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Vasario 16-tosios viltys
Nuo mažens lietuvių vaikai buvo ir yra pratinami 

prisiminti reikšmingąją pirmąją Nepriklausomybės pa
skelbimo datą - Vasario 16-ąją. Išeivijoje okupacijos lai
kais šios šventės prasmė buvo nepamainomai jautri. Tai 
buvo tarsi žiburys, kurį buvo pavesta karo pabėgėliams 
padėti išsaugoti, perduoti iš rankų į rankas, kol pati tauta 
vėl atsistojo, pajėgė jį vėl iškelti. Svetimose šalyse apsigy
venusiems Vasario 16-osios iškilmės buvo esminės, savos, 
nepakeičiamos. Jose rado jie ir paguodą, ir tikslą - laisvai 
dainuoti, kalbėti už brolius ir seses, kuriems tai buvo 
draudžiama pavergtoje Lietuvoje. Užtarti juos, o ir pa
tiems, susibūrusiems jaukioje salelėje didelės svetimos 
aplinkos vandenyne, lengviau buvo dalintis Tėvynės ilge
siu, jos praradimo skausmu, atkurti mielus tautos simbo
lius bei ritualus.

A
TSIVEŽĖ juos išeivijon tėvai. Jie ir dar Europoje 
gimę jų vaikai, atsinešė jausmą, kurio vedami kū
rė, kiek įstengdami, lietuviškas organizacijas ir ins
titucijas. Tuos kūrėjus galima įvairiai pavadinti - patrio

tais, tautiškai sąmoningais veikėjais, idealistais. Iš tikrųjų 
ne pavadinimas svarbus, ne jame esmė, nors skaudus jų 
žeminimas šiandien liberalaus (rausvo?) kosmopolitizmo 
paveiktųjų iš abipus Atlanto. Žodiniai “akmenys” negali 
pakenkti to jausmo kilnumui, nes jo šaknis ir tikslas yra 
lietuviškos kilmės turto bei tautinio lobio išsaugojimas, 
didžiavimasis savo, savo tėvų bei senelių tauta. Dabarti
nės išeivijos pradininkai nebuvo priversti tęsti savo tradi
cijas, išlaikyti kalbą, kultūrą, papročius. Dažnam būtų bu
vę lengva to atsisakyti, pritapti prie naujosios aplinkos. 
Bet jie to nedarė, jie jautė atsakomybę laisvėje patriotiš
kai veikti. Opus klausimas yra - ar įmanoma įdiegti se
kančiai kartai tą norą išsilaikyti ir kaip?

B
ET KURIUO atveju prievarta teigiamų rezultatų 
neduoda. Anglų priežodis tvirtina, jog gali privesti 
arklį prie vandens, bet negali jo priverst gerti. Ta
čiau net geriausio pavyzdžio ir šviesiausio įsitikinimo irgi 

gali neužtekti, kaip matyt iš menkėjančio skaičiaus veik
laus jaunimo. Gal trūksta brandumo, gilesnio supratimo, 
kurį suteikia tėvynės meilės, karo, netekties patirtis. 
Žmogus, kuriam viskas pateikta, suvirškinta, nieko toliau 
neieškos, nesieks. Tik netekęs patogumų, jis priverstas iš
mokti pats apsirūpinti kaip bręstantis jaunuolis, kuris pe
rima iš tėvų atsakomybę, darbą, gyvena nepriklausomai. 
Jis iš pradžių gal daro klaidų, bet turi iš jų pasimokyti. 
Brendimas nebūna lengvas nei asmeniui, nei tautai...

I
ŠLAIKIUS ir perdavus dabartinei lietuviškos bend
ruomenės atžalai bent dalį tų kultūrinių galimybių, 
kurias pirmoji išeivijoje auganti pokario karta turėjo, 
reikia tikėtis, kad bent dalis jos subręs, nepasiduos politi

niams vėjams ar materialinėms madoms ir apsispręs to
liau nešti lietuvybės žiburį, be kurio gyvenimas - pilkas. 
Lietuvoje ir svetur yra išlikusi tikroji, brandžioji nepri
klausomybės liepsna. Jos šviesoje su viltimi žvelkime į 
ateitį. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Akcijų birža klesti
Toronto akcijų birža (TSE) 

paskutiniu laiku labai aktyvi ir 
akcijų kainos nepaprastai grei
tai kyla. Trijų šimtų bendrovių 
akcijų grupė, parinkta kaipo ly
ginamasis kitimo rodiklis, vadi
namas “TSE 300” vasario 4 per
lipo 9,000 taškų lygį. Vien tą 
dieną “TSE 300” pakilo 3.5%, o 
pirmąją vasario savaitę pakilo 
net 9.75%. Spėjama, kad eilė 
gerų ekonominių naujienų pa
kurstė tokį didelį pasitikėjimą 
akcijomis: ir JAV, ir Kanadoje 
infliacija tampriai kontroliuoja
ma, naujų darbų Kanadoje dau
gėja - vien sausio mėnesį atsira
do 44,000 naujų darbų; bedar
bystė jau trys mėnesiai iš eilės 
yra žema, tik 6.8% (žemiausias 
24 metų laikotarpyje); bend
rovių apyvarta ir pelnas vis kyla 
naujais rekordais, pranašau
jamas daugiau kaip 3% bendras 
ekonominio lygio augimas viso
je Kanadoje, o ypač Ontario 
provincijoje; eksportas viršija 
importą keliais bilijonais dole
rių kas mėnesį. “TSE 300” ro
diklis buvo pasiekęs 8,000 taškų 
lygį praeitų metų gruodžio 16 d.

Kvebeko mieste vasario 3 
vienos dienos posėdžiui buvo 
susirinkę visų 10 provincijų 
premjerai ir 3 teritorijų vadovai. 
Pirmininkaujant šeimininkų prem
jerui L. Bouchard, visi vieningai 
nutarė perspėti min. pirmi
ninką, kad valstybės sveikatos 
tarnybos padėtis yra kritiška ir 
turi būti peržiūrėta bei pakeis
ta, nes vienkartinė finansinė in

jekcija, kad ir kelių bilijonų su
ma, jos nepataisys. Bus reika
laujama, kad Otavos kasmetinė 
biudžetinė dalis sveikatos tarny
bai provincijose ir teritorijose 
šiemet turi būti sugrąžinta į 
1994 metų - kada ji buvo pradė
ta mažinti - lygį. Tai reiškia 
$6.3 bilijonų sumą. Vėliau kas
met ši suma turėtų būti didina
ma 5-10%, kad galima .būtų ap
rūpinti vis didėjančią senimo 
grupę, kai diagnostinės aparatū
ros bei vaistų kainos vis didėja.

Randolph Peters, kanadie
tis kompozitorius kilęs iš Mani- 
tobos, po pasisekusio jo pasku
tinės operos The Golden Ass 
debiuto 1999 metų pavasarį 
COC Toronte, kuriai libretą pa
ruošė irgi kanadietis rašytojas 
Robertson Davies, rašo naują 
operą. COC generalinio direk
toriaus R. Bradshaw užsakymu 
šiai naujai operai libretą paruoš 
kanadietė rašytoja Margaret 
Atwood. Operos turinys bus pa
imtas iš tarptautiniai pripažin
tos poetės Pauline Johnson gy
venimo. Gimusi 1861 metais in
dėnų rezervate netoli Brantfor- 
do (Ontario) iš baltaodės moti
nos ir Mohikanų genties indėno 
tėvo, pasak M. Atwood, “ji bu
vo protinga ir išradinga moteris, 
kuri, nors ir visos kortos buvo 
sudėtos prieš ją, sugebėjo tas 
savybes, kurios toje Viktorijos 
laikų bendruomenėje būtų vei
kusios jos nenaudai - kaip miš
rų rasinį paveldą ir moterišką 
lytį - panaudoti nuostabiam savo 
gyvenimo ir karjeros augimui”.

Lietuvos laisvė bei nepriklausomybė ginklu iškovota
Dail. Laimutis Ločeris

Medicinos slaugės Ontario 
provincijoje bus geriausiai ap
mokamos. Jų unija išsirūpino 
6.7% algos pakėlimą: 2% 
pakėlimas bus skaičiuojamas 
nuo 1998 m. balandžio pra
džios, dar 2% - nuo 1999 m. 
balandžio pradžios, likutis nuo 
2000 m. balandžio pradžios. 
Tuo būdu 38,000 med. slaugių 
135-kiose Ontario ligoninėse 
gaus $20.50-$30.25 į valandą. 
Taip pat unija susitarė, kad kai 
slaugės pereis arba bus per
keltos į kitas ligonines, jų algos 
nebus sumažintos, kaip kad bu
vo praktikuojama ikišiolinėje 
sutartyje.

Kanados karo muziejus 
Otavoje rengiasi parduoti vieną 
iš eksponatų - “Mercedes-Benz” 
automobilį, kuriuo kadaise nau
dojosi Hitleris. Šį automobilį, 
aprūpintą neperšaunamais stik
lais ir šarvuotu skydu, saugan
čiu sėdintį užpakalinėje sėdynė

je, 1970 m. muziejui dovanojo 
Kvebeko verslininkas Claude 
Pratte, jį pirkęs Marylando var
žytinėse už $2,725. Muziejus yra 
gana sunkioje finansinėje būk
lėje ir šis automobilis parduotas 
varžytinėse galėtų dabar atnešti 
milijonus dolerių, tačiau jis ga
lėtų pakliūti į “blogas rankas” - 
neo-naciai galėtų jį paversti 
Hitlerio eros garbinimo ikona. 
Muziejaus direktorių taryba dar 
nenusprendė, ką su tuo ekspo
natu daryti.

Antonio Lamer, nesenai iš
ėjęs į pensiją Kanados tribunolo 
vyriausias teisėjas, jau vėl dar
be. Nepilną mėnesį pailsėjęs, A. 
Lamer, 66 metų, tapo tarptauti
nės teisės patarėju žinomoje 
“Stikeman & Elliot” advokatų 
įstaigoje. Jo pareigos bus tarpi
ninkauti tarptautiniuose gin
čuose ir padėti besivystančioms 
valstybėms tvarkyti jų teisines 

sistemas. Taip pat jis pakviestas 
Queen’s universiteto teisės de
partamente užimti prestižinę 
“Stuart and Gretchen Ryan” 
vardo vizituojančio profesoriaus 
kėdę.

Kvebeko partijos (PQ) su
važiavime Lavalio mieste 500 
delegatų beveik vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją viešai neišstatyti 
Kanados vėliavos provincijos ar 
savivaldybių valdomose įstaigo
se, kaip mokyklose, ligoninėse, 
miestų rotušėse. Kvebeko pro
vincijos parlamentui tas nuo
sprendis nėra privalomas įgy
vendinti. Premjeras L. Bouchard, 
paklaustas, ką jis mano apie tai, 
atsakė, kad jis tą sprendimą 
“pastebėjo”, bet nenori įsileisti į 
vėliavų ginčus, kai yra svarbesnių 
problemų. Kvebeko atsiskyrimo 
referendumas jo nuomone irgi 
nėra skubus reikalas. G.K.

Derybų su ES projektai
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad sausio 31 d. Vilniuje posė
džiavo Lietuvos derybų dėl na
rystės Europos sąjungoje dele
gacija ir pritarė pirmųjų septy
nių derybų pozicijų projektams. 
Posėdžiui vadovavo užsienio 
reikalų ministeris ir delegacijos 
vadovas Algirdas Saudargas. 
Nutarta pateikti juos svarstyti 
Vyriausybinei Europos integra
cijos komisijai. Šios pozicijos 
yra susijusios su mokslu ir 
mokslo tyrimais, švietimu ir 
mokymu, mažomis ir vidutinė
mis įmonėmis, “kultūros ir au
diovizualine politika”, statisti
ka, telekomunikacijomis bei in
formacinėmis technologijomis, 
bendra užsienio ir saugumo po
litika. Komisijai pritarus, pro
jektai bus pateikti ministerių 
kabinetui galutiniam patvirtini
mui.

Iš viso yra 29 ES teisės sky
riai, pagal kuriuos Lietuvai rei
kia parengti derybų pozicijas. 
Pareiškimas dėl derybų pra
džios buvo nutarta paskelbti 
vasario 15 d., kai oficialiai pra
sideda Lietuvos derybos dėl na
rystės ES. Pirmieji darbiniai de
rybininkų susitikimai turėtų 
prasidėti kovo pabaigoje.

Tarėsi dėl ekonomikos zonų
BNS žiniomis, sausio 26 d. 

vyriausybėje vyko pasitarimas 
laisvųjų ekonomikos zonų 
(LEZ) klausimais. Dalyvavo vi
sų apskričių (Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos), kuriose numatyta 
steigti šias zonas, viršininkai, 
valdymo bendrovių vadovai, su
interesuotų institucijų vadovai. 
Pasitarimui pirmininkavusio vy
riausybės kanclerio Petro Auš- 
trevičiaus teigimu, nors priimti 
LEZ įstatymai ir poįstatyminiai 
aktai teikia pakankamą pa
grindą, kad šios zonos veiktų, jų 
veikla dar nevyksta. Mėginta 
surasti priežastį ir numatyti 
kaip veiklą pradėti, pabrėžtas 
būtinumas zonos teritorijas įsi
savinti palaipsniui.

Klaipėdos LEZ turėtų būti 
pirmoji, pradedanti savo veiklą, 
tačiau nėra galutinai išspręstas 
klausimas dėl muitinės priežiū
ros ir atskyrimo nuo Lietuvos 
teritorijos. Kauno LEZ dar rei
kia išpirkti iš savininkų zonai 
skirtus sklypus, užbaigti teritori
nio planavimo darbus. Šiaulių 
LEZ turi susitarti su krašto ap
saugos ministerija dėl karinės 
oro pajėgų bazės steigimo šioje 
teritorijoje.
Aptarė “Šiaurės dimensijas”

“Lietuvos aido” žiniomis, 
Lietuvos ir Rusijos užsienio rei
kalų viceministeriai Vygaudas 
Ušackas ir Ivanas Ivanovas susi
tikę Nidoje vasario 9 d., suderi
no bendrus pasiūlymus dėl Eu
ropos sąjungos “Šiaurės dimen
sijos” iniciatyvos projektų. Jais 
siekiama plėtoti bendradarbia
vimą Baltijos jūros regiono 
kraštų, įskaitant Karaliaučiaus 
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sritį. Viceministeriai aptarė ga
limybes įgyvendinti prekybos ir 
investicijų, transporto ir energe
tikos, aplinkos apsaugos, švieti
mo, kovos su nusikalstamumu, 
sienų kontrolės stiprinimo bei 
pasienio bendradarbiavimo pro
jektus.

Buvo paselbtas bendras pa
reiškimas, kuriame Europos ko
misija, ES valstybės, Lietuvos ir 
Rusijos valstybės institucijos, 
regioninė valdžia ir verslininkai 
raginami aktyviai dalyvauti įgy
vendinant šiuos projektus. V. 
Ušackas pabrėžė, kad Lietuva 
toliau sieks, kad Karaliaučiaus 
sritis taptų gera bendaradarbe 
plėtojant prekybą bei stengian
tis pritraukti investicijų, tuo pa
dedant užtikrinti pastovią Bal
tijos jūros regiono plėtrą.

Projektai apima galimybę 
tiesti per Lietuvos teritoriją ant
rąjį dujotiekį į Karaliaučiaus sri
tį, transporto koridoriaus atša
koje Karaliaučius-Kaunas-Kai- 
šiadorys sutvirtinti kelio dangą ir 
sukurti joje infrastruktūrą. Ap
linkosaugos projektai yra susiję 
su Nemuno baseino valymu, 
Skirvytės upės vagos gilinimo 
darbais, ungurių išteklių atkū
rimu Kuršių mariose. Taip pat 
siūloma steigti valstybės tar
nautojų mokymo cnetrą, AIDS 
profilaktikos centrą.

Parduos “Lietuvos dujas”
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Andrius Kubilius sausio 
31 d. pasitarime su seimo pir
mininko patarėju Andriumi 
Tučkumi ir kitais pareigūnais 
svarstė kelis nuostolingai dir
bančios bendrovės “Lietuvos 
dujos” pardavimo variantus. 
Nuspręsta, kad valstybė sieks iš
laikyti kontrolinį akcijų skaičių, 
tačiau strateginis investuotojas 
galėtų gauti teisę valdyti įmonę. 
Atviro konkurso būdu bus ieš
koma patikimo investuotojo, 
galinčio garantuoti nuo 300 
mln. iki 500 mln. JAV dolerių 
investicijas į dujų ūkį. Netrukus 
bus skelbiamas konkursas “Lie
tuvos dujų” privatizavimo klau
simais patarėjo pareigoms.

Kaip rašo “Lietuvos rytas”, 
Laisvosios rinkos instituto tei
sės specialisto R. Šimašiaus 
nuomone, pasirinktasis varian
tas nėra geriausias, investuoto
jui žadamos valdymo teisės ap
ribotos ir gali sutrukdyti skubiai 
parduoti “Lietuvos dujas”. Šiuo 
metu bendrovės skolos viršija 
įstatinį kapitalą, daugiau nebe
gali skolintis.

Baigėsi seimo sesija
Sausio 13 d. iškilmingu po

sėdžiu, skirtu Laisvės gynėjų 
dienai paminėti, Lietuvos sei
mas baigė septintąją, pratęstą 
sesiją. Kaip rašo ELTA, pagal 
Konstituciją pavasario sesija tu
rėtų prasidėti kovo 10 d., tačiau 
iki to laiko numatoma surengti 
ir neeilinę sesiją, kuri prasidė
tų vasario 8 d. ir baigtųsi vasa
rio 17 d. RSJ
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Kerštas žiniasklaidai ar 
laisvė purvasklaidai? Tikrieji ir netikrieji pokario didvyriai

Srautas atsiminimų, kuriuose iškyla iškreipta tikrovė, egoistiniai tikslai

Rusija po Jelcino
Tarptautinio žurnalisto mintys apie dabartinę Rusiją, 

> jos siekius ir ateitį

TAR VILAS NORKUS
Daug gali žiniasklaida. Nuo 

jos rankos krito ne vienas mi- 
nisteris. Ir netgi tokie premjerai 
kaip A. Šleževičius bei A. Vag
norius.

“Lietuvos ryto” žurnalistė 2 
savaites plušo archyvuose, kol 
atskleidė faktą, kad “pirmoji 
Amerikos...” Monika Levinsky 
savo šaknimis kilusi iš Lietuvos. 
Taip dar kartą pavyko “pašlo
vinti” Lietuvos vardą pasaulyje. 
“Dviračio šou” leidžia sau tyčio
tis iš mūsų kariuomenės. Ir tai 
daro Kariuomenės dienos pro
ga ir tokiomis sąlygomis, kai ši 
kariuomenė dar silpna ir trapi, 
kai jaunimas dar jos vengia.

Tiesa, “juodieji metraštinin
kai” kruopščiai registruoja kiek
vieną jauną savižudį ir bendrą 
jų skaičių Lietuvoje. Tiesa ir tai, 
kad jie neregistruoja taip uoliai 
bendro lytinių nusikaltimų skai
čiaus. Matyt bijo, kad teks su
trumpinti erotinių publikacijų 
apimtį, kuri “Lietuvos ryte” jau 
kartais pasiekia 4 puslapius vie
name leidinyje. Gal p. Vainaus
kas pasidomėtų ką šiuo klausi
mu galvoja išžagintų (ir dar ne
išžagintų) dukrų tėvai?

Ypač mėgaujasi žiniasklai
da kriminaliniais nusikaltimais 
- žmogžudystėmis. Kas suskai
čiavo, kiek leidžiama spaudos 
leidinių šia tema ir kaip detaliai 
viskas aprašoma? Žurnalistai 
skuba, kad tik suspėtų, kol dar 
teka šiltas kraujas, kol dar gali
ma padaryti efektyviausią nuo
trauką. Gal galėtų V. Tomkus 
(“Respublikos” vyr. redakto
rius) pasidomėti, ką šiuo klausi
mu galvoja kalinamų kolonijose 
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Nuoširdžiai dėkojame prel. J. Staškevičiui už at
liktas apeigas - Mišias ir palydėjimą į kapines. Nuoširdus 
ačiū visiems už pareikštas užuojautas, gražias gėles, aukas, 
dalyvavimą apeigose.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mums ne
užmirštamas.

Liūdintys - Elvikiai, Šilimos, Pociai, 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje

jaunuolių tėvai?
Nesidomi minėti ponai šiais 

klausimais, nesidomi jais ir 
“Baltijos” bei visokie kiti “tyri
mai”. Ne tai jiems galvoje.

Ką daryti su tokia “spaudos 
laisve”? Įdomu, kaip reaguotų 
dabartinė opozicija, susisukusi 
šiltus lizdelius minėtuose laik
raščiuose, jei pvz. koks “nepri
klausomas” žurnalistas parašy
tų, kad jam besilankant Grūto 
parke įkando erkė? O gal ten iš 
tikrųjų yra erkių, apkrėstų ence
falitu? Juk po to nė vienas už
sienietis nekeltų kojos į šį mišką 
pamatyti “didžiųjų vadų”. Deja, 
dešiniesiems niekada neužteko 
išmonės nusamdyti tokį žurna
listą. O gal pavyktų įkalbinti to
kį rašeivą? Juk jis sugebėjo pa
matyti, kaip L. Andrikienės au
tomobilis parbloškė Pundzių. 
(Primenu skaitytojams, kad vi
suose šalies dienraščiuose buvo 
įdėta nuotrauka, kurioje mato
mas ramiai stovintis Pundzius 
jau nuvažiuojant automobiliui). 
Deja, tas rašeiva liko nenubaus
tas, o L. Andrikienei teko atsi
statydinti.

Nenubausti už šmeižtą liko 
ir A. Sakalas bei Čepas, apkalti
nę V. Landsbergį už bendradar
biavimą su KGB. Pasirodo, juri
diškai jie “netyčia apšmeižė”, 
nes neturėjo jokių politinių tiks
lų. Kažin, ar jie būtų rizikavę 
taip “apsirikti”, jei prie kelionės 
išlaidų į Klaipėdą pas KGB ka
rininkus dar būtų tekę pridėti 
po 100,000 litų?

Taigi, ką įprasmino naujas 
seime priimtas įstatymas - ar 
kerštą žiniasklaidai ar antran
kius purvasklaidai?

Sausio 13-toji - kariai su gėlėmis Antakalnio kapinėse Vilniuje pagerbia žuvusius Ntr. D. Garbaliauskienės

ALGIRDAS ŠIUKŠČIUS
Gal dėsninga, jog Lietuvai 

vėl tapus nepriklausoma, kaip iš 
gausybės rago pasipylė įvairaus 
pobūdžio atsiminimai. Juos ra
šo įvairiausių sluoksnių ir pažiū
rų tautiečiai, pradedant buvu
siais nomenklatūrininkais ir bai
giant eiliniais tremtiniais. Tiks
lai taip pat nevienodi: vieni 
stengiasi parodyti, kokie anuo
met jie buvo patriotai (tylieji re
zistentai), kaip stengėsi tos pa
čios Lietuvos labui, o kitus iki 
šiolei slegia šiurpi praeitis ir pa
tirtos kančios. Be abejonės, at
sirado ir trokštančių garbės, ku
pinų noro įsiamžinti. Tokių kū
rinių gausoka knygynų lenty
nose, tik vertė labai nevienoda. 
Kai kuriais atvejais geriau būtų, 
jei žmogus turėtų daugiau blai
vaus proto ir savigarbos.

Prieš penketą metų žodinga 
Kauno žurnalistė išleido nema
žos apimties apybraižų knygą 
apie vieną Rytų Aukštaitijos 
partizanų būrį. Skaitydamas la
bai jausmingą tekstą dažnai 
pradedi nebesuprasti, kas joje 
labiau nusipelno pagarbos: par
tizanai ar jų ryšininkas, tuomet 
buvęs nepilnametis “gerasis 
berniukas... mažasis didvyris”, 
prieš kurį blanksta net partiza
nai. Jis padarė tiek žygdarbių, 
jog net stebėtis tenka. Viename 
epizode pasakojama, kaip Rad
viliškyje nuplėšė prieš spalio 
šventes iškabintas 20 vėliavų ir 
užantyje (kaip tiek sutalpino?) 
atvežė traukiniu į Rytų Aukštai
tiją. Kitame epizode jis teatre 
pamatė I. Markulį, labai troško 
prieiti priėjo, paklausti: "... ar 
niekada negirdi naktimis tavo 
išduotų žuvusiųjų balsų?” Ta
čiau pamatė, jog tas ne vienas, 
todėl ir nepasikalbėjo akis į akį.

Tai tik pora mažų epizodė- 
lių, o jų gal ne viena dešimtis. 
Vėliau “mažasis didvyris” tapo 
istorijos mokytoju Kaune ir su 
mokiniais “nustatė, koks buvo 
Kauno herbas, rinko medžiagą 
apie Darių ir Girėną”, kompo
zitorius tėvą ir sūnų Kuprevi
čius. Dėl to jautė, kad visą laiką 
yra sekamas. Jau nepriklauso
moje Lietuvoje išleido knygą 
apie tuos pačius partizanus, bu
vo išrinktas į miesto savivaldy
bę, o pastaruoju metu savo 
krašte įrengė muziejų, kurio, 
anot vieno korespondento, 
“stribai ir jų talkininkai bijo 
kaip velniai kryžiaus”. Paskuti
niai faktai kalba tikrai jo nau
dai, tačiau apie paties buvusio 
mokytojo praeitį kai kas pasa
koja ne itin malonų faktą.

Pradėjus gilintis į žurnalis

tės aprašytus įvykius, išaiškėjo, 
jog padaryta nemaža klaidų, 
pripainiota, toli nukrypta nuo 
tiesos. Tad nelabai gerai, kai ra
šo žmonės, patys tuose įvykiuo
se nedalyvavę ir išklausę tik vie
ną pusę. Peršasi išvada, kad 
dažnai tokiais atvejais norima 
iškelti kai ką, o kita nutylėti tam 
tikrais sumetimais. Kas, kad pa
sakojama ašaringai, pasitelkiant 
jausmus, o daug kur slypi netie
sa. Kaip tik tokiu stiliumi para
šytos visos apybraižos. Tarp kit
ko, “mažasis didvyris” labai 
stengėsi gauti kario-savanorio 
statusą ir tuo pačiu I laipsnio 
valstybinę pensiją. Nelabai ge
rai, kai pervertinami savieji nuo
pelnai pasitelkiant visas prie
mones tikslui pasiekti.

Neseniai į rankas pateko ra
joninės leidyklos išleistas tikras 
“šedevras”. Nepilno šimto pus
lapių knygelę autorius paantraš
tėje pavadino “beletrizuotais 
partizanų kovų užrašais”, tuo 
duodamas suprasti, jog čia gali 
būti ir jo išmonės. Tačiau vis
kam yra saikas. Pirmiausia į 
akis krinta, jog autorius netie
siogiai nori pats save išsigarbin- 
ti. Jis vis rašo: "... doras jau
nuolis, ... tikras mūsų tėvynės 
patriotas... geras ir ryžtingas... 
taurus jaunuolis” ir tuo aiškiai 
duoda suprasti ką turi galvoje. 
Tokios savireklamos dar neteko 
užtikti iki šiolei. Nors viskas be
letrizuota, tačiau jo krašte par
tizanai buvę tikrai neeiliniai. Jie 
vadino priešus manhurtais (taip 
tekste), šunauja ir pan. Kas do
misi, tas žino, jog mankurto ter
miną pirmas pavartojo Č. Ait
matovas 8-me dešimtmetyje, o 
“šunauja” prigijo po Sąjūdžio 
metų. Anuomet šis žodis nebu
vo girdimas.

Partizanai čia kasa bunke
rį... ekskavatoriumi, o apie jo 
dydį galima spręsti, nes "... po 
trijų savaičių įtempto darbo 
bunkeris buvo baigtas”.

Nesąmonių (kitaip nepava
dinsi) pilna beveik kiekviename 
puslapyje. Reikia dar priminti, 
jog po pusantros paros mūšio 
"... abi pusės buvo pavargusios 
ir netekusios daug jėgų”. Parti
zanai sunaikino dvi tanketes, o 
trečioje, nukovę kareivį įsėdo 
patys ir apgręžė ją j priešus. Ko
mentarai tokiai “beletrizacijai” 
gal nereikalingi.

Vėliau pats autorius (taurus 
jaunuolis) pats pateko į lage
rius, kur organizavo ir vadovavo 
slaptam rateliui. Jame dalyva
vęs ir kun. A. Svarinskas bei kiti 
garbūs žmonės. Likimas jam lė
męs būti paskutinę mirties va
landą ir prie L. Karsavino.

Autorius nenurimsta, išlei
do dar vieną knygelę, kurios, 
deja, kol kas nepavyko skaityti. 
Jis pats gavo laisvės kovų daly
vio statusą, tik nežinia ar gauna 
piniginę priemoką. Kalbų apie 
jo ryšius su KGB tikrai teko gir
dėti...

Dar vienas autorius parašė 
ir išleido knygelę apie savo

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

krašto partizanus, jų ryšininkus 
ir rėmėjus. Nedidelis tai kraštas 
- viso labo parapija, todėl ir pa
vardės čia tik 24. Vis dėlto aiš
kiai mažoka, prisiminus, kas 
tuomet juos rėmė ir padėjo. 
Medžiaga pateikiama neva do
kumentiškai, pasakojimai au
tentiški. Tik bėda, kad trečdalis 
jų ne iš grynų lūpų, o iš oficialių 
dokumentų, pateiktų dėl statu
so gavimo. Savaime aišku, gry
nas pasakojimas yra žymiai įdo
mesnis negu sutrumpintas, pa
teikiant įstaigai. Vieni iš aprašy
tųjų sakė, jog labai norėtų visą 
tiražą sudeginti, bet autorius 
jau pasistengė jį išplatinti.

Knygelėje įrašytas vienas 
kažkada buvęs geras ir drąsus 
partizanas, tačiau vėliau tapęs 
Sokolovo smogiku ir vėliau vis 
tiek nuteistas ir sušaudytas. Re
gis, jam neturėjo atsirasti gar
bingos vietos. Dar vienas kitas 
partizanas taip pat kelia abejo
nes dėl savo veiklos. Kitas supai
niotas su bendrapavardžiu. Dar 
apie kitą brolis pasakoja, jog 
žuvo sužeistas dengdamas drau
gus, tačiau tai netiesa. Be abe
jonės, taip būtų garbingiau, ta
čiau jis žuvo iš karto ir negalėjo 
priešintis. Tad štai dar kartą pa
vyzdys, kaip gimsta didvyriai.

Autorius jau nuo Sąjūdžio 
laikų garsėjo savo ultrapatriotiš- 
kumu ir vis stengėsi, jog būtų 
kaip nors įvertintas, nes vengė 
tarnybos sovietinėje armijoje, už 
ką buvo teistas. Beveik nėra 
abejonių, kad palaikė ryšius su 
KGB, bet pastaruoju metu gavo 
nukentėjusiojo statusą. Tai įgali
na gauti priemoką prie pensijos.

Tokio tipo rašeivas daž
niausia jungia bendri tikslai: 
noras kuo daugiau išgarsėti bet 
kokia kaina ir pinigai. Todėl pa
siekiami laikraščiai, net radijas, 
vis kalbant ir rašant apie vieną 
ir tą patį. Dažniau sekant spau
dą kai kurie partizanai jau pra
deda įsipykti apie juos rašančių 
dėka. O gal svarbu ir honoraras 
bei nuosava šlovė?

Yra dar viena rašančiųjų 
kategorija. Tai žmonės, skuban
tys aprašyt kuo greičiau savo 
išgyvenimus, tačiau neįvertinan
tys realių galimybių. Jie neieško 
asmenų, galinčių pataisyti kal
bą, sudėlioti viską į vietas, per 
daug pasitiki savimi. Dėl to pa
tys įdomiausi faktai pavirsta į 
padriką pasakojimą, nepalie
kantį įspūdžio. Tokiu stiliumi 
pasižymi ypač tremtiniai ir kai 
kurie politkaliniai. Tikrųjų par
tizanų atsiminimai būna beveik 
be priekaištų.

Paskaitęs tokią literatūrą, 
kaip minėtų trijų autorių, neno
romis pagalvoji kaip įžvalgiai 
rašė prieš 50 metų L. Baliukevi
čius-Dzūkas: "... Liks daug 
daug surūdijusios ir iškraipytos 
geležies gabalų, o dar daugiau 
liks molio... Lieka bailiai, patai
kūnai, girtuokliai, bevaliai bol
ševikinio aparato klapčiukai, kom
binatoriai, veidmainiai”. (Laisvės 
kovų archyvas, nr. 6,54 psl.).

Kol kas praeitimi maža kas 
domisi, tačiau užauga kitos kar
tos, kurios gal atsitokės ir pra
dės kitaip j ją žiūrėti. Paims į 
rankas tokią “medžiagą” (neva 
autentišką, pasakotą pačių daly
vių) ir manys, kad tai tiesa. Ir 
pasiklys jie, daug ko nežinoda
mi, painiodami įvairius šalti
nius. Mano nuomone, tai be
veik kompromitacija kovų, ku
rias kovojo vyrai pokaryje, pa
guldę galvas už Tėvynės laisvę.

VYTAUTAS P. ZUBAS
“Visuomenė pageidauja at

statyti valstybės vadovaujantį ir 
reguliuojantį vaidmenį pagal 
tautines tradicijas”, - kalbėjo 
laikinasis Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin. “Stipri Rusija 
yra ne kokia iškrypa, bet šaltinis 
ir garantas tvarkos bei pradinin
kas, skatintojas bet kokių poky
čių”. Tai stiprūs pareiškimai 
žmogaus, daug metų dirbusio 
KGB. Jie negalėjo būti nepaste
bėti kaimynų ir apžvalgininkų. 
Dauguma prisiminė netolimą 
sovietinę praeitį ir pradėjo kal
bėti apie šaltojo karo grįžimą. 
Londone (Anglijoj) gyvenantis 
kanadietis žurnalistas GWYN- 
NE DYER, kurio politinės ir 
karinės apžvalgos yra spausdi
namos 45 kraštuose, “The Bal
tic Times” š.m. sausio 13-19 lai
doje pateikė skirtingų ir origi
nalių samprotavimų.

Teisybė, kad Putinas tiki 
stipria Rusija, bet to nori ir 
dauguma rusų, kol vyriausybė 
nesikiša į jų gyvenimą. Putino 
tarnyba KGB taip pat negąsdi
na autoriaus. Sovietmečiu tai 
buvo visas valstybės paslaptis ži
nanti institucija ir naudojosi iš
imtine teise laisvai galvoti. Dau
gelis paskutiniųjų Sovietų Są
jungos vadovų, siekusių pertvar
kyti sistemą, kaip YURI AND
ROPOV ir MIKHAIL GOR
BACHEV, turėjo glaudžius ry
šius su KGB. (Plačiau pasižval
gę rasim, kad daugelyje Euro
pos ar Amerikos kraštų vado
vaujančias vietas užima žmonės 
iš valstybės saugumo institucijų, 
V.Z.).

Nestebina ir staigus Putino 
iškilimas, nors jis, be abejonės, 
buvo parinktas siekiant apsau
goti Jelciną ir jo artimuosius 
nuo galimų bylų teisme. Šiuo 
atveju jį galima lyginti su JAV 
prezidentu Ford, suteikusiu am
nestiją Richard Nixon’ui. Tiesa, 
Fordo amnestija lietė tik vieną 
asmenį, o Putino - apsaugo ne 
tik Jelciną ir jo šeimos narius, 
bet ir visus ateities prezidentus 
bei jų šeimas.

Putino amnestija taps galio
jančia, tik jeigu jam pavyks lai
mėti prezidento rinkimus š.m. 
kovo 26 d. Tuo tarpu tai tik pre
zidento nuosprendis, kurį kitas 
prezidentas gali pakeisti. Jelci
no pasirinktas laikas atsistaty
dinti yra bandymas užtikrinti 
Putinui laimėjimą. Putino kieta 
ranka Čečėnijoje pakėlė jo po
puliarumą gyventojų tarpe, nes 
karas prieš maištininkus yra po
puliarus. Tačiau nuotaikos gali 
pasikeisti, jei karas pradės ne
besisekti. Rinkimų perkėlimas 
iš birželio j kovo mėnesį su
trumpina tokios nesėkmės gali
mybes.

Galime tikėtis, kad užsitik
rinęs prezidentūrą penkeriems 
metams, Putinas turės sveikos 
nuovokos atsisakyti nepasiekia
mos pergalės Čečėnijoje ir pri
ims padėtį tokią, kokia ji yra. 
Bet jei norim matyti ilgalaikę 
vyriausybę Maskvoje, kyla klau
simas, ką reiškia Putino kalba 
apie stiprią centralizuotą valsty
bę ir senas tautines Rusijos tra
dicijas? Ar vėl sugrįš autoriteti
nė carų ir komisarų Rusija? 
Tikriausiai nebegrįš.

Rusų troškimas turėti stip
rią valstybę turi istorines šaknis. 
Lygumų gyventojai, neturėdami 
natūralių gamtinių apsaugos 
sienų, savo išlikimą yra priversti 
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Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont.
Dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už vi

sus religinius patarnavimus, vargonininkei L. Marcinku
tei, visiems už gausų dalyvavimą maldose laidotuvių 
namuose, šv. Mišiose ir palydą į kapines. Ačiū už gėles, 
aukas “Kanados lietuvių fondui”, “Tremtinių grįžimo 
fondui” ir Lietuvos vaikų šalpai, užprašytas Mišias, pa
reikštas užuojautas žodžiu, spaudoje, laiškuose. Dėkoja
me ponioms už pyragus ir D. B. Mačiams už skanius 
pusryčius.

Jūsų nuoširdumas visada liks mūsų atmintyje.
Dukros - Stella Panavienė,

Jovita Strikienė, 
Danutė Gutauskienė

sieti su karinėm pajėgom ir po
litine vienybe. Kita dingstis tu
rėti stiprią centralizuotą valsty
bę kyla iš rusų įsitikinimo, kad 
jie yra anarchistų tauta.

“Galim ginčytis, bet tikro
vėje dauguma rusų yra gana 
drovūs anarchistai, vengiantys 
atvirai priešintis valstybei. Ta
čiau net ir atsargių anarchistų 
tauta, kaip italai, labai skiriasi 
nuo instinktyviai konformisti
nės tautos, kaip vokiečiai. Rusai 
pasąmonėje tapatina save su 
italais. Nebeatsimenu, kiek kar
tų pokalbiuose su rusais girdė
jau jų apgalvotą prisipažinimą: 
rusai esą ‘šiaurės italai’, emo
cionalūs, anarchiškai nusiteikę 
žmonės, kurie niekada nieko 
nepasieks, jei nebus valdomi 
kietos rankos. Vietoj tuščio gin
čo, aš paprastai atsakau: pasi
žiūrėkit j Italiją”.

Italija tapo suvienyta valsty
be tik 1870 m. Italai niekada 
neatsisakė įpročio nepasitikėti 
vyriausybe. Valstybės aparatas 
tikina, kad turi didelę įtaką gy
ventojams, bet žmonės vyriausy
bės potvarkius paprastai igno
ruoja, suka ir apgaudinėja kur 
tik gali. Ir vis dėlto turtėja. 
Šiandieną italai gyvena neblo
giau už anglus, kurių stipri su 
paveikia vyriausybe valstybė yra 
beveik tūkstančio metų senumo.

Čia ir glūdi Rusijos viltis. 
Silpna valstybė yra pavojuje, kai 
barbarai laukia prie jos sienų, 
bet šiuo metu jų nėra nei prie 
Italijos, nei Rusijos sienų. Rusi
ja gali, kaip ir Italija pokaryje, 
kurti turtingą ir saugią visuome
nę net jei ir trūksta paveikios, 
sąžiningos ir stiprios vyriausybės.

Gal tai ir gerai, nes Rusija 
tikriausiai tokios valdžios grei
tai neturės. Vyriausybė skrupu
lingai dirbs Maskvoje, kaip kad 
dirbo Romoje. Tačiau už šio fa
sado Rusijoje klestės korupcija 
ir netvarka. Rusija bus tokia, 
kokia buvo Italija XX š. antroje 
pusėje. Putinas negali to pagrin
dinai pakeisti, nes tokia chaotiš
ka būklė patinka daugeliui rusų.

O gal visa tai mažiau turi 
reikšmės negu atrodo? Ko Ru
sijai šiuo metu tikrai reikia, kad 
pradėtų atsigauti, tai pakenčia
mai pastovios ir pramatančios 
vyriausybės. Net ir korupciją 
galima pakęsti, jei ji yra prama
tyta.

P.S. Baigiant norisi pamąs
tyti, kur Gwynne Dyer įrikiuotų 
lietuvius: emocionalūs indivi
dualistai, nepritampantys prie 
konformistų vokiečių bei skan
dinavų. Italija per toli. Lieka 
“šiaurės italai: ir kitos slaviškos 
gentys su kuriom šimtmečiais 
bendrauta.

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Nuotr. M. Pranevičiaus

mailto:tevzib@pathcom.com
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Laidotuvės po 51-rių metų
Sausio 13-tąją Sedoje palaidoti keturi partizanai

Gyvenimas prieškariniame Kaune
Tuometinio Lenkijos kariuomenės atstovo įspūdžiai, kuriuose neigiamai minimas 

Lenkijos atstovo Charvato netaktiškas elgesys
KAZYS BARONAS

Lenkijos kariuomenės Kau
ne pik. Leonas Mitkievič savo 
prisiminimuose “Wspomnienia 
kowienskie” keliose vietose ap
rašo visuomeninį Kauno gyveni
mą žiemos metu. “Nors Kaunas 
nebuvo didelės valstybės sosti
nė, tačiau joje vyko gyvas visuo
meninis ir politinis gyvenimas. 
Be įvairių diplomatų rengiamų 
pusryčių arbatėlių ir vakaronių, 
reikėtų išskirti metinę kariuo
menės puotą Karininkų Ramo
vėje”.

Mielai jis su žmona nuėjo į 
šį pobūvį, norėdamas pažinti 
Lietuvos elito papročius, apran
gą. Sužavėtas buvo karo atsto
vas didele šokių sale su balko
nais, tarnaujančiais orkestrui, 
kortomis lošti kambariais. Čia 
pik. L.M. prisiminė Varšuvos 
karininkų ramovę, pažymėda
mas, kad ji negalėjo lygintis su 
Kauno pobūvių - šokių sale, ku
ri lengvai talpino tūkstantį svečių.

Į pobūvį “in corpore” atvy
ko Lietuvos vyriausybės nariai 
su min. pirm. kun. VI. Mironu, 
visi generolai bei generalinis 
štabas. Atvyko visi diplomatai, 
gausi Kauno visuomenė. Kauno 
ir apylinkių lenkų nesimatė, ne
simatė ir lenkų dvarininkų. “At
rodo, kad į oficialius pobūvius 
lenkai nebuvo kviečiami, jie ne
dalyvavo oficialiame Lietuvos 
gyvenime. Nors lenkų Lietuvoje 
priskaitoma 250,000 (tai Lenki
jos statistiniai duomenys, K.B.), 
tačiau jie neatstovaujami seime, 
visiškai jų nėra karininkų tarpe, 
įstaigose. Kariškiai ir tarnauto
jai, turėdami ką nors bendro su 
lenkiškumu, stengiasi prieš vy
riausybę nuslėpti, idant tai ne
pakenktų jų tarnybinėje karje
roje” - rašo Lenkijos karo at
stovas.

Į pobūvį taip pat atvyko 
prez. A. Smetona su lenkiškos 
kilmės žmona. Jo atvykimas bu
vo ženklas šokių pradžiai. Pir
mo gusarų pulko orkestras už
grojo Štrauso valsą. Šokius pra
dėjo prez. A. Smetona su ponia 
Sėja, Latvijos pasiuntinio žmo
na (Sėja buvo diplomatinio kor
puso dekanas). Prezidentas su 
fraku ir Vytauto ordino žvaigž
de atrodė labai iškilmingai.

Valsas buvo daugiausia kar
tojamas šokis. Šoktas jis buvo 
gerai, nekeičiant partnerių. Šo
kių pabaiga priklausė tautiniam 
šokiui. Jo vardo pik. L.M. ne
prisimena, tačiau iš aprašymo 
lengvai galima spėti, kad tai 
mūsų Suktinis. Lenkas apgailes
tauja, kad į šokių programą ne

Vilkaviškio muziejuje Laisvės gynėjų dieną buvo pagerbti žuvusieji 
laisvės gynėjai. Į susirinkusius tautiečius kalba muziejaus direktorė 
GABRIELĖ KARALIENĖ Nuotr. R. Eidukevičiaus

buvo įtrauktas polonezas ar 
“mazurek”.

Puikiai tame pobūvyje pasi
rodė lietuviai: ponios pasipuo
šusios ilgom ir brangiom suk
niom, vyrai “frakuoti” arba su 
kariška iškilmių uniforma. Jau
nesni diplomatinio korpuso na
riai buvo globojami protokolo 
virš. St. Girdvainio, arba užsie
nių reikalų reik. min. tarnautojų 
bei Lietuvos štabo karininkų. 
Užsienio valstybių pasiuntiniai 
su žmonom tuoj pat pateko į vy
riausių grupę. Kviečiami jie bu
vo paeiliui į ratą, sudarytą prie 
prez. A. Smetonos ir jo žmonos. 
Min. Charvat vėliau pasakė, 
kad prez. A. Smetona su jais 
kalbėjęs gan taisyklinga lenkų 
kalba, tuo tarpu Z. Smetonienė 
(mergautinė pavardė Choda- 
chovska) kalbėjo silpnai pran
cūziškai.

Iš visų žiemos pobūvių Ka
rininkų Ramovėje pik. L.M. at
mintyje labiausiai įstrigo Kauno 
un-to studentų, atsargos kari
ninkų balius. Atsirado jis jaunų 
studentų tarpe, kurie mėgino 
lenką įveikti “alkoholio lauke”. 
Pakvietę prie šešių asmenų sta
lo, studentai keitėsi dviejų va
landų laikotarpyje, pildami be 
pertraukos gintarinės ir vyšni
nės spalvos krupniką. Padėtį iš
gelbėjo gen. Štabo virš. gen. J. 
Černius, atsisėdęs prie to paties 
stalo ir nematomai davęs ženklą 
atsargos karininkams-studen- 
tams pasitraukti nuo stalo.

Kalba su studentais sukosi 
apie Lietuvos-Lenkijos santy
kius. Vienas studentas paklau
sė: ko lenkai nori iš Lietuvos? 
Ar lenkai nesupranta, kad šian
dieninė Lietuva nieko bendro 
neturi su istorine Lietuva? 
Kriavo unija buvo didžiausia is
torinė Lietuvos nelaimė, kadan
gi ji sujungė Lietuvos valstybės 
likimą su nelaiminga Lenkijos 
politika, privesdama prie visiš
ko nutautinimo visos vadovau
jančios Lietuvos klasės, pradė
jus jai vartoti lenkų kalbą, do
mėtis lenkiška kultūra. “Lenkija 
pavogė mūsų bajorus - sakė vie
nas studentas - mūsų kunigaikš
čius. Tai vis Kriavo unijos pa
sekmės. Lietuvoje išliko tik 
liaudis ir tai nepilnas dviejų mi
lijonų skaičius”.

Aiškino pik. L.M. studentui 
ir klausantiems jo kolegoms, 
kad Kriavo unijos mintis gimė 
dėl bendro Lietuvos-Lenkijos 
pavojaus iš kryžiuočių-vokiečių 
pusės ir Lietuvai iš Maskvos- 
Rusijos. Šis elementas turi būti 
ateities jungtis. Tačiau, rašo 

pik. L.M., neatrodo, kad mano 
žodžiai galėjo įtikinti studentus.

Kiti atsargos karininkai kė
lė gan jautrius klausimus, pa
teikdami įvairius Lenkiją lie
čiančius klausimus. Jie buvo su
interesuoti mūsų užsienio pre
kyba, Gdansko ir Gdynės tona
žu. Gdanską ir jo apylinkes, tau
tybės atžvilgiu lietuviai laikė 
grynai vokiška žeme. Kai kurie 
yra pervažiavę per Gdanską ir 
per lenkišką Pamarį, tvirtinda
mi, kad tai yra žemės, apgyven
dintos vien tik vokiečių. Pik. 
L.M. rašo, kad tai vokiškos pro
pagandos pasekmės. Jis pasi
stengs suorganizuoti ekskursiją, 
idant lietuviai galėtų pažinti 
“koridorių” ir lenkišką pajūrį. 
Lietuviai mielai priėmė pasiūly
mą ir tokia ekskursija įvyko 
1939 m. birželio mėn.

“Visą vakarą kalbėjome 
“maišyta kalba - rašo toliau 
Lenkijos karininkas, vartodami 
lietuvių, lenkų ir rusų kalbas, 
nes visi lietuviai kalbėjo truputį 
vokiškai ir rusiškai ir tikriausiai 
visi suprato lenkiškai. Aš išmo
kau tiek lietuviškai, kad galėjau 
juos suprasti.

“Šis vakaras buvo labai nau
dingas. Susitikęs pirmą kartą su 
akademiniu Lietuvos jaunimu 
susidariau vaizdą, kad jis nėra 
toks šovininstinis, kaip jį ankš
čiau įsivaizdavau. Jauni lietu
viai, su kuriais teko kalbėtis, yra 
naujos kartos atstovai, išauklėti 
jau savoje, nepriklausomoje 
valstybėje, lietuviškoje mokyk
loje, lietuviškame universitete. 
Jie žiūri į reikalus objektyviau 
už vyresniąją kartą. Jaunieji 
džiaugiasi nepriklausomos vals
tybės egzistencija, nepriklauso
mu lietuvių tautos gyvenimu. 
Gražiai atrodo tie jauni lietu
viai: petingi, aukšto ūgio, švie
siaplaukiai, šviesių akių, nuošir
džiu šypsniu, primenantys man 
amerikietišką elgesį ir aprangą”.

Baigiantis pobūviui - rašo 
pik. L.M., - prie manęs priėjo 
du studentai, atsargos karinin
kai, dėkodami už atvykimą ir 
kartu pareikšdami, kad jie turė
jo didelę garbę savo metiniame 
žiemos pobūvyje vaišinti Lenki
jos kariuomenės atstovą. Lietu
va ir Lenkija turi susitaikyti, pa
reiškė vienas studentas savo 
atsisveikinime.

Pastabos. Prez. A. Smetona 
buvo priverstas priimti Lenkijos 
pasiuntinio Charvato įgaliojimo 
raštą, tačiau nenorėjo matyti iš
kilmėje Lenkijos kariuomenės 
atstovo. Tai reikštų dar didesnį 
lietuvių tautos pažeminimą. Be 
to, prez. A. Smetona ne vieną 
kartą buvo pareiškęs, kad Len
kijos pasiuntinį jis gali priimti 
tik Gedimino pilyje (psl.24).

Gegužės 3 d. yra Lenkijos 
tautinė šventė. Ta proga pa
siuntinys Charvat “Metropolio” 
viešbutyje visam pasiuntinybės 
personalui surengė iškilmingus 
pietus, kurių metu pasakė kal
bą. Ją Charvat užbaigė tokiais 
žodžiais: ...’’kad mes, Lenkijos 
respublikos (Žečpospolitos) pa
siuntinybė Lietuvoje kuo grei
čiausiai taptume Kauno (kau
niške) vaivadija”. Tokiais žo
džiais Charvat užkirto kelią į 
nuoširdžius ir deramus santy
kius su Lietuva, tuo pačiu nepa
sitarnaudamas ir Lenkijai. Jis 
pažymi, kad viešbučio patar
nautojai mokėję lenkų kalbą 
(psl. 60-61).

SOFIJA ŠVIESAITĖ, 
politkalinė

Ypatinguose Lietuvos ar
chyvuose yra nemažai geros me
džiagos - 1941-1953 m. Mažei
kių apskrities ir rajono čekistų 
dokumentų. Tai įvairios LTSR 
Saugumo komisariato (NKGB), 
vėliau Valstybės saugumo mi
nisterijos (MGB) Mažeikių sky
riaus ataskaitos, specialūs pra
nešimai, operatyviniai planai, 
kovotojų už Lietuvos laisvę do
kumentai ir kt.

Mažeikiuose gyvenęs ir la
bai uoliai tarnavęs MGB agen
tas - vyriausias ryšininkas, miš
kuose apsimetęs “partizanu”, 
smogikų grupės aktyviausias 
veikėjas buvo Titas Antanavi
čius - slapyvardžiu Vampyras. 
Vėliau jis vadinosi Plunksna. 
Smogikų grupė buvo suorgani
zuota 1946 m. Mažeikių MGB 
čekisto Mezionovo ir pavadinta 
Siaubu. Jai vadovavo labai aršus 
MGB agentas iš N. Akmenės 
Pranas Levinas - slapyvardžiu 
Ąžuolas, kurio ranka nušovė ir 
Mažeikių apskr. LLA “Alkos” 
rinktinės vadą Kazimierą Venc
kų-Antaną Adomaitį. Tas agen
tas ir šiandien tebevaikšto N. 
Akmenės gatvėmis, nors proku
ratūra apie jį žino.

Smogikų grupė sunaikino 
keturis partizanus Mažeikių raj. 
Purvėnų kaime ūkininkės Un- 
džienės sodyboje (buvo rašyta). 
1948 m. išprovokavo ir sunaiki
no šešiasdešimties žmonių LLA 
organizaciją Dabikinėje, Akme
nės rajone, kuriai vadovavo par
tizanas Valantinas. Taip pat 
Skurvydo bei Būtos vadovauja
mų kuopų 25 narius. 1949 m. 
sunaikino Sakalų štabą Mažei
kiuose - 38-nis žmones ir 1.1.

Mažeikių MGB tarnui agen
tui Titui Antanavičiui-Plunks- 
nai po Lietuvos Atgimimo buvo 
iškelta baudžiamoji byla, bet 
mirė nesulaukęs teismo.

MGB raudonųjų partizanų- 
agentų gauja ilgai ir plačiai 
siautėjo Žemaitijos miškuose, 
žudydama Lietuvos laisvės gy
nėjus. Minėtas Ąžuolas-Siaubas 
buvo MGB agentas gaujos va
das, jo adjutantas - Ąžuolas- 
Žvejys, agentas Dobilas-Kardas 
- vado pavaduotojas, agentas 
Ivanov-Vėtra - eilinis, agentas 
Algirdas-Žinovas - eilinis, 
agentas Rene-Saulė - eilinis. Ši 
grupė buvo labai gerai ginkluota.

1948 m. rugpjūčio 3-4-5 d.d. 
MGB agentų buvo suplanuota 
sunaikinti Mažeikių apskrities ir 
rajono Alkos rinktinės vadus ir 
visą jos štabą.

Partizanai nutarė susitikti 
su visais Alkos rinktinės štabų ir 
kuopų vadais “labai svarbiam 
pasitarimui”... MGB agentai, 
vedami kagėbisto Rakausko, 
atėjo pas Mažeikių apskr., Se
dos apylinkės, Dagių miške 
esančius LLA partizanus, kurie 
posėdžiavo visą naktį iki pat ry
to 9 valandos. Partizanai buvo 
labai išvargę ir sumigo. To ka
gėbistai ir laukė. Patyrę, kad vi
si miega, paleido po kelias auto
matų serijas. Ir taip partizanų 
vadai buvo sušaudyti. Žuvusiųjų 
kūnai buvo suversti į negilią 
duobę ir apmesti eglišakėmis.

Praėjus kuriam laikui, kai
mo žmonės patyliukais nuėję 
pasižiūrėti kas ten dėjosi... Ir 
ką jie išvydo? Iš po sumestų eg
lišakių krūvos kyšojo žmogaus 
ranka... Vėliau į ten stovinčią 
eglę jie įrėžė mažą kryžiuką, liu
dijantį kur įvyko ta šiurpi trage
dija. Taip ir paliko likimo valiai, 
nes bijojo saugumiečių represi
jų. Jie buvo nužudyti 1948. 
VIII.6.

Po 51-nerių metų (1999) 
gegužės pradžioje, tautos lais
vės kovų didvyriai buvo surasti. 
Atvažiavus į Dagių kaimą Ma
žeikių muziejaus atstovui ir po
litkaliniui Albertui Ryginiui, gy
ventojai jam parodė tą vietą,
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kur eglėje tebebuvo pažymėtas 
kryžiukas. Ten vyrai pakasinėjo 
ir surado žuvusių palaikus. 
1999.IX.16 partizanų palaikai 
buvo iškasti ir išvežti į Vilniaus 
spec, tyrimų laboratoriją eks
pertizei. Rasta, kad tai ir buvo 
Mažeikių apskr. LLA Alkos 
rinktinės vadas KAZIMIERAS 
VENCKUS-Antanas Adomai
tis, Tirkšlių LLA kuopos vadas 
FELIKSAS GERULSKIS - Bi
jūnėlis, Sedos LLA kupos vadas 
JUOZAS JAKUMAS-Spalis, 
Žemalės LLA grandies vadas 
KAZIMIERAS STRAZDAUS- 
KAS-Pilėnas.

Žuvusiųjų didvyrių palaikai 
buvo pašarvoti Sedos Svč. M. 
Marijos Ėmimo į Dangų šven
tovėje. Čia 2000.1.13 d. buvo 
giedami Žemaičių Kalvarijos 
“kalnai” už žuvusiuosius. Mišias 
aukojo Telšių vysk. Antanas 
Vaičius, kunigai - kancleris 
mons. prof. Juozas Šiurys, kuni
gų seminarijos rektorius prof. 
Algimantas Genutis, mons. Ta
das Poška, dabartinis vicedeka- 
nas kleboans kun. Saulius Kat
kus ir Mažeikių dekanas klebo
nas kun. Juozas Vaičius. Giliai 
prasmingą pamokslą, surištą su 
Laisvės gynėjų dienos įvykiais ir 
partizanų žūtimi, pasakė prof. 
Algimantas Genutis. Partizanų 
karstus dengė trispalvės vėlia
vos. Prie jų garbės sargyboje be- 
sikeisdami budėjo jauni kariš
kiai. Stovėjo Klaipėdos Sąjū
džio vėliava tarp trijų partizanų. 
Vainikai, gėlės ir nuoširdžios 
maldos puošė tautos didvyrių 
atminimą. Dalyvavo giminės, 
artimieji, pažįstami, svečiai. Jų 
tarpe buvo ir politkalinių sąjun
gos Mažeikių skyriaus pirm. 
Antanas Kazlauskas - atsargos 
leitenantas, politkalinys Alber
tas Ruginis, muziejaus darbuo
tojas Algimantas Muturas (ku
rie žuvusiuosius surado), polit
kalinys Įeit. Jonas Liaudinskas, 
Aleksandras Ribikauskas, Ma
žeikių savivaldybės meras Bro
nius Kryžius, jo pavaduotojas 
Rimantas Norkus.

Partizanai palaidoti Sedos 
mieste kapinėlėse vienoje duo
bėje po augalota ir skarota egle. 
Prie duobės, pačiame kalnelyje, 
atsisveikinimo žodį tarė Vidaus 
reikalų ministerijos vicemin. 
Edmundas Simonaitis, iš Klai
pėdos karys savanoris - partiza
nas Zenonas Drungys, kuris po 
savo žodžio priklaupė prieš žu
vusius, atiduodamas paskutinę 
pagarbą. Pasisakė seimo narys 
Sigitas Kaktys, buvusi Mažeikių 
Sąjūdžio pirm. Jadvyga Bičku
vienė, šių eilučių autorė, Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. Su
giedotas Tautos himnas. Grojo 
Mažeikių policijos dūdų orkestras.

Šie žuvusieji partizanai pa
laidoti kapinėlėse, kur ilsisi per 
šimtą palaidotų Tėvynės apsau
gos rinktinės karių ir karininkų, 
žuvusių 1944.X.7 mūšyje su 
Raudonąja armija prie Šedos. 
Laidotuvėm lėšas skyrė Mažei
kių savivaldybė.

Viršelis pirmojo esperanto kalbos 
vadovėlio lietuviams. Jo autorius - 
prel. A. DAMBRAUSKAS

Statistinis brėžinys, vaizduojantis kiek kuris kraštas pagamino elektros 
energijos atominėse jėgainėse 1998 m. Lietuva - pirmoje vietoje. Iš leidi
nio “Litova stelo” 1999 m. 6 nr.
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Gausūs dalyviai Sedos šventovėje 
prieš 51-rius metus

pamaldose už partizanus, žuvusius

Pirmasis Lietuvos esperantininkas
Prelatas ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS - 

tarptautinės kalbos vadovėlio autorius

STASYS GAIDAMAVIČIUS, 
Vilnius

Aleksandras Dambrauskas 
(slapyvardis - Adomas Jakštas) 
gimė 1860 m. rugsėjo 8 d. Uk
mergės apskr. (dabar Kėdainių 
rajonas) Kuronių kaime. 1881- 
1884 m. mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoje, o 1888 m. baigė 
Petrapilio teologijos akademiją. 
Buvo tikybos mokytoju Panevė
žio gimnazijoje. Už pasipriešini
mą, kad gimnazistai melstųsi 
cerkvėje rusiškai, buvo 5-riems 
metams ištremtas į Rusiją. 
1898-1900 m. profesoriavo Kau
no kunigų seminarijoje, o 1900- 
1905 Petrapilio teologijos aka
demijoje. Nuo 1906 m. gyveno 
Kaune.

A. Dambrauskas rašė religi
jos, politikos, filosofijos, mate
matikos, literatūros temomis, 
kūrė ir vertė eilėraščius, akty
viai veikė krikščionių demokra
tų partijoje, nuo 1922-ųjų buvo 
Lietuvos katalikų akademijos 
pirmininkas. Redagavo keletą 
žurnalų, buvo knygų leidyklos 
pirmininkas.

A. Dambrauskas buvo pir
masis žmogus Lietuvoje, išmo
kęs esperanto kalbą. Jis buvo 
vienas pirmųjų esperantininkų 
veiklos Lietuvoje organizatorių. 
1890 m. parašė ir išleido lietu
višką esperanto kalbos vadovėlį 
“Mokintuvė tarptautiškos kal
bos D-ro Esperanto”. Šis vado
vėlis buvo išleistas lietuviškos 
spaudos draudimo metais (lie
tuviška spauda buvo caro val
džios uždrausta nuo 1864 iki 
1904 m.). Vadovėlis buvo išleis
tas Vokietijoje ir pergabentas 
knygnešių į Lietuvą. Pakartoti
nai vadovėlis buvo išleistas 1899 
ir 1908 m.

A. Dambrauskas esperanto 
kalba išleido “Versajareto” (ei
lėraščių rinkinėlis, 1905 m.), 
bendradarbiavo išleidžiant “Li- 
tova almanako” (lietuviškas al
manachas, 1923), esperantiškai 
parašė ir išleido dvi matemati
nes knygas “Pri novaj trigono- 
metriaj sistemoj” (apie naujas 
trigonometrines sistemas, 1906) 
ir “Pri unu speco de kurbaj li- 
nioj” (apie naujas kreivių rūšis”, 
1906); 1908 m. parašė filosofinį 
kūrinį “Malgrandai pensoj pri 
grandaj demandoj” (Mažos 
mintys apie didelius dalykus). 
Išvertė į esperanto kalbą daug 
lietuvių liaudies dainų ir giesmių.

Prelatas 
A .DAMBRAUSKAS

Prel. ALEKSANDRAS DAMBRAUS
KAS - autorius pirmojo esperanto 
kalbos vadovėlio lietuviams

A. Dambrauskas lietuviško
je žymių žmonių knygoje “Už
gesę žiburiai” parašė išsamią es
peranto kalbos kūrėjo Liudviko 
Zamenhofo biografiją.

L. Zamenhofo ryšiai su Lie
tuva buvo gana glaudūs - jis sa
vo esperanto kalbos vadovėlį 
baigė kurti gyvendamas Veisie
juose (Lazdijų rajonas). L. Za
menhofo žmona buvo kaunietė 
Klara Zilbernik. Pagaliau ir pir
masis vadovėlis buvo išleistas 
kraičio pinigais (tam buvo pa
naudota 5,000 aukso rublių, iš 
gautų kraičio 10,000).

Dar studijuodamas Petrapi
lyje 1887 m. A. Dambrauskas 
įsigijo ką tik išleistą rusų kalba 
esperanto kalbos vadovėlį ir 
tuoj šią kalbą išmokęs parašė 
laišką L. Zamenhofui. A. 
Dambrausko archyve buvo ras
ta 21 laiškas esperanto kalbos 
kūrėjui. Juose daugiausia rašo
ma apie galimybę įsigyti litera
tūros esperanto kalba, taip pat 
buvo tariamasi dėl vadovėlio iš
leidimo lietuvių kalba.

Savo atsiminimuose A. D. 
taip rašė apie tą susitikimą. 
“Pravažiuodamas Varšuvą, aš 
turėjau garbės apsilankyti dak
taro Zamenhofo namuose. Bu
vau labai nuoširdžiai sutiktas, 
pavaišintas arbata. Susitikimas 
užtruko apie valandą, bet ji pra
bėgo nepastebimai. Mūsų pasi
kalbėjimo tema buvo, žinoma, 
esperanto, jos pasisekimas ir 
perspektyvos. Kaip visuomet, 
Zamenhofas buvo labai malo
nus, prieinamas kalbose. Jis kal
bėjo ne kaip kūrėjas su moki
niu, bet kaip draugas su draugu. 
Šis susitikimas visam laikui 
įstrigo į atmintį”.

Pirmasis Lietuvos esperan
tininkas prelatas A. Dambraus
kas buvo išrinktas 1919 m. 
įsteigtos Lietuvos esperantinin
kų sąjungos pirmininku ir eilę 
metų jai vadovavo. Sudarius su
tartį su Lietuvos telegrafo agen
tūra (ELTA), Lietuvos esperan
tininkų sąjunga 1922 m. pradėjo 
leisti žurnalą “Litova stelo” 
(Lietuvos žvaigždė). Jo redak
toriumi buvo paskirtas A. 
Dambrauskas. Iki 1926 m. buvo 
išleisti 43 šio žurnalo numeriai, 
kurie buvo siunčiami į 43 šalis 
1106 adresais. Po to žurnalo lei
dimas buvo laikinai nutrauktas.

(Nukelta į 4-tą psl.)

■•f
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® LAISVOJE TEVfflEJE
NEMOKAMI POKALBIAI
Vyriausybė patvirtino, kad 

socialiai remtini “Lietuvos teleko- 
mo” abonentai šiemet nemoka
mai galės kalbėti dvi valandas per 
mėnesį, praneša BNS. Vieną va
landą nemokamų pokalbių jiems, 
kaip ir visiems kitiems vartoto
jams, suteikia “Lietuvos teleko- 
mas”, o už antrą valandą apmo
kės vyriausybė. Jai teks papildo
mai surasti 2.8 mln. litų, nes da
bar biudžete tam numatyta tik 4.2 
mln. litų, o reikės 7 mln. litų. Vie
na pokalbio telefonu valanda kai
nuoja 4 litus 80 centų.

SULAIKĖ KONTRABANDĄ
BNS praneša, kad sausio 20 

d. pasienyje su Rusija ir Gudija 
įvyko du stambesni alkoholio 
kontrabandos atvejai. Prie negy
venamos sodybos, rogėse su įkin
kytu arkliu rasti 176 puslitriniai 
buteliai alkoholinių gėrimų, bet 
savininkas nenustatytas. Automo
bilyje, sulaikytame Viešvilės už
kardoje, rasta 160 butelių degti
nės. Vairavo Rusijos pilietis, su 
dviem keleivėm vyko į Lietuvą. 
Taip pat pasienyje su Gudija bu
vo atrasta 5.5 tonos kontrabandi
nio gudiško cukraus. Šalčininkų 
rajone, prie Raščiūnų kaimo su
laikyti trys Lietuvos piliečiai, ga
benę 2.5 tonas cukraus. Kitas lie
tuvis vežė 3 tonas gudiško cuk
raus. Šiemet Lietuvos pasieniečiai 
jau sulaikė daugiau kaip 25.5 to
nas kontrabandinio cukraus. Per
nai sulaikyta 23 kartus daugiau 
cukraus kontrabandos negu 1998 
m. (141 tonos). Prie sienos su 
Gudija sulaikoma 94% visos cuk
raus kontrabandos.

SAUGIOS KAIMYNYSTĖS 
GRUPĖS

Vykdant programą “Stabdyk 
nusikalstamumą”, šauliečiai pir
mieji Lietuvoje 1996 m. įsteigė 
saugios kaimynystės grupes. Da
bar tokias grupes steigia vilniečiai 
ir kauniečiai, rašo “Lietuvos ai
das”. Veikiančios pagal teritorinį 
principą, daugiausia grupių Šau
liuose yra sodų bendrijose (17), 
garažų kooperatyvuose (15), mo
kyklose (7). Namų bendrijų yra 
tik viena. Grupes sudaro 4-11 
žmonių, kurie pasiryžę stebėti ap
linką, pranešti policijai apie ne
teisėtus veiksmus. Grupės palaiko

FIRST PLACE 
PHARMACY

radijo ryšį su policija. Kartą per 
metų ketvirtį rengiami bendri pa
sitarimai klausimams aptarti. Iš
leisti lankstinukai ir reklamos 
apie saugios kaimynystės grupes.

BENDRARBIAUS SU PAŠTU
Sausio 25 d. Muitinės depar

tamentas ir greitojo pašto paslau
gų bendrovė “DHL International 
Lietuva” pasirašė bendradarbiavi
mo sutartį. Joje numatytas bend
radarbiavimas užkertant kelią 
narkotinių, kitų neplatinamų me
džiagų kontrabandai, muitinės 
apgavystėms, ieškoti ir taikyti 
priemones, kurios padėtų DHL 
firmai nustatyti ir nutraukti nele
galių prekių pašto siuntose judė
jimą.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Pradėtas leisti naujas laikraš

tis “Žemaitija”. Jo redaktorius ir 
leidėjas - Antanas Viluckis, gyve
nantis Vokietijoje ir Lietuvoje. 
Tai trimėnesinis keturių puslapių, 
“krikščioniškos, tautiškos konser
vatyvios krypties” laikraštis, ku
riame keliami daugiausia kontro
versiški straipsniai. Redakcijos 
adresas - Medvalakio 23-2, Pa
langa, leidėjo - Kiekut 202 C, 
24404 Maasholm, Germany).

GAVO JAV APDOVANOJIMĄ
Sausio 20 d. Vilniuje Civili

nės saugos departamento direkto
riaus pavaduotojui majorui Val
demarui Sarapinui buvo įteiktas 
JAV karinis apdovanojimas - Nu
sipelniusiųjų Legiono trečiojo 
laipsnio ordinas. Jis - pirmasis 
Lietuvos gynybos atašė JAV, dir
bęs nuo 1996 iki 1999 m. Ordinas, 
įsteigtas JAV Kongreso 1942 m., 
skiriamas draugiškų valstybių ka
rinių pajėgų atstovams, pasižymė
jusiems tarnyboje. V. Sarapinui 
jis skirtas už svarų indėlį stipri
nant Lietuvos ir JAV bendradar
biavimą, praneša BNS.

PELNINGAS TRIKOTAŽAS
Praėjusiais metais viena iš di

džiausių Lietuvos trikotažo įmo
nių “Utenos trikotažas” uždirbo 
arti 14 mln. litų, praneša ELTA. 
Bendrovės apyvarta 1999 m. pa
siekė 109.1 mln. litų, arba 8.1 
mln. litų daugiau negu 1998 m. 
Finansų direktoriaus N. Datkūno 
teigimu, įmonės augimą lėmė 
nuosekli orientacija į Vakarų rin
kas. Pernai 85% parduotos gamy
bos, už 91.4 mln. litų, buvo eks
portuota į Vakarų Europos vals
tybes. RSJ

Vilniaus pilies bokštas žiemos metu Nuotr. D. Garbaliauskienės

Ilsėkis Viešpaties globoje
A. a. Sofiją Rakštienę prisimenant

Anais laikais Lietuvoje buvo 
priimta, kad tėvai ūkį palikdavo 
vienam iš vaikų - vyriausiam ar my
limiausiam. Kiti vaikai, sukūrę šei
mas, gaudavo vadinamą “dalį” - pi
nigais. Didelių “dalių” nebuvo iš 
kur mokėti. Todėl Skripkai (Sofijos 
tėvai) išvažiavo į Afriką “laimės” 
ieškoti. Ten jiems gimė graži, svei
ka mergytė - Sofija. Jos tėtė neužil
go mirė, palikdamas našlę ir dukre
lę našlaitę vienerių metukų. Abi 
grįžo į Lietuvą. Mama po kiek laiko 
ištekėjo už Il-ro vyro Skripkaus 
(negiminė I-mo vyro). Šeima išau
go iki septynių vaikų. Sofija, būda
ma vyriausia, turėjo mamai pagel
bėti prižiūrėti vaikus.

Sofijos gyvenimas nebuvo ro
žėmis klotas. Bet, būdama linksmo 
būdo, nesiskundė savo gyvenimu.

A.a. SOFIJA RAKŠTIENĖ

Paaugusi priklausė šaulių organiza
cijai; priesaiką atliko po šaulių vė
liava, įsipareigodama saugoti Tėvy
nės garbę, o, ištikus reikalui, ginti 
Lietuvos laisvę. Priesaikai buvo išti
kima visą savo gyvenimą. Savo 
linksmumu Ji visur pritapo. Drau
gės sakydavo: “Sofija visur tinka - 
“ir prie tanciaus, ir rožančiaus”. 
Ypatingai mėgo vaidybą. Beruoš- 
dama kaimo vaidinimus, susipažino 
su Stasiu Rakščių ir nužygiavo prie 
altoriaus.

Tuo laiku Lietuva (buvo api
plėšta, apvogta bermontininkų) 
jaunų šeimų kūrimasis buvo sun
kus. Todėl Stasys laikinai paliko 
žmoną ir dukrelę Laimutę Lietuvo
je o pats išvažiavo į Kanadą užsi
dirbti pinigėlių.

Čia atvažiavęs rado bedarbystę 
- neviltį. Daug ateivių negalėjo pa
kelti šios situacijos, tačiau Stasys 
neprarado vilties, tikėdamas, kad 
Dievas jam pagelbės ir sudarys gali
mybę susitikti su žmona bei dukre
le. Dievas jo prašymą išklausė: 
1944 m. grįžtant sovietams į Lietu
vą, Sofija su dukrele pasitraukė į 
Vakarus. (Nuo šio laiko iki susiti
kimo su Stasiu, būtų galima para
šyti įdomią knygą apie jų išgyveni
mus). Jų susirašinėjimas nutrūko. 
Sofijos ryžtingas noras išvažiuoti į 
Kanadą tapo tikrove. Stebuklingu 
būdu susitiko Kanadoje.

Kelerius metus gyveno Sudbu- 
ryje, vėliau persikėlė prie Hamilto
no. Įsigijo vaismedžių ūkį.

Sofijai rūpėjo Lietuvos reika
lai. Nepaisant oro - lijo ar šalo, - ji 

demonstravo prie miesto rotušės,

Pranešimas “TALKOS”nariams

@ LIETUVIAI PASAULYJE

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave.,

Hamilton, Ont. L8M 2W7

FOUR seasons
KT/7 F intK REALTY LIMITED

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Namųtel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

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

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTU DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

2000 m. vasario 26, šeštadienį, 4 v.p.p.
yra šaukiamas Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo "TALKA"

45-tasis metinis narių susirinkimas.
Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.

Kviečiame visus narius dalyvauti susirinkime ir 
45 metų sukakties vakarienėje.

Norintieji dalyvauti vakarienėje prašomi iš anksto pasiimti 
“TALKOS” raštinėje vakarienei registracijos bilietus. Neįsigiję 
bilietų vakarienėje negalės dalyvauti.

“TALKOS” VALDYBA

DĖMESIO 
“TALKOS” nariai!

PRANEŠAME,
kad nuo 2000 m. sausio 1 d.

Ontario provincijos vyriausybė pakėlė kredito 
kooperatyvų santaupų draudimą iki 100,000 dol. 
Todėl “TALKA” dabar turi daug didesnį santaupų 
draudimą negu Kanados bankai, kurie apdrausti 
tik iki 60,000 dol.

VIENYBĖJE - GALYBĖ!
“TALKOS” VALDYBA

IAIIVS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$12 už vieną kubinę pėdą. 
Papildomai $5 už 10 kg 
siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.
Prašom neruošti per sunkių dėžių.

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealls) (514) 521-9910

prašydama pagelbėti atgauti Lietu
vai nepriklausomybę.

Susiorganizavus šauliams, ji vėl 
stojo po organizacijos vėliava. Dau
giau kaip dešimt metų iš eilės pir
mininkavo Kat. moterų dr-jos Ha
miltono skyriui, užsitarnavo garbės 
pirmininkės titulą.

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, skubėjo galbėti Lietuvos 
žmones - siuntė drabužių, maisto. 
Atsikvietė giminių, gausiai apdova
nojo grįžtančius į Lietuvą. Negailė
dama aukojo Lietuvos vaikams, 
seneliams, tremtinių grįžimui, mo
kykloms, šventovėms.

Rūpėjo jai ir lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje. Be išimties, rėmė 
visas organizacijas ir fondus, net 
užmiršdama save.

Kai vyras susirgo, visi šeimos 
reikalai krito ant jos pečių. Ypatin
gu rūpestingumu slaugė vyrą, dažė 
namą, tvarkė lėšas. Niekuomet ne
siskundė, kad sunku. Ji tokia pro
tinga išliko iki paskutinės minutės 
šioje žemėje.

Savo laisvalaikiu (jo nedaug 
turėjo) sodino gėles, laistė, ravėjo. 
Jos margaspalviais darželiais žavė
josi praeiviai ir miesto meras kele
rius metus apdovanojo gražiausio 
darželio premija. Premijų įrėminti 
pažymėjimai liko kaboti ant sienos. 
Pavasarį saulutei pašildžius žemę, 
iškiš galvutes žibutės, tulpės, gvaz
dikai. O kas juos apkaups, palais
tys, pasigrožės jų spalvomis? Pajus 
ir jurginų krūmas, pasodintas prie 
paradinių durų, kad nebėra šeimi
ninkės, kuriai praeinant palenkda
vo galvas - didžiulius žiedus. Jurgi
nai buvo Sofijos pasididžiavimas.

Miela a.a. Sofija, atsimenu, kai 
sakei: “Gyvenimas prabėgo lyg 
trumpas sapnas. Atleisk, Viešpatie, 
kad nepadariau to, ką Tu norėjai 
kad padaryčiau. Nesuspėjau...” Mi
rė 1999 m. gruodžio 21 d., sulauku
si 93 metų. Sofija dar nenorėjo mir
ti, bet ir nebijojo, kaip pridera 
krikščionims.

Nuliūdę liko duktė Laima, 
anūkės Rūtelė, Karolina ir jų vyrai, 
proanūkės Elisytė ir Justinėlė, sese
rys - Aleksandra ir Liucija, svainiai 
- Juozas ir Bronius.

A. a. Sofija, ilgą ir prasmingą 
savo gyvenimo dienoraštį padėjai 
prie Viešpaties kojų. Švč. Mergelė 
Marija, į kurią meldeisi visą gyve
nimą, Tave užtars.

Ilsėkis Viešpaties globoje! Z.R.

Stayner, Ontario
JONAS LAPAVIČIUS, miru

sios savo žmonos a.a. Anne-Marie 
atminimui pagerbti atsiuntė savo 
bei draugų: H. R. Zeisig ir J. S. Jos
lin vardu $125 auką, skirtą Lietu
vos našlaičių kaimui “Vaiko tėviš
kės namai” paremti.

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba 

¥ ¥ ¥
Atitaisymas. “TŽ” 6 nr. iš

spausdintas buvusių Hamiltono LB 
apylinkės pirmininkų nuotraukos 
paraše buvo praleista Alf. Juozapa
vičiaus pavardė.

JA Valstybės
A. a. Vladas Pauža, sulaukęs 

83-jų metų amžiaus, mirė 1999 m. 
gruodžio 19 d.; palaidotas š.m. sau
sio 8 d. Lietuvių tautinių kapinių 
mauzoliejuje Čikagoje. Velionis gi
mė Skapiškyje, Rokiškio apskr. 
Mokytojavo Šiaulių gimnazijoje ir 
1942-1944 m. buvo Šiaulių burmis
tro pavaduotojas. Dalyvavo pogrin
džio veikloje. Pasitraukęs į Vokieti
ją mokytojavo Luebeck’o ir Neu- 
stadt’o pabėgėlių lietuvių gimnazi
joje. Į JAV-bes atvyko prieš 50 
metų ir apsigyveno Detroite. Čia jis 
taip pat mokytojavo lietuvių šešta
dieninėje mokykloje. Velionis skau- 
tavo nuo gimnazijos laikų. Detroite 
buvo “Baltijos” vietininkijos skautų 
tuntininkas, “Geležinio vilko” bū
rio narys, LB Detroito apylinkės 
valdybos pirmininkas, lietuvių 
spaudos bendradarbis nuo 1939 m. 
Detroite vedė dr. Eugeniją Gurs- 
kytę. Jiedu išaugino dukterį Eglę, 
gyvenančią Lietuvoje, sūnus Antaną 
ir Valterį, susilaukė ir vaikaičių - 
Rūtos, Monikos ir Jerry. Jie visi išgy
vena vyro, tėvo ir senelio netektį.

Brazilija
Brazilijos lietuvių bendruome

nę 1999 m. lapkričio 3 d. ištiko 
skaudi nelaimė. Morumi vietovės 
kino salėje į žmones pradėjo šau
dyti medicinos studentas. Mirtinai 
buvo sužeistas Julius M. Žemaitis, 
bebaigiantis 29-rius metus. Velionis 
gimė 1970 m. gruodžio 20 d. Lapa 
vietovėje. Baigęs gimnaziją studija
vo ekonomijos mokslus ir juos 
baigė 1998 m. Anglų kalbos mokėsi 
JAV-se ir Kanadoje. Nuo jaunų 
dienų dalyvavo lietuvių visuomeni
niame gyvenime, ypač veiklus buvo 
skautuose. Velionis buvo pašarvo
tas laidotuvių koplyčioje ir palaido
tas Ceramikos kapinėse S. Cactane 
vietovėje. Religines apeigas atliko 
kun. P. Rukšys. Skautai sugiedojo 
“Ateina naktis” ir visi laidotuvių da
lyviai - “Viešpaties angelas”. Po 
laidotuvių sekmadienį gedulo Mišias 
už velionį atnašavo kun. P. Rukšys. 
Jo skaudžiai liūdi tėvai ir brolis. 
(“Mūsų Lietuva” 1999 m. 16 nr.).

Australija
Sidnio lietuviai pensininkai 

praėjusių metų gruodžio 9 d. Lietu
vių klubo patalpose prieškalėdinia
me pobūvyje atšventė savo nario 
Antano Šuto 100-tąjį gimtadienį. 
Tai Sidnio lietuviams gerai žino
mos, kaip rašoma “Mūsų pastogės” 
1999 m. 50-52 nr., šeimos tėvas ir 
senelis. Pensininkų klubo “Nerin
ga” valdybos pirm. St. Norvilaitis 
pradėjo pobūvį, džiaugdamasis 
gausiais svečiais ir sveikindamas 
garbųjį sukaktuvininką. Toliau svei
kino LB Sidnio apylinkės valdybos 
pirm. dr. A. Viliūnas, Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas V. Šliteris 
pasveikino Lietuvos vyriausybės, 
savo ir žmonos vardu. Spaudos są
jungos valdybos pirm. V. Patašius 
prisiminė A. Šutą kaip ilgametį 
“Mūsų pastogės” skaitytoją ir kartu 
išgyventas dienas pabėgėlių stovyk
loje Vokietijoje. A. Laukaitis, arti
mas Šutų šeimos draugas ir sporto 
veikėjas, sveikino sukaktuvininką 
kaip nuolatinį lietuvių sporto rėmė
ją. Prisiminė ir šeimą. Du sūnūs 
Vytautas ir Mykolas (abu mirę) bu
vo iškilūs lietuvių sporto atstovai. 
Brolėnas Stasys Šutas, Geelongo 
LB apylinkės valdybos pirmininkas 
ir sporto veikėjas, džiaugėsi iškilia 
dėdės švente, primindamas, kad 
pastarojo dėka ir jo tėvai atvykę į 
Australiją. Gražų sveikinimo žodį 
žemaitiškai tarė S. Šaparienė. Šia

proga sveikinimus atsiuntė karalie
nė Elizabeth II, Australijos minis- 
teris pirmininkas J. Howard ir gi
minės iš Lietuvos. Jautriai kalbėjo 
sukaktuvininkas, išreikšdamas vi
siems padėką ir primindamas savo 
tremtį carinėje Rusijoje. Po 1863 
m. sukilimo jo tėvai buvo ištremti į 
Rusiją. Grįžęs į Lietuvą po I Pasau
linio karo apsigyveno Šiauliuose, 
tarnavo policijoje ir augino trijų 
sūnų šeimą.

Estija
Apie Estuos lietuvių bendruo

menės gyvenimą rašo jos pirminin
kė Rasa Unt “Vorutos” 1999 m. 
45-46 nr. Kiekvienais metais ši lie
tuvių bendruomenė švenčia Tautos 
gedulo ir vilties dieną birželio mė
nesį, prisimindami tautiečių trėmi
mus į Sibirą. Valdyba nekartą pra
šiusi vienkartinės Lietuvos valdžios 
paramos Sibiro tremtiniams, gyve
nantiems Estijoje. Atsakymų nesu
laukta. Buvo malonu dalyvauti ir 
pabendrauti 1997 ir 1998 m. 
Anykščiuose surengtose stovyklose, 
kuriose dalyvavo Rusijos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Ukrainos ben
druomenių buvę tremtiniai. Tačiau 
tokia stovykla 1999 - Kovos ir kan
čių metais nebuvo surengta. Mišias 
Vasario 16 ir Motinos dieną lietu
vių kalba aukojo generalinis vikaras 
kun. Philippe iš “Opus Dei”. Vaišes 
paruošė Šv. Brigitos kongregacijos 
vienuolės savo vienuolyno bibliote
koje. Estijos katalikų sielovada itin 
rūpinasi arkiv. Erwin Ender, Balti
jos kraštams skirtas Vatikano nun
cijus, gyvenantis Vilniuje, beveik 
kas mėnesį atvykstantis į Estiją. Jo 
rūpesčiu atnaujintas Šv. Petro ir 
Povilo šventovės vidus. Dar laukia
ma, kada suskambės atnaujinti var
pai. Beveik dvejus metus lietuvių 
kalba Mišias aukojo čekų kilmės 
domininkonas kun. Augustinas. 
Daug kartų lankėsi kun. St. Kazė
nas, SJ, iš Biržų ir kiti kunigai iš 
Lietuvos. Nesulaukiama žadamo 
nuolatinio kunigo. Estijos lietuvių 
bendruomenė įsisteigė 1980 m. 
Todėl 2000 metais bus minimas 
bendruomenės dvidešimtmetis.

Lenkija
Seinų krašto lietuvių mokinių 

ekskursija, vadovaujama Krasnavo 
pagrindinės mokyklos direktoriaus 
K. Rėko, praėjusių metų gruodžio 
12 d. lankėsi Vilniuje. Ankstyvą ry
tą autobusas su apie 40 ekskursan
tų pajudėjo Vilniaus link. Pirmiau
siai aplankyta Šv. Petro ir Povilo 
šventovė, o po to - Lietuvos seimo 
rūmai. Čia mokiniai apžiūrėjo visas 
rūmų patalpas. Konferencijų salėje 
jiems buvo įteikta knygelių. Eks
kursija iš čia nuvyko į Šv. Onos 
šventovę. Sustoję prie Adomo Mic
kevičiaus paminklo nusifotografa
vo, o Menų gimnazijos valgykloje 
papietavo. Po pietų ekskursantai 
nuvažiavo į Antakalnio kapines, kur 
palaidoti ir Sausio 13-tąją žuvę lais
vės kovotojai. Padėta gėlių, uždegta 
žvakučių. Vėliau aplankė senamies
tį ir Vilniaus universitetą. Sutartu 
laiku ekskursantai nuvyko į prezi
dentūrą. Viena tarnautojų moki
niams aprodė gražias rūmų sales, o 
su prezidentu Valdu Adamkumi su
sitiko Baltojoje salėje. Jie pasakojo 
prezidentui iš kur atvykę, o ekskur
sijos vadovas K Rėkus įteikė albu
mą. Mokiniai vis prašė Prezidento 
autografų. Galiausiai visi kartu nu
sifotografavo ir Prezidentas atsis
veikindamas dabartiniams ir būsi
miems Seinų krašto moksleiviams 
linkėjo sėkmės. Dar ekskursantai 
aplankę Aušros Vartus, pilni įspū
džių grįžo į Seinus (“Aušra” 1999 
m. 23 nr.). j. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

({TAT 'K'A” lietuvių kredito 
A KOOPERATYVAS

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

Pirmasis...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Prelatas A. Dambrauskas 
buvo tarptautinės esperanto 
kalbos komiteto narys. Visose 
trijose lietuviškose enciklopedi
jose, išleistose sovietiniais lai
kais (1966, 1979 ir 1986 m.), 
taip pat enciklopedijoje, išleis
toje Lietuvos nepriklausomybės 
metais (1937) ir JAV išleistoje 
(1954), Aleksandras Dambraus
kas paminėtas ne tik kaip kultū
ros ir visuomenės veikėjas, bet 
ir kaip aktyvus esperantininkas. 
Labai plačiai apie prelatą A. 
Dambrauską aprašyta esperan
to kalbos enciklopedijoje “En- 
ciklopedio de Esperanto” (Bu
dapest, 1933).

Mirė prelatas A. Damb
rauskas 1938 m. vasario 19 d. 
Palaidotas prie Kauno archika- 
tedros-bazilikos.

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........ 2.50%
santaupas.................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.75%
180 dienų indėlius.................... 3.75%
1 m. term, indėlius................... 5.00%
2 m. term, indėlius...................5.50%
3 m. term, indėlius..............5.75%
4 m. term, indėlius................... 5.85%
5 m. term, indėlius................... 6.10%
RRSP IrRRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. ind.......................................5.00%
2 m. Ind.......................................5.50%
3 m. ind....................................... 5.75%
4 m. Ind....................................... 5.85%
5 m. Ind....................................... 6.10%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTER AC KORTELĖ
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Solistė, prabilusisavo eilėraščiais
Juozės Krištolaitytės “Pavakario vėjai”

Prieš porą metų Floridoje 
gyvenanti solistė Juoze Krišto- 
laitytė-Daugėlienė, išleidusi Ame
rikoj eilėraščių knygelę “Nedai
nuoti žodžiai”, ryžosi dabar iš
leisti (Lietuvoje) ir antrą “Pava
kario vėjai”. Išleista dailiai, me
niškai.

Nekartojant jos biografijos 
kaip dainininkės (apie tai para
šyta antrame viršely su jos nuo
trauka), tenka pažvelgti tik į jos 
rašytus posmus.

Autorė pasisako mėginusi 
rašyti dienoraštį. Šios dvi eilė
raščių knygelės - irgi tartum ei
liuotas dienoraštis, kur ji išsako 
tėvynės grožį ir jos ilgesį, gražią 
gamtą ir savus jausmus greitai 
lekiančiame laike.

(Bet ar ne visi rašantieji 
poezija ar proza irgi lyg rašo sa
vo gyvenimo dienoraštį?).

Kitas dalykas - kaip rašo. 
Jie išsiugdo savitą stilių, grožinę 
formą. Tai jau yra žinojimo 
(daugiau - talento) ir patirties 
dalykas.

Šios autorės “Pavakario vė
jai” yra kiek įvairesnės ir tobu
lesnės formos, negu “Nedai
nuoti žodžiai”. Mažiau paten
kintų išprususį skaitytoją jos 
gale knygelės duoklė patrioti- 
kai: Vincui Kudirkai, Sakmės 
apie Tėvynės meilę, linelį... 
žinoma, tik estetiniu atžvilgiu. 
Poetiškiausias knygelės skyrius 
“Žodžiai ir mintys” arba ir tie 
posmai, kur autorei primena 
muzikinius kūrinius, teatrą, kur 
ji pati reiškėsi (“Gyvenimo ei
ga”, “Namo”). Yra gražių gam
tinių eilėraščių, sugretinančių 
gamtą su žmogaus svajonėmis. 
Pavyzdžiui:

“Ir lygiai kaip augimas/ 
Javo ar gėlės/ Ir mūsų dienos 
saulės lydimos/ Keliauja •-

Šv. Tėvas Jonas Paulius II su folklorine grupe iš Lietuvos Vatikane 
bendrosios audiencijos metu. Ši nuotrauka buvo įdėta “Osservatore 
Romano” angliškoje laidoje 2000.II.2

Lietuvos problemos Australijoje
JUOZAS VITĖNAS

Lietuvių yra pasklidusių ne 
tik Australijos žemyne, bet ir jai 
priklausančioje Tasmanijos sa
loje, kur savo veikla yra pasižy
mėjęs vietos universiteto profe
sorius Algimantas Taškūnas. 
Čia jis 1983 m. yra įsteigęs lietu
viškų studijų draugiją (Lithua
nian Studies Society), kurios 
tikslas yra sudominti studentus 
ir akademikus Lietuva ir skatin
ti apie ją rengti mokslinius dar
bus. Tam reikalui universitete 
yra įsteigta speciali biblioteka, 
rengiami seminarai, skiriama 
4500 Australijos dolerių stipen
dija už geriausią disertaciją Lie
tuvos tema ir kasmet išleidžia
mas informacinis leidinys “Li
thuanian Papers”, kurį reda
guoja Algimantas ir Vincė Taš- 
kūnai.

1999 m. pabaigoje pasirodė 
šio leidinio 13-tas numeris. Tai 
80 puslapių knygos pavidalo lei
dinys, kuriame sudėta 27 
straipsniai bei pranešimai. Jų 
autoriai ir temos labai įvairūs, 
likka Korhonen, Suomijos ban
ko ekonomikos instituto dar
buotoja, rašo apie Baltijos vals
tybių didėjantį deficitą, tačiau 
jų skolos nėra didelės, nes jos 
neturėjo jų, kai atstatė savo ne
priklausomybę.

Pateikiamas straipsnis apie 
Lietuvos sandėrį su amerikie
čiais dėl naftos su prof. Valdo 
Samonio pastabomis, iškelian
čias keturias “nuodėmes’, ku
rias Lietuvos politikai padarė 
sudarydami šį sandėrį.

Pensilvanijos valstybinio 
universiteto profesorius emeri
tas Juris Draguns rašo apie so
vietų valdžios psichologinį po
veikį Baltijos valstybių žmo
nėms. Anot jo, šiuo klausimu 

sprogsta, auga/, Žydi nuosta
biais žiedais.../. Ir iš tų dienų/ 
Skrynelė atsiminimų jau pilna/ 
Jaunystės ryžto ir lakių svajo
nių” (Eilėr. “Kas pasakys?”).

Yra gražiai išreikšto susi
mąstymo apie gyvenimo praei
namumą “Audėjoje”.

“Įausiu savo laiką / Ir savo 
širdies plakimą / Ir savo gyvybės 
giją / Į baltą lininę drobę. / Ir 
kai praeis daug laiko, / Nei ma
no širdies ritmo, / Nei manęs 
čia jau nebus / Atrodys / Balta 
lininė drobė / Dar visiškai nau
ja. / - Reiškia, daiktai ilgiau gy
vena, negu juos sukūręs žmo
gus.

Eilėraštyje “Takas”: “O aš 
vistiek einu siauru gyvenimo ta
ku”. “Aš vis vejuosi šviesų spin
dulį, Tą žėrintį saulėtą krislą”.

Tai, atrodo, poetės gyveni
mo filosofija - siekti gėrio, gro
žio, meilės, šviesos, dainoj-mu- 
zikoj, poezijoj. Išgyvendama 
tuos siekius, ji kartais lyg atsi
dūsta rezignacijoj:

“Pavakario vėjau, nurimki 
pagaliau, Nesiųsk liūdnų min
čių, nesugrąžink kančios...”

Tačiau poetė nėra gryna 
svajotoja - ji gerai suvokia gyve
nimo realybę, tėviškės netekties 
liūdesį, vietomis tai išreikšdama 
poetiškai, o vietomis valingu žo
džiu (ir beveik proziniu) išsaky
dama žmogaus likimą, išven
giant beviltiškumo.

Poetės žodis - ir trapios sie
los ir valingai protingo tikrovės 
(gyvenimo eigos) žodis. A. R.

Juoze Krištolaitytė, PAVAKA
RIO VĖJAI. Eilėraščiai. Dail. 
Dalia Makaraitienė. Spausdino 
“Petro ofsetas” (Žalgirio 90, 
2600 Vilnius). 500 egzemplio
rių. Vilnius, 1999 m.

yra nesutarimų, tačiau netikslu 
kalbėti apie “homo sovieticus” 
kaip atskirą tipą, nes yra daug ir 
skirtingų “homines postsovieti- 
ci”, kurie dabar bando susido
roti su įtampomis pagal savo 
patyrimus.

Kadri-Ann Laar, Seneca 
kolegijos profesorė Toronte aiš
kina karo poveikį moterims ir jų 
pajėgumą išgyventi įtampas, 
remdamasi 42 esčių, motinų ir 
jų dukterų, apklausinėjimu. Pa
teikiama Estijos prezidento 
Lennart Meri ištrauka kalbos, 
kurią jis pasakė 1999 m. Stock- 
holme įvykusiame seminare apie 
komunistų nusikaltimus.

Vilniaus pedagoginio uni
versiteto docentė Vida Rudai- 
tienė rašo apie svetimžodžių 
vartojimą dabartinėje Lietuvo
je, pateikia eilę sulietuvintų 
angliškų žodžių, kuriems yra ge
rų lietuviškų atitikmenų. Anot 
jos, lietuviams, kurie ilgą laiką 
buvo rusų kalbos įtakoje, stinga 
pasipriešinimo žalingam kitų 
kalbų poveikiui, nes dvikalbiai 
ar daugiakalbiai praranda savo 
gimtosios kalbos jausmą.

Įdėta buvusio sovietų trem
tinio kun. Juliaus Sasnausko 
kalba Lietuvos seime 1999 m. 
Kovo 11 dienos proga (G. Ka
minsko vertimas) ir Danijos Ar
hus universiteto studento M. 
Christensen straipsnis apie Lie
tuvos profesines sąjungas.

Knygų apžvalgoje Queens- 
lando universiteto istorijos lek
torius dr. Tom Poole plačiai re
cenzuoja Adolfo Damušio kny
gą “Lithuania Against. Soviet 
and Nazi Aggression”. Apžvel
gęs sovietų ir nacių okupacijų 
knygoje aprašymą, jis padaro 
keletą priekaištų, tačiau baigda
mas pažymi, kad visi, kurie šian
dien linki gero Lietuvai, turėtų 
būti Damušiui dėkingi už nese-

Nuotr. D. GarbaliauskienėsKauno “Ainįjos” choras su vadovu Viesulu

Baltiečiai angliškoje 
Kanados literatūroje

Metams bėgant, lietuvių iš
eivijos literatūrinė kūryba nesu
stabdomai nyksta, nes retėja lie
tuviškai rašančiųjų skaičius. Tai 
yra apgailėtinas, bet neišvengia
mas visų išeivijų raidos etapas. 
Įdomu, kad pastaruoju laiku at
sirado nauja, angliškai rašančių 
srovė, lyg ir sekanti tos raidos 
dalis. Joje dalyvauja rašytojai, 
kurių dauguma, atrodo, atsibu
do Tėvynei išsikovojus nepri
klausomybę. Jie yra savo tėvų 
kartos vargų liudininkai ir, pa
gauti neaiškioje dviejų kultūrų 
sankryžoje, taip pat yra dvasi
niai nenuoramos, ieškantys bū
do išaiškinti, apraminti, net pa
laidoti neapčiuopiamo ilgesio 
nepritapimo šmėklas.

Ši srovė yra pasireiškusi ir 
kitų baltiečių tarpe. Rašytojas 
Antanas Šileika nurodo estę K. 
Linda Kivi (If Home is a Place - 
“Jei tėvynė yra vieta”), latvį 
Kari Jirgins (žurnale Rampikej, 
latvę Agata Nesaule (Woman in 
Amber - “Moteris gintare”), ku
rie aprašo savos išeivijos išgyve
nimus.

Kanadoje pirmoji lietuvė, 
pasireiškusi anglų kalbos litera
tūroje, buvo neplačiai žinoma 
Magdalena Raškevičiūtė-Egg- 
leston, 1955 metais išleidusi ro
maną Mountain Shadows (“Kal
nų šešėliai”) apie imigrantų gy
venimą anglių kasyklose Alber- 

niai išgyventų kančių priminimą.
Ina Bertulytė-Bray apžvel

gia keletą Amerikoje išleistų 
knygų, kuriose Lietuvos istorija 
iškreipiama ar klaidingai aiški
nama, tačiau, anot jos, Lietuvos 
vyriausybė ir lietuvių organiza
cijos, kaip atrodo, nenori į tai 
atsakyti, todėl ji ragina išeiviją 
imtis to darbo.

Greta straipsnių leidiny pa
teikiami penki puslapiai trumpų 
žinių iš Lietuvos ir keturi pusla
piai Lietuvos valdžios įstaigų 
bei organizacijų interneto adresų.

LITHUANIAN PAPERS, An
nual Journal of the Lithuanian 
Studies Society at the Univer
sity of Tasmania. Volume 13, 
1999. Editor - Algimantas P. 
Taškūnas. Adr.: Post Office 
Box TH, Sandy Bay, Tas., 7006 
Australia.

Leidinys apie rezistencines kovas
Lietuvos nepriklausomųjų ra

šytojų sąjungos narys LVR ka
rys savanoris Stanislovas Gvil
dys turi sukaupęs daug medžia
gos iš archyvų, buvusių LVR 
karių ir karininkų dienoraščių, 
laiškų, atsiminimų, aprašymų 
apie kovas su okupantais, apie 
pogrindžio organizacijų veiklą 
ir patirtą smurtą sovietinės oku
pacijos metais, apie LVR karių 
ir karininkų bei partizanų liki
mus. Ta vertinga istorinė me
džiaga žymia dalimi liečia įvy
kius Suvalkijoje, Kauno ir Vil
niaus apskirtyse. Jos pagrindu 
ruošiama išleisti istorinė apy
braiža. Knygos apimtis - 15 
spaudos lankų. Knygos autorius 
S. Gvildys yra tų įvykių liudinin
kas bei dalyvis, nuolat bendrau
jantis su kovų dalyviais bei žu
vusių kovos draugų giminėmis, 

toje 1930-ųjų dešimtmetyje. 
Veikalo tematika - brendimas 
(angį, “coming of age”). Autorė 
sprendžia amžinuosius jaunuo
lių klausimus: kas aš esu, kur 
einu? Romano pagrindinė vei
kėja susituokia su nelietuviu, 
kuris vis dėlto skatina ją gerbti 
savo kilmę, savo šaknis. Knyga 
reta - jos yra likę vos daugiau 
kaip vienas ar du egzemplioriai.

Montrealietis Raymond Fi
lip jau arti 30 metų rašo poeziją 
ir noveles, jautriai vaizduoja lie
tuvių išgyvenimus, ypač anks
tesnėje kūryboje. Jis yra laimė
jęs iškiliąją Kvebeko anglų po
ezijos “QSPELL” premiją, o 
šiais metais bus išleidžiamas jo 
poezijos rinkinys.

Antanas Šileika, gimęs To
ronte, yra išleidęs du romanus - 
Dinner at the End of the World 
(“Vakarienė pasaulio pakraš
tyje”) ir Buying on Time (“Pirki
mas įmokomis”). Antrame - 
ryškiai ir su humoru vaizduoja
mas imigrantų gyvenimas, vaikų 
brendimas sunkiose sąlygose, 
nepritapimas ir stengimasis pri
tapti prie angliškos-kanadietiš- 
kos aplinkos.

Praėjusiais metais išėjo net 
du veikalai lietuvių imigrantų- 
išeivių tema. Pirmasis - No Sa
lutes for Your Surrender (“Pasi
davimas nesulaukė pagarbos”), 
pernai vasarą pasirodė Edmon- 
tone, išleistas paties autoriaus, 
pasirašiusio tik “Antanas”. Ro
mane aprašomi jauno kanadie
čio išgyvenimai jo tėvui nu
sprendus grįžti į Lietuvą, konf
liktai, kurie iškilo tėvui ten su
sirgus, sūnui, nemokančiam kal
bos, nuvykus į kraštą jo reikalų 
tvarkyti. Jam atsiveria tėvo pra
eitis, visai naujas pasaulis.

Rašytojas Antanas Partikas

susirašinėjantis su jais laiškais, 
kurių dalis - iš užsienio. Auto
rius turi sukaupęs daug nuo
traukų, todėl knyga bus gausiai 
iliustruota. Ši knyga papildys re
zistencinių kovų istoriją ir turės 
išliekamą bei auklėjamąją reikš
mę Lietuvos jaunimui.

Prašome suteikti finansinę 
paramą minėtos S. Gvildžio 
knygos išleidimui, pinigus per
vedant į Lietuvos nepriklauso
mųjų rašytojų sąjungos sąskaitą 
nr. 571001601 AB “Lietuvos 
taupomojo banko” Kauno miesto 
Centro skyriuje (kodas 60104), 
nurodant autoriaus pavardę.

Už Jūsų paramą knygos iš
leidimui iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame.

Bronius Jauniškis, 
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų 

sąjungos pirmininkas

Rašytoja IRENA MAČIULYTĖ- 
GUILFORD

Apie antrąjį veikalą Irenos 
Mačiulytės-Guilford The Emb
race (“Glėbesys”) neseniai rašė 
A. Šileika, pasižymėjęs kanadie
čių tarpe kaip esejistas ir recen
zentas. Jo nuomone, I. Mačiuly- 
tė-Guilford jautriai ir aiškiai 
perduoda lietuvių kilmės povei
kį gyvenant Kanadoje. Ji aprašo 
apsilankymą Lietuvoje su tėvu, 
susitikimą su giminėmis, didžią
ją prarają, atsiradusią tarp liku
siųjų ir išvykusiųjų. Ji turbūt 
pirmoji autorė, kuri išryškina 
kaltės jausmą, puoselėjamą išei
viuose už pabėgimą, nuodėmę, 
už kurią atgaila nesibaigia.

I. Mačiulytė-Guilford savo 
knygoje taip pat aprašo savo 
jaunystės Toronte prisiminimus, 
o paskutinėje dalyje apibūdina 
giminių apsilankymą Kanadoje, 
subyrėjus Sovietų Sąjungai. 
Nors juos sieja laiškai, nuotrau
kos, net kraujas ir pati istorija, 
jų egzistencijos esminių skirtu
mų neįmanoma suartinti dviem 
susitikimais. Tik vaizduotėje lie
ka Tėvynė - laukiame, bet nesu
laukiame jos jaukaus glėbesio. 
Ištrauka iš jos knygos buvo iš
spausdinta Vankuveryje leidžia
mame literatūriniame žurnale 
Geist.

Reikia tikėtis, kad šios ne
bus paskutinės pradedančių au
torių pastangos ir kad jie su
gebės savo kūrybinį gyveni
mą praturtinti lietuvišku atspal
viu. RSJ

| Atsiųsta paminėti |
KRIVŪLĖ, 1999 m. gruodis, nr 

2(69). Leidėjas - lietuvių sielova
dos deiegatūra Vokietijoje. Atsa
kingas redaktorius - prel. A. Bunga 
(Hauptstrasse 10, Maierhofen b. Is- 
ny 88167, Germany).

LITUANUS, Lithuanian Quar
terly Journal of Arts and Sciences). 
Volume forty five, number four, 
Winter 1999. Address: Lituanus, 
4545 West 63— Street, Chicago, IL 
60629-5489, USA.

LOGOS, 1999/19, religijos, fi
losofijos ir meno žurnalas. Vyr. re- 
daktorė-Dalia Marija Stančienė. Iš
eina keturis kartus per metus. Tira
žas - 2000. Adresas: Laisvės pr. 60, 
LT-2056 Vilnius. Vieno numerio 
kaina su prisiuntimu - $15 JAV dol.

Justina Trilikauskienė, VER
PETAI, eilėraščiai I, PAŠAUK, ei
lėraščiai II, IR VĖJAS TYLESNIS, 
eilėraščiai III. Pirmasis rinkinys iš
leistas 1993 m., kiti du - 1999 m. 
Iliustracijos - Vaivos Trilikauskai- 
tės. Šie eilėraščių rinkiniai yra iš
leisti “Eldijos” leidykloje daugiau
sia autorės lėšomis, nedidelės 
apimties. Autorė yra gimusi Irkuts
ko srityje, bet mokslus išėjusi Lie
tuvoje. Ji yra muzikė, besidominti 
ir poezija bei kitais menais. Adre
sas: J. Trilikauskienė, Smiltelės 12- 
18. Klaipėda, Lithuania.
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<1 KllLTMĖJE VEIKLOJE
Akademiko prof. Zigmo Zin

kevičiaus 75-tąjį gimtadienį prisi
menant, 2000 m. sausio 4, antra
dienį, Lietuvos mokslų akademi
jos Didžiojoje salėje, Vilniuje, 
įvyko skaitymų renginys, kuriame 
sukaktuvininkas padarė praneši
mą ir pateikė diskusiją “Lietuviš
ki poteriai kaip istorijos šaltinis”. 
Lietuvos mokslų akademijos bib
liotekoje vyko sukaktuvininko gy
venimą ir veiklą vaizduojanti pa
roda, kurioje įvadinį žodį tarė 
bibliotekos direktorius doc. dr. 
Juozas Marcinkevičius. Iliustruo
tame renginio kvietime rašoma, 
kad Z. Zinkevičius gimė 1925 m. 
sausio 4 d. Juodausiuose, Ukmer
gės raj. Baigęs Vilniaus universi
tetą 1950 m., daugelį metų dirbo 
akademinį darbą kaip lituanisti
kos ir baltistikos žinovas. Buvo 
Skandinavijos ir Latvijos mokslų 
akademijų narys, universitetų 
garbės daktaras, iki 1994 m. Vil
niaus un-to Lietuvių kalbos insti
tuto direktorius, 1996-1998 Lietu
vos švietimo ir mokslo ministeris. 
Pažymėtina, kad 1999 metų pa
baigoje išrinktas Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos pirmi
ninku.

A. a. rašytoja Petronėlė 
Orintaitė-Janutienė mirė 1999 m. 
gruodžio 16 d. Los Angeles, CA, 
eidama 95-tuosius savo amžiaus 
metus. Kaip ELTA rašo, kūrybin
ga velionė paliko didelį literatūri
nį kraitį - beveik 40 knygų: roma
nų, novelių, apsakymų, eilėraščių, 
kūrinių jaunimui. Pastaruoju lai
kotarpiu keletas jos knygų buvo 
išleista Lietuvoje, o už knygą 
“Būk žmogus, Žabuli” ji buvo ap
dovanota 1999 m. literatūrine 
premija. P. Orintaitė gimė 1905 
m. vasario 18 d. Liepalotų kaime, 
Šakių apskr. Baigusi Kaune hu
manitarinius mokslus, mokytoja
vo įvairiose Lietuvos gimnazijose, 
po karo - Augsburge.

Teatro laboratorųa K. Pan- 
kausko aprašyme (“Lietuvos ai
das” 1999.XII.7) pavadintas Va
lentino Masalskio režisuotas 
spektaklis Goethe’s “Fausto” te
ma įvyko 1999 m. gruodžio 11-12 
d.d. Šv. Kristoforo klube. Tai lė
lių teatro, operos ir dramos žanrų 
junginys. Skambėjo naujas Ant. 
Jonyno “Fausto” pirmosios dalies 
vertimas. V. Masalskiui kuriant 
scenines įvairoves, jam talkino 
scenografas J. Arčikauskas, komp. 
G. Puskunigis. Projektą parėmė 
“Menų sambūris”, “Kitas kran
tas” ir Goethe’s institutas. Žiūro
vai susipažino su šių laikų tech
niškomis galimybėmis.

Švenčių proga reikėjo vaidinti ir angeliukus Hamiltone. Iš kairės: Rūta 
Simonavičiūtė, Rebeka Butkevičiūtė, mokytoja Ieva Godelytė

Nuotr. V Stanevičienės

ALFREDAS GUSČIUS
Vizija

Iš didmiesčio per pusnį 
Link tėviškės brendu.
Stebuklas: tėvus, ugnį 
Belaukiančius randu.

Net troba nesuzmekus, 
Ir svirtis tebegirksi... 
Skęstu po šitiek metų 
Saldžios svajonės mirksny.

Kur turtą šį didžiausią 
Sudėt - į kokią jaują? 
Vienam per daug šio džiaugsmo - 
Ištiesk ir savo saują.

Jo ir miškas, 
ir jūra

Koks žavus rytą pievų smaragdas! 
Ir miglon tebegrimstantis klonis... 
Gal čia rasiu slaptingąjį raktą 
Į Kūrėją, į Sfinksą - Čiurlionį?

Gal dangaus eketėj, o gal vingy 
Žilo Nemuno paslėptas lobis? 
Ši mįslė amžina, bet laimingi - 
Mus Čiurlionis kaip sąžinė globia. 
Jo ir miškas, ir jūra, ir saulė 
Ošia, šildo ir sielą gaivina. 
Šiandien grožio kaip niekad 

pasauliui

Klaipėdos viešosios I. Simo
naitytės bibliotekoje, muzikinia
me skyriuje, vadovaujamame Vi
dos Narijauskienės, nuolatos 
vyksta įdomūs renginiai. Praeitą 
Kalėdų vakarą žymių tenorų A. 
Kutkaus ir M. Lanzos atminimui 
skirtame vakare “Romantinės me
lodijos” iš garsių solistų reper
tuaro dainavo Klaipėdos muziki
nio teatro solistai Svetlana Lež- 
niova (mezosopranas), Viačesla
vas Tarasovas (tenoras) ir Egidi
jus Mažintas (bosas-baritonas). 
Koncertmeisterė - Violeta Pečiu
lienė. Gausiai susirinkę žiūrovai 
karštai dėkojo koncerto dalyviams 
ir renginio vedėjai. J.S.

Stasio Lozoraičio 1999 metų 
premiją Lietuvos žurnalistų drau
gija paskyrė žurnalistui dail. Vai
dotui Žukui. Kaip ELTA (2000. 
1.6) rašo, V. Žukas prieš 10 metų 
Lietuvos valstybiniame radijuje 
pirmą kartą po karo buvo pradė
jęs religines laidas, pavadintas 
“Mažoji studija”, finansuotas už
sienio fondų. Pasitraukęs iš “Ma
žosios studijos” prieš trejus metus 
pradėjo rengti savaitines laidas 
“Vėjai” ir “Tiltai”. Thi pokalbių va
landėlės, diskusijos visuomeniniais 
klausimais. Apdovanojimas (prane
šime nenurodoma koks) buvo V. 
Žukui įteiktas š.m. sausio 6 d.

Religinio meno paroda, ati
daryta Lietuvos valstybiniame 
muziejuje Vilniuje 1999 m. gruo
džio 10 d., veiks iki š.m. vasario 
20 d. Dviejose salėse išstatyta 
daugiau kaip 200 atrinktų įdo
miausių medžio skulptūrų, pa
minklų viršūnių, retų B. Buračo 
nuotraukų, rodančių dievdirbius. 
Taipgi parodą papildo keliasde
šimt senųjų spalvotų medžio rai
žinių, atgabentų iš Šiaulių “Auš
ros” muziejaus. ELTA pažymi, 
kad Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje yra saugoma apie pustre
čio tūkstančio skulptūrų, sukurtų 
XIX šimt. pabaigoje ir XX-tojo 
pradžioje. Siužetų atžvilgiu vyrau
ja Jėzus Kristus ir Švč. Mergelė 
Marija.

Lietuvos valstybinių kultūros 
ir meno premijų laureatai buvo 
paskelbti 1999 m. gruodžio 21 d. 
Premijas gavo: architektai K. 
Pempė ir G. Ramunis (po mir
ties), dail. A. Savickas, dail. L. 
Katinas, skulptorius M. Navakas, 
rašytojas D. Kajokas, literatūrolo
gas A. Zalatorius (po mirties), 
muz. dirigentas S. Sondeckis, mu
zikologė O. Narbutienė, aktorė J. 
Onaitytė. Premijos po 42,500 litų 
bus išmokėtos iki 2000 m. vasario 
16 d. (ELTA). Snk.

Reikia tyro ir daug - ir jį imam

Iš Čiurlionio nesenkančios 
skrynios -

Iš Jo fugų, sonatų, andante...
Jo svajonės, Jo vizijos grynos 
Traukia mus į Dvasingąjį krantą.

* * *
Vardą gimtojo kaimo Mardosų 
Aš, kol gyvas, su meile kartosiu - 
Net tą liūdnąją dieną, kai mirsiu, 
Jį kapan su savim pasiimsiu.

Ne Japonijoj teka man saulė, 
Ne Tibetu ir baigias pasaulis... 
Aš suaugęs su žila Gondinga, 
Kaip su jaujos pakraige blezdinga.

Suprantu, ko graudendavos Aistis, 
Aukštaitiją apglėbdamas skaisčią - 
Juk ir man kukli upė Babrungas 
Nilą, Volgą ir Gangą nurungia.

Etalonu dar tinka ir J. Mekas:
Iš visų šio pasaulio stebuklų ir 

mekų
Jo širdy prisiskiepijo tik Semeliškės - 
Centras Žemės, alfa-omega - 

viskas!
Todėl vardą gimtųjų Mardosų, 
Kol gyvensiu, visiems jums 

kartosiu...
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.25%
180-364 d. term.ind....................4.05%
1 metų term, indėlius............. 4.60%
2 metų term, indėlius..............5.25%
3 metų term. Indėlius............. 5.50%
4 metų term. Indėlius............. 5.60%
5 metų term, indėlius............. 5.85%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.60%
1 metų GlC-met. palūk..............4.85%
2 metų GlC-met. palūk..............5.50%
3 metų GlC-met. palūk..............5.75%
4 metų GlC-met. palūk..............5.85%
5 metų GlC-met. palūk..............6.10%
RRSP, RRIFIr OHOSP

“Variable”  ..................3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 5.35%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 6.00%
RRSP ir RRiF-3 m.term.ind......6.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......6.35%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......6.60%
Taupomąją sąskaitą iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 7.35%
2 metų...................... 7.85%
3 metų...................... 8.05%
4 metų...................... 8.20%
5 metų...................... 8.30%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.95%

Duodame komercinius 
mortgičlus iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDA^i REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

1111111111111111111111 
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n n mini i u 111 n in

Je/ 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

V/SA/S NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu. 
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI' B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Nuotr. D. GarbaliauskienėsNaujųjų metų dieną kariai pasirengę žygiuoti į Gedimino kainą

®ž>SPORTAS
V

50-sios Siaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

50-sios jubiliejinės Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės įvyks 2000 
m., gegužės 5, 6 ir 7 d.d. Baltimorė- 
je, MD. Visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS 
centro valdybos pavedimu, žaidynes 
vykdo Baltimorės lietuvių atletų 
klubas, kuro pirmininku yra Vikto
ras Sajauskas.

2000 m. ŠALFASS-gos pirme
nybės bus šių sporto šakų: krepši
nio - vyrų A ir B, moterų ir jaunių 
bei mergaičių A (1981 m. gimimo 
ir jaunesnių); tinklinio - vyrų ir mo
terų; stalo teniso; šachmatų; plau
kimo; kėgliavimo; raketbolo ir ran
kų lenkimo.

VYRŲ KREPŠINIO A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, atrink
tos ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios vyrų komandos žai
džia B klasėje, kur gali dalyvauti ir 
vyrų A klasės komandos. Vyrų A 
klasėje gali dalyvauti ne daugiau 
kaip 8 komandos. Kitose klasėse 
komandų skaičius neapribojamas.

Jaunių A klasės žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vyrų A ar B ’ 
klasėje, o mergaitėms A - moterų 
klasėje, kiek sąlygos leidžia. Vyrų A 
ir B krepšinio varžybas numatoma 
pradėti penktadienį, gegužės 5, 
apie 5 v.p.p. Jaunių bei mergaičių 
A ir moterų krepšinis vyks tik šešta
dienį ir sekmadienį. Krepšinio ko
ordinatorius - Vytautas Brazauskas 
tel. 410-727-5693, E-mail vytz@ju- 
no.com

TINKLINIS numatomas žaisti

menybės bus komandinės ir pavie- 
nios. Komandą sudaro 4 mišrios ly
ties žaidėjai-jos. Bus pažymėti jau
niai ir mergaitės 16 metų ir jaunes
ni varžybų dieną. Varžybos numa
tomos šeštadienį. Koordinarius - 
Nerimantas Radžius, tel. 410-727- 
1935.

RAKETBOLO pirmenybės nu
matomos šeštadienį. Planuojama 
vienetų ir dvejetų varžybos vyrams, 
moterims ir vyrams senjorams (50 
m. ir vyresniems). Galutinė klasifi
kacija bus nustatyta paaiškėjus da
lyvių skaičiui ir amžiui. Koordi
natorius - Vincas Dūlys tel. 410- 
987-5275; E-mail vincentas@ju- 
no.com

RANKŲ LENKIMO varžybos 
vykdomos dešine ir kaire ranka vy
rams bei moterims įvairiose kate
gorijose pagal svorį ir amžių. Galu
tinė programa bus nustatyta vieto
je, atsižvelgiant į dalyvių skaičių bei 
amžių. Varžybos greičiausia įvyks 
šeštadienį. Koordinatorius - Ginta
ras Buivys tel. 410-276-4598; E- 
mail gbuivys@hotmail.com

Dalyvavimas žaidynėse yra at
viras visiems Š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetams ir asmenims, atli- 
kusiems 2000 m. metinę ŠAL
FASS-gos narių registraciją. Pradi
nė (preliminarinė) krepšinio ir 
tinklinio komandų registracija - iki 
2000 m. kovo 1 d. imtinai. Pradinė 
likusių individualių sporto šakų 
(stalo teniso, šachmatų, plaukimo, 
kėgliavimo, raketbolo ir rankų len-

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Paskutines Euro- 

lygos rungtynes Kauno “Žalgiris” 
82:75 laimėjo prieš Trevizo “Be
netton” (Italija) krepšininkus. Šis 
laimėjimas jau buvo bereikšmis ir 
“Žalgiris” liko šeštoje vietoje. R. 
Saportos taurės pirmose aštuonfi- 
nalio rungtynėse Vilniaus “Lietu
vos ryto” krepšininkai Jeruzalėje 
(Izraelis) 91:78 nugalėjo vietos 
“Hapoel” komandą. L. Ronchetti 
taurės turnyre “Lietuvos telekomo” 
krepšininkės 69:93 pralaimėjo Za
porožės “Kozačka-ZALK” (Ukrai
na) klubui. NEBL čempionate Vil
niaus “Lietuvos rytas” pakilo į ket
virtą vietą Frankfurt (Vokietija), 
nugalėdamas “Great Danes” (Da
nija) klubą 74:62. Ukrainos sosti
nėje Kauno “Žalgiris” nugalėjo 
“Kyiv” klubą 108:80. Alytaus “Ali- 
ta” Ventspilyje (Latvija) nusileido 
“Ventspils” krepšininkams 76:89. 
LKL čempionato rezultatai: Vil
niaus “Sakalai” - Kauno “Atletas” 
89:70, Šiaulių “Šiauliai” - Klaipė
dos “Neptūnas” 85:61, Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Marijampolės 
“Kraitenė” 72:46. Geriausiu sausio 
mėnesio Rusijos krepšinio superly- 
gos žaidėju dienraštis “Sport 
Ekspress” išrinko Maskvos CSKA 
vidurio puolėją Gintarą Einikį. Pa
rengtame rašinyje apie CSKS legio
nierių sporto laikraštis jį pavadino 
“Gintaras Einikis: surusėjęs lietuvis”.

ČIUOŽIMAS: Lietuvos ledo 
šokių pora Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas Vienoje (Austrija) 
vykusiame 2000 metų Europos 
čempionate iškovojo bronzos me
dalį. Jie pirmieji pasiekė tai, ko nė 
vienam Lietuvos dailiojo čiuožimo 
atstovui nebuvo pavykę padaryti.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 11 5 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term, indėlius
4.60% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term. Indėlius
5.60% už 4 m. term, indėlius
5.85% už 5 m. term. Indėlius
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.85% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.10% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.35% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.35% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind.
6.60% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 7.35%
2 metų.................... 7.85%
3 metų.................... 8.05%
4 metų....................8.20%
5 metų....................8.30%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

r T

MasterCan
L V A

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

GROUP

šeštadienį. Koordinatorius - Char
les Loscam, tel. 410-592-5251; E- 
mail mooel2@flash.net

STALO TENISO programa: 
vyrų vienetas, moterų vienetas, vy
rų senjorų (per 55 m.) vienetas, 
jaunių/mergaičių (žemiau 18 m.) 
vienetas, vyrų dvejetas, moterų 
dvejetas, mišrus dvejetas ir koman
dinės varžybos (2 vyrai ir 1 moteris. 
Stalo teniso varžybos numatomos 
šeštadienį. Koordinatorius - Vytas 
Brazauskas.

ŠACHMATŲ pirmenybės bus 
vykdomos šveicarų sistema šešta
dienį ir sekmadienį. Galutinis for
matas bus nustatytas vietoje, atsi
žvelgiant į žaidėjų skaičių. Bus pa
žymėti ir jauniai (žemiau 18 m.). 
Koordinatorius - John Pocius, tel. 
410-945-2322.

PLAUKIMO pirmenybės vyks 
šeštadienį 25 jardų baseine šiose 
klasėse: vyrų ir moterų (15-24 m. 
imtinai), senjorų - vyrų ir moterų 
(25 m. ir vyresnių), berniukų ir 
mergaičių - 13-14 m., 11-12 m., 9- 
10 m. ir 8 m. ir jaunesnių. Progra
ma apima visus stilius. Šuolių į van
denį nebus. Amžiaus klasifikacija - 
pagal dalyvio amžių varžybų dieną. 
Svečių teisėmis kviečiami dalyvauti 
latvių ir estų plaukikai. Plaukimo 
varžybų koordinatorius - Arvydas 
Barzdukas, 3322 Hartwell Ct., Falls 
Church, VA 22042; tel. 703-560- 
1410 namų, 703-241-2500 darbo; 
faksas 703-241-9114; E-mail arvy- 
das@earthlink.net

KĖGLIAVIMO (Bowling) pir-

kimo) dalyvių registracija - iki 2000 
m. balandžio 1 d. imtinai.

Registracjos ir informacijos 
centro adresas: Viktoras Sajauskas, 
9184 Windflower Dr., Ellicott City, 
MD 21943, tel. 410-418-8344; fak
sas 410-418-5525; E-mail rsajaus- 
kas@msn.com Po pradinės regist
racijos, atsižvelgiant į gautus duo
menis, bus galutinai nuspręsta, ku
rios sporto šakos bus žaidynėse vyk
domos ir paskelbtos tolimesnes de
talės ir galutinės dalyvių registraci
jos datos. Išsamesnės informacijos 
pranešamos ŠALFASS-gos klu
bams bei kai kuriems ankstyvesnė
se varžybose dalyvavusiems asme
nims. ŠALFASS-gai nepriklausan
tieji vienetai ar asmenys prašomi 
kreiptis į Viktorą Sajauską ar į ati
tinkamos sporto šakos koordinato
rių. Labai svarbu! Prašoma atlikti 
pradinę registraciją laiku ir kuo pil
niau! Šios žaidinės vyks 50 metų ju
biliejaus ženkle! Ta proga klubai ir 
pavieniai sportininkai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti, o rengėjams 
linkime jas kuo sėkmingiau pra
vesti. ŠALFASS-gos centro valdyba

IMTYNĖS: Kaunietis M. 
Ežerskis (svorio kategorija iki 97 
kg) laimėjo graikų-romėnų imtynių 
turnyrą Klermont-Ferrand (Pran
cūzija), kuriame buvo renkami taš
kai kovojant dėl kelialapio į Sidnio 
olimpines žaidynes.

DZIUDO: Kaunietis Marius 
Paškevičius laimėjo olimpinį atran
kos turnyrą Sofijoje. Svorio katego
rijos iki 100 kg finale lietuvis nuga
lėjo Barcelona (Ispanija) olimpinį 
čempioną vengrą A. Kovacs. V.P.

Skautų žinios
• “Romuvos” bendrovės visuo

tinis narių susirinkimas įvyks š.m. 
vasario 23 d., 7 v.v. Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. Visi “Romuvos” nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti ir spręsti 
įvairius klausimus.

“Romuvos” valdyba
• Šv. Kazimiero šventė ir Ka

ziuko mugė įvyks kovo 5, sekmadie
nį, Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Mišios - 10.15 v.r. F.M.

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

J Šv. MYKOLO GIMNAZIJOS 
(St. Michael's College) 

/buvusieji ir dabartiniai krepšinio žaidėjai 
kviečiami prisidėti prie žaidynių taškų lentos

įrengimo naujose Prisikėlimo parapijos patalpose.
Aukojusių pavardės bus įrašytos atskiroje atmin^iėje 
lentoje. Bus išduodami kvitai atleidimui nuo pajamų 
mokesčių.

Informaciją teikia St. Ignatavičius tel.®
416-233-1375 (namų) arba tel. 416-917-6594

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - RRIIIHILU

PERSIKĖLĖ į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE

300 North Queen St., Suite 105N 
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave.,
_____________ TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.
Skrendantiems vasaros metu su suomių oro linija “FINNAIR” ir 

perkantiems bilietus iki vasario pabaigos, duodu 150 dolerių nuolaidą. 
Galintiems išskristi iki balandžio galo - bilietus parduodu dar žiemos 
kainomis. Skrydžiams gegužės mėnesį ir iki birželio vidurio - galioja 
pavasarinės kainos.

UŽSISAKYKITE DABAR! SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI.
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
____________ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JUSLI GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:vytz@ju-no.com
mailto:vincentas@ju-no.com
mailto:gbuivys@hotmail.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
mailto:mooel2@flash.net
mailto:arvy-das@earthlink.net
mailto:rsajaus-kas@msn.com
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XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės rengėjų komiteto bend
ras posėdis įvyko vasario 5, šeš
tadienį, 10 v.r. Anapilyje, Mis- 
sissaugoje. Nors ne visi nariai 
galėjo dalyvauti, buvo aptarti 
svarbiausieji klausimai. Pirmi
ninkai V. Piečaitis ir R. Jonai
tienė pranešė, kokia pažanga 
padaryta įvairiose srityse nuo 
praėjusio posėdžio (1999 m. 
spalio mėn.), patalpų, sutarčių 
ir kitais klausimais. Nustatyta 
smulkesnė renginių eiga, laikas, 
aptarti apsaugos klausimai. Bi
lietų platinimas spartėja, užsa
kyti bilietai jau išsiuntinėjami. 
Viešbučiuose vietų dar yra, nors 
jau Marriott Airport viešbutyje 
užsakytas blokas kambarių jau 
užimtas. Dabar ieškantiems 
nakvynių siūloma kreiptis į 
Quality Suites viešbutį tel. (416) 
674-8442, kuris yra arčiausia 
Regal Constellation viešbučio, 
kur vyks daugelis šventės ren
ginių. Vyriausia meno vadovė 
R. Karasiejienė pranešė, kad 
koncerto šokėjų kvadratai jau 
beveik nustatyti, labai svarbu 
patvirtinti galutinį šokėjų sąra
šą. Bus pagamintos ir pardavi
nėjamos šokių šventės muzikos 
CD ir garsajuostės, o taip pat 
marškinėliai ir kiti suvenyrai.

Jau pradedamas rinkti XI 
LTŠŠ leidinys, kurio medžiagą 
kruopščiai ruošia redaktorė Ire
na Ross. Grupių vadovai skati
nami nedelsiant pristatyti tiks
lius šokėjų sąrašus ir vienetų 
aprašymus; visos organizacijos, 
klubai ir verslininkai kviečiami 
prisidėti, prie leidinio išlaidų 
sumažinimo savo sveikinimais- 
skelbimais. Dar nėra per vėlu 
juos pristatyti XI LTŠŠ būstinės 
adresu: 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3. Pu
sės puslapio skelbimas - $100, 
viso puslapio - $200. Komitetas 
džiaugiasi tautiečių atsiliepimu į 
aukų prašymus; bus paskelbtas 
aukotojų sąrašas. Tikimasi, kad 
kas tik gali, susidomės artėjan
čia švente ir parems šį svarbų 
lietuvišką kultūrinį renginį. Inf.

<6 SMI IYTOJAI PASISAKO
AUTORIUS ŽINOMAS

“TŽ” 2000 m. 1 nr. skyriuje 
“Skaitytojai pasisako” išspausdintas 
laiškas “Prieš 300 metų” kurio au
torius esąs nežinomas.

Ta poema man žinoma jau 
daugelį metų. Jos pavadinimas - 
“Desiderata” (lotynų žodis - pagei
davimai). Jos autorius yra Max 
Ehrmann (1872-1945). Tą poemą 
jis parašė 1927 m. o ne prieš 300 
metų. Prieš 300 metų (1692) buvo 
pastatyta senoji Šv. Pauliaus šven
tovė Baltimorėje, Maryland, kurio
je ta poema buvo rasta.

A. Gailienė, Hamilton, Ont.

APIE VIETINĘ RINKTINĘ
“TŽ” 2000 m. 2 nr. išspaus

dintas straipsnis “Apleisti lietuvių 
karių kapai Gudijoje”. Straipsnio 
autorius iš Kauno - S. Gvildys.

Aprašysiu trumpai apie gen. 
Plechkavičiaus vietinę rinktinę 
(VR). Buvo sudarytas 103 (o ne 
301) batalionas - dvi kuopos uk
mergiškių ir 2 kuopos uteniškių. 
Gegužės 1 d. išvykome iš Ukmer
gės. Susijungę su uteniškiais kitą 
dieną išvažiavome traukiniu Vil
niaus link. Važiavom traukiniu j ry
tus. Kažkokioje vietoje visi išlipom. 
Kelionę tęsėm pėsti. Nakvojom pir
mą naktį kažkokiame bažnytkaimy
je. Kitą naktį nakvojom kaime. Pa
siekę Ašmeną su uteniškiais išsi
skyrėm. Ukmergiškiai ėjo į Alšėnus 
(dabar Gudijoje), uteniškiai - į 
Mūrinę Ašmeną. Pakeliui susidū- 
rėm su “Armija Krajova”. Mes bu
vom silpnai ginkluoti - prancūziš
kas šautuvas ir 100 šovinių, 2 grana
tos. Uteniškiams pasibaigė šoviniai T 
turėjo trauktis ar bėgti. Lenkai vijosi 
ir šaudė iš automatinių ginklų. Ute
niškių žuvo 17 ar 18 (ne kaip buvo ra
šyta-30-69).

Vokiečiai, formuodami VR,

VR karys M. PETRONIS vokiečių 
aviacijos uniforma 1944 m. vasarą

A.a. Broniaus Marijošiaus 
atminimui pagerbti dr. A. ir Z. 
Pacevičiai paaukojo $20 “Trem
tinių grįžimo fondui” paremti. 
Nuoširdžiai dėkinga -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A.a. Elenos Antanaitienės at
minimui pagerbti dukros - Stella 
Panavienė, Jovita Strikienė ir 
Danutė Gutauskienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A.a. Broniaus Mackevičiaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui testamento vykdytojai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Tremtinių vaikučių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - dr. J. Rimšaitė; 
$20 - A. Hauth. A.S.

A.a. Broniaus Mackevičiaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui Vilniaus krašto lietuviš
koms mokykloms aukojo: $50 - 
St. Grizickas; $25 - T. Stanulis; 
$20 - S. E. Kuzmickai, J. Bud
rys, J. Poškus, A. Zalagėnas, I. 
A. Žemaičiai, M. Jasionytė, A. 
M. Pranevičiai, P. Br. Sapliai, 
V. P. Melnikai, Ant. Pūkas, L. 
Dūda, dr. S. E. Čepai, p.p. Ru
daičiai, V. St. Vaitkai, J. Aukš
taitis, B. V. Palilioniai, L. H. 
Sukauskai, V. Leverienė; $10 - 
V. Siminkevičienė, O. Krasaus
kienė.

A.a. Prano Bersėno atmini
mui, užjausdami dukrą Nijolę ir 
sūnų Vasarį su šeimomis bei vi
sus gimines, Vaikų dienos cent
rams Lietuvoje Vida Šukienė 
aukojo $40. O.G.

A.a. Prano Bersėno atmini
mui, užjausdami dukrą Nijolę ir 
sūnų Vasarį su šeimomis bei vi
sus gimines, “Kovai su vėžio li
ga Lietuvoje” K. Žutautienė au
kojo $15. O.G.

A.a.. Prano Bersėno atmini
mui, užjausdami dukrą Nijolę ir 
sūnų Vasarį su šeimomis bei visus 
gimines K. V. Gapučiai ‘Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20. O.G.

VR karių, žuvusių kovoje su “Ar
mija Krajova”, laidotuvės 1944 m.

gerai žinojo ką su ta armija darys. 
Jeigu būtų davę vokiškus šautuvus, 
šovinių būtų užtekę (taip pat ir su 
rusiškais). Kuopa turėjo lengvą kul
kosvaidį ir apie 3000 šovinių, tik 
vieną apkabą. Uteniškius, kuriuos 
“Armija Krajova” paėmė į nelaisvę, 
nurengė, tik paliko apatinius. Kitai 
kuopai, kuri laimingai pabėgo į Aš
meną, davė milines. Apie gegužės 
vidurį į Alšėnus atvažiavo daug 
sunkvežimių. Vienas tuščias, kitas 
iki dantų ginkluotų vokiečių karei
vių. Aiškiai mačiau 2 tanketes. Ore 
skraidė 2 lėktuvai. Nuvežė į Ašme
ną, suvarė į sodą. Kairėje pusėje 
stovėjo pakeltas sunkusis kulkosvai
dis. Buvom apsupti su automati
niais ginklais vokiečių kareivių. 
Atėjęs vokiečių karininkas įsakė 
lietuvių karininkui padėti ginklus. 
Sukrovė šautuvus ir šovinius. Keli 
vokiečių kariai patikrino ar neturim 
pistoletų. Karininkams buvo leista 
pasilikt ginklus - pistoletus. Susodi
no į sunkvežimius ir per Vilnių nu
gabeno į Kauną.

Kitą dieną mus išrikiavo ir pa
sakė: už blogą kariavimą būsim iš
vežti į Vokietiją aerodromų dar
bams. Apvilko aviacijos uniformo
mis ir už poros dienų išvežė Vokie
tijos link. Pajudėjus traukiniui už
miestyje kai kurie šoko iš traukinio 
(vežė prekiniu traukiniu). Durys į 
bėgius buvo atviros. Girdėjosi auto
matų tratėjimai, bet ar ką nušovė, 
nežinia (turbūt ne). Po trumpo ap
mokymo rikiuotės išskirstė į darbus 
grupėmis. Prieš išvežant Kaune bu
vo pasakyta: už vieno pabėgusio 3 
bus sušaudyti.

Vokietijoje elgėsi su mumis kaip 
su žmonėmis. Drausmė nebuvo di
delė. Nemažai kas mokėjo vokiškai. 
Aš šiek tiek mokėjau, nes karo me
tu baigiau Ukmergės amatų mo
kyklą. Teko paragauti ir belaisvio 
duonos. Bado nebuvo, bet diržus 
teko susiveržti. Mes buvom apgy
vendinti kaimuose. Neumeunsterio 
lietuvių lagerio dėka kas norėjo be 
sunkumų pabėgo. Aš irgi taip pa
dariau. M PetroniS;

Mississauga, Ont., Canada

Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.
KVALIFIKACIJOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba 
lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, c) Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų mokytojai 
bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikalavimų įrodymas.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavimą 
lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416 532-3311. 
Prašymai pristatomi iki 2000 m. kovo 17 d.

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 26 d. Pageidauja
me, kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo rugsėjo 1-30/00 tuo atveju, jeigu bus 
įrodyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui (full time). TLN švietimo fondas “Labdara”

juozas (Joseph) NORKUS
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.

Wost Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Žmogaus vienišumas
Dabarties problema. Kaip ji reiškiasi ir kaip ją įveikti

DR. VYTAUTAS MEŠKA ir 
ALGIRDAS JUOZULYNAS

Šiandien vienišumo proble
ma gana aktuali. Su ja neretai 
susiduria gydytojai, psichologai, 
pedagogai, sociologai. Žmonių 
bendravimo stoka, uždaras gy
venimo būdas, susvetimėjimas, 
nenoras, netgi baimė pasilikti 
vienam, pagyventi savo prisimi
nimais, be abejo, gimdo vienišu
mą. Jaunuoliai tokio jausmo pa
prastai nejaučia, tačiau pagyve
nusius žmones jis aplanko vis 
dažniau. Fizinė vienatvė neturė
tų kelti problemų. Juk kartais 
galima išeiti pasivaikščioti, pasi
svečiuoti, aplankyti teatrą ir be
veik visada klausytis muzikos, 
gyventi su knygų herojais. Visai 
kita yra dvasinė vienatvė - vie
nišumas. Ar yra nuo jo vaistų?

Atrodo, kad yra. Tačiau jų 
ieškoti reikia ne senatvėje, bet 
nuo jaunų dienų. Kadangi kal
bame apie dvasinę vienatvę, aiš
ku, ir vaistai nuo jos turi būti 
psichogeniniai. Raminantieji ar 
psichostimuliatoriai gali kiek 
padėti, tačiau jų poveikis yra 
laikinas, o svarbiausia - apgau
lingas, nes vienišumo priežasčių 
jie nepašalina. Be to, kova su 
padariniais - tai tik kova su vėjo 
malūnais.

Bene svarbiausias vaistas 
nuo vienišumo yra gyvenimo 
prasmės ir tikslo suvokimas. 
Šiuos dalykus būtina išsiaiškinti 
dar jaunystėje. Tai vienas iš 
svarbiausių šeimos ir mokyklos 
uždavinių. Kad Vaikas sugebėtų 
rasti savo vietą visuomenėje, 
tinkamą darbą, tėvai ir pedago
gai, dvasininkai ir psichologai 
privalo kreipti daugiau dėmesio 
ne tiek į rankų švarą, kiek į jo 
širdies šilumą, emocijų ir jaus
mų ugdymą, akiračio plėtimą. 
Nepakanka vaiką nuprausti, su
šukuoti ir gražiai aprengti. Tik 
tas, kuris nuo mažų dienų buvo 
tinkamai auklėjamas, kuris jau
čia namų šilumą, turi daugiau 
galimybių palikti pozityvių pėd
sakų arba bent gerų prisiminimų 
apie save. Taip pat svarbu žinoti 
ir tai, kad asmuo, negavęs šių 
vertybių vaikystėje, vargu ar jų ir 
turės, taigi negalės jų suteikti net 
ir mylimiausiam žmogui.

Psichologai teigia - žmogui 
būtinas emocinis sujaudinimas. 
Dar 1908 m. amerikiečių psi
chologai R. Jerkesas ir J. Dod- 
sonas nustatė, kad organizmo 
veiklos efektyvumas (kokybė) 
priklauso nuo emocinio sujau
dinimo dydžio. Vadinasi, su sai-

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 2 M 3 

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 !

ku naudinga ir džiaugtis, ir liū
dėti, ir pykti, ir neapkęsti, ir 
baimintis, ir nerimauti, galų ga
le pabūti šiek tiek vienam ir vie
nišam. Bet jeigu sujaudinimas 
nepakankamas ar per didelis, 
mūsų veiklos efektyvumas ma
žas, neretai net ir destruktyvus, 
o vidiniame pasaulyje atsiranda 
disharmonija.

Žmogus turi apie 50 tūks
tančių pojūčių, o emocijų ir 
jausmų - dar daugiau. Jie regu
liuoja ne tik visas fiziologinių 
organizmo sistemų funkcijas, 
bet ir individo - atskiro mikro
pasaulio veiklą. Emocijų veikia
mi gyvūnai, kaip ir žmogus, ge
riau prisitaiko prie aplinkos, su
geba ilgiau išgyventi ir pratęsti 
savo rūšį. Sociologiniai tyrinėji
mai parodė, kad emocijos regu
liuoja net populiacijos ypatu
mus, gyventojų tankį ir kokybi
nę sudėtį. Kai indėnų gyvenvie
tėje genties narių skaičius virši
ja 80 asmenų, padažnėja šeimy
ninių ir ypač tarp šeimų konflik
tų, nesusijusių su maisto stygiu
mi. Norėdama tokių konfliktų 
išvengti, gentis dalijasi pusiau. 
Atrodo, jog tokio reiškinio mo
difikacija ne taip reta ir civili
zuotame pasaulyje.

Tačiau kokį gi ryšį turi 
emocijos su vienišumu? Kaip 
minėta, emocinis sujaudinimas 
yra tiesiog proporcingas mūsų 
gyvenimo tikslui, turimai infor
macijai ir energijai. Vadinasi, 
be gyvenimo tikslo nėra ir emo
cinio sujaudinimo - žmogus 
tampa robotu, mažyčiu sraigte
liu gyvenimo mašinoje, tuščiu 
vežimu mūsų gyvenimo mugėje. 
Tada jis bus vienas ir vienišas, 
V. Franklio duomenimis, 81 
proc. amerikiečių studentų jau
čia egzistencinę tuštumą, o eu
ropiečiai (vokiečiai, austrai, 
šveicarai) tą tuštumą išgyvena 
per pusę mažiau - tik 40 proc.

. Teisingai sakoma, kad žmo
gus gyvas, kol turi tikslą, o tiks
lą, lūkesčių, vilčių, troškimų jis 
turi, kol gyvena. Kiekvieno iš 
mūsų tikslai nevienodi, specifiš
ki, net skirtingi. Bet pagal dydį 
jie gali būti skirstomi į per dide
lius, realius ir per mažus. Su
prantama, tai subjektyvu, nes 
tikslo dydis priklauso pagaliau 
ir nuo individo asmeninės pa
žiūros: kas vienam yra didelis, 
kitam gali būti mažas. Tačiau 
vis dėlto siekiant per didelio, 
tiesiog fantastinio tikslo, atsi
randa didžiulis emocinis sujau
dinimas, net stresas arba emoci
nė įtampa, ir mūsų veiklos ko
kybė pablogėja, o tikslas jau 
vien dėl to tampa nepasiekia
mas. Antra vertus, kelti sau ma
žus tikslus irgi klaida, nes tikra
sis gyvenimo džiaugsmas atsi
randa įgyvendinus ne dirbtinį, 
bet tikrąjį - savo tikslą. Kuo jis 
mažesnis, tuo menkesnis ir 
džiaugsmas jį pasiekus.

Taigi gražiai ir teisingai nu
gyventi metai, optimali emocinė 
būsena, užsibrėžto tikslo įgy

vendinimas, gyvenimo džiaugs
mo pajutimas - štai tie vaistai, 
kurie mus apsaugo nuo vienišu
mo. Ir priešingai. Nieko nėra 
blogiau, kai manoma, jog gyve
nimas eina ne taip, kad nieko 
naudingo nei sau, nei kitiems 
nepadaryta, kad galų gale ir pri
siminti nebus ką. Tada atsiran
da vadinamasis negrįžtamo pra
radimo jausmas, kuris didele 
dalimi ir sukelia vienišumą.

Dvasinės vienatvės priežas
tys esti ne tik psichologinės. 
Vienišumą gali sukelti ir natū
rali senatvė, ir įvairios ligos. Ty
rimų rezultatai liudija, kad se
natvėje nusilpsta pagrindinių 
nervinių procesų jėga, sumažėja 
jų paslankumas, sutrinka dife
rencijavimo ir kiti procesai. Dėl 
to pablogėja atmintis, pradeda
ma mažiau domėtis gyvenimo 
įvykiais, net artimais žmonėmis, 
atsiranda silpnadvasiškumas, ne
pasitikėjimas, įtarumas. Senyvas 
žmogus neretai supranta savo 
progresuojantį fizinį ir dvasinį 
silpnumą, vis labiau jaučia so
cialinį atsiribojimą. Išėjus į pen
siją, iškyla ir finansinių sunku
mų. O mirus artimiems žmo
nėms, ypač vyrui ar žmonai, 
vienatvė dar labiau padidėja, ją 
komplikuoja emocinė įtampa, 
nerimas, depresija, net baimė. 
Tokios psichopatologinės reak
cijos ir sindromai atsiranda dėl 
biologinių, fiziologinių, psicho
loginių ir socialinių veiksnių vi
sumos.

Labai svarbu, kad žmogus 
kartu su darbine veikla būtinai 
turėtų dar ir mėgstamą užsiėmi
mą. Išėję į pensiją, tokie žmo
nės nesijaučia užmiršti ir nie
kam nereikalingi. Priešingai, jie 
dar tebejunta gyvenimo geismą, 
meilę žmonėms, trokšta ben
drauti, daugiau sužinoti, turi 
potraukį muzikai, grožinei lite
ratūrai, gamtai. Taigi pamėgti 
dalykai mažina dvasinę vienatvę 
ir vienišumą.

Sakoma, kad žmogus gims
ta ir miršta vienas, o tarpsta, 
kaip ir medžiai, draugėje. Fizi
nis ir dvasinis bendravimas nu
gali vienišumą. Tokio bendravi
mo formų nemaža. Kovoti su 
vienišumu gali padėti ir groži
nės literatūros kūriniai, pavyz
džiui, kelionių aprašymai, žymių 
žmonių biografijos, ypač pasa
kos, nes jos visada žadina fanta
ziją, gėrio ir grožio siekimą, sva
jones. Ne vien emocijas, inte
lektinį potencialą, bet ir orga
nizmo fiziologinių sistemų 
funkcijas skatina ir mėgstami 
muzikos kūriniai.

Norint nugalėti vienišumą, 
svarbiausia tiesiogiai bendrauti 
su žmonėmis. Deja, tai ne vi
siems pavyksta. Tačiau čia jau 
kita problema. (Kurortinė me
dicina, Vilnius, 1999 m., psl. 
291-294).

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

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

ORTODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

\jjęZlstra Travel_______
Services Ine.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

* Bilietus atvykstantiems iŠ Lietuvos (pristatymas i namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Bilietų išpardavimas į Europą ir Lietuvą, Torontas-Vilnius nuo $650 
jeigu pirksite iki sausio pabaigos, o išvyksite iki gegužės 12 d.

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
Tel: (416) 233-4601 Fax: (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

Studentų įdarbinimo prog
ramai (Student Summer Job 
Action) Kanados valdžia šiais 
metais skirs $120 mln. Versli
ninkai, institucijos bei nepelno 
organizacijos gali pasinaudoti 
SSJA programa, pagal kurią ne
mokamai surandami tinkami 
studentai vasaros darbui, apmo
kama dalis atlyginimo. Norintys 
pasisamdyti studentus, mažiau
siai 30 valandoms per savaitę, 
nuo 6 iki 16 savaičių laikotarpui 
gali kreiptis telefonu 1 800 935- 
5555 arba informacija rasti tink- 
lalapyje www.youth.gc.ca. Dar
bas turi būti prižiūrimas, ir nau
dingas jaunimui, siekiančiam 
patyrimo darbo rinkoje. Anke
tos platinamos per Federacines 
darbo jėgų (Human Resources 
Development Canada) įstaigas.

TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaino $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

f

http://www.youth.gc.ca
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Anapilio žinios

- Vasario 13, sekmadienį, Lie
tuvos kankinių šventovėje Sutvirti
nimo sakramentui besiruošiantys 
jaunuoliai ir jaunuolės 9.30 v.r. Mi
šiose iškilmingai priėmė savo kry
želius, kaip ženklus vedančius į 
Kristaus kančią ir mirtį, kad Šven
tojoje Dvasioje prisikeltų su Kris
tumi.

Vasario 2, trečiadienį, iš Lietu
vos kankinių šventovės palaidotas 
a.a. Rodney Alderdice, 56 m. am
žiaus.

- Vasario 3, ketvirtadienį, iš 
Delhi Šv. Kazimiero šventovės pa
laidota a.a. Stasė Zadurskienė, 87 
m. amžiaus.

- Vasario 14, pirmadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Juzė Jonaitienė, 82 m. 
amžiaus.

- Vasario šešioliktosios minėji
mas Delhi apylinkėje bus vasario 
19, šeštadienį, tuoj po 3 v.p.p. Mi
šių parapijos salėje. Paskaitą skai
tys Indrė Čuplinskaitė, o meninę 
programą atliks Lilija Turūtaitė su 
“Dainos” vienetu iš Toronto.

- Vasario šešioliktosios minėji
mas Wasagos apylinkėje bus vasa
rio 16, trečiadienį, 2 v.p.p. Gerojo 
Ganytojo šventovės salėje. Paskaitą 
skaitys KLB krašto valdybos pirmi
ninkas Algirdas Vaičiūnas. Po pro
gramos bus šilti pietūs su vynu. Įėji
mas - $10 asmeniui.

- Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 20, nuo 10 v.r. iki Vasario lė
tosios minėjimos pradžios parapijos 
salėje bus galima pavalgyti.

- Mišios vasario 20, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Pacevičių; 
11 v.r. už parapiją; Wasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Oną Mariją Lapavičienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, vasario 19, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Bronių 
Čeiką.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, vasa

rio 13 d. dalyvavo 186 svečiai. Sve
čių knygoje nasirašė - Styga Šarū
nas ir Carolyn iš Fenelon Falls, On
tario. Pranešimus padarė LN valdy
bos vice-pirm. T. Stanulis.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. vasario 24 d., 7 v.v.

- LN visuomeninės veiklos ko
miteto susirinkimas įvyks š.m. vasa
rio 27 d., 1.30 v.p.p. LN seklyčioje.

- Slaugos namų statybai auko
jo: J. Z. Stravinskai - $50 (535), E. 
R. Stravinskai - 50 (220). R. Stra- 
vinskaitė - $40 (60), D. G. Sakai - 
$60 (110), V. Kulnys $20 (1340), J. 
Thompson - $20, A. Sungailaitė - 
$100. Slaugos namų vajaus komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Pakeitus atdresus ar 
pastebėję aukotojų sąraše klaidas, 
prašome nedelsiant pranešti LN 
raštinei tel. 416 532-3311. Galin
tieji prisidėti prie aukų rinkimo va
jaus darbų kviečiami skambinti V. 
Kulniui tel. 416 769-1266. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W. Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis susi
rinkimas įvyks š.m. kovo 26 d., sek
madienį, Karaliaus Mindaugo me
nėje. Registracija - 1 v.p.p., susirin
kimo pradžia - 2 v.p.p. Šiais metais 
į Lietuvių Namų valdybą bus renka
mi keturi nariai/ės - trejiems me
tams ir į revizijos komisiją - vienas 
narys/ė - trejiems metams.

- Š.m. balandžio 13-14 d.d. LN 
moterų būrelis rengia drabužių ir 
daiktų išpardavimą BAZARĄ . 
Daiktus prašome atnešti į Lietuvių 
Namus iki balandžio 10 d. išparda
vimas įvyks LN salėje “B”. Gautas 
pelnas bus skiriamas Slaugos namų 
statybos fondui paremti. Dėl pla
tesnės informacijos prašome kreip
tis į LN raštinę tel. 416 532-3311.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
š.m. balandžio 30 d. Karaliaus Min
daugo menėje. Bus įdomi progra
ma, o taip pat velykų bobutė su do
vanėlėmis vaikučiams. Pelnas bus 
skiriamas Slaugos Namų statybai.

Vaikučių savaitraščiui 
“Kregždutei” aukojo: $300 - A. 
V. Stanevičiai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - O. Raubienė.

Toronto Vlado Pūtvio Šau
lių kuopa “Tėviškės žiburiams” 
paremti paaukojo $100.

A. a. Tomo Sungailos 3-JU 
metų mirties prisiminimui moti
na, sesuo ir broliai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Vladui Stabingiui mi
rus, nuoširdžiai užjaučiame liū
desyje likusią žmoną Eugeniją, 
dukras Ritą ir Aldoną su šeimo
mis, V. Juraitienė ir vaikai - 
Nijolė, Jonas ir Ramona “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo parapijos jaunimo 
choras su gitarų palyda.

- Praeitą sekmadienį prasidėjo 
"Atgaivink” programos informaci
nė dalis. Ateinantis sekmadienis 
bus registracijos ir pakvietimo, o 
vasario 27 - pasišventimo ir maldos 
sekmadienis. Kovo 5 d. prasidės 
ketvirtasis “Atgaivink” programos 
ciklas, kurio tema yra “Mokinystė”. 
“Atgaivink” programos maldos 
grupė kviečia visus įsijungti į mal
dos vigiliją pirmą penktadienį, kovo 
3, nuo 7 iki 8 v.v.

- Vasario 16-tosios minėjimo 
Mišios vyks šį sekmadienį 10.15 
v.r., kurių metu giedos jungtinis pa
rapijos ir “Volungės” choras.

- Šį sekmadienį po 10.15 v. 
Mišių muzikos studijoje vyks susi
rinkimas tėvų, kurių vaikai ruošiasi 
Sutvirtinimo sakramentui.

- Visų parapijos tarybos narių 
susirinkimas įvyks vasario 23 d., 
7.30 v.v. T. Bernardino kambary.

- KLK moterų parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks vasario 27 
d., po 11.30 v.r. Mišių Parodų salė
je; programoj - Anelė Puterienė 
pamokys šeimininkes, kaip kepti 
lietuvišką juodą duoną ir spausti 
sūrius. Narės, viešnios ir svečiai 
kviečiami dalyvauti ir pamatyti aki
vaizdžiai duonos kepimo ir sūrių 
gaminimo "meną” iš patyrusios ir 
visiems gerai žinomos šeimininkės.

- 1999 metų vienuolynui ir pa
rapijai aukų pakvitavimai iki šiol 
buvo dalinami sekmadieniais para
pijos salėje. Likusieji šią savaitę iš
siunčiami paštu. Jei kas negautų ar 
pasitaikytų klaidų, prašomi skam
binti j parapijos raštinę tel. 533- 
0621.

- Vasario 14 d. palaidota eis
mo nelaimėje žuvusi a.a. Dainora 
Čeponytė-Corgan, 46 m. Paliko sū
nus Patriką ir Luką, tėvus Antaną 
ir Stefaniją Čeponius, seseris Biru
tę, Simonę ir Valeriją bei brolį Kęs
tutį. Lietuvoje mirė a.a. Stasys Šle
kys, Eliziejaus Šlekio brolis.

- Parapijos naujų pastatų sta
tybos darbai jau prasidėjo. Ant 
sklypo yra pastatytos reikalingos 
būdos, iškirsti medžiai, suvežtos že
mės stumdymo mašinos ir 1.1. Iki 
šiol žemės pirkimui suaukota 
$1,360,981. Sekmadieniais po Mi
šių, o kitu laiku pas V. Tasecką tel. 
905-824-4461, yra platinami bilietai 
į persikėlimo vajaus rengiamą po
kylį, kuris įvyks kovo 4, šeštadienį, 
parapijos salėje. Meninę programą, 
R. Poskočimienės sukurtą, R. Gi- 
niotienės ir D. Viskontienės pa
ruoštą, atliks parapijos jaunimas. 
Bus ir tyliosios varžytinės, kurioms 
yra ieškoma laimikių.

- Mišios sekmadienį, vasario 
20 d.: 8.15 v.r. už a.a. Simą Gudaitį, 
9.15 v.r. už Eleną Gegužienę, 10.15 
v.r. už Lietuvos laisvę kovojusius ir 
žuvusius tautiečius, už a.a. Gintą ir 
Apolinarą Beresnevičius, už a.a. 
Balį Matulevičių, už a.a. Vincą Ig- 
naitj - 1-sios metinės, 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios1
- Kviečiame tėvelius į Vasario 

16-tosios minėjimą vasario 19 d., 
11.20 v.r. mokyklos auditorijoje. 
Mūsų garbės svečias yra Rimantas 
Šidlauskas, Lietuvos ambasadorius 
Kanadai. Pageidaujama vaikams 
atvykti su mokyklos marškinėliais.

- Dėkojame A Vaičiūnui, KLB 
valdybos pirmininkui, kuris apibū
dino Lithuanistinių kursų mokslei
viams Lietuvių bendruomenės veik
lą Kanadoje.

- Linas Zubrickas, “Para
mos” kredito kooperatyvo vedėjas, 
aplankė keletą mokyklos klasių, 
kalbėjo apie pinigus bei supažindi
no mokinius su naujai išleista Vil
niuje knyga “Lietuvos monetų ka
lykla”, kurią jis padovanojo mokyk
los bbliotekai. Nuoširdus ačiū!

- Septintojo skyriaus mokiniai, 
globojami, mokytojų - Rimo Da- 
naičio ir Virginijos Ruškienės, pa
rašė laiškus Kauno vidurinės mo
kyklos moksleiviams.

- Nuoširdi užuojauta Julijai 
Adamonytei, netekusiai tetos a.a. 
Juzės Jonaitienės.

- Dėmesio! Vasario 26 d. bus 
daromos klasių notraukos.

- Kovo mėnesį turėsime moks
lo metų pertrauką, nebus pamokų 
kovo 11 ir 18 d.d. Z.Š.

Muziejaus-archyvo žinios
- Neseniai muziejų-archyvą 

aplankė Ontario provincijos archy- 
vistų profesinės organizacijos (Ar
chives Assoc, of Ontario) atstovas, 
kuris aplanko ir patikrina archyvus 
visoje provincijoje. Jis laiške rašo: 
“You certainly have a rich and ex
tensive collection. I was quite im
pressed with the commitment and 
foresight the Lithuanian-Canadian 
community has shown in develo
ping this program”. Pokalbyje 
AAO atstovas išreiškė nusistebėji
mą, kad lietuviai turi tokią institu
ciją, kurios nesukūrė kitos, dides
nės, etninės bendruomenės.

VASARIO 16-SIOS

ANAPILIO salėje, (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.)

Paskaitininkas - Lietuvos ambasadorius Kanadai
RIMANTAS ŠIDLAUSKAS

Programoje: smuikininkė Audronė Šarpytė, pianistė Leokadija 
Paulauskaitė-Kanovičienė, Toronto vyrų choras “Aras”, 
Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”.

VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI
Rengia - KLB Toronto apylinkės valdyba

Mažosios Lietuvos j i • • •
moterų draugijos LrHQlClIllS

kovo 7, antradienį, 7 vai. vakaro
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Visus dalyvauti maloniai kviečia - RENGĖJOS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE
RRSP ĮNEŠKITE SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ

Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
Neimame jokio administracinio mokesčio
Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti
į RRIF be jokių mokesčių
Kiekvienas RRSP kontraktas apdraustas iki $100,000
Norint gauti mokesčių atleidimą už 1999 metus, įnašą į RRSP 
reikia įmokėti iki 2000 metų vasario 29 d.

RRSP PASKOLOS: IMANT PASKOLĄ RRSP TIKSLUI, DUOSIME PAPILDOMĄ 
NUOŠIMTĮ, JEI TA SUMA BUS INVESTUOTA Į RRSP GIC!

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

fffi PARAMA
O turi platų indėlių pasirinkimą
O moka aukštas palūkanas
© siūlo “Mutual Funds” ir “Index-Linked” 

investicijas
O neima mokesčių už patarnavimus

O mielai perkels RRSP indėlius iš kitų įstaigų 
O tuoj pat išduoda kvitą mokesčių atleidimui 
O gali pervesti RRSP santaupas į RRIF 

nemokant valdžiai jokių mokesčių

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!
PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1999 METAMS - VASARIO 29

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

Tikinčiosios Lietuvos diena 
šiais metais bus švenčiama lie
tuvių katalikų parapijose Kana
doje kovo 5, sekmadienį. Ta 
proga šventovėse daromos rink
liavos Lietuvos Katalikų Bend
rijai įvairiems užmojams pa
remti.

Kanados lietuvių katalikų 
centras

“Tėviškės giedojimai”, kom
pozitoriaus J. Tamulionio ir 
poeto J. Marcinkevičiaus dainų 
ciklas, skirtas išeivijos lietuvių 
chorams. Šią įspūdingą, meile 
Lietuvai alsuojančią dainų pynę 
pirmą kartą Kanadoje atliks To
ronto “Volungės”, Čikagos “Dai
navos” ir Klyvlando “Excultate” 
jungtinis choras. Koncertas įvyks 
balandžio 2 d., 3 v.p.p. Toronto 
universiteto MacMillan teatro 
salėje. Įėjimas - $20, $25, $30 
asmeniui.

Iš a.a. Pranės Kisielienės 
palikimo Lietuvai paaukota: 
$5000 - paminklinės Prisikėli
mo šventovės atstatymui Kau
ne; $3000 - N. Sadūnaitės glo
boje esantiems vėžiu sergan
tiems vaikams; $3000 - tremti
nių vaikučių mokyklai “Lietuvių 
namai” Vilniuje; $1000 - Trem
tinių grįžimo fondui.

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.

Įėjimas - 
$18.00 
(vakarienė su vynu)

Meninę 
programą 
atliks Toronto 
lietuvių vyrų 
choras “Aras”. 
Turtinga loterija.

66,

Žvėrienos vakarienė su vynu ir tur
tinga loterija. Programoje vyrų 
choras “Aras", muzika V. Povilonlo.

Medžiotojų ir “TAI |DA0” 
žūklautojų klubo IaUiVaO

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, 
pas narius ir prie įėjimo. Kaina $20.

2000 m. 
kovo 4, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.)

“GENTIES GIESMĖS”
TRYS CHORAI

Čikagos “Dainava”* Klyvlando “Exultate” 
Toronto “Volungė”

KONCERTUOS
š.m. balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

University of Toronto-MacMillan Theatre
Bilietai - $20, $25, $30

Užsakyti bilietus skambinant tel.
416 763-4013, 905 279-8226

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
senyvą moterį ir kartu gyventi. 
Skambinti tel. 519 785-0736.

MOTERIS ieško bet kokio darbo. 
Skambinti tel. (416) 255-9630 arba 
(519) 938-8844. Kviesti Romą.

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

Naujosios Aušros Vartų para
pijos tarybos pirmajame posėdyje 
iš tarybos pasitraukė Nijolė Fors- 
ter-Matusevičiūtė ir į jos vietą įėjo 
Janina Biauzdžiūnienė.

Popiežiaus skatiko rinkliava 
Aušros Vartų šventovėje bus vasa
rio 27 d.

St. Jean kariuomenės bazėje 
šiuo metu prancūzų kalbos mokosi 
du Lietuvos karininkai: vyr. Itn. Al
gis Baltaduonis ir Itn. Donatas An
tanavičius. Gegužės mėnesį grįš į 
Lietuvą.

Kanados paštas ir per praeitas 
Kalėdas atsiuntė Nijolei Bagdžiū-

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.
Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Xl-oji TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

BILIETŲ UŽSAKYMO ANKETA
Nelaukite! Užsisakykite bilietus dabar!

(Iškirpkite ir atsiųskite mums)

JAUNIMO ŠOKIAI
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Įėjimas bilietai po $20 (Kan.)
ŠOKIŲ ŠVENTĖ-KONCERTAS

Įėjimas_____ bilietai po $25 (Kan.)
Vaikams (13 ir j.):bilietai po $15 (Kan.)

POKYLIS bilietai po $50 (Kan.)
□ Vyresni □ Jaunimas
(Gros skirtingi orkestrai)

•20% nuolaida mokant /A V dot.

bilietai po $10 (Kan.)

Vardas, pavardė

Adresas Kodas
Telefonas_____________________

Siunčiu už bilietus iš viso BILIETAMS $---------------

Admin, mok. $ 2.00

ŠOKIŲ ŠVENTEI aukoju AUKA $--------------

IŠ VISO $---------------

Čekį rašyti XI LTŠŠ. Siųsti: LTŠŠ, 2185 Stavebank Rd. Mississauga, 
ON L5C 1T3 CANADA. Neapmokėti bilietai nebus išsiunčiami.

UŽSISAKYTI TELEFONU - 
416-233-8108 arba 905-824-4461

Centro ir Rytų Europos 
bendruomenių taryba šeštadie-’ 
nį, kovo 4, 9 v.r - 5 v.p.p. Metro 
Hall, City Room, Main Floor, 
55 John St., Toronto, Ont. ren
gia seminarą. Jame bus siūlomi 
imigracijos, pabėgėlių bei pilie
tybės nuostatų pakeitimai. Dis
kusijose dalyvaus advokatai, po
litikai, parlamentarai bei įstaty
mų žinovai. Svarbu užtikrinti vi
sų piliečių teisias. Kanados lie
tuvių bendruomenė koordinuo
ja šios tarybos darbus ir aktyviai 
dalyvaus seminare. Dar yra ke
letas bilietų, kurių kaina $20, 
įskaitant ir priešpiečius. Kas do
misi, prašomi registruotis iki 
š.m. vasario 23 d., prisiunčiant* 
registracijos lapą, pažymint var
dą, pavardę, adresą, namų bei 
darbo telefoną ir pridedant $20 
čekį, KLB raštinei, 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

r-MMOtfcwj-: Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Marius E. Rusinas, CUI 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 

nienei pundą laiškų. Tai netoli 
4000 laiškų, vaikų rašytų Kalėdų se
neliui iš Lietuvos. Nijolė turėjo už
rašyti adresus j Lietuvą atsakymui 
ir įdėti Kanados pašto taisyklinga 
lietuvių kalba paruoštus laiškučius. 
Ji nuo savęs dar pridėdavo įvairių 
lipinukų. Toks jos bendradarbiavi
mas su Kanados paštu tęsiasi apie 
penkerius metus.

A. a. Margaret Jotkus-Jotkie- 
nė-Anton, 91 m. amžiaus, mirė sau
sio 30 d. Po maldų laidotuvių na
muose (Urgel Bourgie Funeral Ho
me, 6259 Boul. Monk) palaidota 
vasario 3 d. Liko sūnus, duktė, mar
ti ir jų šeimos. B.S.

FAX: 766-1349

$

$

$
$
$

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka (vairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 

Alvydui tel. 905 848-9628 
416 609-5108 (pager).

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnau/u lietuvių visuomenei 12 metų
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius


