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Piktuoju ar geruoju?
Santykiaujant su žmonėmis dažnai iškyla klausi

mas, kaip galima daugiau laimėti, greičiau užsibrėžtą tiks
lą pasiekti - piktuoju ar geruoju? Abudu būdai bandomi 
šeimose, auklėjimo institucijose, praktikuojami visuome
ninėj ar politinėj veikloj. Visur ir visaip jie atitinkamai 
pritaikomi gyvenime.

PIRMASIS būdas viską įveikti piktuoju, aiškiai 
griežta, nedaug kompromisų tepripažįstančia laiky
sena, dažniausiai susilaukia tylaus arba atviro pasi
priešinimo. Ypač tai nesunkiai pastebima santykiaujant 

tautoms bei valstybėms, prispaustiems kovojant dėl savo 
teisių ar laisvės. Esame liudininkai pavergimo ir prie
spaudos, kurią dar taip neseniai patyrė kovojanti lietuvių 
tauta. Tačiau už piktą priespaudą baisesnis yra glostymas 
ir bandymas pavergtąjį nugalėti geruoju. Priespauda 
iškelia aiškų priešą, susidaro du frontai, visi žino, kur kas 
stovi ar turėtų stovėti, visiems akivaizdu, kur yra puolėjai ■. 
ir kur gynėjai. Glostymo politika, kėslai tikslą pasiekti 
geruoju sumaišo pozicijas. O tai jau labai pavojinga, nes 
nebetinka normali, įprasta strategija. Net ir geresni vadai 
nebežino, ką tokiame susimaišyme daryti, nes atpažinti 
priešą bičiulių ratelyje iš tikrųjų beveik neįmanoma. Per 
okupacijų dešimtmečius lietuvių rezistencija įgijo 
nemažai patyrimo, prisirinko gausybę pavyzdžių, kaip 
priešas bandė geruoju likviduoti pasipriešinimo židinius 
ir kaip jam ne sykį tai pavyko padaryti. Tik labai apdairūs, 
stiprūs ir principingi ir aiškią laisvės viziją susikūrę 
kovotojai išliko savimi, nors dėl to ne vienam teko kentėti 
kalėjimuose ar tremties lageriuose.
iC IANDIEN Lietuvoje nei pavergėjų, nei atvirų, for- 

malių priešų nebėra. Tačiau gyvenimas, nors ir laiš
ki vas, nėra lengvai skrendantis pūkelis. Šimtai klau
simų, problemų ir rūpesčių kasdien painiojasi po kojom 
žengiant į šviesesnį rytojų, kurio visi nori, tikisi ir, kaip 
kam geriau atrodo, siekia. Valstybės vadovams, šalia dau
gybės įvairiausių ir nelengvų uždavinių, rūpi ir visuome
nės bei tautos nuteikimo, stiprinimo bei moralinio lygio 
klausimai. Jie nuolatiniai, nes tai riedančio laiko ataugos. 
Juo labiau jie aktualūs ir dažnėjančiai opūs bandant tvir
tinti atkovotą valstybinę nepriklausomybę. Kokį būdą - 
formalių potvarkių, autoritetingų įsakymų ar žmonių su
pratimo - priėjimo [piktuoju ar geruoju] jau pasirinko ir 
ateityje pasirinks tautos išrinkti vadovai bei jų kviečiami 
pareigūnai? Kaip matyti, visuomenės nuotaikos vadovų ir 
gausios valdininkijos atžvilgiu nuo 1992-ųjų gana mažai 
pasikeitusios. Štai vienas per daug pasipūtęs, kitas spėja 
kiekvienam ranką paspausti, trečias labai draugiškas, ket
virtas užsispyręs ir nepataisomas. Apie dabartinį prezi
dentą V. Adamkų į apklausas atsakančių atsiliepimai dar 
vis neblogi. Pasigirsta betgi balsų, kad tautos stiprinimo 
prasme šių dienų Lietuvoje vyksta kažkoks prasiskiedi- 
mas, kad kuriama visuomenė, kuri pirmenybę teikia nebe 
tautiniams ir valstybės stiprinimo reikalams, nebe atei
čiai, bet savanaudiškai dabarčiai. Užtat per didelis vado
vų noras įsiteikti besiblaškančiai ir savitai besiorientuo
jančiai miniai, gali juos paversti paprasčiausia bala, kuri 
tol matoma, kol neišdžiūvusi. Vis dėlto turėtų būti kuria
ma visokeriopa tautos ir valstybės gerovė, piktuoju ar ge
ruoju. Tai vadovų atsakomybė. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Balsuosime birželio 3 d.

Ontario konservatoriai pa
galiau paskelbė balsavimo die
ną: birželio 3, ketvirtadienį. 
Rinkimų vajui duota 28 dienos. 
Gegužės 4 finansų ministeris E. 
Eves pristatė naują 1999/2000 
metų biudžetą, kuriame daug 
žadama ir sekantiems penke- 
riems metams, jeigu konserva
toriai bus perrinkti į valdžią. 
Žadama ir toliau apkarpyti mo
kesčius: pajamų mokesčius 5% 
jau šių metų liepos 1, dar 15% 
vėliau, nuosavybės mokesčių 
provincijos dalį 20%. Net $20.6 
bilijono skirti sveikatos aptar
navimui, $750 milijonų universi
tetams, kad pajėgtų plėstis ir 
priimti daugiau studentų, $32 
milijonus įvairaus nusikalsta
mumo tramdymui. Dar visą eilę 
smulkesnių pažadų, tačiau biud
žeto išlyginti be deficito šiais 
metais finansų ministeris nepa
jėgė. Pažadėjo tai padaryti se
kančiais metais. Provincijos de
ficitas paaugs $2.1 bilijono šį 
biudžetą priėmus. Nuo 1990/91 
metų iki 1999/2000 metų pro
vincijos skola pakilo beveik tris 
kartus: nuo $42 bilijonų iki $121 
bilijono; kaip bendro vidaus 
produkto dalis, skola paaugo 
maždaug dvigubai (nes provin
cijos ekonomijos būklė pakilo), 
nuo 14 iki 31%.

5000 Kosovo išvietintųjų 
pagaliau bus atskraidinti į Ka
nadą. Jungtinių tautų atstovai 
buvo sustabdę kosoviečių gabe

nimą toli nuo tėvynės, bet nelė- 
tėjantis pabėgėlių srautas iš Ko
sovo į Makedoniją ir Albaniją 
(dažnai sulaukiama apie 3000 
per dieną) privertė vėl atstatyti 
šį planą. Išvietintieji į Kanadą 
kviečiami vykti savanoriškai lai
kinam ar pastoviam apsigyveni
mui. Jie bus atgabenti pirmiau
sia į dvi Kanados karinių pajėgų 
bazes, ten kariuomenės gydyto
jų apžiūrėti (bijomasi plaučių 
džiovos užkrėtimų) bei policijos 
patikrinti (nenorima įsileisti te
roristų bei Kosovo laisvinimo 
armijos karių). Vėliau dalis jų 
pasiliks tose bazėse, o kiti bus 
išdalinti gyventi pas gimines ar 
kanadiečių šeimas, kurios pasi
siūlys juos globoti. Jei išvietin
tųjų skaičius didės tokiu tempu 
kaip iki šiol, Kanada ir JAV tu
rės priglausti didesnį jų skaičių. 
Šiuo metu Europos valstybės 
priima daugiausia pabėgėlių: 
Turkija (20,000), Vokietija (10, 
000), Norvegija ir Rumunija 
(po 6,000), Graikija (5,000), Es
tija (1,500), kitos mažiau.

Nuomojamųjų butų krizė 
pranašaujama Toronte ir kituo
se Ontario miestuose. Naujų 
nuomojamųjų butų statyba, kuri 
1989-1993 metų eigoje sudarė 
net 27% visų naujų namų staty
bos, 1994-1998 metais nukrito 
iki 6%. Kai 1989-1993 metais 
metinis naujų nuomojamųjų bu
tų statybos vidurkis buvo 14,654

(Nukelta j 8-tą psl.)

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras”, dalyvavusi įvairių tautybių festivalyje Ontario Delhi mieste š.m. 
balandžio 18 d. Iš kairės: Salomėja Comeau, Rasa Fabriciūtė, Rita Paulauskaitė, Juozas Jauneika

SPECIALUS PRANEŠIMAS IŠ MIUNCHENO

"Žalgiris" - Europos meisteris
K. BARONAS

Tai buvo dvi didingos Lie
tuvos krepšinio dienos Bavari
jos sostinėje! Mat balandžio 20- 
22 d.d. Miunchene vyko Euro
pos vyrų krepšinio lygos pus- 
baigmės ir baigmės rungtynės, 
turėjusios išryškinti “senojo že
myno” klubinį meisterį. Spau
dos favoritu buvo laikomas Bo
lonijos “Kinder” (šokoladinių 
gaminių įmonė) penketukas, ta
čiau Vokietijos rinktinės trene
ris pareiškė, kad jis palaiko 
Kauno kandidatūrą, kadangi 
lietuviai žaidžia modernų, grei
to puolimo krepšinį. “Žalgiris” 
yra labai geras pavyzdys Vokie
tijos krepšiniui ir be jokių abe
jonių jis bus kietas riešutas ita
lams ir graikams.

600 kauniečių
Į rungtynes iš Kauno atvyko 

autobusais (apie 24 vai. kelio
nė), automobiliais (18 vai. ke

Apsikabinęs saulę 
ir plaukus šilto vėjo, 
tulpių taures iškėlęs 
pavasaris atėjo...

Jis bėrė gyvas sėklas 
ant šalto žemės veido, 

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

lias) per 600 krepšinio sirgalių. 
Visi žaliais marškinėliais su įra
šu “Žalgiris”. Daugelis jų - vei
dus nudažę baltai žalia spalva 
(net ir plaukus!), su didelėm ir 
mažom Lietuvos vėliavom. Rung
tynėse, skanduodami “Žal-gi- 
ris”, “Žal-gi-ris” vėl “Lie-tu- 
va”, “Lie-tu-va” Quk “Žalgiris” 
tikrovėje Lietuvos rinktinė) 
kauniečiai stiprino žalgiriečių 
kovą prieš Pirėjų ir “Kinder” 
Boloniją dėl Europos klubinio 
meisterio vardo. Sėdėjau netoli 
lietuvių, spaudžiau rankas, skan
davau, taip pat laikydamas Lie
tuvos vėliavą. O kauniečiai vyrai 
ir moterys užsienio lietuviui at
silygindavo bučiniais...

Pertraukų metu, išėjus į ko
ridorių, lietuvius lydėjo daina, 
skandavimai “Lietuva”, “Žalgi
ris”. Tad visai teisingai “Žalgi
rio” žaidėjas amerikietis A. 
Bowie spaudai pasakė, kad 
Kauno krepšinio sirgaliai yra

sudraskęs karštą saulę, 
jos spindulius paleido...

Pabiro jie po žemę, 
gėlės žydėt pradėjo, 
o jis per žiedų lauką 
link vasaros nuėjo... 

žymiai stipresni už amerikie
čius. Tuo jis “šildomas” jų šal
tame žiemos metu Kaune.

Kauniečiai savo gretose tu
rėjo du amerikiečius žaidėjus - 
A. Bowie bei T. Ednev ir čeką
J. Zideką. Nuo jų neatsiliko 
puikiu žaidimu S. Štombergas,
K. Šeštokas, T. Masiulis, D. 
Adomaitis, E. Žukauskas ir kt. 
kauniečiai. Treneris J. Kazlaus
kas labai dažnai keitė žaidėjus, 
tuo diktuodamas žaidimo greitį. 
Pusbaigmėje “Žalgiris” nugalė
jo Pirėjaus klubą 87:71 ir baig
mėje Bolonijos “Kinder” 82:74 
(45:30).

Nepaisant brangių bilietų 
(pigiausias ketverioms rungty
nėms apie 150 knd. dol.), abi 
dienas olimpinė salė buvo pilna 
(12,000 žiūrovų). Dauguma jų - 
triukšmingi italai, graikai (ma
žai vokiečių) ir 600 lietuvių.

Pergalės taurė
Pasibaigus rungtynėms, di

delė varžybų taurė, verta bene 
50,000 knd. dol. aidint lietuviš
kam skandavimui, buvo įteikta 
“Žalgirio” kapitonui. Tą aki
mirką ant rankų buvo išmestas 
aukštyn treneris J. Kazlauskas. 
Taip pat buvo įteikta taurė 
geriausiam žaidynių krepšinin
kui žalgiriečiui T. Edney. Be to, 
“Žalgiris” laimėjo ir piniginę 
900,000 JAV dol. dovaną. O kas 
darėsi lietuvių sėdimose vietose 
- sunku aprašyti! Aukštai iškel
tos ir plevėsuojančios mūsų vė
liavos, žalios kepuraitės, dainos, 
skandavimai, bučiniai, džiaugs
mo ašaros akyse!

Policininkų užtvara
Tiesa, besidžiaugiant lietu

vių pergale, atsirado 20 polici
ninkų užtvara, atskiranti lietu
vius nuo italų žiūrovų. Prie
žastis? Pusbaigmėje žaidžiant 
dviem italų klubam ir laimint 
Bolonijos “Kinder” komandai, į 
žaidimo aikštę buvo įmestos dvi 
didelės degančios raketos (“Ben- 
gališka ugnis”). Kaip jas italai 
įnešė, nežinia, nes prie įėjimo 
patikrinimas vyko kaip einant į 
lėktuvą. Po rungtynių chuliga
nai (negaliu jų vadinti neklauža
dom) pradėjo muštynes su poli
cija. Daug suimtų, keli polici
ninkai ir chuliganai sužeisti. Po
licija to bijojo ir po rungtynių 
Kauno “Žalgirio” su Boloniją. 
Pasirodė, “Kinder” penketuko 
sirgaliai buvo ramesni, visi vyres
nių metų. Vienam policininkui 
pasakiau: “Lietuviai yra ramūs 
žmonės, ne mušeikos”. Jis atsakė: 
“Mes žinome, tačiau italai...”

(Nukelta į 3-čią psl.)

Laikina ministerė pirmininkė
Balandžio 30 d. atsistatydi

nus ministeriui pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui, toms parei
goms laikinai paskirta sociali
nės apsaugos ir darbo ministerė 
Irena Degutienė. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus gegu
žės 3 d. pasirašė dekretą, kuriuo 
patenkino G. Vagnoriaus atsi
statydinimo pareiškimą. Konsti
tucijai numatant, kad su juo at
sistatydina visa vyriausybė, pre
zidentas pavedė visiems minis- 
teriams eiti savo pareigas, kol 
bus sudaryta nauja vyriausybė. 
Per 15 dienų prezidentas turi 
teikti seimui naujo ministerio 
pirmininko kandidatūrą.

Kaip praneša ELTA, kon
servatorių partijos valdyba ir ta
ryba gegužės 1 d. nutarė nepri
imti prezidento siūlymo vado
vauti iš naujo sudaromai vyriau
sybei, bet pritars jo ir ministerio 
pirmininko sudarytam ministe- 
rių kabinetui. Gegužės 3 d. susi
tikime su Konservatorių frakci
jos atstovais prezidentas pasiū
lė, kad jie teiktų kandidatūras į 
ministerio pirmininko vietą.
Seimo pirmininkas Bulgarijoje

ELTA skelbia, kad Lietu
vos seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis dalyvavo Sofijoje 
vykusiame 7-ajame Europarla
mento prezidento susitikime su 
nepilnateisių narių parlamentų 
vadovais. Su jais aptarta Euro
pos sąjungos plėtros, Kosovo 
krizės ir ES atsakomybės dėl 
Balkanų būklės klausimai.

V. Landsbergis diskusijose 
atkreipė Europos parlamento 
prezidento Jose Maria Gil- 
Robles dėmesį į tai, kad nors 
buvo rekomenduota pradėti de
rybas vienu metu, ir Lietuva 
puikiai vykdo Kopenhagos rei
kalavimus, ji dar nebuvo pa
kviesta derėtis dėl narystės Eu
ropos sąjungoje. Jis taip pat pa
stebėjo, kad Europos parlamen
to susitarimas dėl plėtros finan
savimo ir jame minimi sunku
mai, kurie galimai keistų pri
imamų kraštų skaičių arba pasi
ruošimo laiką, sukelia baimę, 
kad tik pirmoji priimamų valsty
bių grupė “liks tikra ir pakanka
mai remiama”.

Atleisti pareigūnai
Lietuvos generalinis proku

roras Kazys Pėdnyčia tarėsi su 
prokuratūros kolegijos nariais 
dėl nuobaudų vienuolikai parei
gūnų, kurie, tirdami kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus nužudymo 
ir jo meno kolekcijos pagrobi
mo bylą, ’’diskreditavo prokura
tūros instituciją”. Kaip rašo EL
TA, kolegijos nariai pritarė ge
neralinio prokuroro siūlymams 
paskirti griežčiausią drausminę 
nuobaudą trims žemesnio rango 
Kauno apylinkės pareigūnams: 
Nusikaltimų. ekonomikai, vals
tybės tarnybai ir valdybos tvar
kai tyrimo skyriaus vyriausiajai 
prokurorei G. Liaškinienei, to 
paties skyriaus prokurorui R. 
Liliui bei vyr. prokuroro pava
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duotojui R. Žadeikai. K. Pėdny
čios teigimu, tie pareigūnai pa
kartotinai ir šiurkščiai pažeidė 
tarnybos pareigas, netinkamai 
atliko bei organizavo prokurori- 
nę kontrolę. Jie buvo atleisti iš 
pareigų balandžio 16 d.

Tą patį vakarą Kaune pa
spruko pagrindinis bylos įtaria
masis Vladas Beleckas, kuris 
buvo vežamas be antrankių, be 
palydos ir paliktas vienas neuž
rakintame automobilyje. Jis po 
šešių su puse valandų vėl buvo 
sulaikytas. Jį vežęs Valstybės 
saugumo departamento Kauno 
apygardos skyriaus vadovas 
Olegas Travkinas balandžio 19 
d. atleistas iš pareigų, jam iškel
ta baudžiamoji byla už tarnybos 
įgaliojimų viršijimą.

Bendradarbiaus ūkininkai
Nidoje balandžio 16 d. po

sėdžiavo Lietuvos ir Karaliau
čiaus srities seimų delegacijos. 
Jos susitarė sudaryti darbo gru
pes, kurios rūpinsis Lietuvos ir 
Karaliaučiaus srities ūkininkų 
bendradarbiavimu bei atitinka
mų teisės aktų rengimu. Kara
liaučiaus srityje, kaip pranešė 
seimo pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Ozolas, Lietuvos ūld- 
ninkai domisi nuomoti žemę 
Karaliaučiaus srityje ir verstis 
žemės ūkio gaminiais, rašo EL
TA. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje 
“iškyla labai daug problemų ku
riant didelius ūkius”, o Kara
liaučiaus srityje galimybės yra 
didesnės, iš ten yra tiesioginis 
išėjimas į Rusijos rinką.

Karaliaučiaus srities seimo 
atstovai pareiškė norintys, kad 
Lietuvos ūkininkai įsikurtų jų 
srityje, nes šie yra pasiekę aukš
tesnį gamybos lygį, o taip pat 
Karaliaučiaus srityje gaminama 
nepakankamai maisto produk
tų, yra daug tinkamos žemės ir 
žemės ūkio įmonėms trūksta 
apyvartinių lėšų.

Pritarė JAV bendrovei
Kaip praneša ELTA, prezi

dento Valdo Adamkaus vado
vaujama Valstybės gynimo tary
ba balandžio 12 d. pritarė ame
rikiečių firmos “Williams” no
rui įsigyti papildomą trečdalį 
“Mažeikių naftos” akcijų. Ūkio 
ministeris Vincas Babilius teigė, 
jog Gynimo taryba pavedė vy
riausybei tęsti derybas su ameri
kiečių firma, nustačiusi, kad pa
pildomos dalies akcijų pardavi
mas šiai firmai atitinka Lietuvos 
strateginius interesus.

Su naujomis akcijomis 
“Williams” firma turėtų iš viso 
66% “Mažeikių naftos” akcijų. 
Už pirmuosius 33% akcijų, dėl 
kurių buvo pasirašytas ketinimų 
protokolas praėjusių metų ru
denį buvo susitarta mokėti 150 
mln. JAV dolerių, tačiau jie iki 
šiol nepervesti į Lietuvos biu
džetą, nes dar nepasirašytos in
vesticijų, akcininkų ir valdymo 
sutartys. “Mažeikių nafta” š.m. 
sausio-vasario mėnesiais nuken
tėjo dėl nutrukusio žaliavų tie- 

(Nukelta i 3-čią psl.)



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1999. V. 11 • Nr. 19 (2566)

>TEYI$KES ŽIBURIAI
/ THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672. FAX 905 275-6755. E-mail: tevzib@pathcom.com

Canada Post Registration nr. 509 Sales Product Agreement nr. 1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, C. Senkevičius, 
G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $42, pusmetinė - $21, rėmėjo - $52, 
garbės - $62. Oro paštu į užjūrius - $135. Amerikoj - JAV dol. Pavieniai nr. - 
1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. Skelbimai 
ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių pasirašyti 
straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. U.S. 
office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular $42.00, 
supporter $52.00, honorary $62.00 per year. PERIODICALS Postage paid at 
Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P.O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send address 
changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. Printed in 
Canada. ISSN 0040-4063.

Lenkijos ūkininkai, protestuodami prieš maisto gaminių atpiginimą degina Europos sąjungos vėliavą. Ši 
nuotrauka buvo įdėta Belgijos spaudojeQ RELIGINIAME GFENIME

Hitleris ir Stalinas žiniasklaidoje
Grūmėsi jiedu gyvi būdami, grumiasi ir mirę, pasitelkę savo 
šalininkus. Iki šiol propagandines rungtynes laimi Hitleris

Didžiajai krikščionybės 2000 
metų sukakčiai artėjant, visose 
septyniose Lietuvos vyskupijose 
nuo Velykų iki Sekminių vyksta 
šeimų lankymas. Tuo norima pri
minti sukaktį, pakviesti žmones ją 
švęsti. Kiekvienai šeimai bus pa
dovanotas leidinys “Šeimos mal
dos”, lankstinukas apie Pal. arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, kita in
formacinė medžiaga. Šeimas lan
ko kunigai ir pasauliečiai savano
riai, kurių yra apie 7000. Jie buvo 
specialiai tai užduočiai parengti ir 
gavo įgaliojimus. Lankymo vajų 
suorganizavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos 2000 metų jubilieji
nis komitetas.

Šiaulių vyskupijos Šeimos 
centras š.m. balandžio 8 d. suren
gė seminarą “Žmogaus gyvybės 
ir gyvybiškumo slėpiniai”, į kurį 
atsilankė vysk. E. Bartulis, Lietu
vos šeimos centro vadovė dr.N. 
Liobikienė ir kiti tuo klausimu 
besirūpinantys veikėjai. Dalyvavo 
ir kalbėjo pasaulinio sąjūdžio “Už 
gyvybę” pirmininkas dr. Jack Wil
ke ir dr. Barbara Wilke. Vysk. E. 
Bartulis pabrėžė, kad kovoje už 
gyvybę laukiant geresnių rezulta
tų reikia nenukrypti nuo Dievo 
valios. Svečiai apžvelgė įvairius 
požiūrius į žmogaus gyvybę ir 
tvirtino, kad žmogaus gyvybę rei
kia ginti nuo pat jos prasidėjimo, 
nes mokslo įrodyta, kad vaisius 
motinos įsčiose yra jau gyvybė. Po 
seminaro vyskupas svečiams ap
rodė Šiaulių katedrą.

Besiruošiantiems lankyti šei
mas, kurių Šiaulių vyskupijoje at
sirado apie 800, š.m. balandžio 10 
d. surengtame seminare kalbėjo 
sės. Igne Marijošiūtė, kviesdama 
visus imtis atsakomybės už savo 
parapiją, aplankyti kiek galima 
daugiau žmonių ir propaguoti be
siartinantį didįjį krikščionybės ju
biliejų. Vyskupijoje taipgi pradėta 
ir parapijų atnaujinimo programa 
“Atgaivink”, jau trečioji jos pako
pa. Pasak Kražių klebono A. 
Budriaus, žmonės pajuto didesnį 
norą bendrauti. Į dalyvavimą pro
gramoje stengiamasi įtraukti kaip 
galima daugiau parapijiečių.

Skulptorius kun. Antanas Ri- 
mavičius (1865-1933) sukūręs apie 
200 vienetų vien religinių skulp
tūrų, išsaugotų sovietmečiu, buvo 
prisimintas ir pagerbtas š.m. kovo 
31 d. Šiaulių “Aušros” muziejuje 
įvykusiame renginyje. Jame jis 
buvo apibūdintas kaip nepaprasto 
darbštumo žmogus, turėjęs gilų 
vidinį ryšį tiek su žmonėmis, tiek 
su savo kūriniais. Kilęs nuo Šaky
nos, Šiauliuose baigė gimnaziją, 
Petrapilyje dvasinę akademiją, 
buvo įšventintas kunigu ir beveik 
visą gyvenimą praleido Latvijoje. 
Savo kūryboje kun. A. Rimavičius 
didžiausią dėmesį skyrė Kristaus 
temai. Testamentu savo darbus 
paliko “Aušros” muziejui, kurio 
direktorius R. Balza, kaip ir kiti 
renginio kalbėtojai, įsitikinę, jog 
šio originalaus ir talentingo meni
ninko darbai turėtų būti toliau ty
rinėjami ir populiarinami.

Katalikiškoji vyrija “Sando
ros sūnūs” š.m. kovo 27 d. Kauno 
arkivyskupijos Jaunimo centre su
rengė vyrų konferenciją, kurioje 
patirtimi dalinosi Anglijos “Veik
liųjų vyrų” bendrijų pirmininkas 
A. Jones. Savo kalboje pabrėžė 
vyro kaip Kristaus kario įvaizdį. 
Konferencijoje tarp kitų dalyvavo 
Kauno kunigų seminarijos auklė
tiniai bei “Gyvųjų akmenų” bend
ruomenės atstovai. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė arkivyskupas 
S. Tamkevičius.

Kun. A. Lipniūno centro ini
ciatyva Didįjį penktadienį, balan
džio 2, Berčiūnų ateitininkų sto

vyklavietėje buvo einami Kryžiaus 
keliai. Dalyvavo apie 300 žmonių 
iš Panevėžio ir apylinkių. Kryžių 
nešė vysk. J. Preikšas, giedojo Šv. 
Petro ir Povilo šventovės choras, 
paruoštus tekstus skaitė jaunimas.

Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje vysk. J. Preikšo 
aukotomis Mišiomis š.m. kovo 30 
d. buvo pradėtos iškilmės minint 
kun. A. Lipniūno 94-tąsias gimi
mo ir 54- tąsias mirties metines. 
Po pamaldų prie velionies kapo 
uždegtos žvakės, sugiedotas 
“Viešpaties angelas”. Premijos už 
rašinius apie kun. A. Lipniūną 
buvo įteiktos jo vardo vidurinėje 
mokykloje. Konkurso mecenatas - 
mons. J. Antanavičius.

Kun. R. Mikutavičiaus, nužu
dyto praeitų metų liepos mėnesį, 
palaikai iškilmingai palaidoti š.m. 
kovo 31 d. Kauno Petrašiūnų ka
pinėse. Laidotuvių Mišioms vado
vavo kardinolas V. Sladkevičius, 
koncelebravo vyskupai J. Žemai
tis, MIC, J. Matulaitis, E. Bartu
lis, R. Krikščiūnas ir 33 kunigai. 
Laidotuvėse dalyvavo daug visuo
menės veikėjų ir tikinčiųjų.

Priešvelykinį vąjų “Kad se
nukams būtų sočiau ir švariau” š. 
m. kovo 30-31 d.d. surengė jauni
mo klubas “Sąnarys”. Už Kauno 
Laisvės alėjoje surinktus pinigus 
buvo nupirkta maisto ir skalbimo 
priemonių. Gėrybės išdalintos to 
klubo globojamiems senukams.

Sovietmečiu laisvąjame pa
saulyje garsėjo Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė “Marija, gelbėk mus”. 
Ji buvo išversta į vienuolika kalbų 
ir pasiekė beveik vieno milijono 
tiražą. Nebuvo žinomos tos mal
daknygės autorės. Dabar paaiškė
jo, kad pagrindinė autorė buvo 
Adelė Dirsytė. Ji yra gimusi 1909 
m. Šėtos valsčiuje, gimnaziją bai
gusi Kėdainiuose 1928 m., VD 
universitetą Kaune 1940 m. Mo
kytojavo Vilniaus mokyklose, 
darbavosi katalikų moterų drau
gijoje, bendradarbiavo spaudoje. 
Sovietmečiu buvo ištremta Sibi
ran. Ten ji ir mirė. Kur palaidota, 
nežinia. Dabar ji yra įtraukta į 
Lietuvos kankinių sąrašą ir rūpi
namasi jos kanonizacija. Doku
mentinę medžiagą telkia Kauno 
arkivyskupijos kurija.

B. MARIAH
The J.B. Marlatt Funeral Homes 

(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuvių, bendruomenei.
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Lenkai apie lietuvius
“Lietuvos aidas” 1999.IV.14 laidoje išspausdino keletą lenkų veikėjų pasisakymų 

apie lietuvius. Čia pateikiame keletą būdingesnių ištraukų

Andrzej Milosz žymus kino 
dokumentalistas, Czeslawo Milo- 
szo brolis: Jūsų šalį prisimenu 
dar nuo karo metų. Mes su bro
liu leidom jaunas dienas Šatei- 
niuose, kur tėvai turėjo dvarelį. 
Liko įdomūs, savotiški prisimi
nimai. Tada lietuvių požiūris į 
lenkus dėl Želigovvskio akcijos 
buvo sudėtingas. Ir tai supran
tama: Vilnius - lietuvių sostinė, 
be galo jų mylimas miestas. Tie
sa, mūsų valstybės susitaikė, bet 
tai buvo padaryta per jėgą, gra
sinant ginklu. Po priverstinio 
susitaikymo lietuviai žiūrėjo į 
lenkus priešiškai.

Bet kai lenkų karo pabėgė
liai, ieškodami išsigelbėjimo, atsi
dūrė Lietuvoje, žmonės priėmė 
juos nuoširdžiai ir draugiškai. Pa
maitino, apavė, aprengė. Nerodė 
jokios neapykantos lenkams, nors 
turėjo tam priežasčių.

Draugiška lietuvių pagalba 
iki šiol išliko mano atmintyje. 
Tai mane stebino, nes suvokiau, 
ką jie jautė mums po Vilniaus 
užgrobimo. Todėl drąsiai galiu 
teigti, kad lietuviai - geri žmo
nės. Jie niekad nesigriebė tokių 
žiaurių dalykų, kokių lenkai pa
tyrė iš ukrainiečių. 1939 m. len
kų likimas Ukrainoje buvo bai
sus: daugybę jų ukrainiečiai nu
žudė. Lietuvoje nei žiaurumo, 
nei neapykantos nepatyrėm. 
Tiesa, bažnyčiose pasigirsdavo 
antilenkiškų šūksnių: “Giedokit 
lietuviškai, ne lenkiškai!” Be to, 
lietuviai privertė lenkus išmokti 
Lietuvos himną. Palyginti su

■

BUVUSIAM LIETUVOS KARININKUI
AtA |

VILIMUI LIAUBAI
mirus Čikagoje,

jo broliui Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui 
JUVENALIUI LIAUBAI, OFM, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos taryba

Ukrainos įvykiais, tai buvo tik 
menkniekis.

Prisimenu ir sovietmečio 
pradžią Lietuvoje. Kai 1940 m. 
komunistai pradėjo raginti vals
tiečius atsikratyti buožių, tarp 
jų atsidūrė ir nemažai lenkų 
(dar ir dabar skamba ausyse 
Maskvos įsakymas “Proč s po- 
meščikami!), lietuviai neklausė 
nurodymų. Agitatoriai lakstė 
lyg patrakę po kaimus, siuntė 
žmones “vyti ponus lauk”, atim
ti iš jų žemę. Niekada nepamir
šiu, kaip kumečiai - taip tada 
vadino valstiečius - atsakė: mū
sų ponia Miloszowa nieko blo
go nėra mums padariusi, todėl 
jai irgi priklauso žemės sklypas 
- taip mes, kumečiai, nuspren
dėme! Valstiečių dėka mama 
gavo 10 hektarų, jai leido laikyti 
karvę.

Lietuvių tautai būdingas ge
rumas. Kai mūsų dienomis len
kai vis dar reiškia lietuviams 
pretenzijas, jos man atrodo juo
kingos. Nors lietuvių pyktis ant 
lenkų buvo suprantamas, vis 
dėlto nė vieflam lenkui net 
plaukas nuo galvos nenukrito. 
Atvirkščiai, lietuviai leido puo
selėti lenkų kultūrą, gyvuoti 
meno kolektyvams.

Dabar svarbu, kad ir mes, ir 
jūs suprastumėm: jei Lietuva ne
sirems į Lenkijos petį, jums bus 
sunku, lenkams, beje, taip pat.

Lenkai myli lietuvius, o mū
sų tautiečių Vilnijoje veikėjai - 
tai kažkoks nesusipratimas! Mes 
jiems nepritariame.

Andrew W. Swan 
Direktorius

Prof. Henryk Wisner, habi
lituotas istorijos mokslų daktaras: 
Vienu iš didžiausių jūsų tautos 
privalumų laikau dabštumą. Be 
to, lietuviams būdingas paslau
gumas, dalykiškumas ir, kas itin 
krinta į akis, neeilinis muzikalu
mas.

Be to, turite daug užsispyri
mo. Tai taip pat priskirtina prie 
teigiamų savybių.

Lietuvių minusas - pasitikė
jimo savimi stoka. Turiu ome
nyje visą tautą, ne pavienius 
žmones. Tai tartum savotiškas 
nepilnavertiškumo kompleksas. 
Jis, mano nuomone, nepagrįs
tas. Dėl to lietuviams atrodo, 
kad visada reikia būti pasiren
gus gintis ir net pulti. Kadangi 
domiuosi Lietuvos istorija, drįs
tu tvirtinti, jog lietuviams tai 
buvo būdinga net XVII a., ypač 
santykiuose su Lenkija: pas 
mus, Lietuvoje, turi būti taip 
kaip Lenkijoje, nes kitaip bus 
blogai.

Viešėdamas Lietuvoje pa
stebiu lietuvių polinkį užsidaryti 
grynai savo nacionaliniame pa
saulyje. Turbūt todėl jūsų archi
tektūra, grafika, tapyba turi ryš
kių lietuviškų motyvų. Nežinau, 
kaip vertinti šią savybę - ar ji 
mūsų laikais teigiama, ar nei
giama.

Eufemia Teichmann, Len
kijos Respublikos ambasadorė 
Lietuvoje: Ne pirmus metus 
dirbdama jūsų šalyje neblogai ją 
pažįstu. Galiu tvirtinti, jog turi
te kuo didžiuotis: nuostabiais 
krepšininkais, puikiais, palyginti 
su mūsiškiais, keliais, gardžiais 
bei kokybiškais pieno produk
tais, garsiomis trauktinėmis ir 
t.t. Jūsų žmonės pasižymi 
darbštumu ir ištvermingumu.

Pastebėjau, jog turime daug 
bendrų bruožų, nors lietuvių ir 
lenkų kalbos labai skiriasi.

Mane stebina, kaip Lietuva 
sugeba tvarkytis. Juk pradėjote 
viską vėl iš pradžių ir per trum
pą nepriklausomybė? laikotarpį 
pasiekėte neįtikėtinai daug. Ži
noma, pasitaiko klaidų, bet tai 
natūralu.

Lietuva pasižymi didžiule 
politine kultūra. Nors jūsų ži- 
niasklaidoje įrodinėjama prie
šingai, patikėkit, objektyviai žiū
rint, visai kitaip atrodo, ypač kai 
palyginu su tuo, kas vyksta Len
kijoje. Prieinu prie išvados, jog 
mums kur kas labiau stinga po
litinės kultūros.

Taigi randu čia daug vertin
gų dalykų ir, manau, mano šalis 
galėtų kai ko iš Lietuvos pasi
mokyti.

VILIUS BRAŽĖNAS

Šiandien Hitleris laimi isto
rines grumtynes su Stalinu dėl 
vardo įamžinimo. Stalino laimė
jimai yra dešimteriopai didesni 
už Hitlerio, tačiau kur bepasi
suksi, matai ir girdi Hitlerio 
vardą: Hitleris ir jo naciai pada
rė tą ar kitką. O apie Stalino ir 
jo komunistų darbus - beveik 
nieko.

Kiekvienos srities profesio
nalai didžiuojasi savo darbais, 
geidžia pripažinimo. Tas pat 
tinka ir tironijai. Naciai didžia
vosi nacizmu, komunistai - ko
munizmu. Ir vieni, ir kiti norė
tų, kad pasaulis žinotų apie jų 
pastangas ir nepamirštų, ką, 
kur, ir kaip jie veikė.

Filmai, TV programos, kny
gos, žurnalai, laikraščiai pilni 
aprašymų, nuotraukų apie Hit
lerį ir nacius. Komunistams, 
esantiems ir “buvusiems” skau
du stebėti tokį vienašališkumą. 
Stalinas, jei tebebūtų gyvas, ga
lėtų skųstis ne tik Jungtinių 
Tautų Organizacijai, kurią jis 
padėjo sukurti, bet net Hagos 
teismui ir dabar globalistų stei
giamam tarptautiniam krimina
liniam tribunolui.

Dėl tokios būklės iš dalies 
kalti patys komunistai. Jie per 
mažai garsinosi savo darbais. 
Galbūt manė, kad kiti tai pada
rys. Bet, atrodo, iš tų “kitų” 
ypač Vakaruose vieni tylėjo ir 
tyli, o kiti susižavėjo Hitlerio 

Karaliaučiaus krašto Govartai - apleistas ir griūvantis didysis ūkinis 
pastatas Nuotr. Martyno Purvino, 1994 m.

AtA 
VILIMUI LIAUBAI 

Čikagoje mirus,
jo broliui, Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. JUVENALIUI LIAUBAI, OFM, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
Hamiltono Katalikių moterų draugija 
A. Stulginskio kuopos ateitininkai 
Medžiotojų ir žūklautojų Giedraičio klubas 
Dramos teatras ‘Aukuras” 
“Sirvintos-Nemuno” tuntų skautai-tės 
Tautinių šokių ansamblis “Gyvataras” 
DLK Algirdo šaulių kuopa

PADĖKA

A+A
STASYS DAČKUS

mirė 1999 m. gegužės 1 d.
Nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kunigams 

- kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas prie karsto, 
klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir kitiems 
kunigams už aukotas gedulines Mišias bei palydėjimą į 
amžino poilsio vietą; Vlado Pūtvio šaulių kuopai už garbės 
sargybą prie karsto ir V. Pečiuliui už atsisveikinimo žodį.

Dėkoju chorui ir solistėms už giedojimą per 
Mišias; karsto nešėjams; visiems atsilankiusiems koplyčioje 
ir palydėjusiems į kapines. Nuoširdus ačiū už gėles, pa
reikštas užuojautas bei užprašytas Mišias; M. Povilaitienei 
už aukų rinkimą sės. Nijolės Sadūnaitės globojamiems 
sergantiems vaikučiams “Kovai su vėžio liga” Lietuvoje. 
Didelis ačiū šeimininkei ir ponioms už pyragus.

Liūdesyje likusi - žmona Ona ir giminės Lietuvoje

darbais ir skelbė juos pasauliui.
Kodėl Hitleris taip lengvai 

laimi propagandos karą prieš 
Staliną? Gal jis pasimokė pasi- 
garsinimo iš vakariečių? Vaka
rų multimilionieriai, idant ne
būtų pamiršti, savo vardus įam
žina dolerių maišais apkrauda
mi fondus ir institucijas. Taip 
atsirado Rhodes stipendijų fon
das, Carnegie, Rockefellerio, 
Fordo fondai. Atrodo, Hitleris 
pasekė Vakarų multimilionierių 
pavydžiu ir iš anksto suplanavo 
savo vardo įamžinimą: investa
vo Šveicarijos bankuose aukso 
pogrindžio ir Niujorke Madison 
Avenue skelbimų agentūroms 
finansuoti. Kaip kitaip paaiškin
ti šiandien Vakaruose veikian
čius tūkstančius propagandos 
agentų, garsinančių Hitlerio ir 
nacių laimėjimus, kai kur kas 
didesni Stalino darbai nutylimi. 
Matyt, Stalinas, nepaisant Agit- 
propo patirties, prašovė pro pa
saulinės propagandos šikšnelę. 
Jis ko gero manė, kad monu
mentalūs jo darbai aptemdys 
Hitlerio darbelius.

Stalinas neužsitikrino stali
ninio Agitpropo istorinei kovai 
su hitleriniu Agitpropu. Bet, 
stalinizmas stokoja pasišventu
sių savanorių propagandai. Hit
leris nestokoja savanorių agit- 
propininkų garsinančių jo vardą 
žiniasklaidoje ir kitur, o Stalinas 
tuo negali pasigirti. Todėl Hit
leris ir laimi prieš Staliną.
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Lietuvos kalinių globos drauguos pirmininkas dr. JONAS 
STAŠINSKAS š.m. gegužės 19, trečiadienį, 7.30 v.v., Toronto 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje kalbės visuomenei apie kalinių 
globą Lietuvoje Nuotr. A. Žižiūno

"Žalgiris" - Europos ...

Kalinių globa Lietuvoje
Atvyksta iš Vilniaus Kalinių globos draugijos pirmininkas dr. 
JONAS STAŠINSKAS. Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcijos kviečiamas kalbės visuomenei tos parapijos 
Parodų salėje (1011 College St.) š.m. gegužės 19, trečiadienį, 730 

v.v. apie Lietuvos kalinių globą. Visuomenė kviečiama dalyvauti

GABIJA PETRAUSKIENĖ

“Įrodyta, kad žiaurumas ar
do visuomenę, smukdo jos mo
ralę bei dorovinius orientyrus. 
Žiauri kalėjimo tikrovė, sunai
kinanti žmoguje visas gerąsias 
savybes, traukte traukia nuteis
tąjį grįžti atgal už grotų. Ši trau
ka atsiranda todėl, kad grįžęs iš 
įkalinimo vietos žmogus patiria 
nei kiek nemažesnį laisvojo pa
saulio žiaurumą. Visuomenė 
nepasiruošusi jo priimti”.

Taip rašoma sąlankoje, kuri 
apibūdina Lietuvos kalinių glo
bos draugijos darbą. Pagrindinis 
jos tikslas - keisti ir formuoti vi
suomenės požiūrį į buvusį kali
nį. Visuomenė, priimdama bu
vusį nusikaltėlį, padėdama jam 
prisitaikyti laisvajame pasaulyje, 
pati save apsaugos nuo blogio.

Lietuvos kalinių globos 
draugija yra 1921 m. įsteigtos 
draugijos teisių ir simbolių tęsė
ja, įregistruota kaip nepelno 
siekianti organizacija Teisingu
mo ministerijoje. Sovietiniais 
laikais minėtos draugijos veikla 
buvo uždrausta. Ji atgaivinta 
1992 m. vasarą. Nuo to laiko ji 
rūpinasi žmogaus teisių gynimo 
reikalais bei labdara. Jos užda
viniai: rūpintis kalinių teisių ap
sauga; padėti iš pataisos įstaigų 
išėjusiems pradėti naują gyveni
mą; rūpintis kalinių šeimomis, 
kurios reikalingos paramos; rū
pintis kalinių švietimu, sveika
tos apsauga, jų materialiniu bei 
dvasiniu gyvenimu. Draugija 
skleidžia visuomenėje kalinių 
globos reikalingumą, stebi, kad 
būtų laikomasi įstatymų, krei
piasi į seimą ir kitas valdžios 
institucijas su teisinių aktų pro
jektais, teikia kaliniams ir jų šei
mų nariams patarimus įvairiais 
teisiniais klausimais, kreipiasi į 
prokuratūrą dėl neteisingų 
sprendimų kalinių bylose, dėl 
nuteistųjų nuosprendžių peržiū
rėjimo, dalyvauja amnestijos 
komisijos darbe, siekia mirties 
nuosprendžio panaikinimo.

Draugija leidžia kas ketvirtį 
metų žurnalą “Kryžkelė”. Res
publikos prezidento dekretu 
draugijos atstovai įtraukti į Ma
lonės komisijos sudėtį. Draugi
jos nariai talkina rengiant įsta
tymus. Seimas net dviejuose 
įstatymuose nurodė minėtą 
draugiją kaip atsakingą organi
zaciją už amnestijos įstatymo 
vykdymą kalėjimuose ir koloni
jose.

Daug Lietuvos jaunuolių, 
prievarta paimtų atlikti karinę 

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

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 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 !

tarnybą Sovietų armijoje, reika
lingi reabilitacijos. Draugija pa
teikė įstatymo projektus, veikė 
per žiniasklaidą, skatindama 
reabilituoti jaunuolius, kurie 
buvo nuteisti Rusijos karo tri
bunolo už tai, kad pabėgo iš tos 
šalies kariuomenės ir stojo ginti 
Lietuvos nepriklausomybės.

Dr. Jonas Stašinskas yra šios 
draugijos atsteigimo iniciato
rius, sėkmingai įregistravęs 
draugiją 1992 m. Teisingumo 
ministerijoje. Nuo 1993 m. jis 
jai pirmininkauja. Dažnai kvie
čiamas į teisinės reformos bei 
pataisos klausimais rengiamas 
tarptautines konferencijas, at
stovauja Lietuvai. Yra buvęs 
Anglijoje, Olandijoje, Norvegi
joje, Danijoje, Vokietijoje.

1998 m. Lietuvos kalinių 
globos draugija priimta tarptau
tinės organizacijos “Permanent 
European Conference on Pro
bation and Aftercare” nare. Ji
nai įvykdė visą eilę projektų su 
kitų šalių tarptautinėmis orga
nizacijomis ir garsiais Europos 
fondais. Šiuo metu Draugija, 
kartu su Lietuvos teisingumo 
ministerija ir Teisės akademija 
Vilniuje bendradarbiauja su 
Kanados pataisos ministerija 
(Correctional Services Cana
da), Carleton universiteto Tei
sės fakultetu ir John Howard 
Society of Canada. Siekiama re
formų, kurios reabilituotų kali
nius, ne tik juos užrakintų ar 
siųstų sunkiems darbams (kaip 
sovietiniais laikais); siekiama 
įvesti nepilnamečiams nusikal
tėliams bandomojo laiko pro
gramą, kad būtų įmanoma sun
kiai nenusikaltusiems jaunuo
liams atlikti bausmę visuomenė
je. Projekto įgyvendinimo sutar
tis buvo pasirašyta Vilniuje š.m. 
vasario gale ir pradėtas 3 metus 
truksiantis darbas. Projektą fi
nansuoja CIDA $1 mlj. Kanados 
dolerių suma ir panašia suma 
prisideda “Correctional Servi
ces Canada”. Projekto planą 
bendromis jėgomis paruošė: 
Teisingumo min. Vytautas Pa
kalniškis, vicemin. G. Švedas, 
Kalinių globos draugijos pirm, 
dr. J. Štašinskas, Teisės akade
mijos rektorius p. Pumputis; ka
nadiečiai - Fraser McVie, prof. 
Maeve McMahon, Graham Ste
wart ir Gabija Petrauskienė 
(Ontario vyriausybės tarnauto
ja, Management Board Secreta
riat). Projekto koordinatorius - 
Ian Nicholson. Šio projekto pa
grindu į Kanadą gegužės mėne
sį ir atvyksta dr. J. Stašinskas.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ir civilinė apsauga buvo ge
rai pasiruošusi varžyboms. Ji iš
spausdino atsišaukimus vokiš
kai, angliškai, lietuviškai, grai
kiškai ir itališkai. Į lietuvius 
kreipiamasi taip: “Miunchenas 
sveikina jus”. Toliau rašoma, 
kad įkaušę nebus įleidžiami į sa
lę, draudžiama peržengti apsau
gines užtvaras, draudžiama mė
tyti įvairius daiktus ir t.t. Ilgame 
atsišaukime labai gera lietuvių 
kalba, civilinė apsauga linki 
“help to have fun”. Esą visi var
žybų dalyviai jau dabar džiau
giasi ir tikisi, kad šios varžybos 
išliks taikia krepšinio švente ir 
t.t. Sutrumpintai, po vokiečių 
kalbos, šis prašymas buvo iš
spausdintas puikiai išleistoje di
delio formato programoje, pir
miausia supažindinant žiūrovus 
su “Žalgiriu” ir pažymint, kad 
3.5 mln. lietuvių “Žalgiris” liks 
krepšinio magnetu.

Man gaila A. Karnišovo, 
kuris žaidžia “Teamsysteam” Bo
lonijos klube. Vienas italas man 
sakė, kad tai jaunuolių ir prie jų 
prisiglaudusių chuliganų klubas 
(mėtytos salėje ugnies raketos), 
nemėgstamas Italijoje. Atrodo, 
jis neturėjęs kito pasirinkimo, 
nes yra vedęs italę.

Pagyrimai “Žalgiriui”
Programoje vokiškai ir an

gliškai gan plačiai su nuotrau
kom rašoma apie “Žalgirį”. Lie
tuviai buvę 4 kartus Sov. Sąjun
gos meisteriai, duodavę S.S-gai 
keturis pagrindinius žaidėjus. 
Atskirai “į padanges” keliamas 
Arvydas Sabonis, kuris 1995 m. 
baigmės rungtynėse Saragosoje 
įmetė 22 tšk. ir tuo būdu nulė
mė “Real Madrid” klubui meis
terio vardą.

Negalima užmiršti ir vokiš
kos žiniasklaidos, kuri ilgus 
straipsnius pavadindavo: “Jau 
seniai to nematėme - taip buvo 
gražu”, “Kauno ‘Žalgirio’ krep
šininkai, įveikę graikus, žadina 
geresnius krepšinio laikus”. “Ko
manda, kuri ateina iš šalčio"; 
“‘Žalgiris1 po pergalės prieš Pi- 
rėjų - Graikiją, ruošiasi šuoliui į 
Europos krepšinio sostą”.
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REGISTRACIJOS KORTELĖ 
ATRODYS ŠITAIP...

KAS GALI BALSUOTI
Balsavimo dieną, asmuo turi būti:
• 18 metą amžiaus
• Kanados pilietis
• rinkiminio rajono gyventojas 
Negyvenę Ontario provincijoje per 
paskutinius du metus gali įsigyti 
balsavimo teisę. Dėl tolimesnės 
informacijos skambinkite j Elections 
Ontario.

Jeigu turite draugų ar giminių, 
kuriems yra sunku skaityti, 

praneSkite jiems apie Sj skelbimą.

NAUJI RINKIMINIAI RAJONAI 
Ontario rinkiminiai rajonai pasikeitė. 
Jų skaičius sumažintas nuo 130 iki 
103 ir jų ribos yra suvienodintos su 
federalinių rinkimų rajonais.

Norint pasitikrinti, kuris yra Jūsų 
rinkiminis rajonas, skambinkite 
Elections Ontario telefonu arba 
aplankykite mūsų "website".

prarasti 
teisės, 

Elections 
arba

A non-partisan Agency of the Ixgislalhr Ksscmbh. 
Kerpi hį> V**"

Jeigu negausite registracijos 
kortelės per dvi savaites 
ir nenorite 
savobalsavimo 
skambinkite
Ontario telefonu 
aplankykite mūsų "website".

1-888-ONT-VOTE
(668-8683)

ARBA TTY 
1-888-292-2312

APLANKYKITE 
MŪSŲ "WEBSITE" 

www.electionsontario.on.ca

DĖL TOLIMESNĖS 
INFORMACŲOS 
SKAMBINKITE

ŠI KARTĄ DARYSIME KITAIP

Amerikietis T. Bowie iš 
Bostono spaudai pareiškė abe
jojęs vykti į Lietuvą (tą patį pa
sakęs ir T. Edney), tačiau užtik
rintas JAV gyvenančio buv. 
NBA krepšininko Š. Marčiulio
nio, atskrido į Kauną, kur rado 
sniegą ir šaltį (jis gyvena Flori
doje). Tačiau lietuviai žiūrovai 
jį sutikę labai šiltai, džiaugsmin
gai. Nežinau, ar galima tikėti jo 
žodžiais, kad dabartinis “Žalgi
ris” gali įveikti kai kurias NBA 
komandas.

Miuncheno dienraščio “SZ” 
sporto sk. bendradarbis taip už
baigė lietuvių laimėtų rungtynių 
aprašymą: “Tai buvo didelės 
komandos didingas žaidimas ir 
pergalė. Negalima to matyti 
kiekvieną dieną ir NBA pirme
nybėse, o dar labiau čia, gal net 
ir po dešimties metų”. Gražūs 
žodžiai, skirti lietuviams!

Susitikimai
Į žaidynes buvo atvykę NBA 

treneriai, jų padėjėjai, pats NBA 
“viršininkas” D. Stein. Turėda
mas spaudos bendradarbio pa
žymą (su akreditavimu gerokai 
pavėlavau!) susitikau su keliais 
spaudos bendradarbiais (labai 
nemandagus buvo užsienio lie
tuviui Lietuvos atstovas Pakula) 
iš Italijos, trenerių pavaduoto
jais ir kt. krepšinio žinovais. 
Buvo kalbama kad “Žalgirio” 
keli krepšininkai bus parduoti 
kitiems klubams, nes kiti Euro
pos klubai esą turtingesni už 
“Žalgirį”, mokės geresnį atlygi
nimą. Tikėti ar ne? Keli Kauno 
sirgaliai man taip pasakė: “S. 
Štombergas žais ‘Žalgiryje’ už 
pusę NBA ‘kainos’, kad tik liktų 
Lietuvoje”.

Dabar J. Kazlauskas ruošia 
Lietuvos rinktinę birželio mė
nesio Europos pirmenybėms 
Prancūzijoje. Lietuva, norėda
ma patekti į Sidnio olimpiadą, 
turi užimti bent šeštą vietą. Ar 
galės Lietuvai padėti Portlando 
krepšininkas A. Sabonis? Tai 
didelis klausimas.

• Tauta turi ginti ne tiktai sa
vo įstatymus, bet ir savo mūrus 

(Heraklitas)

ONTARIO 
PROVINCIJOS 

RINKIMAI

MES NAUJU BŪDU SUDARYSIME BALSUOTOJŲ SĄRASĄ 
RINKIMAMS.

Provincijos nuolatinis rinkėjų sarašas sudaromas kitokiu būdu. 
Sąrašų sudarinėtojai lankys tik dalį gyventojų.

KAI KUR 
LANKYSIS 

SURAŠINĖTOJAI

Kai kuriuose rajonuose 
gyventoju skaičius žymiai 
padidėjo. Ontario rinkimu 
surašinėtojai aplankys šiuos 
rajonus ir patvirtins 
balsuotoju pavardes. 
Priimkite juos jeigu jie ateis 
prie Jūsų durų.

Dauguma balsuotoju 
pavardžių bus surašyta 
balsuotoju saraše. Jiems 
bus išsiųstos registracijos 
kortelės. Kortelėje bus 
nurodyta kur reikės balsuoti.

Kauniškė “Žalgirio” krepšinio komanda, laimėjusi pergalę Europos vyrų krepšinio klubinėse varžybose

Nepakankamas patriotinis auklėjimas
Lietuvos mokyklose pastebimas per menkas patriotinio auklėjimo lygis. Nedelsiant 
reikia įvesti tautos pasipriešinimo bei kančios istoriją kaip atskirą kursą. 

To reikalauja patriotinės organizacijos
Šaulių Sąjunga - laisvanoriš

ka karinė, patriotinė organiza
cija. Jos svarbiausias tikslas - vi
suomenės, ypač jaunimo, morali
nis paruošimas krašto gynybai.

Formuojant jauno žmogaus 
pasaulėžiūrą, įsitikinimus vis 
dėlto didesnis vaidmuo tenka 
mokyklai. Mums kelia nerimą 
aiškiai per menkas (nors eina 
dešimtieji Nepriklausomybės me
tai!) patriotinio auklėjimo lygis 
mūsų pagrindinėse ir vidurinėse 
mokyklose.

Patriotiniuose renginiuose, 
kurių iniciatoriais būna dvasin
giausia mūsų visuomenės dalis - 
šauliai, politiniai kaliniai, trem
tiniai, buvę partizanai - jauni
mo beveik nebūna. Pvz. jaunų 
žmonių nesimatė atidengiant 
1999 m. vasario 10 d. paminklą 
penkių žuvusių partizanų atmi
nimui Braziūkuose (Kazlų Rū
dos seniūnija, Marijampolės ra
jonas); nebuvo jų ir atidarant 
1999 m. balandžio 10 d. repre
zentacinį “Tauro” apygardos 
partizanų ir tremties muziejų 
Marijampolėje (didelis įvykis ne 
tik Marijampolės, bet ir Lietu
vos kultūriniame gyvenime įam
žinant mūsų tragišką bei hero
jišką pokario metų istoriją).

Šie 1999 m. yra Laisvės ko

BUS PASIŲSTOS 
REGISTRACIJOS 

KORTELĖS 

votojų metai (sukako 50 metų, 
kai buvo priimta visos Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavime Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio ta
rybos deklaracija, įteisinusi ko
vojančio už laisvę ir nepriklau
somybę krašto pagrindinę poli
tinę ir karinę valdžią).

Mūsų (šaulių, politinių kali
nių, tremtinių, buvusių partiza
nų) įsitikinimu, geriausias lais
vės kovotojų atminimo įamžini
mas ir svarbiausias užmojis šiais 
laisvės kovotojų metais turėtų 
būti atskiro kurso, skirto poka
rio pasipriešinimo ir tautos kan
čios istorijai, įvedimas į pagrin
dinių (X klasė) ir vidurinių mo
kyklų programas. Tai seniai pri
brendęs reikalas, nes šiai temai 
mokyklose skiriama vos viena 
kita valanda.

Kai kurių rajonų (Varėnos, 
Raseinių, Marijampolės) mo
kyklose rengiami konkursai - 
viktorinos “Lietuvos kovų ir 
kančios istorija”. Moksleiviai 
juose noriai dalyvauja, bet šie 
konkursai paliečia labai mažą 
moksleivių dalį (vieną iš kelių 
šimtų), tad patriotinio auklėji
mo problema ir toliau lieka opi.

Manome, kad atskirą tautos 
pasipriešinimo ir kančios kursą 
(neišsemiamą dvasingumo šalti
nį) geriausia dėstyti X-oje kla

JEIGU NEGAUSITE 
REGISTRACIJOS 

KORTELĖS 

Elections 
Ontario

sėje, kad jį įsisavintų ne tik 
vidurinių, bet ir pagrindinių 
mokyklų moksleiviai. Jis turėtų 
būti apskaičiuotas vieneriems 
mokslo metams (po 2 savaitines 
pamokas). Išeito kurso žinioms 
patikrinti būtinas egzaminas. 
Mokytojams istorikams turėtų 
būti rengiami kursai. Lektoriais 
galėtų būti Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro atstovai, pokario metų 
istorijos tyrinėtojai. Vadovėlis - 
Nijolės Gaškaitės “Pasipriešini
mo istorija 1944-1953 metai” 
(“Aidai, 1997). Yra pakankamai 
papildomos literatūros, skirtos 
tautos pasipriešinimui ir kančiai 
(lageriams ir trėmimams) nu
šviesti.

Mes, Kazlų Rūdos šauliai, 
š.m. vasario 10 d. pradėjome 
rinkti parašus po prašymu sei
mui, vyriausybei, švietimo mi
nisterijai įvesti laisvės kovų ir 
tautos naikinimo istoriją kaip 
itin svarbų dalyką, patriotiškai 
auklėjant jaunąją kartą.

Kviečiame visus Lietuvos 
šaulius, politinius kalinius, trem
tinius, buvusius partizanus, vi
sus pilietiškai nusiteikusius žmo
nes palaikyti šią itin svarbią ini
ciatyvą.

Algimantas Lelešius, 
Kazlų Rūdos šaulių vardu

Savaitė... Į_________________________ ■ -..-J
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kimo iš Rusijos. Įmonės gamy
ba buvo sustabdyta 16 dienų, 
prarasta 19.4 mln. litų pajamų. 
Balandžio 23 d. “LUKoil-Balti- 
ja” generalinis direktorius pa
reiškė Rusijos nepasitenkinimą 
Lietuvos sprendimu valdančiąją 
bendrovės dalį “Mažeikių naf
ta” parduoti “Williams Interna
tional”. Jo teigimu, siūlymas 
nutraukti naftos tiekimą Lietu
vai gali būti svarstomas arti
miausiu laiku

Sustiprins sienos apsauga
BNS žiniomis, Lietuvos vy

riausybė nutarė sukurti pasienio 
policijos specialiosios paskirties 
būrius, kurie priklausys VRM 
pasienio policijos departamen
tui. Jie tarnaus Vilniuje, Varė
noje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Ig
nalinoje, Lazdijuose ir Pagė
giuose. Iki š.m. liepos 1 d. Pa
sienio policijos departamentas 
įpareigotas parengti ir patvirtin
ti specialiosios paskirties būrių 
nuostatus, struktūrą, etatų sąra
šą, aprūpinimo technika bei 
specialiosomis priemonėmis 
tvarką. “Efektyvi rytinių sienų 
kontrolė yra vienas svarbiausių 
reikalavimų, Lietuvai realizuo
jant euroatlantinės integracijos 
siekius”, praneša “Lietuvos ai
das” (nr. 77).

Latvijai atiduotas sklypas
Kaip praneša ELTA, balan

džio 21 d. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje pasirašyta 
sutartis su Latvijos ambasado
riumi Eriku Sjaničiu dėl žemės 
sklypo perdavimo, kompensuo
jant už Latvijos iki 1940 m. tu
rėtą žemės sklypą Kaune. Skly
pas suteiktas šalia Latvijos am
basados Lietuvoje pastato, sta
tyto prieš kelerius metus, Čiur
lionio gatvėje. RSJ

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

http://www.electionsontario.on.ca
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SEKASI RYŠIŲ BENDROVEI
Lietuvos didžiausios ryšių 

bendrovės “Lietuvos telekomas” 
praėjusių metų patikrintas gryna
sis pelnas siekė 115 mln. litų. 
Bendrovės generalinis direktorius 
Tapio Paarma teigė, jog finansi
niai rezultatai atitiko prieš priva
tizavimą numatytą verslo planą. 
Šiemet pelnas yra 5-10% didesnis 
negu pernai. Kaip praneša EL
TA, bendrovė sieks nemažai in
vestuoti, kad Lietuvoje būtų ple
čiamas modernus telefonų skait
meninis tinklas. Iki 2002 m. skait
meninės telefono linijos sudarys 
50%, o visas tinklas turėtų būti 
skaitmeninis iki 2008 m.

DIDĖJA MĖSOS EKSPORTAS
Kaip praneša “Valstiečių 

laikraštis”, per pirmuosius tris 
š.m. mėnesius iš Lietuvos į užsie
nį buvo išvežti 1956 arkliai (per
nai - 1587), 125 karvės ir 162,200 
paukščiai (pernai - 150,000). Di
dėja ir mėsos eksportas - jautie
nos išvežta 1306 tonos (pernai - 
470 tonų), tačiau žuvies ir jos ga
minių išvežta 8476 tonos, perpus 
mažiau negu pernai. Pašarinių 
grūdų į NVS valstybes ekportuota 
3840 tonų (pernai - 80 tonų). Dėl 
įvairių priežasčių labai sumažėjo 
pieno, kefyro, grietinės ir varškės 
eksportas. Paukštienos Lietuvoje 
yra per daug. Prieš trejus metus 
eksportuota 3159 tonos “broile- 
rių”, o pernai vos 466 tonos. Per
nai buvo įvežta 10,300 tonų. Dėl 
sumažėjusios paklausos Rusijoje 
Europos sąjungos kraštai stengia
si įvežti savo paukštienos pertek
lių į Baltijos valstybes. Jose 
paukščių augintojai nebegali par
duoti savo gaminių.

AUGINS STRUČIUS
Zujūnuose, netoli Vilniaus, 

įrengtas pirmasis stručių ūkis rašo 
“Lietuvos aidas” (nr. 65). Pirmą
sias poras iš Šiaurės Airijos tarp
tautinio stručių augintojų centro 
pirko du vilniečiai. Dabar stručių 
jau yra 40; tikimasi, kad pasiseks 
verstis pardavinėjant strutieną, 
plunksnas, odą. Paukščiai yra li
goms atsparūs, nebijo tempera
tūros kraštutinumų. Jais domisi ir 
kiti Lietuvos ūkininkai. Kelių mė
nesių amžiaus jaunikliai kainuoja 
po 1000 litų.

BRANGSTA DEGALAI
“Lietuvos aido” žiniomis, ba

landžio pradžioje Lietuvos naftos 
gaminių kaina pradėjo sekti pa
saulyje vyraujančių kainų kilimą. 
Degalinėse kuro kaina padidėjo 
vidutiniškai 3 centais už litrą. De
galais prekiaujančios bendrovės 
aiškino, kad kuras pabrango “Ma
žeikių naftai” pakėlus gaminių 
kainas. “Statoil Lietuva” duome
nimis, tona “Mažeikių naftos” 
benzino pabrango vidutiniškai 32

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

GAIDYS
DALIM EXPEDITING

♦ 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.

Genei Kairienei (905) 643-3334
Priimu siuntinius antradieniais ir trečiadieniais

Petras Šturmas (Toronto raj.) 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

JAV doleriais, arba maždaug 10 
centų už litrą. Balandžio 6 d. 
“Statoil” degalinėse Vilniuje lit
ras A92 rūšies benzino kainavo 
1.98 lito, A95 - 2.08 lito, o litras 
dyzelinio kuro - 1.45 lito. Degalai 
Lietuvoje brangsta antrą kartą 
šiais metais. Kainos pirmą kartą 
pakilo vyriausybei padidinus de
galų akcizus nuo sausio 1 d.

LIKVIDUOJAMAS BANKAS
Balandžio 27 d. bankrotavu- 

sio komercinio “Sekundės” banko 
septyni nekilnojamo turto objek
tai varžybose parduoti už 200,000 
litų. Ankstesnėse varžybose buvo 
jau parduota turto už 300,000 li
tų. Banko bankrotas buvo pa
skelbtas 1994 m. gruodžio mėn. Iš 
viso indėlininkams “Sekundės” 
bankas skolingas 26 mln. litų, o fi
nansų ministerijai - 27 mln. litų, 
rašo ELTA.

NUSTATYTOS NORMOS
Vasario mėnesį Lietuvoje bu

vo priimti apribojimai dėl įveža
mų alkoholinių gėrimų. Nuvyks- 
tant per oro arba jūrų uostą, gali
ma vežtis vieną litrą stipraus gė
rimo, t.y. du pusbutelius po 0.5 
litro (arba vieną litrinį butelį) ar 
du litrus vyno ar šampano. Sausu
mos transportu, t.y. automobiliu 
ar traukiniu, galima įsivežti tik 
0.5 litro stipraus gėrimo. Kaip 
praneša “Lietuvių grįžimo į Tėvy
nę informacijos centras”, taip pa
daryta dėl masiško pigaus alkoho
lio įvežimo iš Gudijos ir Karaliau
čiaus srities.

APIE SANTYKIUS SU ŽYDAIS
Balandžio 23 d. Vilniuje So

cialdemokratų partija surengė se
minarą “Lietuvių žydų santykiai, 
istoriniai, teisiniai ir politiniai as
pektai”, praneša ELTA. Semina
ro tikslas - susidaryti poziciją, re
miantis faktais, istorine medžia
ga, specialistų pranešimais. Nag
rinėta žydų padėtis Lietuvoje ket
virtajame dešimtmetyje, tuometi
nė LKP tautinė sudėtis, pirmųjų 
sovietmečio metų valdžios struk
tūros ir žydų vaidmuo juose, lie
tuvių karinės policinės struktūros 
karo metais, žydų persekiojimas 
ir holokaustas. Pranešimus skaitė 
mokslininkai istorikai, teisininkai 
bei parlamentarai, kalbėjo Lietu
vos žydų bendruomenės atstovai. 
Seminaro medžiaga bus išleista 
atskiru leidiniu.

UŽDARYS CUKRAUS FABRIKUS
Kaip rašo “Valstiečių laikraš

tis”, firma “Danisco Sugar”, tu
rinti kontrolines akcijas “Kėdai
nių cukraus” ir “Panevėžio cuk
raus”, 49% “Marijampolės cuk
raus ir 40% “Pavenčių cukraus”, 
įvertino šių fabrikų būklę. Pagal 
parengtą veiklos planą, ateityje 
tektų investuoti tik į Kėdainių ir 
Panevėžio fabrikus, o Marijampo
lės ir Pavenčių fabrikus po kele- 
rių metų uždaryti. Marijampolės 
cukraus fabrike net šių metų der
liaus runkelius perdirbti neapsi
mokėtų. “Danisco” firmos šiems 
metams nustatyta 112,000 tonų 
cukraus gamybos kvota nebus 
mažinama. RSJ

-- o

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
D Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

• $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

(905) 271-8781
(514) 366-8259
(705) 429-2156
(905) 632-4558
(519) 773-8007

Vilniaus lietuvių jaunimo liaudies meno sambūris “Ūla” rodo savo programoje Užgavėnių papročius

Atvyksta Vilniaus jaunimo "Ūla" 
Dainos, muzikos ir tautinių šokių sambūris "Ūla" 
koncertuos Čikagoje gegužės 29-30, Toronte - birželio 5- 
6 dienomis. Amerikoje jį globos Lemonto "Spindulys", 

Kanadoje - Toronto "Gintaras"
Išeivijos ir Lietuvos jauni

mo tautinių sambūrių bendravi
mas yra bendras mūsų tautinės 
kultūros ir meno išlaikymo rei
kalas. Tas suartėjimas per šokį, 
muziką ir dainą yra maloni am- 
basadorystė Lietuvos jaunimui.

Prieš dvejus metus kilęs 
Vilniaus jaunimo sambūrio no
ras aplankyti Š. Amerikos lietu
vius rado palankų atgarsį Le
monto “Spindulio” tautinių šo
kių grupėje, kuriai vadovauja 
Rasa Poskočimienė ir Audra 
Lintakienė. “Spindulys” sutiko 
būti “Ūlos” globėju bei koncer
tų rengėju Čikagoje lietuviams 
ir amerikiečiams. Toronte jį 
globos “Gintaro” ansamblis, va
dovaujamas Juozo ir Ritos Ka- 
rasiejy.

“Ūlos” koncertai numatyti 
gegužės 29 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, gegužės 30 d. 
- Čikagos Jaunimo centre, bir
želio 5-6 d.d. - Toronte.

“Ūla” dar labai jaunas, įsis
teigęs tik prieš keletą metų, yra 
vadovaujamas labai aktyvaus tė
vų komiteto ir labai talentingos 
meno vadovės choreografės Lai
mos Kisielienės. Jis jau pagar
sėjo ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje. Ansamblis dalyvavo 
tautinių šokių festivaliuose Ven
grijoje, Vokietijoje, Prancūzijo
je ir šoko Pasaulinėje lietuvių 
dainų šventėje.

1990 m. keturmečiai vaiku
čiai pradėjo šokti Vilniaus vaikų 
tautinių šokių studijoje. Po pen- 
kerių metų studija tapo sambū

VILMA SLAVICKIENĖ ir pirmininkė AUDRA KELIAČIENĖ, 
talkinančios mokyklos renginiuose Nuotr. V. Stanevičienės

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos aktoriai, atlikę velnių šalies 
gyventojų vaidmenį. Iš kairės: mokyt. Onutė Stanevičiūtė, Kęstutis 
Kalvaitis ir Jessie Kalvaitytė Nuotr. V. Stanevičienės

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

riu ir pasivadino švariausios 
Lietuvos upės “Ūlos” ^Dzūkijo
je) vardu. Šiandien “Ūlos” an
samblyje šoka, kankliuoja ir dai
nuoja 13-15 metų amžiaus jau
nuoliai. Kas mėnuo jie koncer
tuoja Rytų Lietuvos mokyklose.

Kanklėms “Ūlos” sambūry
je vadovauja viena iškiliausių 
jaunosios kartos lietuvių kankli
ninkių Kristina Kuprytė (gimusi 
1975 m.), baigusi Lietuvos mu
zikos akademijos liaudies ins
trumentų studijas bakalaurės 
laipsniu, dabar ten siekianti ma
gistro laipsnio. Kaip kanklių so
listė, surengė koncertus Lietu
voje, Olandijoje, Belgijoje, ir 
Vokietijoje. K. Kuprytė yra'J. 
Švedo konkursų laureatė (I ir 
III vieta) ir turi dviejų valandų 
koncerto programą. Ji turi ir re
liginę (Mišioms) programą.

“Ūlos” tautiniams šokiams 
groja trys profesionalai liaudies 
instrumentų muzikantai. Kartu 
atvyksta ir penkios šokėjų ma
mos su pirmininke Daiva Be- 
rūkštiene, tvarkančia sambūrio 
gastroles ir administracinius 
reikalus.

Per visą žiemą “Ūla” rengė
si šioms gastrolėms šiapus At
lanto ir tikrai žiūrovų, jaunimo 
ir suaugusių^neapvils.

Apie “Ūlos” koncertų pro
gramą Lemonte, Čikagoje ir 
Toronte, apie bilietus bus vėliau 
smulkiau paskelbta “Drauge” ir 
“Tėviškės žiburiuose”, per radi
ją ir kitur. Bronius Juodelis

Hamilton, Ont.
TAUTYBIŲ FESTIVALIS. Ba

landžio 18 d. “Gyvataro” studentų 
grupė dalyvavo 18-ame tautybių 
festivalyje Delhi mieste. Festivalis 
prasidėjo su tautybių paradu. Daly
vavo 20 kraštų grupės. Festivalio 
paradas buvo įvestas škotų būgnų ir 
dūdmaišių “bagpipes”. Festivalis 
buvo labai smagus. Buvo įdomių 
dalykų -ukrainiečiai rodė kiaušinių 
marginimus, kiti - medžio droži
nius, krepšiukų pynimus, audimą, 
mezgimą. Parodų stalai buvo iš
puošti kraštų gaminiais. Lietuvių 
stalas buvo ypatingai gražus su gin
taro papuošalais ir lino audiniais. 
Programoje pasirodė įvairių tautų 
grupės su įvairiom programom. Per 
pertrauką buvo proga paragauti 
įdomių valgių ir pyragų, pabend
rauti su kitom tautom. “Gyvataras” 
smagiai pašoko ir pralinksmino žiū
rovus. Akompanavo orkestras “Ža
garai”. Po programos “Gyvataras” 
buvo Jono Lukšio pakviestas į gra
žų priėmimą. Jam dėkojame už 
smagiai praleistą dieną. Inf.

HAMILTONO ATEITININKAI 
užbaigs įdomius ir darbščius 98/99 
veiklos metus su Šv. Mišiomis ge
gužės 23 d., 9 v.r. Po pamaldų Jau
nimo centre vyks kavutė. Kviečia
me visus - jaunus ir vyresnius - kar
tu pabendrauti, pasikalbėti apie 
praėjusius metus ir aptarti ateinan
čių metų veiklą. Tai gera proga 
kartu pasidžiaugti prieš išsiskirstant 
vasaros atostogom. Lauksime visų!

Hamiltono ateitininkai

London, Ont.
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ gegu

žės 2 d. priėmė Marytės ir Jono Na
ruševičių dukrytė Aušra, taip pat 
Birutės ir Lino Naujokaičių jau
niausias sūnus Giedrius. Šiluvos 
Marijos parapijos šventovė atrodė 
nepaprastai iškilmingai išpuošta 
baltomis gėlėmis. Visų akys buvo 
nukreiptos į šventiškai aprengtus 
mažiukus, kada artinosi prie alto
riaus angeliškai rimties pilnais vei
dukais. Matėsi daug svečių iš aplin
kinių miestų, atvykusių padėti at
švęsti jiems taip brangią šventę, 
žengiant pirmuosius žingsnius į jau 
atsakingą gyvenimą. Mišias atnaša
vo ir tai progai pritaikytą pamokslą 
pasakė kleb. kun. K. Kaknevičius. 
Giedojo “Pašvaistė”, Jūratei Ok- 
manienei palydint vargonais. Gra
žus oras prisidėjo prie šventiškos vi
sų nuotaikos.

ATOSTOGOMS ruošiasi gam
tos mėgėjai, kas kur prie ežerų pa
žuvauti, o kiti tik taip sau nuo kas
dienybės atsipalaiduoti. E.S. Kerai, 
O. A. Švilpos ir V.V. Staškūnai yra 
numatę atostogas praleisti Lietuvoje.

VISĄ GEGUŽĖS MĖNESĮ kas 
trečiadienį 7 v.v. ir sekmadieniais 
po 11 v.r. Mišių yra kalbama arba 
giedama Šv. Mergelės Marijos lita
nija ir kitos giesmės, viktorija St.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus <

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sp

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario l_9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius. ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 
ir Collingwixxlo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę 
Salvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

JA Valstybės
Birutė Pūkelevičiūtė, rašytoja, 

režisierė, poetė, 12 metų gyvenusi 
Daytona Beach, FL, lietuvių telki
ny, kaip rašo Lietuvos spauda, nu
tarė įgyvendinti savo ilgalaikes sva
jones - grįžti į gimtąją žemę, kur 
liko, kaip pati sakė, įmintos jaunys
tės pėdos, kur perspausdinama jos 
kūryba. Š. m. kovo 18 d. j “Euro
pean” restoraną rinkosi Daytona 
Beach apylinkių lietuviai išleisti ra
šytojos į Lietuvą. Išleistuves suren
gė Lietuvių klubo valdyba, vado
vaujama Jono Daugėlos. Jis savo 
trumpu įvadiniu žodžiu pasidžiaugė 
Birutės Pūkelevičiūtės dideliu įnašu 
į šio telkinio lietuvių kultūrinį gyve
nimą. Klubo vardu su rašytoja atsi
sveikino jo vicepirm. Aniceta Ma
žeikienė, visų dalyvių pasirašytą 
sveikinimą įteikė LB valdybos vice
pirm. Algirdas Šilbajoris, o vietos 
bendruomenės vardu atsisveikino 
pirm. Birutė Kožicienė ir Vilius 
Bražėnas, visi linkėdami rašytojai 
laimės, sveikatos ir naujos kūrybos 
tėvynėje. Pabaigoje jautrų žodį tarė 
pati Birutė Pūkelevičiūtė. Ji su di
deliu dėkingumu prisiminė visus 
telkinio tautiečius, iš kurių sulauku
si tiek daug paramos ir meilės. Pri
siminė pirmuosius draugus, padėju
sius patogiai įsikurti prie gražios 
Halifax upės, netoli Atlanto - kam
pelis atitinkantis jos sielos porei
kius su geromis sąlygomis kūrybai. 
Galiausiai išsipildė rašytojos di
džioji svajonė sugrįžti į Lietuvą.

Australija
Adelaidės lietuviai jau kurį lai

ką nerimavo, kad gali būti iškeltas 
kitur jų parapijos klebonas kun. 
Juozas Petraitis, MIC. Todėl ne
kantriai laukė vizitacijai atvykstan
čio Marijonų vienuolyno generolo 
kun. Adam Boniecki, MIC. Jis, ly
dimas kunigo Mark Garrow, MIC, 
atvyko kovo 18 d. Klebonas sukvie
tė parapijos ir bendruomenės orga
nizacijų atstovus pietų. Susipažinta 
su vizitatoriumi, išreikšti žmonių 
pageidavimai. Sekmadienį, kovo 
21, Šv. Kazimiero šventovėje vyko 
pamaldos. Mišias atnašavo klebo
nas ir svečiai kunigai. Šventovė pri
sirinko pilna žmonių. Pamokslą pa
sakė Marijonų vienuolijos genero
las kun. A. Boniecki, MIC, italų 
kalba, o į anglų kalbą išvertė kun. 
M. Garrow, MIC. Per pamaldas 
giedojo parapijos choras, vadovau
jamas N. Masiulytės-Stapleton. Ma
rijonų generolas susidarė gerą įspū
dį apie lietuvius tikinčiuosius. Jis 
savo pamoksle sakė, kad pajautęs, 
jog parapija esanti gyvybinga ir su 
klebonu sudaranti vieną šeimą. 
Žmonės sulaukė, ko labai pageida
vo - klebonas kun. J. Petraitis pa
liekamas Adelaidėje. Jie iš džiaugs
mo, kaip rašoma “Tėviškės aide” 14 
nr., pirmą kartą šventovėje plojo.

Britanija
Euroatlantinės grupės vaka

rienėje Londone Lietuvai atstovavo 
ambasadorius Londone J. Paleckis, 
o Didž. Britanijos lietuvių sąjungai 
jos valdybos vicepirm. K. Tamošiū
nas ir direktorius D. Furmonavi- 
čius. Šioje vakarienėje lietuviai su
sitiko su JAV kongreso nariu C. 
Cox, palankiu Lietuvai, gyvai rėmu
siu Lietuvos nepriklausomybę, o 
dabar Lietuvos siekius tapti Šiaurės 
Atlanto sąjungos (NATO) nare. Į 
ambasadoriaus J. Paleckio tuo rei
kalu klausimą C. Cox nedvipras
miškai atsakęs, kad Lietuvos narys
tė šioje sąjungoje (NATO) tėra tik 
laiko klausimas. DBLS vicepirm. K. 
Tamošiūnas ir D. Furmonavičius, 
kalbėdamiesi su juo, iškėlė ir Kara

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

U’T' Ą T JčkM LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/lVrk KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
santaupas................................ 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................3.25%
180 dienų indėlius...................3.25%
1 m. term, indėlius..................3.75%
2 m. term, indėlius..................4.00%
3 m. term, indėlius..................4.15%
4 m. term, indėlius..................4.45%
5 m. term, indėlius..................4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................. 2.50%
1 m. ind.....................................3.75%
2 m. ind.............:...................... 4.00%
3 m. ind.....................................4.15%
4 m. ind.....................................4.45%
5 m. ind.....................................4.50% 

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

INTERAC KORTELĖ

liaučiaus krašto nusiginldavimo 
svarbą Europos saugumui bei pas
tovumui. C. Cox atsakęs, kad prieš 
keletą metų buvo pasiūlęs ir kon
gresas priėmęs rezoliuciją, reika
laujančią Rusijos armijos išvedimo 
iš Karaliaučiaus krašto. Taipgi C. 
Cox pareiškęs, kaip rašoma “Euro
pos lietuvyje” 4 nr., kad ŠAS 
(NATO) išplėtimas į Baltijos valsty
bes nekelia jokios grėsmės Rusijai.

Mančesterio D. Britanijos lie
tuvių sąjungos (DBLS) skyrius va
sario 20 d. surengė Vasario 16- 
tosios ir Kovo 11-tosios minėjimą. 
Dalyvavo vietos ir apylinkių lietu
viai. Minėjimui vadovavo DBLS 
skyriaus valdybos pirm. A. Padvois- 
kis. Jis perskaitė Lietuvos ministe- 
rio pirmininko G. Vagnoriaus svei
kinimą. Paskaitą skaitė A. Bruzgys, 
paminėdamas tautos pastangas išsi
laisvinti iš pavergėjų. Lietuvoje 
ekonominė būklė, nepaisant dar vi
sokių trūkumų, gerėjanti. Jis prita
rė kontroversinei minčiai, kad 1939 
m. reikėjo lietuviams atsiimti Vil
nių. Eilėraščius skaitė V. Bernata
vičius ir A. Padvoiskis. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Po to vyko 
vaišės ir pabendravimas.

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazija 

Huettenfelde per 40 metų yra tapu
si ir Vokietijos lietuvių kultūros 
centru. Čia, kaip ir kielcvienais me
tais, buvo pagrindinis Vasario 16-to
sios minėjimas Vokietijoje. Mišias 
Huettenfeldo katalikų šventovėje 
atnašavo Koelno arkivyskupas kard. 
Joachim Meisner su kitais septy
niais kunigais. Pamoksle kardinolas 
tėvynę palygino su medžio šaknimis 
- žmogus, neturintis tėvynės, neturi 
ir šaknų, bet kokios audros lengvai 
išverčiamas. Minėjimas vyko gim
nazijos salėje. Tarp sveikintojų bu
vo kard. J. Meisner, bundestago 
(parlamento) narys dr. M. Meister, 
Hesseno krašto parlamento narys 
R. Hunius, šio krašto finansų mi- 
nisteris K. Stanzecker, Lemperto 
miesto burmistras E. Maier, Hesse
no krašto parlamento vicepirminin
kė V. Winterstein ir kiti. Jie visi dau
giausia pažymėjo, kad kultūriniai 
mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos 
vyksta per Vasario 16-tosios gim
naziją. Todėl ir vokiečiai turi di
džiuotis šiuo lietuvių kultūriniu 
centru. Taipgi ne vienas kalbėtojas 
pažymėjo, kad gimnazijos tolimesnis 
finansavimas turįs būti užtikrintas.

Iš lietuvių pusės kalbėjo Vo
kietijos lietuvių bendruomenės val
dybos pirm. A. Šiugždinis, Lietuvos 
ambasadorius prie SAS (NATO) L. 
Linkevičius, Lietuvos ambasadorius 
prie Europos tarybos A. Taurantas, 
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
dr. Z. Namavičius, taip pat perskai- 
tydamas Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus dekretą, kuriuo apdova
notas gimnazijos direktorius A. 
Šmitas DLK Gedimino ordinu. 
Pagrindinę kalbą pasakė Lietuvos 
seimo pirmininko pavaduotojas dr. 
A. Vidžiūnas, pabrėždamas, kad 
Lietuva esanti Europoje ir Europai 
esanti reikalinga. Lietuva skubanti 
pasivyti, ką Europos sąjungos vals
tybės pasiekusios per daugelį metų. 
Lietuva nesanti tik prašytoja, bet 
turinti ko ir pasiūlyti. Meninės pro
gramos dalyje šoko, grojo ir dai
navo gimnazijos mokiniai, vado
vaujami G. Ručo ir M. Dambriū- 
naitės-Šmitienės. Po to vyko ben
dravimo vakaras, kuriame grojo žy
maus Lietuvos akordeonisto K 
Stonkaus vadovaujamas ansamblis. 
Veikė lietuviškų valgių bufetas. Iki 
vėlumos visi šoko, dainavo ir vaiši
nosi. Minėjimą aprašė nemažai Vo
kietijos dienraščių. J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo......... 7.15%
nekiln. turto 1 m........ 6.200%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

r



Lietuviškasis gyvenimas Australijoje
Pokalbis su “Mūsų pastogės” redaktoriumi BRONIUMI ŽALIU, aktyviai 
dalyvaujančiu visuomeniniame ir kultūriniame Australijos lietuvių gyvenime

Australijos lietuvių bendruo
menės spaudos sąjungos leidžiamo 
savaitraščio “Mūsų pastogės” re
daktorius BRONIUS ŽALYS gimė 
1921 m. rugsėjo 8 d. Gaigalų km., 
Šimonių valsč., Panevėžio apskr. Į 
gimnaziją dėl lėšų stokos neįstojo, - 
šiuos mokslus baigė 1964 m. Sidny
je. Jis prisidėjo prie Norvegijos ir 
Vokietijos kariams leidžiamų rank
raštinių laikraštėlių “Pašvaistė” ir 
kt. Vokietijoje 1945-47 m. dirbo 
“Mūsų vilties” redakcijoje redakto
riaus pavaduotoju ir techniniu re
daktoriumi. 1947-49 m. Belgijoje - 
angliakasys, organizavęs skautus, 
buvęs “Gimtosios šalies” dvisavaiti
nio laikraščio, kurį redagavo Pr. 
Gaida-Gaidamavičius, bendradarbis.

Apie 20 metų B. Žalys dirbo su 
skautais, 1954-1969 m. redagavo 
skautų rajono laikraštį “Pėdsekį”, 
vėliau - “Tėvynės židinį”, paskuti
niu metu tepasirodantį tiktai kartą 
per metus. Du dešimtmečius B. Ža
lys vadovavo Lietuvių katalikų kul
tūros draugijos Sidnio įsteigtam lie
tuvių archyvui, rašė eilėraščius, 
straipsnius. Paskutiniu metu - jau 8 
metus “Mūsų pastogės” redaktorius.

- Ką galite pasakyti apie sa
vo tėvus, šeimos narius ir gyveni
mą Lietuvoje?

- Tėvai - Jonas ir Konstan
cija Žaliai. Tėvas, prieš I Pasau
linį karą pardavęs 80 ha ūkį 
Erškėtynėje, nebespėjo nusi
pirkti kitos nuosavybės Kupiš
kyje, prarado pinigus, o vėliau 
nuomojo mažus ūkelius Biržų 
valsčiuje. Ten dar turiu seserį 
Stasę, kurią kas treji metai ap
lankau. Ji turi didelę šeimą - 
keturis sūnus ir tris dukras.

- Koks Jūsų kelias į Norvegi
ją, Belgiją ir Australiją?

RUBY REAL ESTATE ltd.
27 John Street (2nd Floor), Toronto (Weston), 

Ont. M9N 1J4
♦ MLS 

skelbimas
♦ Komisas 3%%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

- 1942 m. vokiečiai mane 
buvo paėmę į frontą kartu su 
lietuviškais arkliais. Nuvažiavau 
prie Ladogos ežero. Prižiūrėjo
me arklius, bet į frontą vežda- 
vome tik statybines medžiagas, 
aprangą ir maistą. Su ginklu į 
apkasus mūsų nevarė. Nors ir 
buvome apsirengę vokiškomis 
drapanomis, dirbome tik kaip 
civiliai. Kai “Štern” diviziją ru
sai sumalė, mus paleido ilges
nėm atostogom namo. Vėliau 
įsakė grįžti, bet kas čia klau
sys?.. 1944 m. liepos mėn. artėjo 
rusai. Giriose nebuvo saugu dėl 
raudonųjų partizanų. Bijojau, 
kad neatkirstų siaurojo trauki
nuko iš Biržų, kur tuo metu gy
venome, į Šiaulius. Tuosyk kaip 
tik gavau net su grasinimais 
šaukimą į vokiečių kariuomenę. 
Taigi reikėjo eiti. Liepos 24 d. 
Tauragėje buvome apvilkti 
“Luftwaffes” uniformomis ir iš
vežti Vokietijon į sugriautą Šte- 
tiną, paskui į Greifswaldą, o ru
deniop - į Norvegijos šiaurę, už 
speigračio prie geležinkelio tie
simo darbų. Pasibaigus karui, 
jau kaip DP, 1945 m. pabaigoje 
buvome grąžinti į Vokietiją - 
amerikiečių zoną - Fuldos 
miestą, kur buvo pabėgėlių sto
vykla.

Kadangi jau Norvegijoje 
prisidėjau prie rašomąja maši
nėle spausdinamos “Pašvaistės” 
ir kitų leidinėlių, buvau pakvies
tas ir čia stoti prie Fuldoje kas 
dvi savaites leidžiamo Adomo 
Vilainio-Šidlausko redaguoja
mo savaitraščio “Mūsų viltis”. 
Ten leidome ir žiniaraštį “Šian
dien”, “Tėviškės aidą”, kur 
spausdindavome amerikiečių cen
zūros neleistus straipsnius, o 
1946 m. leidome rašytojo kun. 
St. Būdavo redaguojamą litera
tūrinį žurnaliuką “Pėdsakus”, 
kurio pasirodė tik trys numeriai.

1947 m., nusibodus pusal
kaniam dirbti “Mūsų vilties” re
dakcijoje, išvažiavau Belgijon į 
anglių kasyklas. Tik čionai, nors 
ir sotūs, prošvaisčių nematėme: 
belgai iš kasyklų nenorėjo išleis
ti ir kitokio darbo nežadėjo. O 
bet to, kai buvo atstatytos vo
kiečių Ruhr’o kasyklos, darbo 

mažėjo. Tik vargais negalais po 
trijų mėnesių kalėjimo, - mat 
reikėjo atsėdėti kaip į Vokietiją 
grįžtančių angliakasių stovyklo
je, - vėl atsidūriau Vokietijoje, 
kur, DP teisių negavęs, gyvenau 
brolių Grimų mieste Hanau. 
1947 m. gale išvažiavome į 
Australiją.

- Kaip išlaikėte lietuvybę 
Australijos sąlygomis?

- Atvykusioms suaugusio 
amžiaus lietuviams išlaikyti lie
tuvybę buvo ne sunku. Turėjo
me savo spaudą, buvome pa
maldūs, būrėmės į lietuviškas 
bendruomenes, steigėme savas 
organizacijas - sporto klubus, 
skautus, ateitininkus ir kt., 
šventėme tautines ir religines 
šventes, įsiprašydavome pas 
australų katalikus į jų šventoves 
(Adelaidėje lietuviai įsigijo savo 
šventovę), kur melsdavomės lie
tuviškai. Australijoje buvo lietu
vių kunigų, kurių dabar beliko 
keli - prel. dr. Pranas Dauknys 
(Melburne), kun. J. Petraitis 
(Adelaidėje), kun. Paulius Mar- 
tūzas (ligonis), kun. Alfonsas 
Savickas (Perte), kun. Juozas 
Petrauskas, jėzuitas S. Gaidelis, 
kun. Jonas Vildžius. Steigėme 
savaitgalio lietuviškas mokyk
las. Iš pradžių atrodė, kad mūsų 
bendruomenės augs. Išėjo prie
šingai. Savaitgalio mokyklos ne
atsilaikė australiškoms. Paleng
va jaunieji - trečiosios kartos 
lietuviai suaustralėjo: pamiršo 
lietuvių kalbą. Jeigu ją ir moka, 
tai tik paviršutiniškai, gali buiti
nėmis temomis šnekėtis. Lietu
višką knygą jau mažai kas gali 
paskaityti. Kai kurie jaunieji, 
nors ir nemoka lietuviškai, save 
vis dar tebelaiko lietuviais, lan
ko Lietuvą, nesišalina nuo lietu
viškų bendruomenių ir jos darbų.

- Kokius darbus dirbote 
Australijoje? Ar ryškiai jautėte 
savo kaip lietuvio tremtinio, disk
riminaciją iš vietinių gyventojų?

- Atvykusieji dvejus metus 
turėjo dirbti ten, kur buvo pa
skirti australų darbo įstaigų. 
Tokios sutartys buvo pasirašy
tos prieš atvykimą. Nepaisant į

Velionis STASYS MINEIKA Cape Cod’o lietuvių renginyje 1998 m. 
buvo pagerbtas apylinkės pirmininkės REGINOS PETRUTIENĖS 
prisegama gėle Nuotr. Alf. Petručio

atvažiavusiojo išsilavinimą, pro
fesiją, vieni dirbo bene patį sun
kiausią darbą - kirto cukraš- 
vendres, kiti plušo ligoninėse, 
fabrikuose, tiesė kelius ir kt. 
Dažniausiai būdavo toks dar
bas, kurio nenorėdavo vietiniai. 
Gydytojai neretai dirbo ligoni
nėse valytojais, o kai kurie dir
bo pagal specialybę, sakysime, 
Papua - Naujojoje Gvinėjoje, 
kurią anuomet valdė Australija. 
Po dvejų metų darbo galėjai ieš
kotis kur norėjai, tik gydytojai 
australiškuose universitetuose 
turėjo perlaikyti egzaminus.

Iš vietinių gyventojų didelės 
diskriminacijos nejutome. Nors, 
tiesa, mums priekaištaudavo, 
kad nekalbame angliškai. Ko
munistinių organizacijų nariai 
mus laikė vokiečių bendradar
biais. Vėliau, kai Australijon at
garmėjo nemažai iš Azijos šalių, 
mus jau ėmė laikyti savais.

- Kokias pareigas ėjote Aust
ralijos įstaigose?

- Australiškų įstaigų slenks
tį peržengiau negreit. Pirmuo
sius dvejus metus dirbau pro
vincijos viešbutyje, kur tokie pa
bėgėliai buvome net keturu mu
du su žmona ir du latviai. Žmo
na tvarkė kambarius, aš - darži
ninkas ir traktorininkas. Latvis 
pagelbėjo viešbučio bare, melžė 
karves, o jo žmona padavėja - 
aptarnaudavo svečius. Mat ji 
vienintelė mokėjo angliškai. 
Apie 1960 m. pradėjau lankyti 
vakarinę australų* gimnaziją. Ją 
baigęs per dvejus metus, stojau 

į pašto mokyklą. Paskutiniuo
sius savo 20 amžiaus metus dir
bau telekomunikacijoje ir jau 
buvau VI kategorijos valdinin
kas. Taigi šioks toks virši
ninkas...

- Kaip prasidėjo žurnalistinė 
Jūsų veikla?

- Nuo pat mažumės, - net 
pats to nesuprasdamas, - domė
jausi žurnalistika. Penkiolikme
tis pradėjau rašinėti į “Jaunąjį 
ūkininką”. Pats “leidau” drau
gams laikraštėlius ir turėjome 
savo “paauglių” organizaciją. 
Rimčiau į žurnalistinį darbą įsi
jungiau Vokietijoje, o toliau su 
lietuviška spauda bičiulystė ne
nutrūko visą gyvenimą.

- Kaip įsijungėte į platesnį 
visuomeninį lietuvių išeivijos 
darbą?

- Sidnyje iš pat pradžių 
bendravau su skautais, buvau jų 
vadovu, dalyvavau įvairiuose 
lietuvių bendruomenės komite
tuose, daugiausia ten, kur kas 
nors buvo susiję su literatūra. 
Priklausiau vietos literatų būre
liui - “Plunksnos” klubui, “Skau
tų židiniui”, suorganizavau ne
mažai literatūros vakarų, savo 
kūrybą pats ne kartą skaičiau...

- Ar daug išspausdinote eilė
raščių užsienyje?

- Eilėraščių pilnas stalčius, 
bet išleidau tiktai rinkinį “Apie 
žmones, žemę ir vėjus” (1983),

(Nukelta j 6-tą psl.)
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Rado poilsį Amerikos žemėje
A.a. Stasys. Mineika, pedagogas, visuomenininkas, 

savanoris karys, sulaukęs beveik 95 metų

ALFONSAS PETRUTIS

Cape Cod’o lietuviai 1999 
m. balandžio 19 d. į vietos kapi
naites palydėjo savo ilgametį 
gyventoją, buvusį mokytoją, LB 
Cape Cod’o apylinkės vieną 
steigėjų, žemaitį Stasį Mineiką. 
Velionis rudenį būtų atšventęs 
savo 95-sius gyvenimo metus. 
Mirė Putname, CT, Matulaičio 
vardo slaugos namuose.

Per atsisveikinimą laidotu
vių namuose Hyannis mieste 
apylinkės pirmininkė Reg. Pet
rulienė išreiškė gilią užuojautą 
velionies artimiesiems ir pa
kvietė apylinkės narį inž. Joną 
Vasį, buvusį velionies mokinį, 
tarti atsisveikinimo žodį.

Velionis buvo didžiai nusi
pelnęs Lietuvai asmuo. Būda
mas 18 m. amžiaus, 1923 m. sa
vanoriu išėjo vaduoti Klaipė
dos. Lietuva, iškentėjusi ilgą ca
rinės Rusijos okupaciją, Vasio 
žodžiais, buvo beveik beraščių 
tauta. Reikėjo kelti žmonių išsi
lavinimą. Todėl skubos keliu 
buvo steigiamos mokyklos, mo
kytojų seminarijos. Atsiliepda
mas į visuomenės raginimus, 
Stasys Mineika įstojo į Telšių 
mokytojų seminariją. Tapęs 
mokytoju, o vėliau Luokės pra
džios mokyklos vedėju, Mineika 
visomis savo fizinėrriis ir dvasi
nėmis galiomis kibo į mokymo- 
švietimo darbą. Šias jo pastan
gas nutraukė dvi okupacijos. 
1944 metais Mineika pasitraukė 
į Vakarus, kai Raudonoji armija 
antrą kartą žygiavo į Lietuvą.

A.a. Stasys Mineika, kaip 
savanoris karys, nors tam nebu
vo pasiruošęs - ir kaip uolus, 
darbštus pedagogas, nusipelnė 
mūsų visų pagarbos ir meilės. 
Jis neina į kapus be likusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs - 
baigė savo atsisveikinimą kalbė
tojas.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Stasys Mineika taip pat buvo 
aktyvus visuomenės veikėjas, 

priklausė Lietuvos Šaulių sąjun
gai ir buvo Luokės būrio vadas.

Europoje pasibaigus Antra
jam pasauliniam karui, Mineika 
su žmona “Liuse” (Elena Pla- 
tustaite) nebegrįžo iš Vokietijos 
į sovietinę Lietuvą, pasirinko iš
eivių gyvenimą. 1948 m. atvyko 
Amerikon ir čia įsikūrė. Jau 
pensininko dienas leisdamas 
Cape Cod’e, Mineika nepamir
šo vergovėje vargstančios Lietu
vos. Jis ir keli kiti susipratę lie
tuviai įsteigė Lietuvių bendruo
menės Cape Cod’e apylinkę, 
kurioje jis veikė ligi pat mirties. 
Kai 1990 m. kovo 11d. atėjo iš 
Vilniaus džiugi naujiena, kad 
Lietuva pagaliau nusikratė so
vietinio jungo, Mineika su žmo
na net kelis kartus lankė Lietu
vą, veždami tenai nemažas su
mas pinigų, savo ir kitų suauko
tas, šelpti tautiečiams bei pa
remti tautinėms, religinėms or
ganizacijoms, kurios skaudžiau
siai nukentėjo sovietinės okupa
cijos metais.

Balandžio 19 d., po geduli
nių Mišių vietos šventovėje 
Centerville, kuri yra lyg neofi
ciali lietuvių parapija, karstas su 
žemiškais Mineikos palaikais 
amžinam poilsiui buvo nuga
bentas į netoliese esančias Sv. 
Pranciškaus Ksavero kapinaites 
ir palaidotas šalia anksčiau mi
rusios žmonos. Apie keturias
dešimt giminaičių, buvusių 
draugų, pažįstamų prie kapo 
duobės, po kunigo maldų sugie
dojo po vieną posmą “Marija, 
Marija” ir “Lietuva brangi”.

Laidotuvėmis rūpinosi jo gi
minaičiai Bronė ir Jonas Zda
niai - apylinkės nariai ir uolūs 
veikėjai. Liko sesuo Bronė Ju- 
cėnienė, Centerville, Cape Cod, 
ir kiti giminaičiai Amerikoje ir 
Kanadoje.

Vietoje gėlių a.a. Stasio Mi
neikos atminimui suaukota apie 
$1000, kurie persiųsti Lietuvos 
vaikų globos fondui.

You have the
freedom to choose

F/NNFJ/R
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Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
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Lietuviškasis gyvenimas...
(Atkelta iš 5-to psl.)

o po dvejų metų 30 egz. tiražu 
1944-84 m. eilėraščių, netilpu
sių pirmoje knygoje, rinkinį, pa
vadintą “Laiko pėdomis” (228 
psl.). Mano eilėraščiai spaus
dinti įvairiuose rinkiniuose: 
“Australijos lietuvių metrašty
je” (1961), “Plunksnoje ir žody
je” (1966), “Terra Australis” 
(1972), “Tretieji vainikai” 1975), 
“Po Pietų Kryžiumi” (1990). 
Nemažai jų spausdinta periodi
koje: “Mūsų pastogėje”, “Skau
tų aide”, “Mūsų vytyje” ir kituo
se skautų leidiniuose.

- Kokios Jūsų straipsnių ir 
eilėraščių dažnesnės temos?

- Daugiausia bendruomeni
nio gyvenimo aktualijos, ypač 
skautiškojo, sudaro mano eilė
raščių turinį. Temos - Tėvynės 
prisiminimai australiškoje ap
linkoje ir kiti širdies “virptelėji
mai”...

- Kaip Jums sekasi su lietu
viškom organizacijom?

- Kaip minėjau, mano gyve
nimas daugiausia susijęs su lie
tuvių spauda - periodika, su 
skautiškuoju jaunimu. Mat ne
trumpai priklausiau Lietuvių ka
talikų kultūros draugijai. Anuo
met, kai dirbau su lietuviškomis 
organizacijomis, daug darbo 
įdėjau, todėl vaisiai neblogi. Bet 
dabar, atsigręžus po 77 metų, 

Amerikos kongreso narys JOHN SHIMKUS kalba Amerikos baltiečių 
laisvės lygos konferencijoje Los Angeles mieste 1999.III.20

Nuotr. A. Jerumanio

tie vaisiai iš tiesų - ne kokie! 
Nepajėgėme išlaikyti savo jau
nimo: jaunimas siekęs mokslo, 
įprato ne tik į anglų kalbą, bet 
ir vietinį gyvenimo būdą. Anks
čiau lietuviškų organizacijų bu
vo daug, jos klestėjo. Dabar jų 
veikla po truputį mąžta, - sens
tame.

- Kaip vertinate dabartinę 
Australijos lietuvių kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą?

- Australijos lietuvių veikla 
kasmet silpsta. Jos darbuotojų 
iš lengvo mąžta. Prisidėjo ir at
gauta Tėvynės laisvė. Lyg paju
tome, kad, atgavus laisvę, mes 
jau ne taip ir reikalingi. Soviet
mečiu gimtajame krašte susida
riusias kultūros spragas mėgi
nome patys kaišioti, o dabar jau 
patys iš Lietuvos susilaukiame 
pagalbos. Tiktai niekaip negali
me peržengti mūsų amžiaus 
slenksčio ir tų, atvirai tariant, 
pasiutusių atstumų. Todėl po 
metų kitų mūsų visuomeninis- 
kultūrinis gyvenimas, galutinai 
pasitraukus vyresniajai kartai, iš 
pagrindų keisis. Turės ateiti ki
ta karta; kuri atsineš savus rei
kalavimus ir, vienas Dievas teži
no, kokį veikimo būdą.

- Kaip vertinate lietuvių 
skautų darbuotę, kurios labui 
daug skyrėte jėgų ir laiko?
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- Skautai mūsuose išliko iki 
šiol. Jų turime Adelaidėje, Kan
beroje, Džylonge, Melburne, 
Sidnyje, o anksčiau dar buvo jų 
ir kitur. Skautų organizacija, 
besiremianti šūkiu “Dievui, tė
vynei ir artimui”, nors vadovau
jasi tais pačiais principais, bet 
jau veržiasi anglų k. Todėl ma
nau, kad skautiškasis auklėji
mas, nors ir praradęs lietuvių 
kalbą, padės jiems išlikti lietu
viais.

- Kokie “Mūsų pastogės” 
džiaugsmai ir rūpesčiai?

- “Mūsų pastogė” šių metų 
pradžioje užbaigė savo veiklos 
penkiasdešimtmetį (netrukus 
minėsime šią sukaktį). Nors ir 
sumažėjusiu tiražu, vis dar kas 
savaitę lanko tautiečius. Jos 
puslapius daugiausia užpildo 
patys Australijos lietuviai, nors 
talkininkų iš kitur irgi netrūks
ta. Senoji karta mąžta, o jaunoji 
nebepajėgia skaityti laikraščio. 
Paskutiniajame bendruomenės 
suvažiavime 1998 m. pasigirdo 
pageidavimų, kad bent dalis 
mūsų tiražo būtų spausdinama 
angliškai. Kai nedaug prenume
ratorių, sunkiau su lėšomis. Iš 
prenumeratos surenkami ne visi 
laikraščio leidybai reikalingi pi
nigai. Nors Lietuvos reikalams 
Australijos lietuviai paaukojo 
milijonus, tačiau savosios spau
dos labui - mažai! O be lėšų 
laikraščio neišleisi. Todėl suka
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mės kaip išmanome...
- Kokie Jūsų saitai su Lie

tuva?
- Tėvynėje abu su žmona 

svečiavomės triskart. Mudviejų 
ryšiai su tėvų žeme - labai tvirti. 
Viena - ji mums brangi kaip 
gimtoji ir protėvių žemė, o ant
ra - ten daug artimųjų, šeimos 
narių. Jei spėsime, - ketiname 
grįžti. Mano visuomeniniai sai
tai su Tėvyne daugiausia “po
pieriniai” - esame užmezgę ry
šius su Kauno Maironio muzie
jumi, Vilniaus Mažvydo ir Ku
piškio bibliotekomis. Beveik visi 
pageidauja australiškų leidinių...

- Kaip žvelgiate lietuvio, gy
venančio Australijoje, akimis į 
tenykščius lietuvius, Lietuvą ir vi
są lietuvių išeiviją, jos sunkumus 
ir ateitį XXI amžiaus akistatoje?

- Iš Lietuvoje buvusių ir per 
spaudą girdžiu, kad lietuviai Tė
vynėje labai pasikeitę, ne tokie 
draugiški ir t.t. Galbūti tatai ne 
iš gero gyvenimo!? Gal tie 50 
okupacijos metų vienokiu ar ki
tokiu būdu dar tebeatsiliepia. 
Nesu nei ekonomistas, nei geo
politikas, todėl sunku ką nors 
pasakyti apie ateitį, ypač jei bus 
įstota į Europos sąjungą. Mano 
supratimu, Lietuvai ateinantis 
dešimtmetis bus nelengvas. Rei
kės derintis prie naujų sąlygų. 
Duok, Dieve, kad mūsų politi
kai būtų protingi ir... sąžiningi 
žmonės!

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ, 

Sidney

Taip rašė Lenkijos atstovas
Artėja 60 metų Antrojo pasaulinio karo sukaktis. Tai karas, kuris 
sudrebino pasaulį, ypač Europą, ir palaidojo Lietuvos nepriklausomybę. 
Apie jo pradžią savo atsiminimus yra parašęs tuometinis karinis Lenkijos 

atstovas Lietuvoje. Juose atsispindi ir Lietuvos rūpesčiai
KAZYS BARONAS, Vokietija

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Rugsėjo 8 d. Trys dienos - 

jokio ryšio su štabu. Kauno paš
tas priima telegramas, tačiau 
perduoda jas tik į Vilnių. Lenki
jos pasiuntinybė taip pat neturi 
jokio ryšio su Lenkijos užs. rei
kalų ministerija. Vilniaus vaiva
dija mums pranešė, kad ir ji ne
turi jokio ryšio su Varšuva. 
Lenkijos vyriausybė nesustojo 
Liubline, kadangi miestas buvo 
bombarduotas dar prieš atvyks
tant evakuaciniams ministerijų 
vagonams. Nežinome, kur vy
riausybė išvyko, kur ji laikinai 
sustos. Neturime jokių žinių, iš
skyrus Varšuvos II ir Vilniaus 
radijo pranešimus, kad Lenkijo
je yra labai didelis pasimetimas, 
Varšuva paskelbta tvirtove. Ap
link miestą gyventojai stato 
įtvirtinimus, norėdami sulaikyti 
vokiečių šarvuočiu įsiveržimą. 
Varšuvos gynimo vadu paskir
tas gen. Valerijonas Čumo, buv. 
V pėstininkų divizijos vadas ir 
paskutinis KOP (Pasienio ap
saugos korpas, K.B.) vadas.

Rugsėjo 9 d. Si diena vėl 
mums atnešė kritiškas valandas. 
Nustojo veikus Varšuvos I radi
jo stotis. Jau dešimtą dieną ko
vojame vieni su didesne vokie
čių persvara, didvyriškai, nors 
netvarkingai. Susidariau įspūdį, 
kad buvome užklupti netikėtai 
sprogusio karo.

Sovietinė Rusija mobilizuo
ja savo jėgas, telkdama jas Len
kijos pasienyje. Tą žinią gavau 
iš trijų šaltinių: karinio Latvijos 
atstovo Kaune pik. Deglavs, es
to pik. Radny ir pik. Dulksnio 
(pik. K. Dulksnys, Lietuvos gen. 
štabo virš., K.B.). Telkiamos jė
gos prieš mus, ar tik apsauga 
nuo galimo vokiečių įžygiavi- 
mo? Stengiuosi tą žinią perduo
ti Vilniui. Gal jis turi kokį nors 
ryšį su štabu? Perduodu tą pra
nešimą taip pat Pichon’ui. Ko
vos vyksta Varšuvos priemies
čiuose. Vakar Varšuva atmušė 
vokiečių šarvuotos divizijos 
puolimą. Vėl veikia Varšuvos 
II-ji radijo stotis. Gavau žinią, 
kad Klaipėdoje jokių lietuviška 
uniforma apsirengusių karių nėra.

Netiesa, kad gen. St. Rašti
kis, pašauktas Hitlerio Vilniaus 
klausimu, vyko į Karaliaučių. 
Taip pat kalbama, kad jauni ka
rininkai žadėjo vykti pas prez.
A. Smetoną su prašymu atimti 
iš mūsų Vilnių, tačiau buvo su
laikyti vyresnių karininkų, kurie 
protingai išaiškino jiems, kad 
šiandieną ne laikas žygiuoti į 
Vilnių, kai Lenkija sunkiai ko
voja su Vokietija.

Rugsėjo 12 d. Sovietinė Ru
sija telkia savo jėgas vakariniam 
pasienyje. D. Britanijos politi
nės sferos nemano, kad jos yra 
nukreiptos prieš Lenkiją. Da
bartinėje būklėje taip jau yra, 
nes visas jėgas metėme į vakarų 
frontą. Rytai yra visiškai be ap
saugos. Lietuva paskelbė dalinę 
mobilizaciją. Atrodo, norima 
sudaryti IV pėstininkų pulką. 
Kaune paruoštas miesto eva
kuacijos planas. Šiandieninė lie
tuvių spauda išspausdino labai 
daug Lenkijai palankių straipsnių.

Rugsėjo 14 d. Vakar buvo
me Vilniuje. Stefa (pik. L.M. 
žmona, K.B.) vežė galionus jo
do, tvarstomosios medžiagos, 
pagalves, baltinius ir kt. Be to, ji 
norėjo aplankyti motiną. Tuo 
tarpu aš norėjau susiekti su gen. 
štabu, sužinoti bendrą Lenkijos 
padėtį. Deja, nusivyliau, nes 
Vilnius visiškai atkirstas, be jo
kių žinių ir ryšio, panašiai kaip 
ir mes Kaune. Maršalo štabas 
yra Vlodzimicže (Voluinė, K.
B. ), o prieš keletą dienų buvo 
Brastoje. Vyriausybė esanti Kše- 
mience (Lenkijos pietuose, ne
toli Rumunijos sienos, K.B.), 
tačiau ar tai tikra, niekas nega
lėjo pasakyti. Tai, ką sužinojau 
ir savo akimis pamačiau, turiu 
pasakyti, kad mūsų padėtis yra 
beviltiška. Man pranešė, kad vi
sos Gardino, Vilniaus rajone 
esančio jėgos gavo įsakymą pa
sitraukti į vakarinę Mažosios 
Lenkijos dalį, prie Dnicstro, 
Bystšyce ir Pokucic. Juk tai ne: 
įmanoma. Beveik tūkstantis ki
lometrų pėsčiomis.

Tiesiai nuvykau į Vilniaus 
vaivadiją. Pataikiau į vaivados 
Maruševskio sušauktą posėdį su 
Vilniaus įgulos karinių dalinių 
vadais. Svarstomas buvo klausi
mas: kokių reikia imtis apsigy
nimo priemonių Lietuvai puo
lant Vilnių. Vilniaus puolimas 

buvo laikomas didžiausiu pavo
jum. Kategoriškai nuraminau jų 
baimę, tvirtindamas, kad dabar
tinėje padėtyje Lietuva neturi 
tikslo mums smeigti peilį į pečius.

Mano teigimas buvo aiškiai 
priimtas su nepasitikėjimu. Pa
prašiau žinių apie bendrą Len
kijos padėtį. Vaivada Maruševs- 
ki visų akivaizdoje pareiškė, kad 
mūsų padėtis beviltiška, kad 
greičiausia neišvengsime visos 
Lenkijos okupacijos, tačiau tai 
nesanti karo pabaiga. Karas bū
siąs tęsiamas vakarinių galybių 
iki galutinės pergalės.

Pačiame Vilniuje buvo aiš
kiai matomas karo stovis. Labai 
sunki būklė. Pastebimi aprūpi
nimo sunkumai. Greitai pri
trūks anglies ir naftos. Duona 
parduodama pagal korteles. Il
gos gyventojų eilės prie kepyk
lų. Kai kurios krautuvės nelabai 
noriai parduoda. Gal tik už 
skambančią caro laikų auksinę 
ar sidabrinę monetą. Vilnius vi
siškai be kariuomenės. Keli 
silpnai ginkluoti KOP batalio
nai bei keli batalionai I legiono 
pulko, sudaryto iš pašauktųjų 
atsarginių, tačiau be jokių gink
lų. Vilnius negalėjo gintis puo
lant vokiečiams, negalėtų jis 
priešintis ir lietuviams, jeigu jie 
susigundytų jį pulti.

Rašau išgirdęs susibarusią 
būklę iš pik. Maruševskio bei 
ten susirinkusių vyresnių Vil
niaus įgulos dalinių vadų. Ap
lankiau ir Il-ro štabo sk. Radau 
ten prislėgtą nuotaiką, tragiškų 
visuotinės maišaties vaizdų ir 
kartu visišką nusivylimą. Ypač 
nemalonus ir skaudus buvo ryž
to netekimas, ryškėjo abejonės 
dėl tolimesnės kovos bei visiško 
pralaimėjimo nuotaika. Ir II-as 
štabas neturi ryšio, negauna jo
kių nurodymų. Vilnius yra už
mirštas ir paliktas savo likimui”

Iš Vilniaus pik. L.M. išvyko 
vėlų vakarą, laimingai pasiekė 
Lietuvos sieną. Lietuvos puska
rininkis plačiu šypsniu užant
spaudavo pasą ir lietuviškai pa
sakė: “Ponas grįžtate pas mus. 
Dabar Kaune saugiau kaip Vil
niuje”.

“Važiuodamas į Vilnių ir 
grįždamas iš jo galėjau įsitikinti, 
kad gen. St. Raštikis dėl Vil
niaus šventai laiko savo žodį. 
Priešingai kursuojančioms pas
kaloms, net ir mūsų karinėse 
sferose, kad Lietuvoje viskas 
paruošta žygiui į Vilnių, kad 
pik. Saladžius bus lietuvišku 
Zeligovskiu ir kad pasienyje su
telktos didelės lietuvių pajėgos. 
Visa tai neturėjo jokio pagrin
do. Priešingai. lietuvių pasienio 
tarnyba man atrodė net mažes
nėj...)

Rugsėjo 15 d. Šiandieną su 
min. Charvatu aptarėme even
tualų Lenkijos pasiuntinybės 
evakuacijos planą, jeigu Vokie
tija užimtų Lietuvą. Nutarėme, 
kad visa pasiuntinybė per Rygą, 
Taliną ir Helsinkį vyks į Švediją, 
o aš kaip kariškis - Prancūzijon 
j formuojamus lenkų dalinius.

Min. Charvat, pakviestas 
Vilniaus vaivados, išvyko į Vil
nių. Mat reikia išvežti tam tikrą 
pinigų sumą, svetimą valiutą, 
auksą, pavestą Maruševskio dis- 
pozijai ir valstybinio Lenkijos 
banko Vilniaus sk. (Rugsėjo 18 
d. rytą Raudonoji armija užėmė 
Vilnių. Tuoj pat prie banko 
pagrindinių durų stovėjo du 
mongoliškos išvaizdos kariai, 
kasa buvo tuščia. K.B.)

Rugsėjo 17 d. Šiandieną, 4 
v.r. gavau iš Vilniaus praneši
mą, kad Sovietų Rusija, be jo
kio karo paskelbimo, peržengė 
Lenkijos sieną. Ką tai reiškia? 
Bendradarbiavimas su vokie
čiais ar apsaugojimas savų sie
nų? Paskutiniai politiniai Rusi
jos ėjimai rodo, kad ji numato 
atimti iš Lenkijos vakarinę Gu
diją ir Vakarinę Ukrainą. Tai 
jau bus naujas, iš eilės ketvirtas 
Žečpospolitos padalinimas, įvyk
dytas tų pačių grobikų-galiūnų.

(...) Per Vilnių ir Suvalkus 
nuo žygiuojančių bolševikų pra
sideda tikras egzodas - bėgimas 
iš Lenkijos. Bet, ar mes, Lenki
jos pasiuntinybė, pajėgsime iš 
čia pasitraukti? Esame palikti 
savo likimui, nes vyriausybė ir 
visas štabas paliko Lenkiją.

13 v. sudeginau visas bylas, 
palikdamas tik šifrą. Mūsų pa
siuntinybė ruošiasi likvidacijai. 
Lietuva paskelbė mobilizaciją. 
Lietuvos vyriausybės paskelbto
je deklaracijoje rašoma, kad jos 
tikslas yra ir toliau išlaikyti ne

utralumą. Į Vilnių lietuviai ne
žygiuos. Tad gen. Raštikio ir 
gen. Černiaus užtikrinimai pil
nai išlaikyti. Lietuviai pasirodė 
kaip garbinga ir riteriška tauta. 
Nenori jie “pribaigti” sunkiai 
sužeistos Lenkijos . (...)

Užėmus Sov. S-gai Vilnių, 
aiškėja Lietuvos padėtis. “Lie
tuvos aide” pasirodė trumpa ži
nutė, primenanti 1920 m. liepos 
mėn. sutartį (...) 12 vai. 45 min. 
man skambino pik. Dulksnys, 
pranešdamas, kad Lenkijos da
liniai peržengė Lietuvos sieną. 
Taip pat autovežimiais j Kauną 
atvyko grupė lenkų karininkų, 
policijos ir apie 50-60 eilinių. 
Nuvažiavau su kar. Pranckoniu 
Į Petrašiūnus, kur pasimačiau su 
mūsų karininkais.

Lietuvos vyriausybė labai 
palankiai priėmė internuotus. 
Karininkai bus patalpinti Ku
lautuvoje. Kaip lenkų įgulos ko
mendantas Kaune daviau tam 
tikrus nurodymus pik. Šmitui, 
prašydamas kartu palaikyti 
drausmę.

Rugsėjo 22 d. Buvau inter
nuotų stovykloje. Lydėjo mane 
gerai lenkiškai kalbantis karin. 
Pranckonis aiškiu Vilniaus ak
centu (jis ir žmona gimę lenkų 
okupuotame Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskr., K.B.).

Blogiausia, kad Kulautuva 
yra vasarvietė. Jos namuose nė
ra krosnių. O čia pat artinasi 
žiema. Mūsų karininkai gyveno 
gan patogiai. Turi savo kaziną 
su lietuviška tarnyba. Maitina 
palyginus neblogai. Karininkų 
nuotaika labai bloga. Visi jie 
nori vykti į Prancūziją. Pasiro
do, Lietuvoje yra jau 2,500 kari
ninkų ir puskarininkių.

(...) Taigi spalio 10 d. visi 
palikome Kauną. Į min. Char- 
vato pareiškimą Vilniaus klausi
mu Lietuvos vyriausybė atsakė, 
kad Vilnius yra integralinė Lie
tuvos dalis. Neatsisveikino su 
mumis nei Lietuvos vyriausybė, 
nei Lietuvos kariuomenė”.

P.S. Vermachto štabe dirbo 
graži sekretorė. Ji įsimylėjo j 
Lenkijos karinį atstovą Berlyne 
ir perdavė jam visus prašomus 
Vokietijos puolimo planus. 
Lenkija ir Vakarų kraštai palai
kė tuos planus klastote ir nepa
sinaudojo jais. Pasirodė, kad 
planai buvo tikri. Vokietė buvo 
sušaudyta, nes tai sužinojo karo 
metu Vokietijos kontržvalgyba 
(skaičiau vokiškame žurnale).

Lenkijos karinis atstovas Lietuvo
je 1938-1939m. pik. LEON MIT- 
KIEWICZ, parašęs savo atsiminimus

Lenkijos karinio atstovo Lietu
voje atsiminimų knygos viršelis. 
Knyga išleista Britanijos I .undo
ne 1968 m.

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
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Akvarelinė poezija
A. Veščiūnaitės “Medžiai ryto laisvėj”
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GI KULTORNĖJE VEIKLOJE
ALĖ RŪTA

Laiminga poetė Aldona Veš
čiūnaitė, kad jos knygą išleido 
Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas. Spaudos darbas 
atliktas gražiai. Knygos viršelio 
bei skyrių iliustracijos (Viktoro 
Simankevičiaus) tikrai poetiš
kos bei abstrakčiai prasmingos. 
Pavyzdžiui, paskutinio skyriaus 
piešinys (“Nesibaigia medžių 
kalbėjimas”) - lyg nesibaigian
čių minčių vaizdai: šakų, šakelių 
raizginys, įrėmintas apskritimu 
(uždarumu). Visi piešiniai este
tiški, įdomūs.

Knygos turinys? - Daugu
moj nežinau apie ką, bet juntu - 
kaip.., Turinys miglotas, bet 
forma estetiška.

Tai poetės labai individua
lus pasaulis, kurį ji lyg nenoriai 
atskleidžia. Poetės žvilgsnis į ki
tų kūrinius ir į aplinką - gamtą 
ir daiktus - išsakytas laisvai, be 
rimų, ritmo varžtų, be kalbinių 
ženklų. Išsisakydama Veščiū
naitė savas mintis ir vaizdus lyg 
tapo - spalvingai, akvareliškai.

Aldona Veščiūnaitė (g. 1923) 
jau daug metų gyvena Australi
joje, atrodo, visą laiką kūrybi

Dailininkė Regina Gudelienė
Jos dailės darbų paroda - š.m. gegužės 30 dieną Anapilio 

parodų salėje Mississaugoje
Dailininkė Regina Narakai- 

tė-Gudelienė yra gerai ir plačiai 
žinoma Ontario Sarnijos mieste 
ir apylinkėje, kur ji yra turėjusi 
daug savo vienos ir bendrai su 
kitais dailininkais parodų. Jos 
paveikslai yra nuolat rodomi 
įvairiose meno galerijose Onta
rio ir Mičigano srityse.

Meno konkursuose Ameri
koje ir Kanadoje Reginos kūri
niai yra laimėję daug pirmau
jančių vietų ir svarbių pripažini
mų. Įvairiems labdarybės tiks
lams Regina yra dovanojusi visą 
eilę savo kūrinių.

Pilnai įsijungus į Sarnijos 
meninį gyenimą, ji darbuojasi ir 
kaip dėstytoja Lambton’o mo
kyklų sistemoje ir Lambton 
College, Samia.

Gimusi Kaune, Regina Na- 
rakaitė-Gudelienė Lietuvą pali
ko dar maža mergaitė, o išsila
vinimą įsigijo Kanados Londo
ne. Nors ir tapus gailestingąja 
seserim, ji visada domėjosi dai
le, tęsdama meno studijas 
Lambton College, Ont., ir Sum
mit School of Art, New Jersey, 
USA, kur ji studijavo tapybą ir 
skulptūrą. Be to, ji lavinosi pas 
garsius Š. Amerikos dailininkus 
- Jack Reid, Barbara Nechis, 
Katherine Liu, Don Andrews, 
Carole Barnes, Tony Only ir kt.

Daugiausia ji vartoja vande
ninius dažus, bet ypač paskuti
niuoju metu pradėjo maišyti 
įvairias tapybos medžiagas. 
Skulptūrų medžiaga būna ak- 

Dailininkė REGINA NARAKAITĖ-GUDELIENĖ, “Rudens spindėjimas”

1.
Mačiau Tave su rūtom ant galvos, 
Lino akelėm mirksinčią šiltai. 
Matau dabar, o žeme Lietuvos, 
Kiek daug, kiek daug Tu šiandien netekai...

Menu Tave išgąsdintą gaisrų
Ir pokario krauju pasruvusią.
Kartu tą taurę kartėlio geriu,
Gal pamatysiu vėl kaip buvusią

Su džiaugsmo ašara, širdies daina, 
Kai apglėbėme šiluma delnų... 
Juk Tu palaužta nevilties, liūdna.

Tavo išniekinta žeme einu.

2.
Tu - Motina su drobine skara 
Gini apglėbusi Vilties liepsnelę.
Tvirtai žinai - to džiaugsmo jau nėra, 
Kuris minias į saulės šviesą kelia.

Nėra! Kas pasakys, ar bus kada, 
Kai vėl vieningai susiimsim rankom? 
Nesrūva kraujas, bet kokia žaizda 
Tau, mano Lietuva, klestėti kenkia.

Kiek dirvonuoja apleistų laukų,

Janinina Štrimaitienė-Marcinkevičienė, Kazlų Rūda

niame nerime. Europoje baigusi 
meno studijas (Vilniuje, Frei- 
burge), prieš keliolika metų iš
leidusi poezijos rinkinius “Žo
džiai kaip salos” ir “Aidinčios 
upės”, spausdinusi eilių ir pe
riodikoj. Jos poezija - lyg savo
tiškos mozaikos - išreikšta žo
džiais, trumpučiais sakiniais.
blaškosi džiazas
sutmpėjusiom melodijom 
įsiterpdamas gana įkyriai 
dienos mozaikon 
atsimerkę
vaikinai griebiasi saksofonų...
(63 psl. “Sutrupėjusios melodi
jos”)

Taip ir poetė sutrupėjusiom 
eilutėm “piešia” medžius (daž
niausia tema!), paveikslus ir 
dailininkus, žuvis, muzikus ir 
melodijas, minėdama daugelį 
žinomų ir skaitytojui nebūtinai 
žinomų vardų (ne mažiau už A. 
Nykos Niliūno). Autorė naudo
jasi modernistine (ar po-moder- 
nistine) laisve - verlibrais, be 
sintaksės taisyklių:
Vikrios merginos/ apelsinai/ kriau
šės/ užverstos lentynos/ bulvėm/ 
morkelėm/ aptarnauja/ mergauti
nes/ pavakarės/ šeštadieniais/ pra-

Dailininkė REGINA NARAKA1TĖ - 
GUDELIENĖ iš Ontario Sarni
jos. Jos paveikslų paroda š.m. 
gegužės 30 d. Anapilio parodų 
salėje

muo arba “terra cotta”. Nors 
Regina kuria tradiciniu stiliumi, 
prieš keletą metų pradėjo kurti 
moderniu - šiuolaikiniu stiliu
mi, pereidama į abstrakčias 
kompozicijas.

Reginos tapyba apima dau
gybę temų - nuo gamtovaizdžių, 
jūros scenų iki stalo vaisių, nuo 
labai švelniai atliktų gėlių pa
veikslų iki įspūdingų ir stiprių 
abstraktinių kūrinių, kaip “Į 
šviesą” ar “Visatos vaikas”.

Su Reginos Gudelienės dai
le bus galima susipažinti Onta
rio Mississaugoje Anapilio pa
rodų salėje kapinių lankymo 
dieną - š. m. gegužės 30. Gr. P. 

ilgsta/ vakarais jos/ skolinasi 
švelnų/ liūdesį/ iš Amadeo Mo
digliani/ paveikslų/ (30 psl.).

Žodžiais ji “piešia” paveiks- . 
lūs, giedančius medžius, nesijau
dinančias žuvis, nuo muzikos 
garsų “galvotrūkčiais puolančius 
slapstytis paukščius” (23 psl.); 
net ir paprastus reiškinius menų 
srityje: kaip dailininkas John 
Young išstatė parodyt “gabalą 
mėnulio”, kaip berniukas sėdėjo 
su rakštim kojoj, bet apie ber
niuką užbaigia poetiškiau:

Ir šiandien jis/ nepakelia galvos/ 
apsikaišęs galvą garbanom/ pa
našėja debesim sidabruotos/ gar
banos/ vakarėjant priartėja debe
sys (42 psl.)

- Gali suvokt - tai apie 
senstantį “berniuką”.

Pirmąkart perskaitęs knygą 
nedaug suvoktum ar pajustum 
poetės vidaus pasaulio. Bet no
risi paskaityt antrą kartą (ir tai 
geras ženklas!). Daugiau aiškes
nio poetiškumo - paskutiniame 
knygos skyriuje. Pvz. “Veržiasi 
žiedų skeveldromis” eilėrašty 
(53-54 psl.) pajunti ilgesį (suo
mio) svetur; arba “Tankėjan
čios šviesos” autoriaus mintis - 
visa tai iš autorės “piešinio” 
apie “Metmenis” (žurnalą).

Toliau - aiškiau. Pavyzdžiui: 
Ritmingai supasi tamsiam danguj 
tamsių šakų dar tik nujaučiami 

vainikai.
Kiekvienas lapas šakose savaip 

atsako ryto vėsumai.

(59 psl., “Laikas klausytis 
pasakojimų”).

Čia jau taškai padėti - aiš
kesnė mintis ir vidinis ritmas, 
nedažnas šioje knygoje.

Gera knygos pabaiga - eilė
raštyje “Ir vėl praeina renesanso 
dainiai” (68 psl.). Jo dalį cituoju:

Muzika kaip ir poezija 
išlaiko tęstinumą 
sužydi ir neįmanomiausioj 
aplinkoj. Nuo vieno kuriančio 

žmogaus iki sekančio.
“ Barbariškumą perauga 
švelnios melodijos-kalbančios 
eilės Driekiasi 
šuoliuoja per epochas 
nuo vieno kuriančio žmogaus 
iki sekančio.

Tai sutvirtina mintį, kad 
menai ir kūrėjai vienas kitą 
veikia, perauga “barbariškumą” 
ir “šimtmečių karus”.

Bet užtat j knygos pabaigą 
autorė dažniau bent po sakinių 
deda taškus, ir todėl mintis aiš
kėja, maloniau ir skaityti.

Linkėtina, kad ši kūrybinga 
poetė artėtų į skaitytoją, aiškiau 
atskleisdama savo estetinį vi
daus pasaulį.

Aldona Veščiūnaitė, MEDŽIAI 
RYTO LAISVĖJ. Chicago, 1999. 
Išleido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas. Aplanko ir 
skyrių iliustracijos - Viktoro Si
mankevičiaus. Tiražas - 500.

Š. m. balandžio 11 d. Toronto Humbercrescent United Church 
šventovėje įvykusio koncerto atlikėjai. Pirmoje eilėje - sopranas 
Narelle Martinez, fleitistė Susan Kutertan; II eilėje - pianistė Ilona 
Beresnevičienė, smuikininkas Atis Bankas Nuotr. A. Beresnevičiaus

Neįprastas koncertas
SLAVA ŽIEMELYTĖ

Š. m. balandžio 24 d. To
ronto Prisikėlimo parapijos sa
lėje įvyko koncertas Toronto 
choro “Volungės”, vadovauja
mo muz. Dalios Viskontienės ir 
Bostono etnografinio sambūrio 
“Sodauto”, vadovaujamo Ditos 
Kupčinskienės. Pastarojo prog
ramoje - lietuvių liaudies menas.

Mes, seniai išvykę iš Lietu
vos, išsisklaidę po pasaulio šalis, 
bėgame pagauti šių laikų darbo 
ir įvairių užsiėmimų srovės. 
Kartais betgi verta sustoti, pasi
žiūrėti atgal, pagalvoti, iš kur 
atėjome, kokiais papročiais mū
sų senoliai gyveno ir kokias dai
nas dainavo. Dainuojame liau
dies dainas, bet ar dažnai pagal
vojame, kaip tos dainos atsirado 
ir ką jos reiškiaTSenovės liau
dies dainos atskleidžia reikš
mingus mūsų kultūros istorijos 
puslapius. Daug senovės dainų 
yra dingę, nes tik devyniolikta
me šimtmetyje prasidėjo liau
dies dainų rinkimas ir užrašy
mas. Senovės liaudies dainų kū
rėjai buvo patys varguoliai, dar
bininkai žmonės.

Šio vakaro svečiai iš Bos
tono - “Sodauto” etnografinis 
sambūris, labai vaizdžiai kalbo
mis, dainomis ir vaidyba suteikė 
mums progą išgirsti ir pamatyti 
senovės dainas bei papročius. 
Sekdami senolių pėdsakais, 
choristai dainavo be muzikinės 
palydos.

Toronto “Volungė”, diri
guojama muz. Dalios Viskon
tienės, atliko didelę koncerto 
dalį. Dainavo Lietuvos kompo
zitorių ir harmonizuotų liaudies 
dainų. Jų eilėje buvo ir “Suba- 

TU - MOTINA
Kur mūs senoliai sėjo aukso grūdą!
Apginsi, Motina, vaikus - tikiu - 
Nuo negandų, nuo išdavystės Judo.

Kiek daug vandens dar upėm nutekės, 
Liekni berželiai oš tvirtais subrendę. 
O Lietuva! Tai kur ta mūs kaltė, 
Kad viens kitam tiek pykčio išgalandom?

3.
Tu - vienversio plunksna pilkoji, 
Aguona ugniažiede laukų.
Atsiklaupsiu, Tėvyne, prie kojų - 
Ateitim aš tavąja tikiu.

Juk voratinklius vėjas išdraiko, 
Išdžiovina saulelė balas.
Gal pradings ir tas negandų laikas, 
Vilties žiedas gal jau bekyląs?

Išsiskleis ir žydės net per šaltį....
Bet ar pūgoje ų šviečia žiedai?
Kiek dar širdis mums turi vis gelti, 
Netikrumą tą kur suradai?

Lietuva - apynėlio spurgele,
Mums šypsokis padange giedra. 
Savo meilę, kantrybę ir galią 
Mes užgrūdinsim plieno žaizdre.

tos vakarėlį” daina, harmoni
zuota torontiškio muziko Jono 
Govėdo. Joje ryškėjo individua
li harmonija, stilius ir ritmas.

“Volungės” choras pasižy
mėjo tvirtu susidainavimu, pre
cizišku ritmu, išlygintais balsais. 
Kiek esu girdėjusi “Volungę” 
dainuojant, visuomet gėrėjausi 
šio choro interpretuotomis dai
nomis ir giesmėmis. Muzikas 
Jonas Govėdas, šio vakaro 
akompaniatorius, meistriškai ly
dėjo pianinu chorą, dainuojan
čią publiką ir šokius. Jis atliko 
ir solo - didingą interliudą.

Šio vakaro koncertas buvo 
atliktas kitaip, negū įprasta. Po 
kiekvieno choro pasirodymo, D. 
Kupčinskienės aiškinimų ar vai
dybos, visa publika buvo įtrauk
ta bendram dainavimui. Taip 
pat choro dalyviai išjudino pub
liką ir bendram šokiui. Dainos 
parinktos daugiausia iš dabar 
dainuojamų Lietuvoje.

Visa programa truko apie 
dvi su puse valandos. Žmonės 
skirstėsi sakydami, kad tai buvo 
įdomus, neeilinis linksmas va
karas.

Atsiųsta paminėti
MITTEILUNGEN AUS BAL- 

TISCHEM LEBEN, nr.l(185), 
1999 m. balandžio mėn. Baltiečių 
draugijos Vokietijoje leidinys vo
kiečių kalba, 32 psl. Adresas: dr. 
Olgred Aule, Titurelstr. 9/VI, 
81925 Muenchen, Germany.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA 1999 m. 1(5) nr. Redaktorė - 
Rima Dulkinienė. Viršelio dailinin
kas - Alfonsas Žvilius. Leidėjas - 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras. (Didžioji 
g. 17-1, Vilnius 2001). Vilnius, 1999 
m., 170 psl.

Prof dr. Andrius Valevičius, 
dėstantis Sherbrooke, Que. kata
likiškojo universiteto teologijos ir 
filosofijos fakultete senovės filo
sofijos ir patristikos kursą, šiuo 
metu Vatikano Apaštalinės bib
liotekos rankraščių skyriuje renka 
medžiagą veikalui apie IV-tame 
šimtmetyje gyvenusį Rytų Kat. 
Bendrijos Tėvą, šv. Joną Chryzos- 
tomą-Auksaburnį, kuris laikomas 
vienu žymiausių Kat. Bendrijos 
pamokslininku.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institute Vilniuje š.m. kovo 
25 d. įvyko konferencija, skirta 
rašytojo, publicisto ir diplomato 
Igno Šeiniaus - Jurkūno 110 - 
sioms gimimo metinėms paminė
ti. Atskirais gausiais pranešimais 
Ignas Šeinius apžvelgtas kaip ra
šytojas - prozininkas ir kaip kultū
ros bei politikos veikėjas. Prista
tyta Instituto neseniai išleista lite
ratūros žinovės paruošta mono
grafija “Ignas Šeinius”. Knygoje 
panaudota daug archyvinės me
džiagos, paimtos iš Lietuvos cen
trinio archyvo, Švedijos archyvo ir 
Instituto. Autorė, išnagrinėjusi I. 
Šeiniaus kūrybą, nustatė, kad jis 
kaip lyrikas yra stipriausias, nors 
rašęs satyras ir kt. Knygoje daug 
vietos skirta ir jo ilgametei diplo
matinei veiklai. Ignas Šeinius - 
Jurkūnas (1889 - 1959) gimė Šei- 
niūnų kaime, Ukmergės apskr. 
Mokėsi Saulės kursuose Kaune, 
istorijos - filosofijos fakultete 
Maskvoje. Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorius Danijoje 1919 - 20 m. 
Vėliau pasiuntinys Suomijoje ir 
Skandinavijos kraštams. Dirbo 
“Lietuvos aido” redaktoriumi, Klai
pėdos krašto gubernatūros pata
rėju spaudos reikalams; nuo 1939 
m. Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
įgaliotinis Vilniuje. 1940 m. pasi
traukė į Švediją, kur jau gyveno jo 
šeima. Grožinėje literatūroje iški
lo su romanais “Kuprelis” (1913), 
vėliau prie to meto pirmaujančių 
kūrinių buvo priskirti “Nakties ži
buriai” ir “Vasaros vaišės”.

Kęstutis Mikėnas, Los Ange
les, CA, gyvenantis architektas ir 
keramikas, savo kūrybiniais dar
bais sudomino ir Lietuvos kultūri
ninkus. A. Mituzienė apie jį rašo 
“Lietuvos aido” š.m. balandžio 10 
d. laidoje. K. Mikėnas gimė 1931 
m. Rokiškyje karininko šeimoje. 
Su tėvais pasitraukęs į Vokietiją, 
po karo mokėsi, ten baigė septy
nias gimnazijos klases ir persikėlė 
j JAV. Archtektūrą baigė Illinois 
universitete, atliko karinę prievo
lę, gyveno Korėjoje ir Japonijoje. 
Dirbo kariuomenės pastatų pro-, 
jektavime. Po tarnybos kariuome
nėje apsigyveno Kalifornijoje, kur 
gana iškiliai reiškėsi savo pro
fesijoje, savo miestų projektais 
pasiekęs net arabų šalis. Paskui 
perėjo į verslų vadovavimo darbą. 
Dirbo įvairiose didelėse firmose. 
Šalia tiesioginių pareigų atgaiva 
buvusi keramika. Iki dabar jau 
yra sukūręs daugiau kaip tūkstan
tį darbų, dauguma klasikinių va
zelių su trumpais kakleliais, pas
telinėmis spalvomis nupieštomis 
gėlėmis bei fantastiškais raštais. 
K. Mikėnas už tuos savo darbus 
yra laimėjęs premijų, darbų pa
klausa esanti gana didelė.

“Žalgirio mūšis” - garsusis 
milžiniškas lenkų dailininko Jan 
Matejko (1838-1893) Krokuvoje 
1878 m. sukurtas paveikslas š.m. 
balandžio 6 d. iš Varšuvos valsty
binio muziejaus buvo atgabentas į 
Vilnių ir išstatytas buvusiame Že
mutinės pilies senajame arsenale 
- Taikomosios dailės muziejuje. 
Kartu su paveikslu yra rodomi 
XV šimtmečio vėliavų bei ginklų 
rinkiniai, gauti iš Lenkijos kariuo
menės muziejaus. Šią retą parodą 
atidarė jos globėjai Lietuvos pre
zidentas V. Adamkus ir Lenkijos 
prezidentas A. Kwasnewski. Kaip 
rašo ELTA (1999.IV.7), renginys 
turi ne tik kultūrinę, bet ir politi
nę prasmę, rodo gerus abiejų 
valstybių santykius ir turėtą bend
rą istoriją. Tai pabrėžė Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius R. 
Budrys ir Lenkijos ambasadorė 
Lietuvoje E. Teichmann, kėlusi ir 
sumanymą “Žalgirio mūšį” atga
benti į Vilnių.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune š.m. balandžio 7 
d. buvo pristatyta naujausia kun. 
Ričardo Mikutavičiaus poezijos 
knyga “Mirties vilties veidai”, au
toriaus skirta iškiliausiems Lietu
vos kūrėjams prisiminti - dail. 
Antanui Žmuidzinavičiui, muz. 
Juozui Naujaliui, rašytojui Vincui 
Mykolaičiui - Putinui bei kitiems. 
Kaip praneša ELTA, tai jau šeš
toji jo poezijos knyga. Pirmoji - 
“Kad Lietuva neišsivaikščiotų” 
pasirodė 1989 m. ir liudijo šio ta
lentingo kunigo stiprius kūrybi
nius polėkius.

Tapytoją Kazimierą Leonar
dą Žoromskį, dar sovietmečiu grį
žusį gyventi į Lietuvą, artėjant jo 
87 -tajam gimtadieniui, pakalbino 
laikraščio “Literatūra ir menas” 
(1999.III.13) bendradarbė Regi
na Oraitė. Pokalbyje dalyvavo ir 
dailininko žmona menotyrininkė 
Kristina Miklaševičiūtė. K. Žo- 
romskis sugebėjo linksmai papa
sakoti ne visada džiugius savo 
vingiuoto ir įdomaus gyvenimo 
laikotarpius. Visą laiką dvasia bu
vęs Lietuvoje, bet “dabar manau, 
kad grįžau ne į tą šalį”... Gyveni
mo prasmė niekada jam nebuvusi 
svarbi, nes “svarbiau už viską tu
rėt dažų drobei, visa gyvenimo 
idėja: tept paveikslus ir turėt tam 
pinigų”... Jokia svetima kultūra į 
jį neįsiskverbusi, kūrėjai turi būti 
savikritiški, o dėl sąlygų - “daili
ninkas ir ant akmens sėdėdamas 
gali dirbt”... Pokalbis baigiamas 
klausimu: “Beje, ar žinot, kad Ka
zimieras Žoromskis 1985 metais 
įtrauktas į Pasaulio garbės kny
gą?” Prisimintina, kad dail. K. 
Žoromskis gimė 1913 m. kovo 4 
d. Zasičiaus vienk., Panevėžio 
apskr. Baigęs Panevėžio gimnazi
ją, mokėsi Kauno meno mokyklo
je, 1942 m. baigė Vilniaus dailės 
akademiją, 1945 m. Vienos meno 
akademiją, Romoje studijavo fres
kos kursą. Gyveno Ispanijoje, Ko
lumbijoje, Čikagoje, Niujorke. 
Visur dėstė meno mokyklose, 
rengė asmenines parodas, plačiai 
pagarsėjo tarptautinėje meno plot
mėje. Į Lietuvą parvežė daugiau 
kaip 400 geriausių savo darbų. 
Šiuo metu su žmona gyvena vie
noje meno galerijoje, kuri per 
maža sutalpinti visiems dailininko 
darbams. Snk.

Ona Frances Craig savo naujoje parodoje “Mystic Journeys” šį 
pavasarį rodo kūrinius, atspindinčius aztekų įtaką. Paroda vyksta 
gegužės 15-16 d.d. jos studijoje, 363 Belsize Dr., Toronte
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999 College St., Toronto, Ontario M6II IA8 
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 
XT, IKI 3-30 v,P P.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........
180-364 d. term.Ind..... .
1 metų term. Indėlius..
2 metų term. Indėlius..
3 metų term. Indėlius...
4 metų term. Indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”........................... 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd......3.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......3.95%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.05%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd......4.15%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......4.35%
Taupomąją sąskaitą Iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

,3.30% 
3.50% 
.3.50% 
,3.70% 
3.80% 
3.90% 
4.10% 
,3.50% 
3.75% 
3.95% 
4.05% 
4.15% 
4.35%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................  7.75%

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

Neklin. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

5.95%
6.20%
6.30%
6.35%
6.40%

6.00%

Draudžiame asmenines 
Ir sutarties paskolas 
Iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

Žinios iš Lietuvos
- LKL baigmines rungtynes li

gi trijų laimėjimų žaidė Eurolygos 
meisteris Kauno “Žalgiris” ir Vil
niaus “Lietuvos rytas”. Pirmas dve
jas rungtynes laimėjo Kauno “Žal
giris” 107:85 ir 73:72.

- Anykščių žemės ūkio mokyk
los plaukimo sporto klubas “Van
denis” 25 metrų ilgumo baseine su
rengė pirmą tarptautinį festivalį 
“Anykščiai '99”. Šiame renginyje 
dalyvavo 357 geriausi Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos plaukikai. Geriau
siai varžybose rungtyniavo 22 metų 
panevėžietis Darius Grigalionis. Jis 
pagerino du Lietuvos rekordus (50 
m. peteliške - 25.14 sek., 100 metrų 
kompleksinis plaukimas - 57.59 
sek.) bei 50 m nugara (25.09 sek.). 
Plaukimas nugara buvo pripažintas 
absoliučiai geriausiu Anykščių fes
tivalyje ir įvertintas 500 litų pinigi
ne premija. Dar vieną Lietuvos re
kordą pagerino vilnietė Aušra Pa- 
čebutaitė, 50 m. nugara nuplaukusi 
per 30.59 sek. Anykščiuose D. Žel
vienė laimėjo tris pirmąsias vietas 
ir gavo 500 litų dovaną.

- Pagal ilgametę tradiciją Vil
niuje surengtas bridžo Lietuvos 
aukščiausios lygos komandų čem
pionato baigmės varžybas laimėjo 
sostinės “MoDoPaper” žaidėjai. 
Lemiamoje kovoje jie 174:139 įvei
kė iš Vilniaus, Kauno ir Prienų at
stovų suburtą jungtinę “Nemuno 
vingis” komandą.

- Vilniuje baigėsi šimtalangių 
šaškių Lietuvos aukščiausios lygos

i vyrų čempionatas. Jau penkioliktą 
kartą aukso medalį iškovojo šalies

šaškių meisteris vilnietis tarptauti
nis didmeisteris Edvardas Bužins- 
kas. Sidabro medalį iškovojo Justi
nas Jankūnas ir bronzos - Egidijus 
Petryla.

- Baltijos vyrų rankinio čem
pionatą laimėjo Gudijos rinktinė 
baigmėje Kaune dukart nugalėjusi 
Kauno “Granitas-Kausta” rinktinę 
- 24:23 ir 30:27. Trečiąją vietą už
ėmė Rygos “ASK-LSPA (Latvija) 
komanda.

- Rukloje balandžio 28 d. 
7000-ąjį šuolį atliko motorizuotos 
pėstininkų brigados “Geležinis vil
kas” karys parašiutininkas Vitalijus 
Janušauskas. Jis buvo vienas iš ge
riausių parašiutininkų buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. 1989 metais šis 
vilnietis buvo iškovojęs pasaulio pa
rašiutų akrobatikos vicečempiono 
vardą.

- Kaune vykusiose keturių ko
mandų moterų krepšinio varžybose 
Lietuvos rinktinė buvo skaudžiai 
sutriuškinta pasaulio vicečempio- 
nių rusių 63:105. Nugalėtoja tapo 
Rusija, antra - Lietuva, trečia - 
Turkija, ketvirta - Gudija.

- Pasaulinio garso tenoras Jose 
Carreras, nuosavu lėktuvu specia
liai atskubėjo gegužės 9 d., ir arijo
mis, milžinišku tortu bei šampano 
burbulais Kauno muzikiniame teat
re buvo užbaigtas šeštasis LKL 
čempionatas. Iškilmingoje aplinko
je LKL čempionai - Kauno “Žalgi
rio” vienuolika krepšininkų ir trys 
treneriai gavo po trylika gramų sve
riančius auksinius čempionų žie
dus, papuoštus platininėmis LKL 
emblemomis. Vicečempionų sidab
ro ženklus pelnė sostinės krepšinin
kai - “Lietuvos ryto” komanda. V.P.

“Aušros” klubo žinios
- Sveikiname mažuosius To

ronto Prisikėlimo parapijos “Auš
ros” sporto klubo krepšininkus, ku
rie praeitą savaitgalį, gegužės 1-2 
d.d., dalyvavo ŠALFASS krepšinio 
pirmenybėse Klivlande, OH. Iš še
šių komandų viena parsivežė aukso 
medalį, dvi sidabro ir dvi bronzos 
medalius.

- Suaugusių ŠALFASS krepši
nio pirmenybės vyks Detroite gegu
žės 15-16 d.d.

- “Aušros” sporto klubo meti
nis pokylis įvyks sekmadienį, gegu
žės 30 d. Pradėsime 5 v.v. su Mišio- 
mis. Po jų rinksimės į salę. Bus lo
terija ir kitos įdomybės. Kviečiami 
visi dalyvauti. Inf.

Gabus šachmatininkas
Šiaulių apskr. Radviliškio 

sporto mokykloje įvyko šachmatų 
varžybos “Busimieji čempionai”. 
Kauno Rokų vidurinės mokyklos V 
sk. moksleivis Andrius Dobiliaus- 
kas 1987/1988 m. amžiaus grupėje 
užėmė I vietą ir buvo apdovanotas 
taure ir dovana, pakartojo pernykš
tį laimėjimą. Mokinį paruošė trene
ris Gintas Petraitis.

Juozas Valiūnas,
“Tėviškės žiburių” skaitytojas

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

nEFKiGEn.iTio.y
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

Hamiltono, Ont. skautininkės, susirinkusios j Šv. Jurgio sueigą. Iš 
kairės sėdi: v.s. D. Gutauskienė, viešnia A. Žilvytienė, v.s. R. 
Bagdonienė; stovi: ps. D. Kairienė, s. A. Vilimienė, ps. E. Kontenienė, 
ps. I. Jokubynienė, v.s. A. Pietrantonio, ps. fil. G. Breichmanienė, vyr. 
sk. v.sl. M. Kalvaitienė. Nėra šią nuotrauką dariusios s. A. Stanaitienės

Skautų veikla
• Hamiltone, Ont. dešimt 

“Šatrijos Raganos” skautininkių 
būrelio sesių balandžio 21 d. susi
rinkome pas s. Aldoną Pietranto
nio. Būrelio vadovė s. A. Vilimienė 
pradėjo sueigą nušviesdama šv. Jur
gio, pasaulio skautų globėjo, dienos 
reikšmę. Prisiminimais nukeliavo
me į praeitį, dideles šios šventės su
eigas, kai skautėms-skautams, susi
rinkus ir iš Niagaros apylinkės, ir iš 
Toronto, būdavo didžiausia metinė 
skautijos šventė Hamiltone. Nors 
tai buvo anuomet, bet dar ir dabar 
atmintyje lieka gražūs prisiminimai.

Susirinkome uniformuotos, nes 
vyko ir oficialioji dalis. Perskaitytas 
LS seserijos vyriausios skautininkės 
v.s. fil. R. Penčylienės įsakymas, pa
tvirtinantis Hamiltono skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelį. Būrelio 
įsakymu paskirstytos pareigos: bū
relio vadovė - s. A. Vilimienė, pro
gramos vedėja - vyr. sk. vyr. sklt. L. 
Stungevičienė, iždininkė - vyr. sk. 
vyr. sklt. M. Kalvaitienė, korespon
dentė - v.s. R. Bagdonienė.

Pakviestoji paskaitininke Alina 
Žilvytienė, “Bank of Montreal” 
pensijų patarimams atstovė davė 
labai išsamų ir įdomų pranešimą 
apie pinigų investicijas ir jų tvarky
mą žmonėms, besiruošiantiems ar 
jau sulaukusiems pensininko am
žiaus. Kita šio sezono užbaigiamoji 
sueiga-iškyla įvyks gamtoje birželio 
10, ketvirtadienį, 5 vai. pas sesę E. 
E. Kontenienę. Reg.B.

• “Romuva Ine.” visuotinis na

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term. Indėlius
3.30% už 90-179 dienų term. Indėlius
3.50% už 180-364 dienų term. Indėlius
3.45% už 1 m. term. Indėlius
3.65% už 2 m. term. Indėlius
3.80% už 3 m. term. Indėlius
3.90% už 4 m. term, indėlius
4.10% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.70% už 1 m. GIC Invest, pažym.
3.90%.už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.05% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.15% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.35% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.70% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.90% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.05% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.15% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.35% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% 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.....................6.05%
2 metų.....................6.30%
3 metų.....................6.50%
4 metų.....................6.65%
5 metų.....................6.70%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard^ 'IPLUS
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
• Pirm., 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 M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANUUUI, 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

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vienetų, 1998 metais jis nukrito 
net 92% iki 1,174 vienetų. Į 
šiuos skaičius įeina privačių ir 
valdžios remiamų, pigesnių bu
tų statybos. Pridėjus kitus statis
tikos duomenis, rodančius, kad 
namų savininkų uždarbiai būna 
paprastai didesni už nuominin
kų uždarbius, o nuomos pama
žu vis kyla, duoda pagrindo spė
liojimui, kad artėjama prie rim
tos krizės: pigių ar “prieina- 
mom kainom” butų stoka paašt
rins benamių problemą.

Arthur Shawlow, Nobelio 
premijos laureatas, fizikas, ba
landžio 28 mirė Palo Alto, CA, 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Į 
Torontą jis atkeliavo su tėvais iš 
JAV būdamas trejų metų. Jo tė
vas buvo Latvijos žydas (atvykęs 
aplankyti savo brolio ir užsilikęs 
JAV), mama protestantė iš On
tario. Čia jis perėjo pradžios 
mokyklas ir gimnaziją. Kadangi 
jis mažai domėjosi sportu, mėgo 
būti vienas ir daug skaitydavo, 
jo penkto skyriaus mokytoja 
galvojo, kad jis kvailiukas ir, 
kaip pasakoja jo vyresnė sesuo, 
jį tiesiog persekiodavo. Bet ma
ma galvojo kitaip ir “IQ” anali
zės rezultatas (152) ją pateisino. 
Po to jaunasis Arthur buvo pa
siųstas į gabių mokinių grupę. 
Mėgo muziką, ypač džiazą. Bu

vo labai energingas skautas ir 
pasiekė aukščiausią skautavimo 
laipsnį - ’’King’s Scout”. Fizikos 
mokslus baigė Toronto univer
sitete daktaro laipsniu. Gavo 
stipendiją tolimesnėm studijom 
Columbia universitete Niujor
ke. Ten po ilgų pastangų su sa
vo tyrimų partneriu Charles 
Townes išrado lazerį, šviesos 
stiprintuvą, kuris dabar naudo
jamas įvairiems tikslams pramo
nėje, ryšių tarnyboje, medicino
je ir moksliniuose tyrimuose. 
1951 metais vedė C. Townes 
jaunesniąją seserį Aureliją (kuri 
taip pat mėgo džiazą) ir išau
gino tris vaikus. Nobelio premi
ją už lazerio išradimą gavo 1981 
metais, o po to jo apdovanoji
mų rinkinį papildė įvairūs me
daliai, garbės doktoratai, pagy
rimai bei premijos. “Arthur ne
buvo čia labai žinomas”, sakė jo 
sesuo Rosemary, pensininkė, 
gyvenanti Toronte, “Bet tai jo 
nejaudino. Jis visada labai mėgo 
Torontą”.

Vaclav Havel, Čekijos pre
zidentas, po ŠAS konferencijos 
JAV, lankėsi Kanadoje. Ta pro
ga Vinipege balandžio 28 Mani- 
tobos universitetas jam suteikė 
teisės garbės doktoratą už “jo 
vaidmenį Čekoslovakijos akso
minės revoliucijos metu, 1980 
metais”. G.K.

rių susirinkimas įvyko š.m. balan
džio 27 d. Lietuvių Namuose. Val
dybos pirm. R. Sriubiškis pateikė 
darbotvarkę ir pranešė, kaip vykdo
mi darbai, kas jau užbaigta ir kas 
numatyta padaryti. Derybos dėl 22 
akrų žemės jau užbaigtos, ir žemė 
priklauso “Romuvai”. Su inspekto
riais santykiai geri. Padėkojo talki
ninkams. Ypatinga padėka sk. vy
čiams, Suvalkų trikampio sambū
riui ir šauliams. Džiaugėsi ir auko
tojais kaip “Parama”, Prisikėlimo 
bankeliai, Kanados lietuvių fondas, 
šauliai ir kiti. Praeito susirinkimo
protokolą perskaitė M. Rusinas. 
Pataisų nebuvo. Sekretoriavo A. 
Kaminskas. Iždininkas V. Paškus
pateikė pajamų-išlaidų apyskaitą. 
Revizijos k-jos pirm. K. Batūra pra
nešė, kad kasos knygos vedamos 
kompiuterine sistema tvarkingai; 
apyskaitą siūlė priimti. Valdyba pa
siliko ta pati: pirm. R. Sriubiškis, 
darbo k-to pirm. A. Pacevičius, 
sekr. A. Kaminskas, ižd. V. Paškus,
narys M. Rusinas. Iš revizijos k-jos 
pasitraukė L. Garbaliauskas; į jo 
vietą įėjo P. Petrauskas ir M. Lek- 
nickas, pirm, liko K. Batūra. Valdy
bos pirm. R. Sriubiškis padėkojo už 
dalyvavimą ir kvietė atvykti dar
bams į “Romuvą”. Stovykla ruošia
ma nuo rugpjūčio 1-14 d.d. F.M.

yaEDsanarat
U Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mmico Avė., Toronto Ont., M8V IR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

PĖDOS SPECIALISTAS
chiropodist ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d„ d.ch.

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

GRYBELINIA1 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:
23 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
į$ HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
« HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

e
'Sjueen- ALGIS

iia/ 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 To
ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių. Bilietus dar vis par
duodu pavasarinėmis kainomis.

Nuo birželio 1 d. įsigalioja vasaros kainos. Bilietai dabar parduodami 
pradedant............................................................................. nuo 1095 dolerių.

Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ, FRANKFURTĄ, HELSINKĮ, 
arba per kitus Jums tinkamus miestus.Teiraukitės! Užsisakykite jau dabar! 

Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele

fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Asmeniškai susitikti galima 
QUEEN TRAVEL įstaigoje trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai., arba kitu Jums 
tinkamu laiku iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu ir į Jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
SjS---5 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 JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS
B.Eng., M. Eng., B.C.L., LLB..JVI.B.A., P.Eng.

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 102
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

Lietuvos karininkai, kurie mokosi anglų kalbos Kanados kariuomenės bazėje Camp Borden, Velykų pietuose 
Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. J. Urbono
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JUOZAS NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

VVoat Realty Ino.

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

Cjkagiškcs operos žiūrovai
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

George Bizet operą “Car
men” Cicero mieste stebėjo be
veik pilna erdvi salė tautiečių. 
Apie pačią operą, tikiuosi, para
šys “TŽ” kiti. Man parūpo įdė
miau žvilgterti į žiūrovų gretas.

Opera praėjo puikiai, sėk
mingai, įspūdingai! Ir solistai iš 
Lietuvos, ir vietiniai, ir choras, 
ir orkestras, ir visi, kurie juos 
ruošė, verti didžiulės padėkos 
už nesuskaitytas valandas repe
ticijose. Baletą labai vykusiai at
liko patys choristai - keletas jų 
jaunų ir ypač grakščių!

Morton’o auditorija (Cice
ro mieste), kurioje rengiami 
Lietuvių operos spektakliai ir 
kuri talpina 2400 žiūrovų, buvo 
beveik pilna, o tai jau ypatingas 
reiškinys! Nežinau, ar dėl mei
lės Lietuvių operai, ar dėl “Car
men” operos populiarumo 2000

Home Life/Realty One Ltd. EBK& 
2261 Bloor Str. W. Kff.

Toronto, Ont. M6S 1N8 įffir I jįSM

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

bilietų buvo išpirkti, net ir eilės, 
po balkonu, kraštuose, kurių 
žiūrovai paprastai neliesdavo.

Žiūrovų buvo iš Čikagos ir 
jos plačių apylinkių bei kaimy
ninių valstijų: Wisconsin, India
na, Michigan ir kitų tolimesnių. 
“Draugas” minėjo, kad buvo 
svečių ir iš Kanados!

Pažvelgsiu šį kartą į “prisie
kusius” ir mandagius žiūrovus, 
kurie skambindavo telefonu ir 
užsisakydavo bilietus arba at
vykdavo nepaisydami gana toli
mo kelio j “Seklyčią” (Marquette 
Parke, Čikagoje) jų įsigyti.

Operos žiūrovų gretose bu
vo įvairaus amžiaus žmonių: 
jaunų šeimų su vaikais, jaunimo 
ir senimo, kurie atėjo išgyventi 
šių mūsų metinių muzikinių “at
laidų”.

Prieš spektaklio pradžią, 
kai žiūrovai tik rinkosi, sutikau 
5 metukų Tadą ir 6 metukų 
Andrėją, kurie susikaupę ramiai 
sėdėjo ir laukė operos pradžios. 
Tokių mandagių vaikučių buvo 
ir daugiau.

Iš žiūrovų gretų noriu pa
minėti du gražius operos mėgė
jų pavyzdžius. Iš jaunimo - Arą 
Narutį, 11 metų. Jam “Carmen” 
jau vienuoliktoji opera! Jis pra
dėjo “eiti” į operas dar nesu
laukęs 2 metų. Pirmą kartą ma
ma su Aru sėdėjo paskutinėje 
eilėje, kad galėtų prireikus greit

išeiti, žiūrovų nesutrukdžius. 
Aras yra tiesiog prisiekęs operų 
lankytojas. Daug kartu esu ma
čiusi jį operose ir visada jis labai 
ramiai, atidžiai jas sekdavo!

Kitas “prisiekęs” žiūrovas, 
kurį sutikau, buvo senimo atsto
vas. Tai Stasys Misiūnas, 91 m., 
sunkiai bepaeinąs. Kai jis atėjo 
pirkti bilietų ir norėjo gauti to
kią eilę, kur jis niekam nekliu
dytų, tokių bilietų nebebuvo. 
Tada jis nusiminęs paaiškino, 
kad nenorėtų praleisti ir šios 
operos, nes Lietuvių operos pa
statymus lanko jau 41 metus! 
Na, ir kaip tokiam žiūrovui ne
padėti! Vaclovas Momkus, Lie
tuvių operos valdybos pirminin
kas, parūpino jam tinkamą bi
lietą. “Carmen” operos pertrau
kos metu trumpai kalbėjausi su 
St. Misiūnu. Jo veidas tiesiog 
švytėte švytėjo, ir jame nesimatė 
91 m. naštos - jis švytėjo vidine 
jaunyste ir džiaugsmu!

O kiek tokių žiūrovų ar j jj 
panašių buvo operoje, sunku 
pasakyti, bet esu tikra - nema
žai! Tarp mažų, jaunų ir suau
gusių matėsi ir sunkiai su ra
mentais bepaeinančių vyresnių
jų žmonių, kuriems fizinė nega
lia ne kliūtis. Jie dalyvauja ir 
džiaugiasi operos pastatymu, 
kaip jau gal daugelį metų darė, 
būdami jauni!

Tad “valio” operos žiūro
vams, užpildžiusiems didžiulę 
salę ir taip parėmusiems šį 43-jj 
Lietuvių operos pastatymą!

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4-j g 763-5677
(Prie Jane St.)

str a Travel
& Services Inc.

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

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

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

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

Išperkant bilietus iki kovo 31 d., kaina / Lietuvą nuo $999. Kelionė į Vilnių 
Įskaitant skrydį, viešbutį, pusryčius, pervežimą (7 dienos) nuo $1,325.

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

FINNAIR
lies together.

Toronto-Helsinki 17:30 08:15*’
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

Rediscover your roots,
Vilnius from

$1.060
Departure .Arrival

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

1 *next day

• •

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651
Website: www.finnaircanada.com
* Retail Registration No. 4344263 Subject to government approval.

IWvista
A NEW PERSPECTIVE

http://www.finnaircanada.com
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TOROM T10
Anapilio žinios

- Gegužės 1, šeštadienį, pa
krikštytas Jono-Rimo ir Irenos 
(Bansevičiūtės) Juodžių sūnus Jo- 
nas-Konradas.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs gegužės 30, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu arba alučiu.

- Pirmosios Komunijos iškil
mės mūsų parapijoje šiais metais 
bus birželio 6, sekmadienį, 9.30 v.r. 
Mišių metu.

- Mišios gegužės 16, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Paliūną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Domicėlę Stanevičienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje - gegužės 15, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už Ratavičių ir 
Stankaičių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
-.Šį antradienį, gegužės 11, 

7.30 v.v. parapijos tarybos posėdis 
Alfredos Mikšienės bute.

- Penktadienį nuo 6 iki 8 v.v. 
sunešami įvairūs daiktai ir drabu
žiai Moterų draugijos bazarui, kuris 
įvyks šeštadienį, gegužės 15 d. Pra
džia 8 v. ryto.

- Sekmadienį, gegužės 16, 9.45 
v. ryto pamaldos.

- S. m. Lietuvių evangelikų liu
teronų išeivijos sinodas įvyks gegu
žės 22-23 d.d. “Tėviškės” parapijo
je, Čikagoje. Sinode dalyvaus Išga
nytojo parapijos atstovai.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 9 po

pietėje dalyvavo 420 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Kathlyn & Ste
ve Singer iš Parry Sound; Roma 
Rutkauskienė ir Marija Jastrams- 
kienė iš Kauno; Sofie Krasilshuk 
Douglas iš Logen Lake, BC. Prane
šimus padarė ir su svečiais supažin
dino LN moterų būrelio narė Jad
vyga Rukšienė.

- Sekmadienį, gegužės 9, 11 
v.r. LN Karaliaus Mindaugo menė
je įvyko Motinos dienos pietūs. LN 
vyrų būrelio nariai - J. Rovas, T. 
Stanulis ir A. Sukauskas - sveikino 
motinas su gėlytėm ir vyno taure
lėm. Gėrimų bufetą aptarnavo Br. 
Laučys.

- Valdybos posėdis - gegužės 
13, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Išvalykime savo spintas ir at- 
neškime drabužių bei daiktų į Lie
tuvių Namus iki birželio 11 dienos 
artėjančiam Bloor gatvės bazarui. 
Bazaro pelnas - slaugos namams.

- Slaugos namams aukojo: 
$1500 - Petras Butėnas; $1000 He
len Baumgard, Donna Šerdis. 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W„ Toronto ON M6P 1A6.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejui dovanota įdomi 

Lietuvos vėliava, pasiūta Lietuvoje 
1987 m., kai už tai grėsė kalėjimo 
bausmė. Ji buvo panaudota pirmo
se Sąjūdžio demonstracijose. Mūsų 
archyve yra ir visi ankstyvieji Sąjū
džio laikraštėliai bei Sąjūdžio val
dybos pirmųjų posėdžių garsajuos- 
tės. Muziejui-archyvui paremti Mo
tinos dienos proga F. ir V. Mockai 
aukojo $200.

Maironio mokyklos žinios
- Vaikų darželiai pavaišino 

mamas ir pasveikino jas Motinos 
dienos proga.

- Maironio mokyklos užbaigi
mo ir abiturienų išleistuvių bilietai 
gaunami pas Birutę Batraks pamo
kų metu arba skambinant 905 271- 
1640. Užbąigimas įvyks Prisikėlimo 
parapijoje, gegužės 28, penktadie
nį, 6.30 v.v.

- Maironio mokykloje pamokų 
nebus gegužės.22 d. ryšium su Vik
torijos dienos savaitgaliu.

- Birželio 5 Maironio mokyk
loje 9 v. ryto pasirodys “Ūla” - an
samblis iš Lietuvos.

Išeivijos lietuvių klierikų 
fondui aukojo: $200 - KLK mo
terų draugijos Lietuvos kanki
nių šventovės skyrius.

Kapinių lankymas šį pava
sarį - gegužės 30, sekmadienį. 
Pamaldos Šv. Jono lietuvių ka
pinių koplyčioje - 3 v.p.p. Tą 
dieną Anapilio sodyboje veiks 
valgykla, vyks meno paroda, bus 
šventinami naujai pastatyti ka
pų paminklai. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės To
ronto VI. Pūtvio kuopos šauliai.

IEŠKOME auklės 1 metų berniu
kui, gyvenančiam Mississaugoje, 
tris dienas per savaitę - trečiadie
niais, ketvirtadieniais ir penktadie
niais. Skambinti vakarais tel. 905 
602-9231.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, Motinos dienos 

proga, per 10.15 v. Mišias giedojo 
D. Viskontienės vadovaujamas 
“Volungės” choras.

- Sekminių novena prasideda 
šį penktadienį, gegužės 14. Nove- 
nos knygutės padėtos šventovės 
prieangyje. Prašom jas pasiimti ir 
naudoti.

- “Žodis tarp mūsų” naujos ge
gužės ir birželio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės prieangyje. 
Tai naudingi ir praktiški kiekvienos 
dienos mąstymai. Kaina $5.

- Šį sekmadienį, gegužės 16, 
bus daroma rinkliava popiežiaus 
labdaros darbams paremti.

- Gegužinės pamaldos parapi
jos šventovėj vyksta šiokiadieniais 7 
v.v., šeštadieniais Marijos litanija 
skaitoma po 9 v. Mišių, o sekma
dieniais giedama po 11.30 v. Mišių.

- Šį sekmadienį, gegužės 16, 
per visas Mišias pamokslus sakys 
svečias iš Kennebunkport, ME T. 
Jonas Bacevičius, OFM.

- Santuokai ruošiasi Edvardas 
Grybas su Terese Cirušyte.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Marius Turūta ir Oksana Bo- 
rodchak.

- Registracijos blankus vasaros 
stovykloms galima gauti parapijos 
raštinėje. Stovyklų tvarka: lietuviš
kai kalbantiems liepos 4-17 d.d., 
lietuvių kilmės lietuviškai nekal
bantiems vaikams liepos 18-31 d.d.

- KL katalikių moterų draugi
jos šios parapijos skyriaus valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. V. Si- 
minkevičienė, vicepirmininkė D. 
Baziliauskienė, sekr. R. Simonaitie- 
nė, ižd. G. Šutienė, renginių vado
vės A. Jurcevičienė ir R. Ulbienė, 
narės Zita Klevinienė ir Irena Ma
tusevičiūtė.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
19: 8.15 v.r. už a.a. Marcelę Bložie- 
nę; 9.15 v.r. už a.a. Joną ir Antani
ną Dromantus; 10.15 v.r. už gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. Joną Si
manavičių, a.a. Joną Gudelį, a.a. 
Moniką Lukoševičienę ir a.a.Zelmą 
Kemežienę; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

A.a. vysk. A. Deksnys
Baigiant rengti šį “TŽ” nu

merį, gauta žinia, kad š.m. ge
gužės 5 d. Vokietijoje mirė a.a. 
vyskupas Antanas Deksnys. Lai
dojimo apeigos buvo atliktos 
gegužės lid. Bad Woerishofen, 
kur Velionis pastaruoju metu 
gyveno globojamas kun. dr. D. 
Valenti. Apeigose dalyvavo 
vysk. P. Baltakis, OFM, ir kiti 
hierarchai bei kunigai.

Velionis gimė 1909 m. ge
gužės 9 d. Butėniškio k., Rokiš
kio aps. Taigi sulaukė beveik 93 
metų amžiaus. Kunigu įšventin
tas 1931 m. Kaune, vyskupu - 
1969 m. JAV-se ir paskirtas Eu
ropos lietuvių katalikų ganyto
ju. Dėl amžiaus pasitraukęs iš 
vyskupo pareigų gyveno Romo
je ir Bad Woerishofen’e (Vo
kietijoje). Jo pareigos atiteko 
vyskupui Pauliui Baltakiui, 
OFM, kuris dabar jau artėja 
prie 75 metų amžiaus ir įteikė 
atsistatydinimo raštą popiežiui, 
kaip to reikalauja Kanonų teisy
nas. Tikimasi, popiežius jo ka
denciją pratęs. Inf.

BRONIUI ir STASEI M ARI JOSIAMS
Mieli Tėveliai, Seneliai, 

sveikiname Jūsų vedybinio gyvenimo 
50 metų sukakties proga.

Linkime daug džiaugsmo, laimės, sveikatos ir meilės. 
Tegul Jūsų meilė Jus lydi dar daug, daug metų. 

Ilgiausių metų!

Romanas, Darius, Marcela, Paulius,

Nuotrauka iš ciklo “Laiptai” fotomenininkės Kristinos Baliūnaitės, 
dalyvavusios parodoje Ryerson universiteto galerijoje š.m. kovo- 
balandžio mėn. Jos asmeninė paroda “Enlightenment” įvyko balandžio 
29 - gegužės 2 d.d. “Image Arts Building” Toronte, o taip pat bus 
rodoma gegužės 30 d. Anapilyje

Toronto Lietuvių Namų Labdaros fondo valdyba ir revizijos komisija 1999-2000 - stovi iš kairės: H. 
Sukauskas, P. Šturmas, J. R. Juodis, K. Petryla, V. Kulnys, A. Aisbergas, E. Pamataitis, B. Degutis. Sėdi: D. 
Simonaitytė-Sysak, J. Slivinskas, A. Dargyte-Byszkiewicz, pirm. E. Steponas, A. Skilandžiūnienė, T. Stanulis, 
L. Pocienė ————.

U “ [|]
Jjk STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
1 | CENTRO VALDYBA
\gįy nuoširdžiai kviečia visą universiteto amžiaus jaunimą 

atšvęsti mokslo metų pabaigą ir sutikti vasaros šilumą 
gražioje gamtoje ir studentiškoje aplinkoje, Dainavos stovykla
vietėje, Michigano valstijoje, gegužės 21 - 23 d. d. Praleiskite 
malonų savaitgalį kartu su draugais ir pajuskite tikrą Dainavos 
stovyklavietės ateitininkišką dvasią. Programa prasidės anksti 
šeštadienio rytą, tai siūlome jau penktadienio vakarą atvykti. 
Savaitgalio kaina: $40 JAV jeigu užsiregistruosite iki gegužės 17, 
pirmadienio, o $50 JAV jeigu užsiregistruosite po tos datos. 
Prašome registruotis pas Liudą Landsbergį tel. 708 533-2022 
arba elektroniniu paštu pas Elenutę Tijūnėlytę ertijune- 
@midway.uchicago.edu. Dėl tolimesnės informacijos skam
binkite Mariui Polikaičiui tel. 630 257-2022.

U Labai laukiame visų! [įšj

Lietuvos kalinių globos 
draugijos pirmininkas dr. Jonas 
Stašinskas lankysis Toronte ir 
visuomenei padarys pranešimą 
š.m. gegužės 19, trečiadienį, 
7.30 v.v. Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti vakaronėje ir susipa
žinti su kalinių gyvenimu Lietu
voje. Inf.

Kapinių lankymo proga ge
gužės 30 d. Anapilio moterų bū
relis rengia meno parodą Ana
pilio parodų salėje. Bus išstatyti 
Reginos Gudelienės paveikslai 
ir Kristinos Baliūnaitės fotogra
fijos. Parodos atidarymas po 9. 
30 v.r. Mišių.

Lietuvos mokslų akademi
jos folkloro ansamblis “Dijūta” 
yra pakviestas dalyvauti dvie
juose tarptautiniuose festiva
liuose Kanadoje: Lachine (Que
bec) birželio 29 - liepos 5 d.d. ir 
Cornwall (Ontario) liepos 6-10 
d.d. Ansamblis į Kanadą atvyks
ta birželio 26 d. Jų koncertas 
Toronte yra numatomas birže
lio 27, sekmadienį. V.K.

Toronto jaunimo ansamb
lio “Gintaras” metinis koncer
tas “Tau, motinėle” įvyko praei
tą sekmadienį, gegužės 9 di
džiojoje Anapilio salėje. Kon
certo pasiklausyti ir pažiūrėti, 
paremti šokantį jaunimą suva
žiavo daug tautiečių iš Toronto 
ir apylinkių. Dviejų dalių, po 
vienuolika pasirodymų kiekvie
noje, programa susilaukė nuo
širdaus publikos įvertinimo, 
skatinančio ansamblio vadovus- 
ves ir toliau taip gražiai darbuo
tis. Gintariečiai globos į Kana
dą atvykstantį Vilniaus jaunimo 
ansamblį “Ūla”, kurio koncer
tas Toronte įvyks birželio 5-6 
d.d. Šio renginio reikalais dau
giau informacijų teikia Rita ir 
Juozas Karasiejai, tel. 905 279- 
9079.

Motinos dienos pietus Ana
pilio Parodų salėje gegužės 9 d. 
surengė Lietuvos kankinių pa
rapijos tarybos jaunų šeimų sek
cija. Dalyvavo gana gausus bū
rys tautiečių. Jie, pasivaišinę 
puikiai pagamintais J. Gurklie- 
nės patiekalais, gėrėjosi menine 
programėle, kuriai vadovavo J. 
Dziemionienė, apsupta dainuo
jančių ir deklamuojančių vaiku
čių. Loterijoje daug kam nusi
šypsojo laimė.

Lietuviška radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai” nuo š. 
m. gegužės 9 d. bus transliuoja
ma nauju laiku sekmadieniais 
nuo 10.30 iki 11 v.v. per CHIN 
radijo stotį, 1540 AM arba 
101.3 FM banga Toronte. Radi
jo programos vedėja: Violeta 
Simanavičiūtė - Laurinavičienė, 
51 Patricia Drive, Toronto, 
Ont. H4C 5K2. Telefonas: 416 
690-3416.

Angliškai rašančių lietuvių 
rašytojų literatūros popietė įvy
ko š.m. gegužės 2, sekmadienį, 
Lietuvių Namuose. Savo kūrybą 
skaitė Antanas Šileika, Edita 
Petrauskaitė, Irena Guilford. Jų 
klausėsi šimtinė tautiečių. Ki
tais metais numatoma į tokią li
teratūros popietę pakviesti ir 
poetą Filip, gyvenantį Monrea
lyje, jau išleidusį ne vieną poe
zijos rinkinį.

A. a. muziko Stasio Gailevi- 
čiaus, mylimo tėvo 2 metų mir
ties sukakčiai paminėti dukra 
Lialė ir Kazys Laurušaičiai 
“Vaikų dienos centrams” Lietu
voje aukojo $75. M.P.

A. a. Liudai Šileikienei mi
rus, užjausdami sūnus Audrių, 
Julių, Antaną su šeimomis ir vi
sus artimuosius R. A. Jonaičiai 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje 
aukojo $20. M.P.

A a. Stasiui Dačkui mirus, 
užjausdami jo žmoną Onutę, ar
timieji sės. Nijolės Sadūnaitės 
globojamiems sergantiems vai
kučiams - “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje aukojo: $30 - J. J. Ša
rūnai; $25 - Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa; $20 - E. 
H. Stepaičiai, P. V. Melnykai, 
P. Čiurlys, A. K. Ivanauskai, J. 
L. Kvederys, J. Aukštaitis; $15 - 
V. T. Gražuliai, R. A. Simana
vičiai, V. Demikienė, M. J. 
Astrauskai; $10 - P. Krilavičius, 
N. P. Puidokai, B. Jonynienė, 
K. Kaminskienė, L A. Pūkai, D. 
A. Keršiai, S. M. Jokūbaičiai, 
A. R. Tumpos, B. J. Sriubiškiai, 
V. Gudaitis, V. S. Vaitkai; $5 - 
R. Bekerienė, A. Kairienė. M.P.

Kanados lietuvių bendruo
menei $50 aukojo P Krilavičius.

Vasario 16-tos gimnazijai 
$200 aukojo L.R.

A. a. vyro Vinco ir sūnaus 
Antano Rutkauskų atminimui 
pagerbti Loreta Rutkauskienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$200.

KLK moterų dr-jos Mont- 
realio skyrius atsiuntė “Tėviš
kės žiburiams” $100 auką.

A. a. Mykolo Janilionio at
minimui pagerbti J. ir K. Januš- 
kevičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. J. Pilipavičiaus atmi
nimui pagerbti A. S. Grigaliū
nai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

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.

KLB žinios
Šių mokslo metų anglų kalbos 

kursai naujiesiems ateiviams užsi
baigs gegužės 18 d. Su jais dirbo D. 
Barzdžiūtė ir R. Baltaduonytė-Le- 
mon. Kitais metais, jei atsirastų no
rinčių mokytis, kursai prasidėtų 
Lietuvių Namuose rugsėjo 14 ir 
vyktų antradieniais, 7 vai. vak. Re
gistruotis galima KLB raštinėje 
darbo valandomis, tel. 533-3292, 
arba pas S. Pabricienę, tel. 762- 
5419. Dėstyti sutiko tos pačios mo
kytojos. Viena grupė yra pradedan
tiems, kita - pažengusiems. Regis
truojantis reikėtų pranešti, kokioje 
grupėje dalyvautų. Reikalui esant, 
galima būtų sudaryti ir daugiau 
grupių. Inf.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba savo gegužės mėn. 3 d. 
posėdžio pradžioje susikaupimo 
minute pagerbė neseniai mirusį 
buvusį valdybos pirmininką 
Kęstutį Budrevičių. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja “Paramos” 
kredito kooperatyvui, paskyru
siam $2000 lietuviškai veiklai. 
Solidarumo’mokesčio vajus pra
ėjo sėkmingai. Padėka priklau
so visiems bendruomenės na
riams, atlikusiems savo pilietinę 
pareigą. Kvitai dėl pajamų mo
kesčių nebus siuntinėjami, nes 
ta $10 suma nėra auka, bet 
bendruomenės nario solidaru
mo metinis mokestis. Iš šio me
tinio mokesčio Toronto apylin
kė pasilieka sau $5, o kiti 5 ski
riami Kanados lietuvių bend
ruomenei.

Vinco Kudirkos minėjimas 
Toronte numatomas lapkričio 
mėn. pradžioje. Minėjimo bro- 
gramai numatomos viešnios iš 
Lietuvos - paskaitininke dr. Ire
na Slavinskaitė ir aktorė Virgi
nija Kochanskytė. I.K.

Sigita Čemiauskaitė-Brough, 
kurį laiką ėjusi atsakingas parei
gas “Eatons” bendrovėje, nese
niai buvo paskirta visos bendro
vės viceprezidente “Public Rela
tions” departmente. Sigita yra 
dalyvavusi ateitininkų veikloje. 
Abu jos tėveliai Stasys ir Janina 
Černiaukai yra mirę. Šiuo metu 
Sigita ir jos vyras Michael yra 
aktyvūs Prisikėlimo parapijos 
nariai. V.K.

DAŽYMO BENDROVĖ ieško da- 
žytojų, kurie norėtų dirbti už va
landinį atlyginimą, arba tokių, ku
rie būtų atlyginami už atliktą dar
bą (piecework). Turi turėti auto
mobilį. Geras atlyginimas. Skam
binti tel. 905 814-8629.

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

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

KAIP GERIAU PARDUOTI NA 
MĄ? Visas informacijas rasite 
“Guide to Selling your Home”. 
Skambinti bet kuriuo laiku 24 vai. 
laikotarpyje tel. 416 231-1929. Šių 
knygelę atsiųsim niekaip jūsų ne- 
įpareigojant.

MONTREAL
Gegužinės pamaldos Aušros 

Vartų šventovėje vyksta šiokiadie
nių vakarais, 7 vai. Šeštadieniais - 
7.30 v. ryto ir sekmadieniais po 11 
vai. Mišių.

“Nepriklausomos Lietuvos” spau
dos pavasarinė popietė įvyko gegu
žės 2 d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Ta proga Montrealio tautodai
lės vienetas “Vaivorykštė” suruošė 
gausią savo dirbinių parodą: Vil
niaus verbos, kilimai, gobelenai, lė
lės, juostos, juostinės, kraičio skry
nelės, miniatiūrinės kanklės ir kt. 
Renginį pradėjo laikraščio bendro
vės pirm. Romas Otto, pakviesda
mas ilgesniam žodžiui redaktorę 
Birutę Nagienę. Sekė vaišės, pa
ruoštos Sandros Simpson. Po ska
nių vaišių buvo atsisveikinta su ilga
mete “Nepriklausomos Lietuvos” 
darbuotoja ir aktyvia “Vaivorykš
tės” nare Gene Montviliene, šią va
sarą išsikeliančia į Hamiltoną. R. 
Otto laikraščio vardu G. Montvilie
nei įteikė gražų adresą, B. Nagienė 
- puokštę gėlių, Danutė Staškevi- 
čienė - “Vaivorykštės” dovanėlę ir 
savo pačios austą juostą. G. Mont-, 
vilienė už dovanas nuoširdžiai pa
dėkojo ir, galima sakyti, su visais 
graudžiai atsisveikino. Po to gro
jant Jono Šulmistro muzikai pasiro
dė ir viena kita šokanti pora. Vyko

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Apie pinigų siuntimą į Lietuvą
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro informacija

Šiais metais JAV LB ir sei
mo atstovų komisijos posėdžių 
metu JAV LB valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė supa
žindino dalyvius su laišku, ku
riame skundžiamasi, jog muiti
ninkai konfiskavo siunčiamus į 
Lietuvą pinigus, kurie buvo įdė
ti į voką. Tiksliau, pinigai dingo, 
ir niekas nepaaiškino nei siun
tėjui, nei gavėjui, kokiu pagrin
du jie konfiskuoti ir apskritai, 
kas juos pasisavino.

Esame girdėję, kad tai ne 
pirmas toks atvejis, todėl pa
skambinome į Vilniaus centri
nio pašto eksploatacijos skyrių 
pasiteirauti, kokios yra taisyk
lės, kas vykdo tokias konfiskaci
jas ir ką galėtumėm patarti ši
taip praradusiems pinigus.

Mums paaiškino, jog iš tie
sų “tokios yra taisyklės”, kad pi
nigų siųsti paprasčiausiai įdėjus 
j voką negalima, ir yra “pakan
kamai informacijos”, jog yra 
taip. Jeigu tų taisyklių nesilai
koma, muitininkai tokius pini
gus konfiskuoja ir neprivalo 
pranešti apie tai nei vienai pu
sei, išskyrus tuos atvejus, kai 
laiškas yra įvertintas. Tada apie 
konfiskavimą informuojamas 
siuntėjas arba gavėjas.

• Namai be lietuviškos spaudos 
— pilis be tautinės šviesos 

WALTER V. DAUGINIS
IVM KAM i: - DRAUDIMĄ'

PERSIKĖLĖ I 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

ZHIctatp DRAUDIMAS
* ■lllJIUlw 4555 Hurontario St., Mississauga, 
You’re in good hands. Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI

loterija. Dalyviai skirstėsi patenkin
ti tokia popiete.

Seselė Pranutė, sutikusi kurį 
laiką padirbėti Montrealyje balan
džio pabaigoje atvyko iš Lietuvos.

Aušros Vartų parapijos zakris
tijonas Algis Šveikauskas, išdirbęs 
26 metus, iš šių pareigų pasitraukė.

Du Lietuvos karininkai, kurie 
mokosi St. Jean karinėje bazėje 
prancūzų kalbos, buvo pakelti į 
aukštesnius laipsnius: kpt. Juozas 
Janulevičius - į majorus ir vyr. Itn. 
Ramūnas Silvanavičius - į kapitonus.

“Pagauk ją, jei gali” - taip 
“Gazette” pavadino ilgoką straipsnį 
apie D. Žiliūtę iš Lietuvos. Gegu
žės 30 d. vyks dviratininkių lenkty
nės dėl Pasaulio taurės Mount Ro
yal take. Dalyvaus ir sporto pasau
lyje žinoma D. Žiliūtė, kurios pa
siekimus smulkiai išskaičiuoja žur
nalistas P.Hickey.

A. a. John Ciprian Sadauskas 
mirė balandžio 29 d. Palaidotas ge
gužės 3 d. Cote dės Neiges kapinė
se. Liko žmona, duktė ir sūnus su 
šeimomis bei kiti giminės. B.S.

A a. Elzbieta Kardelienė, Lie
tuvos operos solistė, koloratūrinis 
sopranas, mirė š.m. gegužės 8 d., 
sulaukusi 98 metų amžiaus. Palai
dota iš Aušros Vartų parapijos 
šventovės gegužės 10 d. S.Z.

FAX: 766-1349

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Taigi, kol “tokios taisyklės”, 
patariame jų ir laikytis. O siųsti 
pinigus galima išrašius gavėjo 
vardu asmeninį čekį arba “Mo
ney Order”. Bankai Lietuvoje 
privalo juos paversti į pinigus 
ne ilgiau kaip per 21 dieną. Vil
niaus bankas, jeigu čekis išra
šytas per PARAMOS banką ir 
yra ne daugiau kaip $500, pi
nigus išmoka iš karto. Galima 
pinigus pervedinėti iš sąskaitos 
užsienyje į sąskaitą Lietuvoje, 
bet tos paslaugos gerokai bran
gesnės.

Jeigu yra atitinkamas tarp
valstybinis susitarimas (pvz. 
tarp JAV ir Lietuvos yra), pini
gus galima siųsti ir paprasta 
pašto perlaida, bet jokiu būdu 
nedėkite jų į voką.

Žilvinas Beliauskas,
direktorius

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

Darbo tel.: 905 502-6297
Namų tel.: 416 621-1261
“Cell”: 416 825-4503

midway.uchicago.edu

