas kaip 
veržlus modernistas ir romantikas 
savo darbais subtiliai išreiškiąs 
žmogaus ir būties paslaptingumą. 
Vėliau naciai pasmerkė moder
nistus ir jų darbai, kartu ir P. 
Domšaičio, buvo išstatyti 1937 m. 
Degradavusio meno parodoje ir iš
mesti iš meno galerijų.

P. Domšaitis, nors ir nekal
bėjo lietuviškai, bet save laikė lie
tuviu; 1920 m. įsigijo Lietuvos pi
lietybę, sulietuvino savo pavardę 
(iš Franz Domschat), bet Kaune 
publikos buvo šaltai sutiktas, to
dėl išvyko atgal į Vokietiją ir 
eventualiai į Austriją, nustojo ta
pęs. Po karo sutikęs išeivius lietu
vius dailininkus, kaip T. Valių, P. 
Augių ir kitus, vėl pradėjo tapyti, 
kartu dalyvauti parodose. Vėliau 
dailininkas su žmona persikėlė į 
Pietų Afriką, kur intensyviai dir
bo, ruošė parodas ir greitai išgar
sėjo kaip dailininkas, kurio kūry
boje pynėsi Europos ir Afrikos 
meno įtakos. Sulaukęs 85 metų P. 
Domšaitis mirė ir buvo palaidotas 
P. Afrikoje. Pasak Lietuvos dailės 
muziejaus direktoriaus R. Bud
rio, Klaipėdoje bus išstatyti ver
tingiausi iš 528 P. Domšaičio dar
bų, atstovaują visus jo kūrybos 
etapus.

Lietuvos dailės muziejaus 
fonduose šiuo metu jau sukaupta 
daugiau negu 6,000 išeivijos me
nininkų kūrinių, su kuriais Lietu
vos gyventojai dar nėra susipaži
nę. “Tai vertingas palikimas, kurį 
būtina integruoti į mūsų kultūrą”, 
teigia muziejaus direktorius R. 
Budrys. Dailės muziejus stengsis 
pustuštes parodų sales užpildyti 
iškilių menininkų darbais ir įvai
riose Lietuvos vietovėse bus stei
giamos išeivijos menininkų galeri
jos. Kaip pavyzdžius R. Budrys 
nurodė, kad Zarasuose sumanyta 
steigti iš JAV į Lietuvą atvežtų 
Miko Šileikio tapybos darbų gale
riją. Paežerių dvaras labai tiktų 
Vytauto K. Jonyno, Viktoro Viz
girdos bei Viktoro Petravičiaus 
kūrybai. Ieškoma vietos iš Brook- 
lyno atvežtiems Adomo Galdiko 
darbams. G.K.
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PRISIKĖLIMO 
pARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS 

3 Resurrection Rd., Toronto. ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

Kanados įvykiai Sportas

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, Iki 3,30 v.P P.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 V,P,pJkl 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind...................... 2.90%
180-364 d. term.ind..................... 2.95%
1 metų term, indėlius................ 3.05%
2 metų term. Indėlius................ 3.50%
3 metų term. Indėlius................ 3.70%
4 metų term. Indėlius................ 4.00%
5 metų term, indėlius................ 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.05%
1 metų GlC-met. palūk...............3.30%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............4.10%
4 metų GlC-met. palūk...............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............4.65%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable"...............................2.90%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.55%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.70% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.35%
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.25%

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 5.75%
2 metų....................... 6.60%
3 metų..... _............... 6.25%
4 metų....................... 6.90%
5 metų....................... 6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.00%

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

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

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

RONCESVALLES-HIGH 
PARK BLVD.

Skubiai parduodamas 6 kamb. 
namas. Pomirtinis pardavimas. 
Kaina $249,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

te!. 416-769-1616
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

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

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER 
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2%
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

0)

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

stra Travel
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P1A7

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

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
džio 20, 25, 27 Hamiltone, ge
gužės 4 Kitchener.

Violeta Urmana (Urmana- 
vičiūtė), garsėjanti lietuvaitė 
operos diva, bus girdima rugsė
jo 22 d. visoje Kanadoje per 
CBC Radio Two radijo progra
mą Saturday Afternoon At The 
Opera. Programa paprastai pra
sideda šeštadieniais 1.30 v.p.p. 
Toronto/Montrealio laiku (To
ronte banga 94.1 FM, Montrea- 
lyje 93.5 FM). Ji dainuos G. 
Verdi operoje II Travatore, įra
šytoje Teatro alia Scala operos 
rūmuose Milane.

CNE (Canadian National 
Exhibition), šiais metais jau 
124-ji Toronto paroda-mugė, 
buvo atidaryta rugpjūčio 17 ir 
tęsis iki Darbo dienos savaitga
lio, kurio metu tradiciniai vyks
ta aviacijos šventės. Paroda pa
prastai žavi vaikus, kuriems bū
na parūpinta įvairių užsiėmirrių, 
bauginančių, bet ir viliojančių 
karuselių. Suaugusiems irgi yra 
kuo pasidžiaugti bei ką pamaty
ti: būna atviram ore koncertai, 
sporto varžybos, įvairių namų 
ūkio produktų parodos, valgių 
paviljonas, tarptautinis paviljo
nas, žemės ūkio paroda, med
kirčių varžybos ir t.t. 1979 me
tais buvo rekordinis parodos 
lankytojų skaičius, net 3.6 mili
jono; 1890 metais, kai Toronte 
buvo tik 167,000 gyventojų, pa
rodą aplankė net 250,000. Pas
kutiniu laiku lankytojų suma
žėjo.

Kanados ledo ritulio jaunių 
(žemiau 18 metų amžiaus) rink
tinė Mlada Boleslav vietovėje, 
Čekijoje, laimėjo aukso medalį 
Šešių valstybių taurės varžybo
se. Varžybų eigoje kanadiečiai 
laimėjo 4 kartus ir pralaimėjo 
tik vieną kartą prieš Šveicariją; 
baigmėje nugalėjo Rusiją rezul
tatu 9-4. Tai jau penkti metai iš 
eilės kai Kanados jauniai laimi 
šį turnyrą.

Toronto mieste, kad išven
gus autovežimių kamščių gatvė
se, judėjimo policija pradėjo 
bausti vairuotojus, kurie užblo
kuoja skersgatvius pasikeitus 
šviesoforui į raudoną šviesą. 
Trijuose “tiršto judėjimo” 
skersgatviuose ant Bay gatvės 
jau yra nudažyti geltonais da
žais “baudos keturkampiai”, ku
riuose negali likti šviesai pasi
keitus nei vieno automobilio. 
Vairuotojai yra raginami žiūrėti 
toliau į priekį ir, sulėtėjus auto
mobilių srautui, sustoti prieš 
skersgatvio ribą, kol taps aišku, 
ar šviesai keičiantis bus galima 
saugiai ir legaliai pravažiuoti 
skersgatvį. Pirmą baudos dieną 
buvo išdalinta nemažai perspė
jimų ir baudų. Tarp jų buvo ir 
vienas paženklintas policijos au
tomobilis, vairuojamas polici
ninko...

Specialios komisijos, vado
vaujamos teisėjo Ted Hughes, 
raportas apie įvykius 1997 metų 
lapkričio pabaigoje Vankuverio 
mieste vykusios APEC (Asian 
Pacific Economic Conference') 
konferencijos metu buvo pa
skelbtas rugpjūčio 6 dieną. Ta
me 453-jų puslapių dokumente 
kaltinama policija (RCMP), 
kad nebuvo tinkamai pasiruošu
si tvarkyti demonstruotojus, bet 
taip pat ir min. pirmininko įstai
ga, kad neteisėtai kišėsi į polici
jos reikalus. Kadangi min. pir
mininkas buvo iš anksto paža
dėjęs Indonezijos diktatoriui 
Suharto, kad demonstruotojų 
neprileis prie jo nei iš tolo kon
ferencijos metu, vienas min. pir
mininko štabo narys spaudė po
liciją, kad išvaikytų demonst
ruotojus įsikūrusius “palapinių 
miestelyje” dar prieš konferen
ciją. Policija taip pat neteisėtai 
elgėsi purkšdami pipirais tai
kius demonstruotojus, kad at
stumti juos kuo toliau nuo kon
ferencijos pastatų Br. Kolumbi
jos universiteto rajone. J. Chre
tien ir jo štabas kol kas nepasiū
lė jokių pastabų apie šį raportą 
žiniasklaidai, bet naujųjų de

mokratų ir sąjungiečių kritikai 
žada prašyti jo pasiaiškinimo 
parlamente sekančios sesijos 
metu. Demonstruotojai šį ra
portą vertina kaipo bereikalingą 
pinigų išeikvojimą.

Vairuotojai raginami vis 
dažniau, kad vairuojant nenau
dotų savo bevielių telefonų (cell 
phones') pokalbiams. Atlikti ty
rimai parodė, kad kalbant tele
fonu labai sumažėja vairuotojo 
dėmesys judėjimo pavojams ir 
būna daugiau tikimybės įkliūti į 
eismo nelaimę. Kalbėjimas tele
fonu yra žymiai pavojingesnė 
veikla, tie tyrimai rodo, negu 
pokalbis su bendrakeleiviais, 
nes pastebėjus pavojų pokalbis 
paprastai nutrūksta, kol vairuo
tojas pravažiuoja pavojaus zo
ną. Tuo tarpu telefono pokalbis 
nenutrūksta, nes pokalbio part
neris nemato vairuotojo pavojų.

G-8 konferencijose “G-8” 
būna pristatytos kaip astuonios 
ekonominiai svarbiausios vals
tybės: JAV, Vokietija, D. Brita
nija, Prancūzija, Italija, Kanada, 
Japonija ir Rusija. Tačiau, ar 
taip tikrai yra? Palyginus visų 
pasaulio valstybių labiausiai pa
stebimą ekonominį matą, bend
rą vidaus produktą (GDP= 
Gross Domestic Product), pama
tysime truputį kitokį svarbumo 
koeficientą. JAV pirmauja ir čia 
su $8,709 bilijonų BVP, po jos 
seka Japonija ($4,395 bin.), Vo
kietija ($2,081 bin.), Prancūzija 
($1,410 bin.), D. Britanija ($1, 
374 bin.), Italija ($1,150 bin.). 
Bet į 7-tą ir 8-tą vietas įsiterpia 
ne G-8 nariai: Kinija ($1,150 
bin.) ir Brazilija ($760 bin.). Tik 
9-ta tampa Kanada ($612 bin.), 
o Rusija lieka net 16-je vietoje 
su $375 bin. BVP. Tarp Kana
dos ir Rusijos yra Ispanija ($562 
bin.), Meksika ($475 bin.), Indi
ja ($460 bin.), Pietų Korėja 
($407 bin.), Australija ($390 
bin.) ir Olandija ($385 bin.). 
Dar įdomiau, kad metinės apy
vartos vidurkiais (=BVP) tarp
tautinės bendrovės General Mo
tors ($177 bln.), Wal-Mart ($167 
bln.), Exxon Mobil ($164 bln.), 
Ford ($163 bln.) ir Daimler 
Chrysler ($160 bln.) užima 23 ir 
25-28 vietas. Įsteigus viso pa
saulio apimties laisvos prekybos 
rinką jos palypėtų į dar aukštes
nes ekonomines pakopas, o gal 
su laiku ir taptų G-8 dalimi.

Toronto krepšinio koman
da Raptors pasirašė ilgametę su
tartį ($94 milijonus per 6 me
tus) su savo iškiliausiu žaidėju 
Vince Carter, prisiviliojo iš ki
tur aukštaūgį centro puolėją 
Hakeem Olajuwon ($17 milijo
nų per 3 metus), pasilaikė kitus 
svarbius žaidėjus, kaip Antonio 
Davis, Alvin Williams, Morris 
Peterson, Jerome Williams. 
Treneris Lenny Wilkens ir gen. 
direktorius Glen Grunwald, po 
gana sėkmingo praeito sezono, 
atrodo dar rimčiau pasiruošė 
sekančio sezono žaidynėms.

Kanados valstybinis ban
kas pareiškė, kad krautuvės turi 
teisę atsisakyti priimti $100 
banknotus, nes paskutiniu laiku 
rinkoje atsirado gana daug pa
dirbtų banknotų, kurie atrodo 
beveik kaip ir valstybės išleisti 
$100 banknotai. Paprastai pa
dirbtus banknotus galima atpa
žinti juos apšviečiant ultraviole
tine lempa - jos šviesoje tik tik
rų banknotų popierius blizga.

Sujungus 6 miestus į vieną 
Toronto didmiestį (GTA) 1998 ' 
metų pradžioje turėjo sumažėti 
savivaldybės įstaigose tarnauto
jų skaičius 2,257 etatais. Bet 
pasirodo, kad tuo pačiu metu 
buvo pridėtas 2,491 naujas eta
tas. Galutinis rezultatas - 234 
daugiau tarnautojų. Vietiniai 
politikai įvairiai aiškina šį reika
lą. Toronto vyr. administratorė 
Shirley Hoy aiškina, kad pagrin
dinis sujungimo tikslas buvo su
taupyti pinigų. Ir buvo sutaupy
ta $153 milijonai per metus, nes 
daug aukštesnio rango pareigy-

Jubiliejinėse ŠALFASS-gos lauko 
teniso žaidynėse liepos 6 d. Toron
te, jaunių grupėje I-mą vietą lai
mėjo R. ZDANAVIČIUS (dešinėje) 
iš Lietuvos, o II-rą vietą - S. 
KRIKŠČIŪNAS iš Toronto

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio rinktinė besiruošdama kvalifi
kacinėms Europos pirmenybėms iš
mėgino savo jėgas Akropolio tau
rės turnyre Atėnų mieste (Graiki
ja). Deja, lietuviai turėjo pasiten
kinti paskutine vieta tarp keturių 
komandų. Pirmąją vietą laimėjo 
Italija, 2-ąją - Graikija, 3-ąją - Ju
goslavija, 4-ąją Lietuva. Rugpjūčio 
31 - rugsėjo 9 d.d. Turkijoje vyks
tančiame Europos čempionate. 
Lietuvos rinktinei atstovaus: gynė
jai Šarūnas Jasikevičius, Rimantas 
Kaukėnas, Darius Maskoliūnas, 
Donatas Slanina, puolėjai Andrius 
Jurkūnas, Saulius Štombergas, Da
rius Songaila, Ramūnas Šiškauskas, 
Mindaugas Timinskas, Mindaugas 
Žukauskas, vidurio puolėjai Ginta
ras Einikis, Robertas Javtokas, Eu- 
relijus Žukauskas.

JOJIMAS: Ventspilyje (Latvi
ja) vykusių tarptautinių konkurų 
varžybų antrąją rungtį (kliūčių 
aukštis iki 120 cm) laimėjo V. Ur
bonas. Šuolio į aukštį rungtyje (180 
cm) V. Urbonas buvo trečias. Tre
čioje rungtyje (135 cm) Lietuvos at
stovas A. Petrovas buvo antras. 
“Prospero” jojimo centre Gineitiš
kėse (Vilniaus raj.) surengtų kon- 
kūrinio jojimo pasaulio taurės var
žybų Vidurio lygos atrankos etape 
dalyvavo 38 raiteliai iš 5 šalių su 64 
žirgais. Rungtyje (kliūčių aukštis 
150 cm) nugalėtojo taurė ir 1300 
Šveicarijos frankų atiteko “Nemu
no” žirgyno atstovui Rimui Rim
kui. Vincas Civinskas dviejų fazių 
konkūre iškovojo trečiąją vietą.

ŠAŠKĖS: Pasaulio moterų 
šimtalangių šaškių čempionate 
Olandijoje Lietuvos atstovė Laima 
Pakuckienė ir ukrainietė Olga Bal- 
taži, surinkusios 11 taškų iš 18 gali
mų, pasidalijo 2-3 vietomis.

DVIRAČIAI: Diana Žiliūtė 
paskutiniame, 5-tajame treko pa
saulio taurės varžybų etape Malai
zijoje 3 km asmeninėse persekioji
mo lenktynėse užėmė antrąja vietą. 
Šios rūšies lenktynėse ji dalyvavo 
pirmą kartą.

FUTBOLAS: Europos futbolo 
organizacijų sąjungos (UEFA) tau
rės turnyre baigėsi pirmasis kvalifi
kacijos etapas. Dalyvaujantis Vil
niaus “Žalgiris” ir Klaipėdos “At
lantas” neįstengė įveikti šio barjero 
ir iš tolimesnių rungtynių iškrito.

TINKLINIS: Lietuvos moterų 
paplūdimio tinklinio lygos 
(LMPTL) čempionato nugalėtojo
mis tapo kaunietės Neringa Sušins- 
kytė ir Audronė Bakšytė. Antrąją 
vietą užėmė kaunietės Valdonė 
Petrauskaitė ir Agnė Zakarauskai- 
tė, trečiąją - jonavietės Jurga Du- 
bakaitė ir Jurga Talalaitė. V.P.

bių buvo panaikinta. Tuo tarpu 
didmiestis auga toliau ir jo žmo
nėms aptarnauti reikėjo samdy
ti daugiau naujų tarnautojų že
mesniuose etatuose, tarp jų 353 
į policijos departamentą, 565 į 
viešojo transporto tarnybą. Kiti 
miesto tarybos nariai prideda, 
kad miestui buvo perduota at
sakomybė už visą eilę aptarna
vimų, kuriuos anksčiau finansa
vo provincija, kaip viešas tran
sportas ar kelių taisymas miesto 
ribose. Atseit ir provincija pri
vertė Torontą samdyti daugiau 
tarnautojų. G.K.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

MOKAME
2.85% už 30-89 d. term. Indėlius 
2.90% už 90-179 d. term. Indėlius 
2.95% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.05% už 1 m. term. Indėlius 
3.50% už 2 m. term. Indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term. Indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.05% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.30% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.65% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.90% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
3.55% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
4.70% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.35% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
2.90% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 5.75%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................6.25%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9Ą8KAITU IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.net

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS! 

DĖMESIO! Rugsėjo mėnesį Medelis atostogauja!
Visus ketinančius į Lietuvą skristi rugsėjo ar spalio mėnesiais 

kviečiu pasinaudoti mano nupiginimais ir naujomis rudeninėmis 
kainomis. Užsisakykit pramatytas keliones iki rugpjūčio galo, tik 
pas mane asmeniškai, - gausite garantuotai geriausias 
kainas! Dar vis turiu metus galiojančių bilietų su veltui pakei
čiamomis grįžimo datomis. TEIRAUKITĖS!
Toronto ištaigoje būsiu trečiadieniais iki rugpjūčio 29 d. ir po to tik nuo 
rugsėjo 26 d. tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - 
sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
ALGIS @ 133 Roncesvalles Avė.
Mrnri ic TORONTO, Ont. M6R 2L2MEDELIS —i

Tel. 416 531 -4800

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

DR. STASYS DUBICKAS
daa/tų gydytojas

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninhj ryšių firmai RapidTel.

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

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

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


“Tarp rūpesčių ir vilties”
“Žodis gali būti aštrus, bet jis 
turi būti švarus”, - savo žurna
listinės etikos nuostatą apibrė
žia Juozas Kojelis. Jo publicisti
koje į kasdienybės tėkmę žvel
giama iš tam tikros distancijos, 
kad paaiškėtų esminiai žmogiš
kąją egizistenciją ir individo 
veiklos prasmę motyvuojantys 
dalykai. Čia nėra pigaus politi
kavimo, bet juntama išmintinga 
ir tauri moralinė pozicija, kurios 
taip stokoja šiandieninė Lietu
vos žurnalistika. Būdinga, kad 
prieš 20, 30, o net ir prieš 50 
metų rašyti J. Kojelio straipsniai 
stebina aktualia perspektyva ir 
dabarčiai.

Galima sutikti arba nesutik
ti su vienu ar kitu autoriaus tei
giniu, tačiau šio žurnalisto ne
galima apkaltinti nesąžingumu. 
Pats sau keldamas aukščiausius 
profesinės etikos reikalavimus, 
šito pageidavo ir iš kitų plunks
nos brolių. Pakantus ir to
lerantiškas žmogiškajai klaidai, 
kylančiai iš nežinojimo ar su
pratimo stokos, J. Kojelis tačiau 
išskirtinai reiklus žurnalistinės 
etikos pažeidimamas ar kitoms 
visuomeninėms negerovėms, 
pasirodančioms dėl asmeninių 
interesų dangstymo visuome
niniais šūkiais.

Dalis Šiaulių “Ro-ko-ko” jaunimo ansamblio narių, giedojusių Švč. 
Mergelės Maruos Nekalto prasidėjimo parapijos šventovėje Čikagoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

Tas nelemtas mandagumas
(Humoreska)

PETRAS ZLATKUS

Apie moteris visuomet atsi
liepdavau su pagarba. Aš, net 
kopdamas stačiausiais laiptais, 
jas praleisdavau į priekį...

Kartą giedrą rytą, kai važia
vau į darbą, autobusan su baltu 
šuneliu-pudeliu ant rankų įlipo 
moteris. Ir ne bet kokia, o jauna 
ir labai graži.

Vos tik išvydau ją, pajutau, 
kad mane užplūdo mandagumo 
jausmas: nedelsdamas pakilau ir 
užleidau jai savo vietą, o pats, 
paėjęs kiek į priekį, sustojau 
greta senuko.

Posūkyje senuko kojos neiš
laikė, ir jeigu ne aš...

- Laikykis! - draugiškai pa
tariau, padėdamas jam atsistoti, 
ir apsidairiau. Niekas į mane 
neatkreipė dėmesio: vieni knap
sėjo nosimis, kiti, lyg nesimatę 
ištisą penkmetį, malė liežuviais. 
O konduktorė?

Konduktorė šnekėjosi su 
gražiąja keleive ir, kaip man pa
sirodė, gana šiurkščiai: reikala
vo, kad ji įsigytų bilietą ne vien 
sau, bet ir pudeliui. O keleivė ar 
tai neturėjo atliekamo lito, ar 
įstatymą puikiai žinojo, nes 
konduktorės žodžiai, lyg žirniai 
į sieną, atsimušdavo nuo jos. 
Tik pudelis, tupėdamas ant šei
mininkės kelių, geraširdiškai 
kiauksėjo, kas, žinoma, dar la
biau siutino konduktorę.

Aš nusprendžiau įsikišti.
- Jeigu Jūs susipykote su sa

vo vyru, - pasakiau, priėjęs prie 
konduktorės, - tai nereiškia, 
kad pyktį galima išlieti ant ke
leivių.

Čia konduktorė tuoj pat at
kreipė į mane dėmesį:

- Koks tamstos reikalas? 
Stovit ir stovėkit!

- Taiki, kad mano, - atsa
kiau, turėdamas galvoje, jog 
žmogus žrtiogui...

- Tai mokėkit, arba - lauk 
kartu su šunim! Sausai atkirto 
konduktorė, ir aš pajutau, kad 
skandalas neišvengiamas. Juo 
labiau, kad autobusas pasidali
no į dvi dalis - vieni keleiviai 
palaikė konduktorės pusę, kiti - 
šuns. Kilo triukšmas.

Sudaryti antrą J. Kojelio 
publicistikos tomą nebuvo leng
va. Ne dėl to, kad būtų trūkę 
medžiagos, bet priešingai - ne
buvo paprasta iš didelės gausos 
ją atrinkti ir susisteminti į vien
tisą, nuosekliai skaitomą knygą. 
Daug ir gerų straipsnių, vertin
gų ne vien išeivijos istorijos šal
tinių prasme, bet ir visuomeni
nės minties bei žurnalistinės kū
rybos kokybės atžvilgiu, turėjo 
likti nepanaudota paprasčiau
siai dėl vietos stokos. Todėl te
ko apsiriboti tam tikromis te
momis ir tik dalimi jas na
grinėjančių straipsnių.

Antroji Juozo Kojelio pub
licistikos knyga Tarp rūpesčių ir 
vilties skiriasi nuo pirmosios pir
miausia tuo, kad rinktinėje Iš 
nakties į rytą vyrauja politinė 
tematika ir kovos už Lietuvos 
laisvę problematika, tuo tarpu 
pastaroji, išeinanti vienuolik
taisiais nepriklausomos Lietu
vos metais, daugiau atspindi tos 
nepriklausomybės turinį, ap
mąsto Lietuvos lietuvių ir iš
eivių pilietinės integracijos sun
kumus, labiau atsigręžia į kul
tūros klausimus, humanitarines, 
jaunimo problemas. Knygoje 
skelbiami straipsniai surinkti 
daugiausia iš išeivijos, o taip pat 
ir iš pastarojo meto Lietuvos 
spaudos.

Aš nutariau provokacijai 
nepasiduoti.

- Prašau, - nuolankiai išta
riau, ir, išsiėmęs piniginę, pada
viau konduktorei litą. - Grąžos 
nereikia.

Pudelio savininkė kyštelėjo 
baltus dantis:

- Mersii!!
Konduktorės akys tapo kaip 

vengriškos slyvos:
-Tai... kudlius ne jūsų?
- Kaip matot, - išdidžiai at

rėžiau ir nužvelgiau autobusą, 
norėdamas įsitikinti, kokį įspūdį 
keleiviams padarė mano po
elgis.

- Ak, taip, - dabar konduk
torė puolė mane. - Advoka
tas... Mes čia plėšomės, tvarkos 
mokome, o Jūs! Sąžinę turėtu
mėt!.. Dar - inteligentas...

Keleiviai iškart atkreipė į 
mane dėmesį. Nuo juoko, atro
dė, perplyš autobusas. Kvatojo 
ir gražioji keleivė, o jos pudelis, 
ar tai norėdamas man atsidėko
ti, ar šiaip kieno paskatintas, 
urgzdamas griebė mano švarko 
skverną. Pasigirdo plyštančios 
medžiagos traškėjimas.

Tokio finalo aš nesitikėjau, 
todėl, paprašęs vairuotoją su
stoti, išlipau iš autobuso...

Jeigu kartais dabar pama
tau besiginčijančias moteris, nu- 
sigręžiu ir neriu pro šalį. O ke
lionės į darbą? Ši problema iš
spręsta: už butelį naminės aš įsi
gijau ... dviratį.

Brazilijos lietuviai, suvažiavę į savo vasarvietę “Lituanika”

r^e;<»ur.t

Torontiškio “Gintaro” sambūrio jaunųjų grupės, dalyvavusios pavasariniame koncerte Nuotr. D.R. Puterių

Torontiškio “Gintaro” sambūrio jauniausi ir vyriausi šokėjai koncerto metu Nuotr. D. R. Puterių

Kai teisėjai nepaiso tiesos
Apkaltintas Lietuvos laisvės kovotojas, reabilituotas ir vėl 

sovietiškai apkaltintas
ŽIVILĖ MAČYTĖ-ANTANAITIENĖ

1990 m. buvo reabilituotas 
mano tėvas Lietuvos kariuome
nės kapitonas Juozas Mačys. 
Tais pačiais metais Vilniaus 
KGB archyve perskaičiau jo 3- 
jų tomų bylą. Prieš mėnesį ga
vau iš Lietuvos Aukšč. Teismo 
“Nutartį”, kad mano Tėvo rea
bilitacija anuliuojama. Visi tei
giniai, kuriuose minimas J. Ma
čys, beveik žodis žodin nurašyti 
iš enkavedistų paistalų. Nerei
kia tyrimo, nereikia liudininkų, 
nusispjauti į publikacijas spau
doje, net į VLIKo dokumentus.

1941 m. rusams išbėgant, o 
vokiečiams dar neatėjus, kai 
miestelyje jau nebuvo jokios ad
ministracinės ir karinės val
džios, prasidėjo chaosas ir žudy
nės, Viekšnių partizanai susirin
ko Maigų miške. Tarp jų buvo 
kunigai Paulauskas ir Senkus, 
mokytojas Milčius, leitenantas 
Zapkus ir kiti. (Beje, Itn. Zap- 
kaus sūnus, gyvenantis Niujor
ke, yra dailininkas Kęstutis 
Zapkus). Jie išrinko mano tėvą 
Viekšnių komendantu ir pavedė 
jam tuo baisiu laiku įvesti šiokią 
tokią tvarką. Kun. Senkus ir Itn. 
Zapkus tapo jo pavaduotojais.

Komendantu Tėvas išbuvo 
23 dienas, kasdien rizikuodamas 
savo galva. Atėjus vokiečiams 
buvo nebereikalingas ir išėjo į 
Santeklius, kur turėjo, kaip sa
vanoris, gautos žemės. Po dvie
jų mėnesių vėl buvo išrinktas 
viršaičiu. Štai jo paties žodžiai iš 
laiško, rašyto 1959 m. Justui Pa
leckiui (prašė reabilitacijos, ku
rios, žinoma, negavo): “Niekas 
tada nesuprato ir šiandien nesu
pranta, kokiu būdu tas ar kitas 
komunistas ar žydas išliko 
gyvas...”

Reikia būti visišku idiotu, 
kad į vieną krūvą suplaktum su
kilėlius, saugojusius Viekšnius 
su baudėjais (SS) ir jiems talki
nusia policija. Viršaitis, tai civi
linė valdžia, tai lyg miesto me
ras (vykstant karui tai labai su
dėtinga), kuriam policija nepa
valdi, priklausiusi Mažeikių ar 
Šiaulių gestapui. Tiesa, vokie
čiai ir policija stengdavosi apsi
drausti ir reikalaudavo viršaičio 
parašo, bet tikrai žinau ir žmo
nės liudijo, kad parašo baudžia
mai akcijai niekada negavo.

Rašoma “Nutartyje”, kad 
mano Tėvas savanoriškai dirbo 
viršaičiu. Viena, jis dirbo ne vo
kiečiams, bet savo žmonėms, ir 
tai buvo jo moralinė pareiga, 
antra kaipgi gelbėsi ir padėsi, jei 
neturi jokio posto. Jam padėjo 
Lietuvoje gerai žinomas Viekš
nių vaistininkas J. Aleksandra
vičius, valsčiaus sekretorius J. 
Levitas, mokytojos Mušinskaitė 
ir Aukštikalnienė, seserys Put- 
raitės ir kiti. Pasisekė išgelbėti 
daug žmonių, kaip antai Lerai- 
tę, Jazulį, Kondrotą, Kuzminą, 
Majauską ir kt.

Norėčiau pamatyti bent vie
ną normalų skundą ar liudijimą 
prieš mano Tėvą, kuris būtų ne
išmuštas tardytojų ir specialių 
budelių kumščiais. Toks apskri
tai neegzistuoja. Kas norėdavo 
išgyventi prisipažindavo ir nepa
darytus nusikaltimus.

Miesto viršaitis tikrai nerin
ko rūbų ir produktų vokiečių ar
mijai, o žydų turtą perdavė 
Raudonam kryžiui (jei jo neiš- 
grobstė policininkai). Ir jau ne 
pyktį, o juoką kelia teiginys, kad 
mano Tėvas suiminėjo ir saugo
jo žydų tautybės piliečius. O gal 
Kanados istorijoj miesto meras 
yra asmeniškai suiminėjęs savo 
idėjinius priešus ir juos sau
gojęs?

Kodėl nepasidamėti gesta
po archyvinėmis bylomis? Juk 
ne kartą to prašiau. Ir šiuo metu 
Ypatingajame archyve tebėra 
mano prašymas. Bijojo rasti ma
no tėvą sušaudytinųjų sąraše už 
žydų gelbėjimą arba už arklių 
rekvizicijos sužlugdymą arba už 
atsisakymą pasirašyti tam tikrus 
dokumentus?

Visi Viekšniai žinojo, kad 
du mėnesius prieš išbėgant vo
kiečiams tėvas slapstėsi, nes bu
vo gavęs žinią nuo draugo iš 
Šiaulių Gewecke štabo, jog ieš
komas. Pati mačiau, kaip Tėvas 
sukišo į butelį kažkokius popie
rius ir užkasė sode. Broliai lie
tuviai geriau padarė: jie palaukė 
10 metų, kol išmirė liudininkai, 
ir nutarė pabaigti enkavedistų ir 
gestapininkų darbą. Jei ne Tė
vą, tai bent mane pribaigti, nes 
išemine liga sergančiam žmogui 
nedaug ir betrūksta.

Per tuos 10 metų ir anks
čiau gaudavau labai daug laiškų 
nuo išgelbėtų žmonių ir karei
vių bei puskarininkių, kurie 
prieš karą buvo mano tėvo pa
valdiniai. Pvz. J. Fabijonaičius iš 
Vilniaus rašė, kaip Tėvas leido 
pabėgti žmonėms, kuriuos vo
kiečiai suvarė kasti apkasų. V. 
Rimgaila iš Klaipėdos pasakojo 
apie tą arklių rekviziciją ir kaip 
vokiečiai turgaus aikštėje rėkė, 
kad sušaudysią Tėvą. Miknius iš 
Klaipėdos sakė dažnai lankąs 
mano Tėvo kapą Palangoje ir 
esąs dėkingas, kad išgelbėjo jo 
nėščią žmoną.

Tik tie, kurie nepažino tėvo 
ir turėjo išskirtinę galimybę 
knaisiotis enkavedistų archy
vuose ir nežinia ką patys veikė 

per abi okupacijas, gali jį šmeiž
ti. Pvz. buvęs Viekšnių gimnazi
jos direktorius sovietiniais lai
kais, kuris pavadino tėvą “balta
raiščių vadeiva”. Atgavus Ne
priklausomybę tapo karštu pa
triotu. Tiesa, Akmenės švietimo 
skyrius mane atsiprašė, bet... aš 
negalėjau atleisti. Juk ne mane 
įžeidė, o žmogų, kuris jau negali 
apsiginti.

Šiemet Viekšnių Politkali
nių ir tremtinių skyrius per ata
skaitinį susirinkimą paminėjo 
mano Tėvo 105 metų gimimo 
sukaktį. Kai jis, grįžęs iš Sibiro 
1956 m. nuvažiavo aplankyti 
Viekšnių, nejauni žmonės sten
gėsi pabučiuoti jam ranką lyg 
vyskupui žiedą ir vadino Viekš
nių išgelbėtoju. Tačiau Lietuvos 
Aukšč. marionetiniam teismui 
niekas nerūpi - jie turi “patiki
miausią” pasaulyje Tėvo kaltu
mo įrodymą - enkavedistų melo 
mišrainę (net 3 tomus). Sovietai 
mano vyrą nužudė - mirė 30- 
ties metų, palikęs 3 mažus vai
kus. Kaip elgėsi “broliai lietu
viai” su grįžusiais iš Sibiro lage
rių, visa Lietuva žino. Jei sugrį- 
žėliai negrįždavo į Rusiją, Kara
liaučiaus kraštą ar kur kitur, čia 
pat pribaigdavo, kaip mano Tė
vą. Ir šiandien tebegyvena tokie 
Latvijoje ir Estijoje. Mano ma
mą nuvarė į kapus Palangos 
vykd. kom. pirmininkas. 1974 
m. jaunesnysis sūnus turėjo di
delę, garsią bylą Telšiuose. Abu 
buvome nubausti, išmesti iš dar
bo, iš mokyklos. 1946 m. mane 
išmetė iš Kauno universiteto su
sekę, kad Tėvas Sibire. Suruošė 
didelį parodomąjį teismą: sce
noje prie didelio stalo susodinti 
dėstytojai ir daug tokių, kurių 
nepažinau, o salėje, prie rampos 
- aš viena, visada alkana, smulki 
ir išsigandusi. Koridoriuje už 
durų grūdosi kurso draugai. At
simenu tik A. Venclovą, kuris 
sėdėjo visą laiką galvą nuleidęs, 
jam buvo gėda už viską, kas ten 
darėsi. Jis visada man buvo la
bai geras ir vertino mane kaip 
studentę.

Atsimenu, kaip išėjusi į ko
ridorių pamačiau pirmiausia ap
siverkusią savo draugę Janiną 
Diskaitę, su kuria kartu laikėme 
stojamuosius egzaminus. Daug 
blogo patyriau, bet skaudžiau
siai kando mano tautiečiai. Net 
iš universiteto mane išmetė su 
“geltonu bilietu”, t.y. be teisės 
įstoti į bet kokią aukštąją m-lą. 
O mūsų tremtiniai Sibire Ir
kutsko ar kitą universitetą baig
davo.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wo«t Raalty Ine.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s„ d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

' 416 769-2526

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

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, asc.,u.B.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

MARGUTIS
PYSANKaJA^.M. Inc.

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

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

I Tel: (416) 233-4601 0
*Galioja kai kurie apribojimai,

$o°°*
For 1 parcel

•Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office. •■OFF
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¥ TORONTO M MONTREAL®
Anapilio žinios

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 9, 
sekmadienį, 10 v.r. įprastiniame re
peticijų kambaryje Anapilio salės 
antrajame aukšte. Visi buvusieji 
nariai ir nauji kandidatai skatinami 
jungtis į choro eiles ir kuo iškilmin
giau garbinti Dievą giesmėmis.

- “Žodis tarp mūsų” rugsėjo- 
spalio knygelių laidą jau platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

- Anapilio knygyne gauta nau
ja knyga apie žydų gelbėjimą Lie
tuvoje 1941-1944 metais.

- Anapilyje esančio Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo lanky
mo valandos sekmadieniais: nuo 
10.30 v.r. iki 11 v.r. ir nuo 12 v.d. iki 
6 v.v.; pirmadieniais: nuo 1 v.p.p. 
iki 8 v.v. Muziejaus vedėja - dr. Ra
sa Mažeikaitė. Muziejaus tel. 905 
566-8755. Šiuo metu iki spalio 14 
vyksta pomirtinė a.a. Anastazijos 
Tamošaitienės paveikslų, gobelenų 
ir audinių paroda.

- Reikia paramos kun. A. Lip- 
niūno Jaunimo kultūros centrui, 
kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos 
jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia 
evangelizacijos dienas, Šv. Rašto 
kursus, organizuoja maldos grupes, 
Kryžiaus kelius, naktines Švenčiau
siojo adoracijas, tautinių bei religi
nių datų minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasaros 
stovyklas.

- Toronto arkivyskupijos įsta
tas santuokos reikalu: norintieji 
tuoktis turi susitikti su savo para
pijos kunigu ir tuo reikalu su juo 
pasikalbėti bent vienerius metus 
prieš numatomą santuokos datą 
bei atlikti reikiamą santuokai pasi
ruošimą. Jei kuris iš busimųjų su
tuoktinių jau yra kokia nors forma 
tuokęsis anksčiau (išskyrus našlys
tės atvejį), tai kunigas negali su juo 
tartis dėl santuokos datos, kol nėra 
gautas santuokai leidimas iš arki
vyskupijos.

- Mišios rugsėjo 2, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Konstanciją 
Rugienę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 10 
v.r. už Alesę ir Pijų Grigus; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje rugsėjo 1, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Kazimie
rą Šorių ir Anzelmą Breiderį.

Išganytojo parapijos žinios
- Rugsėjo 2, sekmadienį, pa

maldų nebus.
- Rugsėjo 9, sekmadienį, 11.15 

v.r. pamaldos ir sekmadienio mo
kykla. Pamaldas atlaikys tarybos 
narys Ričardas Hiršas. Skaitovė - 
Elena Delkuvienė.

- Rugsėjo 16, sekmadienį, 
11.15 v.r. pamaldos su Šv. Komuni
ja, po kurių įvyks moterų draugijos 
susirinkimas.

- Parapijos taryba posėdžiaus 
rugsėjo 18 d., 7.30 v.v. Alfredos 
Mikšienės bute.

- Šiemet Padėkos šventės puo
ta įvyks spalio 21, sekmadienį, po 
pamaldų, 12.45 v.p.p. Lietuvių Na
muose. Pietūs su vynu suaugusiems 
$20, vaikams iki 6 metų nieko ir iki 
12 m. $10. Bilietus platina A. Lan- 
gienė, telefonas 416 233-0511.

- Praeitą sekmadienį pamaldo
se buvo prisiminta a.a. Edita Ulic- 
kienė, kuri gimė Kaune 1900 m. 
sausio 8 d. ir mirė 1991 m. rugpjū
čio 28 d. Toronte. Paliko liūdinčius: 
dukras Ireną Giedraitienė, Eleną 
Kerienę ir Lidia Balsienę; vaikai
čius Norą, Joną ir Jurgį bei provai
kaitį Julių. Ilsėkis ramybėje!

Mirusių tėvų, vyro ir brolių 
atminimui N.N. aukojo tremti
nių vaikaičių mokyklai “Lietu
vių Namai” Vilniuje $100.

Kanados atstovai, dalyvavę ŠAS (NATO) parlamentarų posėdyje 
Vilniuje š.m. gegužės 27-31 d.d. - LEON BENOIT (Edmonton East) ir 
senatorė RAYNALL ANDREYCHUCK (Saskatchewan)

Nuotr. A. Rugieniaus

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis šeštadienis yra mėnesio 

pirmasis. Pirmą mėnesio šeštadienį 
Gyvojo rožinio draugijos nariai 
renkasi parapijos šventovėj Roži
niu! ir Mišioms 10.30 v.r.

- 2001 metai Jungtinių Tautų 
yra paskelbti savanoriškos tarnybos 
metais. Pradedant naują darbo se
zoną, parapijiečiai turėtų pagalvoti, 
kaip savo talentus ir sugebėjimus 
galėtų savanoriškai paaukoti para
pijos reikalams. Ryšium su mūsų 
šventovės šventinimo iškilmėmis, 
savanoriškos tarnybos svarba bus 
pabrėžta per specialias pamaldas 
spalio 11d.

- Metinis parapijos susirinki
mas įvyks rugsėjo 16 d., 12 v. para
pijos salėje. Parapijos tarybos rinki
mams pravesti ir sudaryti kandida
tų sąrašą yra sudaryta rinkimų ko
misija iš B. Čepaitienės tel. 416 
621-2343, Irenos Vibrienės tel. 416 
762-8414 ir Lino Zubricko tel. 416 
767-9066. Jei kas nori kandidatuoti, 
ar gavus sutikimą pasiūlyti kitą, 
prašome skambinti bet kuriam iš 
rinkimų komisijos narių.

- Žodis tarp mūsų knygutes 
sekmadieniais rugsėjo ir spalio mė
nesiams yra padėtos ant biuleteni- 
nio staliuko. Kviečiame visus jas įsi
gyti ir naudoti. Kaina - $5.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Lisa Kriščiūnaitė su Andrium 
Utz.

- Parapijos choro repeticijos 
prasidės rugsėjo 6 d., 7 v.v. muzikos 
kambaryje. Naujo sezono pradžia 
yra gera proga ir naujiems choris
tams įsijungti į šį parapijos vienetą 
ir tęsti giedojimo tradiciją parapi
joje.

- Jaunimo chorui registracija 
vyks rugsėjo 9 d., po 10.30 v. Mišių 
muzikos kambaryje. Repeticijos 
prasidės rugsėjo 16 d. Sol. Anita 
Pakalniškytė-Puodžiūnienė sutiko 
padėti chorui vadovauti.

- KLKM draugijos parapijos 
skyrius savo sezoninę veiklą pradės 
susirinkimu rugsėjo 9 d., po 10.30 v. 
Mišių. Programoje Birutės Litvinie- 
nės paskaita apie Lietuvos gintaro 
istoriją ir jo reikšmę Lietuvos žmo
nėms. Loterijoje tarp kitų laimikių 
bus galima laimėti vienam žmogui 
kelionę lėktuvu bet kur Š. Ameri
koje.

- Parapijos šventovės ir pasta
tų šventinimo iškilmės įvyks spalio 
14 d., į kurias bus pakviesta nema
žai lietuvių ir nelietuvių garbės 
svečių.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 2 
d. 8 v.r. už a.a. Kazimierą Urbana
vičių, 9.15 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, 10.30 v.r. už a.a Al
girdą Strumilą, už a.a. Katariną 
Staškevičienę ir už a.a. Tomą ir 
Anelę Žilius.

Aleksandra ir Vytautas Bu
beliai, atšvęsdami savo vedybi
nio gyvenimo auksinę sukaktį, 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

Vasagos lietuvių moterų 
būrelis vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams ir tremtiniams 
Lietuvoje aukojo $200. M.P.

A. a. Broniui Rickevičiui 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Mariją ir penkis vaikaičius “Ko
vai su vėžio liga” Lietuvoje au
kojo: $25 - B. T. Stanuliai; $20 
- E. Kripienė, A. Bumbulis, A. 
D. Bajorinai, J. Valiulienė, J. 
Rovas, A. Kanapka, L. E. Ru
daičiai, dr. R. A. Karkos, R. V. 
Simonaičiai, A. I. Jurcevičiai, Z. 
Didžbalienė; $15 - Aid. Pet
rauskienė; $10 - V. V. Baliūnai, 
B. Maziliauskienė, V. Gudaitis, 
B. Kazlauskaitė, E. A. Šelmiai, 
J. Kriščiūnas, R. Kalendra. M.P.

A. Sabonio krepšininkų mokyklos mokiniai, rungęsi su kanadiečiais Kalgaryje su vietos lietuviais

Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 8, šeštadienį, 10 
v.r. - 3.30 v.p.p., St. Charles 
Adult Education Centre, 150 
East 5th Street, Hamilton, Ont. 
(Iš Toronto: QEW, 403, Lin
coln Alexander Expressway 
East, Upper James į kairę, Fen
nel Ave. į dešinę). Kviečiami 
dalyvauti visi mokytojai ir talki
ninkai. Daugiau informacijos 
teikia Vida Stanevičienė tel. 905 
331-0303 Burlingtone. Inf.

Pranešimas
KLB krašto tarybos vyriau

sia rinkimų komisija praneša, 
kad rinkimai į krašto tarybą 
įvyks 2001 m. rugsėjo 30 d. Ha
miltone ir Toronte. Kitose apy
linkėse tarybos nariai bus iš
rinkti aklamacijos būdu. Skel
biame kandidatų sąrašą. Hamil
tono apylinkė: Brasas Petras, 
Dalius Stasys, Garkūnienė Da
nutė, Deksnys Kazimieras, Ka- 
reckas Stasys, Lukavičius Almis, 
Povilauskienė Frances, Skaistys 
Jonas, Stankus Jonas, Šidlaus
kas Petras, Venslovas Algis, 
Zorkus Alfredas ir Žilvytienė 
Alina. Balsuojama už 8 kandi
datus.

Toronto apylinkė: Balsevi- 
čienė Sofija, Baziliauskas Leo
nas, Cuplinskienė Judita, Čup- 
linskas Eugenijus, Empakeris 
Algis, Garbaliauskienė Danutė, 
Jonaitienė Ramūnė, Jonušonis 
Kazimieras, Karasiejus Juozas, 
Kurienė Rasa, Liačienė Natali
ja, Mažeikaitė Rasa, Morkūnas 
Arūnas, Pacevičius Algis, Pau- 
lionienė Giedra, Pečiulis Vytau
tas, Piečaitiene Silvija, Putrimas 
Edis, Ross Irena, Stanevičius 
Matas, Staškevičius Jonas, Ste
ponas Ernestas, Šarpytė Audro
nė, Šturmas Petras ir Žilinskie
nė Rūta. Balsuojama už 18 kan
didatų. Balsuoti gali visi lietu
viai, sulaukę 18 metų amžiaus.

Apie rinkimų eigą praneš 
apylinkių komisijos. Kviečiame 
visus kuo gausiau rinkimuose 
dalyvauti.

Vyriausia rinkimų komisija
Mirusio vyro, tėvų, brolių 

prisiminimui N.N. vėžiu ir džio
va sergantiems vaikučiams ir 
tremtiniams aukojo $100.

Lietuvių Namų žinios
- Rugpjūčio 26 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 280 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN kultūros komisijos 
narė G. Bijūnienė. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Vaitkutė iš Marijam
polės, L. Budrytė, J. R. Budriai iš 
Vilniaus, Timukų šeima iš Acton, 
Ont. ir F. M. Timukai iš Toronto.

- LN valdybos posėdis įvyks 
rugsėjo 5 d., 7 v.v.

Slaugos namų žinios
- Šių metų rugpjūčio 15 d. 

Slaugos namų posėdyje buvo pasiū
lyta ir pritarta įsteigti Slaugos na
mų priežiūros komitetą iš šių as
menų: klebono kun. A. Simanavi
čiaus, OFM, R. Žilinskienės, dr. R. 
Zabieliausko, dr. M. Valadkos, inž. 
R. Sondos.

- Slaugos namų statybai auko
jo: $1000 - S. Kuzmickas ($2290), 
a.a. S. Blusio atminimui; $50 - A. 
P. Kaziliai, L. Balsienė a.a. R. Bra- 
žukicnės atminimui ir L. Balsienė 
$20 - a.a. B. Rickevičiaus atmini
mui. Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

• Ar jau paremti Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Tautinių šokių grupė

“ATŽALYNAS”
KVIEČIA PRISIJUNGTI NAUJUS NARIUS 

nuo 6 iki 60 m. amžiaus
Repeticijos vyksta anglų ir lietuvių kalbomis - 

patyrimas nereikalingas

REGISTRACIJA:

š.m. rugsėjo 11, antradienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

(Prie DUNDAS WEST požeminio stoties)

Registracijos kaina - $5 asmeniui, $10 šeimai
Informacijai skambinti:. Birutei Batraks tel. 905 271-1640 '

Toronto vyrų choras “Aras” 
pradeda repeticijas rugsėjo 10, 
pirmadienį, 6.30 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose.

Buvęs Vilniaus universiteto 
rektorius, prof. Jonas Kubilius, 
atsiliepdamas į TŽ išspausdintą 
Genovaitės Gustaitės straipsnį 
jo 80 metų amžiaus sukakties 
proga, atsiuntė padėkos laišką, 
kuriame rašo: “Ačiū už TŽ nu
merį ir palankų straipsnį apie 
mane. Draugų ir pažįstamų ge
rų žodžių palydėtas, žengiu į de
vintąją dešimtį. Sveikata labai 
nesiskundžiu, nors apsisukimai 
jau nebe tie. Nežinia kuriam lai
kui dar užteks parako. Dar 
vaikštau be lazdos, atsimenu 
kas vakar buvo ir studentai per 
paskaitą dar nenušvilpia”.

Kun. Ričardas Doveika iš 
Lietuvos, du mėnesius talkinęs 
Lietuvos kankinių parapijos sie
lovadoje, rugpjūčio 25 d. išskri
do Romon baigti teologinių stu
dijų licenciato laipsniui gauti. 
Baigęs licenciato studijas Ro
moje š.m. lapkričio pabaigoje, 
grįš į Vilnių ir pradės darbuotis 
vietinėje sielovadoje. Būdamas 
Anapilyje susipažino su lietuvių 
katalikų parapijų sielovada Ka
nadoje, su lietuvių institucijomis 
Toronte, aplankė Otavą, Mont
real) ir keletą kitų vietovių. Da
lyvavo lietuvių maldininkų šven
tėje Kanados kankinių švento
vėje Midlande ir ten pasakė tu
riningą pamokslą, kuris bus iš
spausdintas TŽ.

CLEAN FOREVER. Valome kili 
mus, minkštus baldus ir automobilių 
vidų nauju būdu - sausomis puto
mis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valan
das. Labai gera kokybė. Skambinti 
be) kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

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

(prie Lietuvių Namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Aukojo “TŽ” 
$200 - Vasagos moterų būrelis; $55 
- M. Barteška, dr. A. P. Dailydė, V. 
Beniušis, E. Schachow; $20 - M. Ki- 
niauskas; $15 - M. Gelažius; $10 - 
A. Artičkonis, A. Cibas, B. Žemai
tis, B. Čeponkus, H. Kripavičius, V 
Palubinskas; $5 - G. Taoras.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - J. Povilauskas, A. Ubavičius; 
$55 - dr. J. Pctrikonis, prof. V. A. 
Mantautas, I. Merkevičius, R. Ge
ležiūnas, kun. L. Kemėšis, M. Tim
merman, A. Leiberis, E. Kuchals- 
kis, E. Puodžiukas, S. Ančiulis, T. 
Linertas, K. Bačanskas, M. Jurė
nas, K. R. Poškus, O. Skėrius, J. 
Pavilonis, S. Vashkys, R. Striukas, 
J. J. Daugėla, K. Stankus, I. Kere
lis, S. Kilikauskas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - E. Ehlers, dr. A. J. Vyš
niauskas; $80 - J. Prasauskas; $70 - 
A. Radžiūnas; $65 - J. Jurgutis, V. 
Vaičiūnas, A. Žugaraitė, J. N. Dė
dinas, S. Augaitis, P. Tunkūnas. A. 
Sudeikis, J. Janulaitis, dr. R. Slavic
kas, S. Šimoliūnas, P. A. Raulinai- 
tis, A. Cibas, dr. V. Mileris, dr. D. 
Gottschalk.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808

Prel. Jonas Staškevičius, rug
pjūčio 15 d. buvo atsivežęs kun. Ri
čardą Doveiką parodyti Montrealio 
miestą. Kun. Ričardas studijuoja 
Romoje, bet vasarą talkino Lietu
vos kankinių parapijos (Mississau
ga, Ont.) sielovadoje. Šio mėnesio 
pabaigoje jis grįžo į Romą, o lap
krity baigia studijas ir važiuoja Lie
tuvon. Abu keliautojai tepabuvo 
Montrealyje tik popietę ir po nak
vynės išvažiavo į Otavą.

Jungtinių tautų vaikų švietimo 
Kvebeko komisija rugpjūčio 4-20 
d.d. surengė Montrealyje prancū
ziškai kalbančių (frankofonų) kraš
tų seminarą. Į šią grupę įeina ir 
Lietuva, kurios su savo pranešimais 
šiame seminare dalyvavo trys atsto
vai. Tai buvo Vilniaus pedagoginio 
universiteto docentas Vytautas 
Dumbliauskas, Alytaus Volungės vi
durinės mokyklos prancūzų kalbos 
mokytoja Rasa Naujalienė ir Aly
taus Jotvingių gimnazijos biblioteki
ninkė Ona Kizalienė. Seminare da
lyvavo apie penkiasdešimt atstovų 
ir viskas vyko prancūzų kalba. Ren
gėjai nuoširdžiai rūpinosi visų ke
lione ir išlaikymu. Alytiškes dar pa
rėmė Alytaus miesto savivaldybė. 
Renginiui besibaigiant Lietuvos at
stovai užmezgė ryšius su kai kuriais 
Montrealio lietuviais ir gražiai su 
jais pabendravo.

Aušros Vartų šventovę rugpjū
čio 5 d. naktį bandė apiplėšti. Iš
muštas durų langelis ir per atidary

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

Šypsokimės
L. STANKEVIČIUS

(Tęsinys)
- Jei Sovietų Sąjungoje būtų 

leidžiamas Playboy žurnalas, ar ja
me būtų didelė spalvota merginos 
nuotrauka?

- O ne, Playboy žurnale būtų 
didelė spalvota traktoriaus nuo
trauka.

- Koks skirtumas tarp žmogžu
džio ir kareivio?

- Žmogžudys už nužudimą 
gauna kalėjimą, o kareivis - me
dalį.

- Kiek pieno gali duoti viena 
karvė?

- Nieko negali duoti, Jūs turite 
jį pats paimti.

- Kas yra netekėjusi moteris?
- Ta, kuri turi visus atsakymus, 

bet niekas nepateikia jai klausimų.

- Koks skirtumas tarp senos 
penkių centų monetos ir naujo 
cento?

- Keturi centai.

- Kodėl sakoma, kad šuo yra 
geriausias žmogaus draugas?

- Todėl, kad jis negali kalbėti.
- Kas gali pereiti per langą ne

sudaužęs stiklo.
- Saulės spinduliai.
- Jeigu lėktuvas nukristų tarp 

Lietuvos ir Latvijos sienos, kuriame 
krašte palaidotumėte išlikusius 
žmones?

- Gyvų žmonių niekas nelai
doja.
PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

tas duris nueita į šventovės vidų. 
Čia apdraskytos aukų dėžutės ir 
bandyta įsilaužti į tabernakulį. Ne
pavyko nieko atidaryti, liko tik ap
draskyti užraktai. B.S.

Atšvęsta vedybinė sukaktis. 
Saulėta buvo rugpjūčio mėn. 4 die
na. Prie Lake Archambault, Ryčio 
ir Vilijos Bulotų vasarvietėj susirin
ko giminės, draugai ne tik iš Mont
realio, bet ir iš Otavos pasveikinti ir 
atšvęsti sidabrinę vedybinę 25-ių 
metų sukaktį. Vilijos paruoštos vai
šės kvietė kiekvieną skaniai pasi
stiprinti. Nuotaika buvo gera, nes 
skambūs choristų balsai linksmino 
visus lietuviškomis ir prancūziško
mis dainomis, pritariant gitarai, ku
rią skambino Ryčio ir Sofijos drau
gė Jacquelina Guerra iš Meksikos. 
Lake Archambault ežero bangos 
kvietė pasimaudyti, atsigaivinti nuo 
karštos, saulėtos dienos. Jaunimas, 
pasinaudodamas proga, linksmino
si prie ežero. Sukaktuvinis tortas ir 
kava irgi atgaivino visus. Visiems 
besivaišinant, sūnus Marius angliš
kai, duktė Sofija prancūziškai ir vy
riausias sūnus Dalius lietuviškai pa
sveikino tėvus, sulaukusius sidabri
nės vedybinės sukakties, linkėdami 
sveikatos ir pasisekimo darbuose. 
Buvo sugiedota Ilgiausių metų. Po 
to abu sukaktuvininkai padėkojo 
visiems už dalyvavimą jų vedybinės 
sukakties šventėje. Laikas prabėjo 
greitai ir vakarop svečiai ruošėsi į 
namus. Dlv.

FAX: 766-1349

- Koks žmogžudys nėra sodi
namas į kalėjimą?

- Tas, kuris pats save nužudo.

- Kodėl Adomas ir Jieva per
kando obuolį?

- Todėl, kad neturėjo peilio.
- Koks geriausias būdas su

stabdyti vandenį, kad netekėtų į Jū
sų namus?

- Nemokėti mokesčių už jį.

- Ar dedant skelbimą į laikraš
tį greitai sulaukiama rezultatų?

- O, taip. Pavyzdžui, vienai 
krautuvei reikėjo naktinio sargo, 
tai ji įdėjo skelbimą į rytinį laikraš
tį, o vakare jau buvo ta krautuvė 
apvogta.

- Kuris trumpiausias mėnuo.
- Liepa, kadangi jis turi tik 

penkias raides.
- Koks gėrimas stipriausias?
- Vanduo, kadangi neša laivus.
- Kodėl gydytojai prie operaci

jos stalo dėvi kaukes?
- Jei operacija nepavyktų, kad 

neatpažintumėte.
- Kas yra mišrus choras?
- Tai choras, susidedantis iš 

mokančių dainuoti ir nemokančių.
- Kaip Adomas galėtų nenusi

dėti rojuje?
- Jei nemėgtų obuolių.

- Kokio amžiaus moteris pra
deda meluoti apie savo metus?

- Kai jos veidas pradeda rodyti 
teisybę.

- Koks skirtumas tarp Vilniaus 
ir jaunos merginos?

- Vilnius bus visuomet Vilnius, 
o jauna mergina - senelė.

- Kodėl, kai šventovėje kuni
gas sako graudų pamokslą, ne visi 
verkia?

- Tie, kurie neverkia, yra iš ki
tos parapijos. ,r * J (Bus daugiau)

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus


