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KOMUNISTINĖS VOKIETI
JOS VADAS VAKARU 
VOKIETIJOJE

Š.m. rugsėjo mėn. 7- 
11 d.d. Vakarų Vokietijoje 
lankėsi Rytų (komunisti
nės) Vokietijos valstybės 
tarybos pirmininkas Erich 
Honecker. Tai pirmasis 
abiejų Vokietijų susitiki
mas, nes prieš keletą 
metų bandytas toks susiti
kimas buvo Maskvos už
draustas. Vizitas nelaiko
mas oficialiu valstybiniu 
vizitu, nes Federalinė 
Vokietijos Respublika (Va
karų Vokietija) nepripa
žįsta Rytinės Vokietijos, 
kaip atskiros valstybės. 
Vakarų Vokietijos konstitu
cijoje, priimtoje Vakarų 
Berlyne, netrukus po Fed. 
Vokietijos respublikos įstei
gimo, yra įrašyta, kad bus 
siekiama abiejų Vokietijų 
susivienijimo. E. Honecker* 
io nepasitiko Vakarų Vokie 
tijos prezidentas ar kancle
ris, bet jų įgaliotas žemes
nis kanceliarijos ministeris. 
Viešėjimosi metu bus ap
tarti įvairūs klausimai, 
liečią abiejų Vokietijų san
tykius, kurie kartais būna 
labai įtempti. Bus prašoma 
nugriauti Berlyno "gėdos 
sieną" ir nešaudyti bėgan
čius iš Rytų Vokietijos, 
įdomu, kad "šaudyti be 
atodairos į visus bėgančiuo
sius" įsakė pats Honecker'- 
is asmeniškai... Aplankys 
Honecker' is ir savo gimtą
jį miestelį Virbelskirehen, 
Saaro karšte.

SOVIETAI NUTEISĖ 
MATHIAS RUST

Jaunas Vakarų Vokietijos 
lakūnas Mathias Rust 
mažu lėktuvėliu "pralaužęs 
galingąją raudonosios impe
rijos sieną, apsukęs kelis 
kartus Kremliaus mūrus ir 
nusileidęs Kremliaus aikštė
je, už tą savo žygį buvo 
Maskvoje sovietinio teismo 
nubaustas 4 metams kalėti 
(koncentracijos) darbo lage
ryje. M. Rust buvo apkal
tintas "pažeidimu tarptau
tinių aviacijos nuostatų, 
piktybiniu chuliganizmu 
bei nelegaliu perskridimu 
sovietų valstybinės sienos'.'

BUVUSIO IZRAELITO 
TEISMAS

Buvęs Izraelio pilietis 
Mordechai V a n u n u , 
33 metų, šiuo metu teisia
mas Jeruzalėje už krašto 
paslapčių išdavimą. Pirmą 
kartą jam buvo leista 
pačiam pasisakyti. Savo 
žodyje Vanunu pasakė, kad 
jis buvo atviliotas į Romą 
iš Didž. Britanijos vienos 
Izraelio žydės, kuri pasiro
dė eanti saugumo agente. 
Romoje jis buvo pačiuptas 
Izraelio agentų, apdujintas 
narkotikais ir jėga atga
bentas laivu į Izraelį. Jis 
taip pat protestavo, kad 
negalįs būti kaltinamas

išdavyste, nes nesąs Izrae
lio pilietis, nepasitarnavęs 
jokiai užsienio valdžiai ar 
organizacijai ir niekuo 
nesąs pažeidęs Izraelio 
valstybės interesų, nes gi 
Izraelio valdžia tvirtinantį 
jog jo suteiktos informaci
jos esančios klaidingos. 
Vanunu painformavo britų 
spaudą (London Sunday 
Times) apie Izraelio atomi
nių ginklų fabriką Negev 
dykumoje ir tvirtino, kad 
Izraelis turįs visas priemo
nes padaryti hidrogeninę 
bombą. Vanunu advokatas 
Feldman taip pat pareiškė 
spaudai, kad jis protestuo
jąs prieš Vanunu kalinimą 
vienutėje ir nehumanišką 
elgimąsi su jo klijentu. 
Anksčiau buvo pranešta, 
kad Vanunu buvęs ne kartą 
Issraol’-^r agentų
apkultas.
SOVIETAI IŠLEIS
BEGUN’Ą IR KELIS KITUS

Jau 16 metų laukiąs vi
zos Izraelin, žinomas žydų 
disidentas - "refiuznikas" 
Josef Begun buvo 
sovietų valdžios informuo
tas, kad galės netrukus iš
vykti Izraelin. Su juo kar
tu bus išleisti dar virš 
pustuzinio panašių disiden
tų. Begun' as buvo išleistas 
iš kalėjimo š.m. vasario 
mėnesį. Jis pasižymėjo sa
vo nenuilstama ir atkaklia 
religine veikla, todėl sovie
tų saugumo buvo apkaltin
tas antisovietine propagan
da.

PALEISTAS LAISVĖN 
ALFRED SCHMIDT

Vokiečių inžinierius Alf
red Schmidt, 47 metų 
amžiaus, buvo šiitų musul
monų teroristų grupės 
pagrobtas įkaitu š.m. sau 
šio mėn. 20 d. Beirute, 
Libano sostinėje.

4 dienas prieš tai, buvo 
suimtas pirmasai vokietis 
įkaitas Rudolf Cordes. Šis 
dar nėra paleistas, bet 
kalbama, kad netrukus ir 
jis susilauksiąs laisvės. 
Sklinda gandai, kad už abu 
įkaitus buvo sumokėta 5 
milijonų dolerių suma. 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybė tai paneigė. Alfred 
Schmidt, šią žinią rašant, 
jau yra atskraidintas iš 
Damasko, Sirijos, į Vakarų 
Vokietiją.

TARPTAUTINĖ KOMISIJA 
TIRS WALDHEIM'O 
PRAEITĮ

Austrijos vyriausybe, 
atrdodo, norėdama baigti 
nesibaigiantį erzelį dėl jų 
prezidento Kurt Walaeheim’ 
o karinės tarnybos nacių 
okupuotoje Jugoslavijoje, 
pakvietė šešis tarptautinio 
garso istorikus tą reikalą 
ištirti. Komisija savo ra
portą įteiks šių metų pa
baigoje. Tikėtina, kad 
tokiu būdu bus galų gale 
nutildyta iki šiol radikalių

jų žydų organizacijų (įskai
tant Pasaulio Žydų kongre
so vadą New Yorke Bronf
man' ą) nuolat kartojami, 
kol kas nieku nepagrįsti, 
kaltinimai apie tariamą 
Waldheim'o prisidėjimą 
prie žydų ištrėmimo iš 
Graikijos Solonikų miesto 
Antrojo Pasaulinio karo 
metu. Komisiją sudaro: 
Hans Rudolf Kurt (Šveica
rija), Manfred Messer- 
schmidt (Vakarų Vokietija) 
Gerald Fleming (Didž. 
Britanija), James Collins 
(JAV), Vokietijoje gimęs 
Jehuda Wallach (Izraelis) 
ir Jean Vanwelkenhyzen 
(Belgija).

DEMONSTRACIJOS SU 
LEIDIMAIS ... MASKVOJE

Taip, netrukus bus gali - 
ma demonstruoti ir prieš 
valdžios politiką pačioje 
Maskvoje, jei Maskvos 
miesto savivaldybė duos 
leidimą. Maskvos miesto 
burmistro pavaduotojas 
Anatoly Kostenko apie 

rašo laikraš-- 
tyje "Vechernaja Moskva". 
Pirmiausia, kaip įprasta, 
pagarbinęs Gorbačiovą, 
Kostenko paaiškina: ren
giantieji protesto demonst
racijas turi apie tai pra
nešti 7 dienas iš anksto. 
Savo prašyme turi pažymė
ti: tikslų vardą sambūrio, 
kuris demonstraciją ruošia, 
demonstracijos tikslus, 
pobūdį, kokiu būdu jos bus 
atliktos, vietą ir gatves, 
kuriomis bus einama, tiks
lų laiką, kada demonstraci
jos bus pradėtos ir kada 
baigtos ir apytikrį demons
truojančių skaičių, iš anks
to nurodoma, kad negalima 
demonstruoti i šalia Krem
liaus ir jokioje didesnėje 
Maskvos aikštėje.

Anot Kostenko, komunis
tų partijai buvo visados 
leista demonstruoti be 
jokių leidimų. Prieš val
džios nutarimus demonst
ruojantieji taip pat turį 
įsidėmėti, kad jei demons
truos be leidimo ir ne taip 
kaip buvo prašyme pažymė
ta - bus baudžiami.
NAUJAS SVARBUS 
VAISTAS

JAV Maisto ir Vaistų 
žinyba praneša, kad patvir
tino ir leido pardavinėti 
naują vaistą LOVASTATIN, 
kuris sumažina kraujuje 
cholesterolio kiekį net nuo 
16 iki 34 nuošimčių, taigi, 
visu trečdaliu.

Iki šiol griežta dieta ir 
mankšta pavykdavo choles
terolio kiekį kraujuje 
sumažinti tik apie 10-15 
nuošimčių ir tai ne visais 
atvejais ir ne visų sergan
čiųjų. Aukštas cholestero
lio kiekis kraujuje, kaip 
žinoma, yra laikomas pa 
čia svarbiausia priežastimi 
arterijų sienelių apskreti- 
mo riebalinėmis medžiago
mis. Dėlei to gaunami 
širdies priepuoliai ir įvai
rūs paralyžiai. Medicinos 
gydytojai ir specialistai 
giria šį naują vaistą, pava
dindami jį net tikru gyvy
bės gelbėtoju. Naujasis 
vaistas padės ypatingai 
tiems, kurių cholesterolio 

buvo neįmanoma sukontro
liuoti ligšiolinėmis prie
monėmis (t.y. mankšta ir 
dieta), nes jie yra tokių 
arterijų negerovę pavel
dėję.

DĖL DEMONSTRACIJŲ 
PABALTIJYJE KALTI... 
NACIAI

Kremliaus propagandos 
mašina ir jos paklusnūs, 
bet nelabai išradingi dar
buotojai įnirtę ieško nese
niai Vilniuje, Rygoje ir Tali
ne įvykusių demonstracijų 
kaltininkų. Pagal seniai iš
bandytą marksistinę formu
lę, niekad nėra kalti nei 
jų~ pačių vadai, nei jų 
režimas, bet buržuaziniai 
nacionalistai ir...naciai. 
Taigi, anot Kremliaus, tas 
demonstracijas išprovokavu
sios vakariečių radijo pro
gramos, kurių klausosi 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės. Tos nelemtos 
"amerikiečių slaptosios 
policijos (ČIA) valdininnkų 
kalbos" taip įkaitinusios 
vargšus pabaltiečius. ' Ir 
žinoma, tokias pragaištin
gas transliacijas parašyti 
ir perduoti padeda visokie 
"persimetėliai ir buvę 
nacių pataikūnai". Pasirodo 
kad ir Gorbačiovo "glas
nost" nepadeda raudonie
siems satrapams ir okupan
tams praregėti ir išvysti 
tikrąją tiesą. O gal, pa
prasčiausiai, tiesos nenori • 
ma matyti ?

ŠAUKĖ LAISVĖS 
LIETUVAI IR GIEDOJO 
TAUTOS HIMNĄ

Paprastai gana šykščiai 
apie Pabaltijo valstybių 
okupaciją rašantys anerikie- 
čių laikraščiai šį kartą 
labai plačiai ir pakartoti
nai rašė apie neseniai 
įvykusias demonstracijas 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. 
Vilniaus demonstracijas 
smulkiai aprašė "New York 
Times" reporteris, tuo 
metu buvęs Vilniuje. Šis 
dienraštis šiaip jau nepasi
žymi ypatingu palankumu 
mūsų laisvės bylai. Repor
teris, kalbėdamas su de
monstruojančios minios 
atskirais asmenimis, išgir
do daug karčios tiesos 
apie sovietų okupaciją ir 
jų troškimą ja atsikratyti. 
Iš tų pasisakymų NYT 
reporteris padaro išvadą, 
kad esą aišku, jog "tos 
demonstracijos buvo labai 
aikivaizdus Lietuvos žmo
nių pasisakymas už atsisky
rimą nuo Maskvos". Vilniu
je, tarp demonstracijoms 
vadovavusių asmenų, buvo 
ir Nijolė Sadūnaitė, kuri 
šaukė miniai: "Laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai!" - ir minia tą jos 
šauksmą daugelį kartų 
kartojo. Demonstracijų 
pabaigoje minia sugiedojo 
Lietuvos himną.

Neuniformuoti KGB 
valdininkai demonstracijų 
dalyvius fotografavo ir 
filmavo. Po to, neseniai 
gautomis žiniomis iš Lie
tuvos, demonstracijų vado
vai buvę suimti, tardomi 
ir šiaip įvairiais būdais 
terorizuojami.

JUODOJO KASPINO DIENA TORONTE, Ont. 1987.8.23. Paleisti 
juodi balionai prie miesto rotušės su pavardėmis kalinių, kovojam 
ciy dėl savo tautų laisvės. Nuotrauka St. Varankos

PRANEŠA ELTA

KGB AKCIJA PRIEŠ DEMONSTRACIJOS 
ORGANIZATORIUS

Rugsėjo 1 d. iš Lietuvos telefonu pranešta, kad rug
pjūčio 28 d. vilnietė Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas ir 
kun. Rokas Puzonas (iš Kauklių) buvo suimti ir išvežti į 
Baltarusijos miškus.

27-mečiui Robertui Grigui šeštadienį antrą valandą 
ryto, buvo iškasta duobė viename Baltarusijos miške, kur 
jis buvo atvežtas saugumo lengva mašina. Ten jam buvo 
liepta sukalbėti paskutinę maldą, nes dabar būsiąs sušau
dytas už demonstracijos organizavimą ir anti-sovietinę 
veiklą. Jo suėmimo metu, penktadienį 11 vai. naktį, 
Grigas buvo saugumiečių smarkiai sumuštas - jam išmuš
ti keli dantys ir sumušti akiniai. Po grasinimo sušaudyti, 
jį kelias valandas automobiliu vežiojo po nepažįstamas 
vietas. Kitą rytą, šeštadienį, rugpjūčio 29 dieną jam 
pavyko iš stovinčio automobilio pabėgti. Jis susivokė 
esąs netoli Latvijos sienos, Joniškio mieste, kur bažnyčio
je jis rado pirmą prieglobstį. Iš ten jis galėjo grįžti 
namo, kai pasirodė, kad jo pagrobėjai dingo. Šis įvykis, 
kurį lietuvių demokratinė opozicija pavadino pažįstamu 
stalininiu metodu, panašus į lenko kunigo Popieluškos 
pagrobimo ir nužudymo aplinkybes.

Nijolė Sadūnaitė rugpjūčio 28 d. 17 vai. v. taip pat 
buvo pagrobta ir išvežta į Baltarusijos miškus. Jos pagro
bimas įvyko, jai lengva mašina važiuojant iš Vilniaus į 
Kauną. Nijolei Sadūnaitei buvo liepta persėsti į kitą 
automobilį, kuris buvo be numerio. Ji spėjo atpažinti du 
saugumiečius: Semjonovą (greičiausia slapyvardė) ir š.m. 
balandžio 1 d. jos suėmime dalyvavusį eilinį saugumietį. 
Nijolė buvo sulaikyta 30 valandų. Ji buvo tardoma sąryšy
je su rugpjūčio 23 d. demonstracija Vilniuje. Tardymo 
metu jai buvo pasakyta, kad ji normaliai turėtų būti su
šaudyta už demonstracijos organizavimą. Pažymėtina, kad 
tardymas vyko ne KGB patalpose, bet automobilyje, beva
žinėjant po Lietuvą ir Baltarusiją.

Taip pat buvo pagrobtas ir suimtas kun. Rokas Puzo
nas. Viename Baltarusijos miške jis buvo išstumtas is 
automobilio ir vėliau pėsčiomis grįžo namo.

Visi trys yra laisvi, jų sveikatos stovis geras. Minėtie
ji spėja, kad jų pagrobimas, kuris visiškai nesiderina su 
oficialiai paskelbta demokratizacijos linija, buvo darytas 
dėl to, kadangi po Vilniaus demonstracijos tarp jų buvo 
telefonu pasikalbėta, kad reikėtų sekmadienį, rugpjūčio 
30 d. nuvykti į Šiluvą. Atrodo, kad tuo pagrobimu norėta 
tuos tris asmenis izoliuoti nuo dalyvavimo Šiluvos eise
noje. Kiti šaltiniai iš Lietuvos pranešė, kad keliai į Šilu
vą sekmadienį buvo kareivių užblokuoti, niekas negalėjo 
be specialaus leidimo patekti į Šiluvą.
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VHI-sios Tautinių Šokių Šventės 
Rengėjų K-to p-kas - dr.Vaido- 
tas Kvedaras, Meno vadovai - 
Rita ir Juozas Karasiejai, Mu
zikos vadovas - Jonas Govedas, 
Šventės Rengimo Komiteto vi
cepirmininkė- Genovaitė Dum- 
čiutė- Breichmanienė.

Stovyklaudami susitikę VIII—os Tautiniu Šokių šventės r en gėjai aptaria artė j an čia tautini u 
šokių švente, kuri įvyks jau ateinančių vasara, liepos 3 d. Hamiltone, Ont. Iš kairės: Alf. 
Juozapavičius, K. Mileris, G. Breichmanienė; J. Krištolaitis ir iš Floridos žurnalistas.
Alf. Nakas. Nuotrauka P. Breichmano

VAKARIEČIO ŽURNALISTO TEISINGAS ŽODIS APIE 

TIKRĄJĄ PABALTIJO TAUTU TRAGEDIJĄ

Spausdiname vertimų straipsnio AFGA- 
NISTAN'S FATE HAD BALTIC PREVIEW, atspaus
dino Montrealio dienraštyje THE GAZETTE, 
1987 m.rugpjūčio 25 d.numeryje, B-3 psi. 
Straipsnio autorius: Kevin Michael Capea. 
Straipsnio pabaigoje yra toks prierašas: Kevin Michel 
Capea rašo apie Europą ir Vi dur i n i uos i us 
Rytus JAV ir Vakarų Europos laikraščiuose. 
(NEWHOUSE NEWS SERVICE).

Amerikiečių spauda ir visuomenė sutaria > retkar
čiais prapliupdama optimizmu apie Sovietų Sąjungų ir 
Sovietų Amerikiečių santykius. Horizonte matant netoli
mą ir reikšmingą susitarimą dėl ginklų ir nuolat girdint 
kartojamą 'glasnost', tasai, kuris prisimena sovietų pikta
darystes, kaip Afganistano invaziją arba Korėjos keleivi
nio lėktuvo nušovimą, yra laikomas storžieviu.

Ir jei 1979 metai kai kam atrodytų perdaug toli
ma praeitimi, tai visiškai aišku, kaip bus priimtas grįži
mas, pavyzdžiui, į 1939 metų rugpjūčio 23 dieną. Bet 
- tą dieną buvo pasirašytas Nacių - Sovietų Nepuolimo 
paktas, kuris paruošė kelią invazijai į Lenkiją ir Baltijos 
valstybių - Latvijos, Lietuvos ir Estijos okupacijai.

Data praleista tylomis Sovietų Sąjungoje, bet Bal
tų respublikose, kurios yra Sovietų Sąjungos dalis - nors 
techniškai Vakarai to nepripažįsta - Žmogaus Teisių gy
nėjai suruošė tą dieną demonstracijas.

Didžiausios demonstracijos buvo Rygoje, Latvijoje, 
kųrv5^000 žmonių suruošė panašų protestą birželio mė
nesį, prisimindami Sovietų okupacijos brutalumą. Kaip 
Kreminis reaguos į šias demonstracijas, mums parodys 
ar 'glasnost' yra taip pat taikoma pusei Sovietų piliečių, 
kurie nėra rusai. Kaip mes Vakaruose reaguosime, kita 
vertus, pasakys kai ką apie mus pačius ir ar sugebame 
prisiminti Baltijos valstybes, prikeldami jas iš patogios 
užmaršties, kurią vadiname 'istorija'.

Iš tikrųjų, ton užmarštin mes nurašėme Latviją, 
Estiją ir Lietuvą. Tuo tarpu sovietų okupacija Baltijos 
respublikų 1940 metų pavasarį ir vasarą buvo vienas iš 
labiau sukrečiančių manevrų, kuriuos atliko Stalinas (lau
kęs iki Prancūzija bus nugalėta ir vokiečių užimta), lai
kydamasis Kremliaus, taip vadinamos 'Realpolitik'. (Šis 
terminas buvo nukaltas dar berods, Bismarko, "geležinio 
kanclerio", laikais ir turėjo nusakyti tokią valstybės po
litiką, kuri išplaukia iš esamos realios padėties, nors ji 
būtų ir atgrasi, ir sunkiai pateisinama tarptautiniu mas
tu. Vertėjo pastaba.).

Pavyzdžiui, Lietuvoje, sovietų buvo nužudyta 30. 
000 žmonių ir apie ketvirtis milijono gyventojų depor
tuota karo metais. Vien tik Latvijoje nemažiau 1.500 
žmonių buvo sovietų nukankinta tarp 1940 metų birželio 
ir 1941 metų birželio mėn. Baltijos valstybės buvo trigu
bai nelaimingos, nes turėjo iškęsti sovietinę okupaciją 
1940 metais, nacių invaziją 1941 metais (kuria,labai trum
pai, dauguma žmonių apsidžiaugė kaip išgelbėjimu iš so
vietų priespaudos) ir ypatingai pilną pagiežos pakartotiną 
sovietinę okupaciją 1944 metais". ( bus daugiau)

ŽODŽIAMS REIKIAGORBAČIOV'O
VE 1 K S M Ų

Kol pavergta Lietuva 
neatgaus iš Sovietų Rusijos 
laisvės, tol Gorbačiov'o žo
džiai, pasakyti apie persi
tvarkymą, liks beprasmiai.

Sovietų Rusijai prireikė 
70 metų nuo revoliucijos 
pradžios, kad įsitikintų, jog 
jų vadinama "socialistinė- 

užbaigta tikroji revoliucija 
ir prasidėjo užmaskuotasis 
rusiškasis fašizmas, siekiąs 
padaryti Rusiją didžiausia 
imperija pasaulyje. Tikslas 
buvo ir tebėra ir toliau tęs
ti caro Petro Didžiojo im
perialistinę politiką, veržian
tis prie Baltijos kraštų ir

komunistinė" sistema ne
veiks. Nors pats Leninas 
jau NEP (Naujoji ekonominė 
politika) laikais tvirtino tą 
patį. Jo iniciatyva, sovietų
valdžia buvo pri
pažinusi nerusų tau
toms Laisvo Apsisprendimo 
Teisę. Leninas buvo teisin
gas toje vietoje, bet jo ne
klausė rusai nacionalistai, 
staiga pasidarę sovietiškais 
komunistais. Nevienas tų 
laikų istorikas įtikinėjo, kad 
dėl tos priežasties Leninas 
buvo nužudytas - nunuody
tas, o prieš tai Leninas bu
vo pergyvenęs kelis pasikėsi
nimus prieš jo gyvybę. Tuo 
būdu Sovietų Rusijoje buvo

dymo politika.
Sovietų Rusijos naujas 

politinis vadovas Michail 
Gorbačiov'as skelbia beveik 
tą patį, ką skelbė anais lai
kais Leninas. Laisvo Apsi
sprendimo Teisė yra įrašyta 
Sovietų Konstitucijon.(Bet, 
kaip žinome, toks "laisvas 
apsisprendimas" arba "prašy
mas" priklausyti Sovietų im
perializmui išviso neįvyko. 
Tad kodėl reikėtų "laisvai" 
apsispręsti nepriklausyti? 
Be jokios tokios procedūros,

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS:

VISI RELIGINIAI KALINIAI BUS PALEISTI, 
TVIRTINA RELIGINIŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIS

Associated Press agentūros žiniomis, vyriausias sovie
tų Religinių reikalų įgaliotinis Konstantinas Kharchevas 
iš Maskvos tvirtino JAV senatoriui Richard Luger, kad 
visi už tikėjimą įkalinti kaliniai bus iki š.m. lapkričio 
mėnesio paleisti.

Kharchevas šį tvirtinimą padarė susitikime senato
riaus įstaigoje Washingtone, kur jiedu kalbėjosi rūpimais 
klausimais.

"Religija yra vienas kartus puslapis sovietų istorijoje" 
- sakė Kharchevas. "Mes pripažįstam, kad padarėm klai
dų praeityje mūsų santykiuose su religija. Daug pasikeiti
mų dabar vyksta, kad praeitis nepasikartotų".

Sen. Lugar įteikė sąrašą pageidavimų, įskaitant ir 
amnestiją, kad būtų paleisti daugiau nei 200 krikščionių 
kalinių, kurie yra įkalinti už savo įsitikinimus. Kestono 
kolegijos žiniomis, 289 žmonės yra įkalinti Sovietų Są
jungoje už savo religinius įsitikinimus (prieš du metus 
buvo daugiau nei 450, bet skaičius sumažėjo po Gorba- 
chevo amnestijų). Atrodo, komentuoja Kestonas, kad 
Kharchevas mano, jog visi sąžinės kaliniai bus amnestuoti 
70 metų spalio revoliucijos sukakties proga. Pagal numa
tytos lapkričio mėn. amnestijos sąlygas, tik apie 30 
sąžines kalinių, kurie yra kalinami už religinius įsitikini
mus, bus amnestuoti; gulage dar liks bent 200 religinių 
kalinių.

Lugar taip pat apeliavo, kad uždarytos bažnyčios būtų 
atidarytos, kad būtų sustabdyti išpuoliai prieš religiją, kad 
būtų leista emigruoti tiek krikščionims, tiek žydams, ir 
kad būtų mažiau varžymų leidžiant religinio turinio litera- 

.. turą. j.. . j,. « •. •, .. - V
- Daugelį Jūsų minimų problemų mes stengiamės pa

taisyti, - Kharchevas sakė, primindamas, kad įstatymų 
pakeitimai reikalauja tam tikro laiko. - "Naujas galvoji
mas turi pakeisti seną galvojimą".

Anot Lugar, Kharchevas teigė, kad sovietai šį mėnesį 
atidrys 12 katalikų bažnyčių ir kad bus leista šiais me
tais atspausti 100,000 Šv. Rašto egzempliorių.

Kitame interviu su Associated Press korespondentu, 
Kharchevas aiškino, kad praeity sovietų pareigūnai "nu
krypo" nuo Lenino ideologijos ir "nemandagiai" elgėsi su 
Bažnyčia, bet dabar su Gorbachevo pasikeitimais jai bus 
leidžiama "gyventi laisvai".

Kharchevas šiuos pasikalbėjimus turėjo su sen. Luger 
ir spauda jam atvykus į Washingtoną iš Chautauquos, kur 
dalyvavo Amerikos-Sovietų viešam dialoge. Viktoras Na
kas ir Gintė Damušytė iš Lietuvių Informacijos Centro, 
asmeniškai kalbėjo su Kharchevu Chautauquoj. Jis buvo 
užklaustas apie J.E. vysk. Julijono Steponavičiaus netei
sėtą 26 metų ištrėmimą iš Vilniaus arkivyskupijos. Khar
chevas dėstė, kad vysk. Steponavičiaus ištrėmimo klausi
mas ne jo rankose, o Vatikano. Ji pridūrė, kad ne Vatika
nas jį ištrėmė, o sovietui. Užklaustas, ar gavo 102 JAV 
kongresmenų laišką dėl Steponavičiaus, Kharchevas su 
pajuoka pasakė: "Koks aš privilegijuotas", ir atsakė, kad 
to laiško negavo. Jam buvo pristatyta kopija.

Lietuva turėtų būti palikta 
ramybėje. Ji pati susidarys 
jai naudingus prekybinius 
ar kitokius ryšius su savo 
kaimynais, jų tarpe ir So
vietų Rusija. Red.)

Tačiau, jeigu remtis ta 
konstitucija, tai reikia, kad 
ji ir pradėtų veikti nemela- 
gingai. Jei laisvo pasaulio, 
ir ypač Amerikos, spaudi
mas nesumažės, tai galimas 
dalykas, kad Gorbačiov'o 
persitvarkymas - "perestroi
ka" išsivystys iŠ dabartinės 
pradžios į tikrą posūkį. Nė
ra negalimu dalyku, kad to-

turis kartus didesne už Ru
siją Raudonąja Kinija, iš 
karto nuvertė karinį balansa, 
Rusijos nenaudai.

Spaudimas dabar jau ga
lėtų Amerikai sektis geriau, 
nes bankrutuojanti visose 
srityse Sovietų Rusija nebe
gali išsilaikyti šiame aukš
tos technologijos bei kompiu
terių amžiuje. ‘ Tiktai bėda, 
kad daug kas, o jų tarpe 
ir nevienas lietuvis tiek pa
vergtame krašte, tiek išei
vijoje, pasiduoda sovietams 
nuolaidumo politika. Jau ir 
Lietuvoje atsiranda, net ir 

ypač į Lietuvą, kuri palygi- kiu atveju pradėtų veikti dvasiškių, kad dabar jau Lie- institutą ir politechnikos instituto kai kurias specialybes
nant dar ne taip seniai grė- ir Konstitucija, ir veikti ne tuvoje viskas "laisva" ir be pažinčių ir kyšių įstoti labai sunku. Kartais norima
sė sustabdyti Maskvos įsiga- vien tik Gorbačiov'o žo- "gera". Kaip gali būti "lais- sudaryti vaizdą, kad vietos valdžia "stengiasi" kyšių davė-
lėjimą. Maskvai ir dabar džiais, bet ir veiksmais: bus va ir gera" kitos tautos ver- jus bei priėmėjus išaiškinti ir nubausti. Deja, ši "kova"
rūpi lietuvių tautos sužlug- suteikta Lietuvai teisė pa- gijoje? Ar buvo "gera" Lietu- per daug dirbtina, nes ir prokurorai, ir teisėjai savo

gal esamą Konstituciją iš
stoti iš Sovietų Sąjungos.

Klausimas tiktai, ar A- 
merika tęs pradėtą spaudi
mą, ar ir patys plačiau pra
regėję sovietai nepabėgs. 
Ar spaudimas nesumažės, 
veikiamas Amerikos politinių 
diversantų, kurie, kaip ma
tome iš pastarųjų įvykių, 
veikia taip tvirtai klastingai 
kaip ir prez. Nixon'o laikais, 
kai tas prezidentas, užmez
gęs santykius su beveik ke-

voje ją valdant karo metu 
vokiečių naciams, gaulei
teriams?

Lietuvai reikalinga tikra 
laisvė ir nepriklausomybė, 
ir to turi garsiai reikalauti 
kiekvienas lietuvis bet ku
rioje šios žemės rutulio vie
toje. Reikalauti ne kažkokių 
ten "humane rights", kaip 
tai dabar daroma beveik 
visuose mūsų didesniuose 
pasirodymuose, renginiuose 
bei demonstracijose, bet tie
siai - laisvės ir nepriklauso-

PERSPEKTYVOS Nr. 21
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TOKIA TEISĖ į MOKSLĄ

"TSRS piliečiai turi teisę į mokslą. Šią teisę užtikrina 
tai, kad visų rūšių mokslas yra nemokamas, kad įgyvendi
namas visuotinis privalomas jaunimo vidurinis mokslas. 
Plačiai vystomas profesinis techninis, specialus vidurinis 
ir aukštas mokslas, siejant mokymą su gyvenimu, su 
gamyba; neakivaizdinio ir vakarinio mokslo plėtojimas; 
valstybinių stipendijų ir lengvatų teikimas moksleiviams 
bei studentams; nemokamas aprūpininimas mokykliniais 
vadovėliais; galimybe mokytis mokykloje gimtąja kalba; 
sąlygų svišvietai sudarymas" (45 str.).

Šio straipsnio komentavimas tarybinėje propagandoje 
užima net labai daug vietos. Todėl nors trumpai paanali
zuokime nemokamo mokslo privalumus ir kam jis tarnau
ja.

Tarybų Sąjungoje mokslas yra nemokamas ir dargi 
jaunimui vidurinis mokslas privlomas. Tai reiškia, jaunuo
lis ar jaunuolė nori ar nenori, privalo įsigyti visurinį 
išsilavinimą. Nuo to, kaip jis mokysis, kokie jo gabumai, 
visiškai nepriklauso. Net tais atvejais, jei visai mokinys 
nesimokys, bet lankys (nors ir nepastoviai), vistiek viduri
nę mokyklą baigs, nes toks yra Partijos ir Vyriausybės 
parėdymas. Tik blogas pedagogas, t.y. bloga mokykla, 
nesugeba išmokyti mokinių. O kadangi Tarybų Sąjungoj 
pagal marksisitinę idėją, tokių mokinių nėra, tai vidurinį 
išsilavinimą įsigyja visi, ir tinginiai, ir nepilnai protiniai 
išsivystę.

Šitoks privalomas ir nemokamas mokslas tapo vidurinio 
išsilavinimo parodija. Dėstytojai, turėdami klasėje bent 
vieną negabų, arba nenorintį mokytis mokinį, priversti 
taikintis prie jo, tuo pačiu negalėdami normaliai mokyti 
likusių. Tokiu būdu, geresni bei stropesni mokiniai pa
laipsniui atpranta dirbti, praranda mokslui meilę. Pedago
gas čia nekaltas, nes kiekviena mokykla ir klasė dalyvau
ja socialistiniame lenktyniavime, tad mokytojai suintere
suoti, kad jų mokiniai turėtų kuo geresnius pažymius, o 
jų mokykla užimtų geresnę vietą. Jeigu koks nors dėsty
tojas turi nepažangių mokinių, reiškia, tas mokytojas yra 
netikęs. Toks mokytojas žemina visos mokyklos pasiektus 
rezultatus. Už tai kliūva direktoriui ir mokytojui. Mokyk
los pažangumą nulemia ne dėstomų dalykų žinojimas, o 
geri pažymiai. Aišku, mokytojas, rašydamas blogą pažy
mį, pirmiausiai pats save pasmerkia.

Suprantama, kad norint gerai išmokyti, reikia atitinka
mai reikalauti , t.y. reikalinga kiekvieną pamoką išsa
miai ir nuosekliai išdėstyti, o žinių įsisavinimui - būtinos 
klasės ir namų pratybos. Ką turi daryti pedagogas, jei 
atsiranda tokių, kurie nei klasėj, nei namuose visai nedir
ba. Jų pašalinti negalima, nes mokslas privalomas. Suda
ryti atsilikusiųjų grupes bei klases, reiškia, reikia parink
ti jiems kitokią - lengvesnę programą, o tarybinė pedago 
gika to neleidžia, nes prisilaikoma griežtos koncepcijos, 
kad blogų mokinių nėra, o yra tik blogi pedagogai. Nega 
Įima nekreipti į atslikusius dėmesio, nes rašydami jiems 
patenkinamus pažymius, mokytojai tuo pačiu paskatina ir 
kitus nesimokyti. Mokytojui palieka laviruoti tarp socialis 
tinių įspareigojimų ir pedagogo sąžinės. Todėl mokinių ne 
žinojimą tenka dažniausiai vertinti patenkinamai, o bet- 
kokių žinių įsisavinimą skatinti gerais ir labai gerais pa
žymiais. Už tai netenka stebėtis, kad dauguma, beigę 
vidurinę mokyklą, nesugeba parašyti be klaidų pareiškimo 
arba trumpo laiško, nekalbant apie jų matematikos, che
mijos ar kitų dalykų žinias.

Daug liaupsinama, kad prieš tarybinį jaunuolį atver
tos visų aukštųjų mokyklų durys - pagal pašaukimą lais 
vai pasirinkti specialybę. Šitokia propaganda perdaug 
persunkta demagogija ir melu. Tiesa, yra nedidelė dalis 
spec-piliečių (aukšti valdžios ir partijos pareigūnai, stam
būs specialistai), kurių vaikai, net nežiūrint jų sugebėji
mų bei pasiruošimo, gali mokytis ten, kur jie nori.Tačiau 
pagrindinei jaunimo daliai specialybės pagal pašaukimą 
pasirinkimas užkirstas. Pavyzdžiui, į Kauno medicinos

vaikus įtaiso studijuoti taipgi kombinacijų dėka, tad jie 
nėra suinteresuoti demaskuoti pačių kombinacijų metodus 
bei jų iniciatorius. / nukelta j 3 psl................ / 

mybės Lietuvai, kuri ją tu
rėjo prieš II-ąjį Pasaulinį 
Karą, prieš Stalino ir Rib- 
bentropo slaptus susitarimus. 
Taip, kad girdėtų visas pa
saulis.

Kitaip - tik prisidėsime 
prie bendros Sovietų Rusijos 
pragaištingos politikos. Ko 
ištiktųjų ir siekia pats Gor

bačiov'as. Jo persitvarkymui 
dar priešinasi užsilikęs (ir 
dešimtmečiais įbaugintas) 
stalininis tautų pavergimo 
bei naikinimo raugas. Bet 
koks nuolaidavimas pasenu- 
siai-atgyvenusiai sovietų ti
ronijai tik prailgins vargą 
pavergtųjų.

S. Š e t k u s
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Štai ir Kopenhaga - karališkoji Danijos sostinė. Pe
rone pamatau jau laukiantį savo prietelių danę, kuris 
paėmė mane savo globon toms kelioms dienoms.

Graži sostinė. Karo audrų nepaliesta. Karo metu 
joje teko lankytis. Neteko pamatyti jų muziejų, nes tar
nautojai jau gana ilgai streikuoja. Buvo pasitenkinta 
bent iš lauko, pastatų apžiūrėjimu. Miestas nepasižymi 
dideliu kanalų tinklu. Vėl buvo proga pamatyti miestę 
iš vandens pusės. Priplaukėm arti ir prie karališkųjų rū
mų ir prie Jūros Mergelės- Undinės- sėdinčios ant uolos, 
garsiosios skulptūros. Prieš kelis metus vagys vandalai 
buvo nupjovę jai galvę. Buvo atkurta nauja ir šiandien 
ji vėl sėdi, toji undinė, visame gražume. Gyvenau netoli 
tos vietos (Friedriksberg), kur karo metu alijantai, per 
apsirikimę buvo subombardavę mokyklę, vedamę vienuo
lių Seselių. Žuvo 200 vaikų ir visos vienuolės. Jų atmini
mui čia yra pastatytas paminklas.

Namai, apartamentai senoviški ir gražūs. Mažai 
teapšildomi žiemę ir ne visuose kambariuose yra įren
giami radiatoriai. 5-6 aukštų namuose nėra keltuvų, tai 
reikia pasimankštinti ir pūsti .lipant į 5-tę ar 6-tę aukš
tų. Nuomos gana aukštos ir nemažas butų trūkumas. La
bai retai kas turi oro vėsintuvus. Užėjus vasaros karš
čiams, visi prakaituoja. Kopenhagoje yra labai daug par
kų. Teko lankytis ir Tivoli soduose. Jie pilni visokių su
kimosi ratų, šaudyklių, mažų kioskų su įvairiais užkandė
liais ir 1.1. Čia miestelėnai praleidžia savo laisvalaikius 
su vaikais. Parkuose vyksta populiarūs koncertai. Kai 
lankiausi, tuo metu koncertavo kažkokia amerikiečių es
tradinė grupė. Klausytojų labai daug.

Danijoje pragyvenimas nežmoniškai brangus. Danai 
yra gana malonūs ir paslaugūs žmonės. Mokyklose antro
ji kalba yra anglų, tai šiaurės amerikiečiui nesudaro 
problemos susikalbėti. Danai turi didelių problemų ir su 
visokiomis ligomis bei narkotikų vartotojais.

Laikas atsisveikinti su maloniais šeimininkais ir 
vėliai leistis kelionėn Paryžiaus link. Nebuvau užsisakęs 
miegamojo, tai teko per tris sėdynes išsitiesti ir pramie
goti naktį. Kupeje buvome tik du asmenys. Nepastebi
mai pravažiuota jūra ir geras gabalas Vokietijos. Kažkur 
netoli Koelno tepabudau. Buvo gražu žiūrėti į Koelno go
tikos šedevrų- katedrų. Karo metu ji buvo nukentėjusi, 
bet atrodo rūpestingai atstatyta. Čia vėlei pasikartoja 
Reino upė, plati ir nebeskubanti varyti savo drumzlino 
vandens į marias. Traukinys trumpai sustoja Aachene. 
Tolimesne kelione pro vynuogynus ir gerai prižiūrimus 
laukus. Važiuoju vienas visoje kūpėję, nes bendrakeleivė 
išlipo ir nukeliavo į Belgiję. Nepastebimai pervažiuoju 
ir Prancūzijos sienų. Jokio tikrinimo, atrodo, kad visų 
laikę keliauji toje pačioje valstybėje.

Paryžiuje lankiausi jau ekskursijos pradžioje, tai 
nebebuvo planuota kę lankyti per trumpę sustojimų.

Stebėtina - Paryžiuje apsistojimas 3-jų žvaigždžių 
įvertintame viešbutyje man kainavo 100 kan.dolerių, o 
Hamburge toks pat, gal ir geresnis viešbutis, tekainavo 
35 kan.dolerius. Čia, Paryžiuje kainos yra’ labai aukštos 
tiek maisto, tiek viešbučių. "Duty free" krautuvėje Pary
žiuje už konjako bonkę teko mokėti 10 dol.daugiau, negu 
kad mokama už jį Bostone.

Na, pagaliau buvo pasiilgta namų ir gražiosios Ka
nados.' Esame laimingi, gyvendami šioje šalyje. Popieti
nis lėktuvas Air France per Atlantu jau neša namų link.

PERSPEKTYVOS
/............... atkelta iš 2 psl./

Be to, sudaro didelių sunkumų abiturientams stojant į 
aukštąsias mokyklas labai žemas vidurinio išsilavinimo 
lygis. Kadangi aukštoji mokykla turi iš ko pasirinkti, tai 
stojamieji egzaminai tiems jaunuoliams, kurie neturi 
jokių "užtarėjų", dažniausiai būna ne pagal jų žinių baga
žą. Todėl tarybinis jaunimas renkasi specialybę ne pagal 
savo sugebėjimus bei pašaukimą, o eina ten, kur gali 
įstoti.

Yra daug uždarų institutų, kur lietuvių, estų, latvių, 
žydų ir kitų tautų mažumų piliečių visai nepriima, pavyz
džiui, į branduolinės fizikos, raketinės technikos, specia-
lias karo akademijas ir pan. Šiais atvejais dargi pažintys 
ir kyšiai yra bejėgiai.

Nuo 1973 metų stengiamasi kuo didesnį skaičių jaunimo 
nukreipti mokytis į profesines technikos mokyklas, kur 
ruošiami gamyklos darbininkai. į tokias mokyklas priima
mas jaunimas baigęs 8 klases, kuriose po 3-5 metų įsi
gyja šaltkalvio, staliaus, kirpėjo ir kitų specialybių atesta
tą, prilygstantį visurinės mokyklos atestatui. Mokslas ir 
auklėjimas profesinėse technikos mokyklose yra žemo 
lygio ir tėvai vengia ten leisti savo vaikus. Iki 1973- 
čiųjų metų tokiose mokyklose susirinkdavo visiškai neno
rintis, arba nesugebantis mokytis, arba psichiškai nepilna
vertis jaunimas. Nuo 1973-čiųjų metų vidurinės mokyklos 
pagal specialią instrukciją, nukreipdavo jaunimą į prof- 
technikumus savo nuožiūra. Ta proga vidurinės mokyklos 
gali apsivalyti nuo tinginių ir negabių mokinių, tačiau 
praktiškai tai nepavyksta, nes čia viską nulemia tėvų 
visuomeninė padėtis. Todėl į proftechnikumus pakliūva 
tokie vaikai, kurių tėvai "nesugeba" atitinkamai prieiti 
prie mokytojų.
1987. IX. 10

Kairėje Antanas Keblys prie Karalienės Rūm^ Kopenhagoje. 
Dešinėje — Carcassonne pilies dalis.

DAILININKAS PRANAS GAILIUS GRĮŽTA 1 4-
Į CHICAGĄ,

Dail. Pranas Gailius, kuris šiuo laiku gyve
na Paryžiuje, išstatys savo naujausią tapybą ir grafikę 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS MENO 
GALERIJOJE nuo rugsėjo mėn.25 d. iki spalio mėn. 17 
d.

1981 m. Gailiaus individualinė paroda vyko Balze- 
ko Muziejuje, kuri buvo labai šiltai- sutikta publikos ir 
meno kritikų. Šį kartę dailininkas grįžta į Muziejų ir 
šalia tapybos, supažindins Chicagos visuomenę su savo 
nauju grafikos ciklu, pavadintu "DEUXIEME SUITE LI- 
THUANIENNE" (Antrasis Lietuviškas Ciklas). Tai yra 
neeilinis darbas, kurio temai dailininkas panaudojo poeto 
Kazio B r a d ū n o eilėraštį apie DONELAITĮ. Tai re
zultatas, galima sakyti, trijų menininkų bendradarbiavi
mo - dviejų poetų ir vieno dailininko.

Pranas Gailius paskutiniu laiku yra dalyvavęs dau
gelyje parodų Europoje ir Kanadoje, kur publika bei spau
da labai gerai atsiliepė apie jo kūrybę.

Parodos atidarymas, į kurį pats dailininkas atskris 
iš Paryžiaus, įvyks pektadienį, rugsėjo mėn.25 d., nuo 
7-9 val.v. Per atidarymę bus trumpa programėlė, kurioje 
be kita ko, poetas K.Bradūnas paskaitys savo poezijos.

Visi kviečiami atsilankyti.
****************************************************

Viena iš pačių aktualiausių tarybinio švietimo proble
mų yra tinkamų, dirbančių iš pašaukimo, pedagogų stoka. 
Maži atlyginimai, švietimo sistemos biurokratiškumas, 
pedagogų apkrovimas žeminančiom jų autoritetą visuome
ninėm pareigom yra priežastys, kurios atgraso rimtą jau
nimą nuo polinkio pedagogikai.

Kiekvieno pedagogo pagrindinė pareiga auklėti jauni
mą komunistinėj dvasioj, t.y. skiepyti meilę vyresniajam 
broliui - rusui, falsifikuojant Lietuvos istorijos faktus, 
niekinant tautinę kultūrą, ugdant mokiniuose ateistinę 
pasaulėžiūrą. Tokiu budu mokytojas susiduria tiesioginiai 
su veidmainyste ir melu. Jis privalo mokiniams meluoti, 
skiepyti naujos religijos - marksizmo-leninizmo dogrrias, 
nes tai reikalauja režimas! Pats mokinys, susidurdamas 
su tikrove, pastebi didelę prarają tarp to, ko jį mokykla 
moko ir paties gyvenimo. Tačiau yra bejėgis priešintis, 
nes tai būtų antivalstybinė veikla.

Svarbiausia tai, kad tėvai, matydami kokioje sunkioje 
būklėje atsidūrė jų vaikai, negali prieštintis arba pasi
rinkti aukštesnio lygio mokyklos, o priversti taikstytis su 
esama padėtimi.

Ciniškai skamba 45 straipsnio žodžiai, kad TSRS pilie 
čiams užtikrinta teisė "mokytis gimtąja kalba".

Rusams taip, kokioj respublikoj jie gyventų, tokioj 
jiems sudaromos visos sąlygos mokyti vaikus rusiškai, gi 
kitų tautybių piliečiams, gyvenantiems svetimose respub
likose, net jei jie sudarytų daugumą, ne tik kad nelei
džiama mokyklų gimtąja kalba atidaryti, bet dargi tokių 
mokyklų propaguotojai baudžiami, kaip nacionalistai, 
šovinistai. Pavyzdžiui, Kaliningrado, Sibiro srityse, Balta
rusijos TSR yra ištisi lietuvių kaimai, kuriems neleidžia 
mokyti vaikų gimtąja kalba.

Pažvelkim realiai kiek eiliniam dirbančiajam kainuoja 
"nemokami" mokslas ir medicina, kurie taip stropiai 
propagandos liaupsinami.

Tarybų Sąjunga yra pramonės kraštas, tad jos dirban
čiųjų pajamas palyginkime su atitinkamais pramoniniais 
kraštais, kaip Vakarų Vokietija arba JAV. Tiesa, nors tų 
kraštų darbo klasė "negailestingai" kapitalistų eksploatuo
jama, tačiau jų pajamos vidutiniškai viršija mūsiškes 6- 
10 kartų, t.y. mes gauname iš komunistines valdžios tik 
apie 15% to atlyginimo, ką turėtume gauti pas "negailes
tingą” kapitalistą. Tokiu būdu, už taip vadinamas nemoka
mas paslaugas, kiekvienas TSRS pilietis, nepriklauosmai 
nuo^ to, ar jis tomis paslaugomis naudojasi ar ne, visą 
amžių privalo pusvelčiui valstybei dirbti. Kaip matome, 
mokslas ir medicininis aptarnavimas Tarybų Sąjungoj 
faktiškai žymiai daugiau kainuoja, negu kuriame nors 
kapitalistiniame krašte, nekalbant apie žemą mokytojų 
bei medikų kvalifikaciją ir medicininio aptarnavimo lygį.

KITOKIOS PROBLEMOS KANADOJE:
MOKYKLOS NEATLIEKA PILNAI SAVO PASKIRTIES

Ted Byfield atvirai rašo apie mokyklas Kanadoje: 
"Kiekvienas darbdavys yra juos pastebėjęs, kaikurie guvūs 
kiti neslepiamai susigėdę. Vieni pasiima darbo anketą, 
parašinėja kažką ir grąžina nepatogiai šypsodamiesi, 
daugumos neužpildę. -pNelabai tikiu tam”- pasiaiškina ir 
slenka praradę viltį. Mačiau jauną viengungę moterį, 
kuriai darbas buvo būtinai reikalingas, išbėgančią iš biuro 
su ašaromis akyse. Tai neraštingumo padariniai, realybė 
už statistikos duomenų".

Vien statistikos kelia pakankamai rūpesčio. Daugiau 
kaip 4 milijonai kanadiečių virš 15 metų amžiaus yra 
laikomi "praktiškai beraščiais". Reiškia, nepajėgūs skaity
ti, rašyti ir skaičiuoti, kiek reikalauja modernieji laikai.

Kanados Komisijos tyrinėjimai, pravesti UNESCO 
organizacijai rodo, kad gąsdinantis neraštingųjų kandiečių 
skaičius apima jaunesnius kaip 45 metų amžiaus asmenis 
ir kad 30% viš 15 metų amžiaus paauglių nelanko pilną 
laiką mokyklų. Nereikia gyventi iliuzijomis, kad tai nėra 
nelaimė.

Modernios demokratinės valstybes remiasi individualių
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JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖ
L.E I MA N T A S

Šiemet nuo rugpjūčio 16 iki 23-čios dienos Daina
voje vyko mokytojų, tėvų ir jaunimo jau dvidešimtpir- 
moji Studijų Savaitė. Kaip ir kasmet, studijų dalyvių 
skaičius nedaug keitėsi. Šiemet užsiregistravo apie 75 
asmenys, žinoma, neskaitant vaikų, kurie atvyksta kartu 
su tėvais.

Paprastai, studijų dalyviai sudaro kelias grupes. 
Mokytojams vadovauja Čikagos aukšt.mokyklos direkto
rius Juozas M a s i 1 i o n i s. Tiesa, jis jau keliolika 
metų vadovauja ir visiems studijų dalyviams. Ir šiemet 
jis energingai ir sumaniai pravedė Studijų Savaitę.

Lietuviškai besimokančių grupę sudarė antros ar 
trečios kartos lietuviai, anksčiau neturėję progos pra
mokti lietuvių kalbos. Tiesa, kai kurie jų gali lietuviškai 
susikalbėti. Ir mišrių šeimų antroji pusė taip pat dažnai 
nori pramokti lietuvių kalbos. Kai kurie šios grupės daly
viai į Dainavę su mokytojais atvyksta jau antrę kartę. 
Visi jie atvyksta savanoriškai ir lieka Dainava sužavėti. 
Su pagarba vertina mūsų mokytojus. Dažnas jų entuzias
tiškai mokosi lietuviškų dainų ir mokyt. Jadvygos M a- 
t u 1 a i t i e n ės vadovaujami, mokosi taip pat mūsų 
tautinių šokių. Jų tarpe yra tokių, kurie planuoja aplan
kyti mūsų tėvynę Lietuvę ir todėl taip stropiai lanko 
lietuvių kalbos pamokas, nes, matyt, nori atgaivinti pri
mirštų kalbę. Čia, Amerikoje, tik per savo senelius jie 
tos kalbos kiek pramoko. Dainavoje jie dabar teturi vie
nų šūkį: "Mokytis lietuvių kalbos natūraliu būdu - bekal
bant tik lietuviškai".

Viena šios grupės dalyvė - Rasa Aušra M a k- 
n y t ė iš PHiladelphijos man prisipažino, kad jai Daina
voje labai smagu. Jai, girdi, čia, Dainavoje mokytis lie
tuvių kalbos tikrai lengviau, nes visi šių studijų dalyviai 
tik lietuviškai tekalba. Be to, ji turi progos išmokti lie
tuviškų dainų ir tautinių šokių. Tokių vasaros atostogų 
ji dar neturėjusi. Jai, girdi, susidaro įspūdis, kad ji yra 
atvykusi Dainavon - mažytėn Lietuvon.

Jaunimo grupė šiemet gana gausi. Jauniesiems 
labai patinka tautiniai šokiai, mūsų dainos ir ypač per 
visų savaitę įvairios ir smagios vakaronės. Jie dar lanko 
ir lietuvių kalbos pamokas. Vaikų Darželio vedėja Rūta 
Juškienė tėvus Dainavoje lyg atpalaiduoja. Jie 
gali klausytis įdomių paskaitų, kulinarijos kursų, kuriuos 
veda mokytoja St. S t a s i e n ė ar dalyvauti kituose 
studijų reikaluose. Jų vaikai gi kelias valandas našiai 
praleidžia Vaikų Darželyje.

Visiems, kuriems rytais rūpi pasimankštinti, sporto 
veteranas Bronius Keturakis labai daug padeda 
ir nurodo, kaip reikia išsilaikyti fiziškai judriam.

Taip pat jau iš ryto dvasiškai nusiteikti gali visi 
per studijų kapeliono kun. J.D u o b o s vedamas pa
maldas.

Po vėliavų pakėlimo ir skanių pusryčių visos stu
dijų grupės pradeda savo dienos darbų. (bus daugiau)

piliečių pajėgumais ir sugebėjimais, kas dar vis stebina 
autokratiškąsias vyriausybes. Bet mūsų sistema priklauso 
būtiniausiai nuo apsišvietusio balsuotojo pasisakymo klau
simais, kurie nuolatos darosi vis labiau komplikuoti. Jei ■ 
gu balsuotojas negali skaityti, nėra vilties, kad jis būtų 
gerai informuotas. Neraštingumas, kitaip sakant, nėra 
suderinamas su demokratija. Jeigu bus beraščių, neilgai 
trukus prarasime tą demokratiją.

Kai kurie švietimo darbuotojai nesutaria, kad neraš
tingumas yra rimta problema, nes, sako, audio-vizualinė 
komunikacija netrukus pakeis žodinę. Vis dėlto, nepasi
tvirtina išvada, kad televizija pakeistų laikraščius, kad 
sakomas žodis pakeistų rašytinį žodį - ar tai jis būtų 
ant popieriauas, ant TV ekrano ar kur kitur. Gyvename 
skaitytuvų - kompiurerių amžiuje. Kompiuteriai perduoda 
raštu žodžius ir skaičius. Paprastai nesiklausoma ekrano, 
bet skaitoma. Priežastis paprasta: sakinys perskaitomas 3 
kartus greičiau, negu kad galima jį pasakyti. Taigi, skai
tymas yra daug našesnis.

Kitas privalumas - skaitymas lavina vaizduotę. Viena 
motina susodina vaikus prie televizijos ir leidžia apara
tui juos užiminėti. Kalbančiu žodžiu ir vaizdais ekrane 
vystosi įvykiai. Vaikas turi tiktai žiūrėti.

Kita motina pasisodina vaiką ant kelių ir paskaito 
(Pasaką. Mažiausiems vaikams knygutėse yra atspausdinta 
paveikslų. Bet vėliau paveikslai suretėja, ar ir iš viso jų 
nėra, ir vaikas turi išmokti pats sau susidaryti vaizdą, 
iaip jis vartoja vaizduotę, kuri, kaip žinome, yra lyg 
raumuo: kuo dažniau naudojama, tuo labiau stiprėja.

Ar neatrodo, kad raštinga tauta turės daugiau galimy
bių būti kūrybinga, geriausiai sugebės prisitaikyti prie 
radikaliai naujų sąlygų, kurias sudaro technologiškų pasi
keitimų amžius?

Tačiau tauta, išsiauklėjusui daugiausia televizijos 
pagalba, menkiau bus išvysčiusi išradingumą ir sugebėji
mus. Kitaip sakant, žmonės lauks, kadas bus patiekiami 
vaizdai. Tad žmonės, kurie galvoja, kad skaitymas yra 
atgyvena, nėra pažangūs, bet gerokai atsilikę.

/ bus daugiau /

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ;U Ir

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIU FONDUI ’(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
. lietuvybei išeivijoje!" j

3 psl.



J. Mikėnas. “POILSIS.”

KANADOS UKRAINIEČIAI LEIDŽIA SAVO 

ENCIKLOPEDIJA.

Pernai rudenį ukrainiečių kilmės mokslininkai ir 
bendruomenių vadovai iš laisvojo pasaulio buvo susirinkę 
Toronto Universitete atžymėti išleidimų I-ojo tomo "En
cyclopedia of Ukraine".

Šių metų pabaigoje žada pasirodyti 11-asis tomas. 
Pirmojo tomo buvo parduota daugiau kaip 7.500 kopijų.

Ukrainiečiai minės 100 metų sukaktį nuo įsikūri
mo Kanadoje 1992 metais ir ta proga nori užbaigti savo 
enciklopedijos leidimų. Tais metais pasirodys iš karto 
III, IV ir V tomai.

Anglų kalba leidžiama Ukrainos Enciklopedija do
misi ir užsakymus pasiuntė net Japonija, Australija ir 
Kinija.

Pirmosios laidos I-ojo tomo 5.000 egz. buvo parduo
ti per 3 mėnesius. Antrosios laidos daugiau kaip pusė (iš 
5.000 egz.) yra parduota. Enciklopedijos leidimo pirmi
ninku yra D.H.S truk.

(Iš "Canadian Scene", Issue 1231, 1987 
m.).

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, dėka plieninio pasi
ryžimo' ir tikėjimo vieno asmens - Juozo Kapo
čiaus- pasirodė I-ju tomu 1953 m., Bostone, JAV. 
Pirmasis tomas buvo 525 psl., jam medžiagų rinko ir 
straipsnius parašė 77 įvairių sričių specialistai, kurių lai
mei, turėjome išeivijoje. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
Redakcijų sudarė: Vaclovas BIRŽIŠKA - vyr.red., Anta
nas BENDORIUS - redaktorius, Pranas ČEPĖNAS - re
daktorius, Juozas GIRNIUS - redaktorius, Stasys SANT
VARAS - sekretorius.

L.E. pirmojo tomo kalbų taisė Vladas Kulbokas. 
Lietuvių Enciklopedijos nugarėlę ir emblemų darė dail. 
J.STEPONAVIČIUS. C.J. KALINAUSKAS - Lietuvių Enci
klopedijos teisinis patarėjas.
Lietuvių Enciklopedijos redakcinė komisija: Prel.Jonas 
BALKUNAS, prof. Mykolas BIRŽIŠKA, prof. J.KAMINS
KAS, prof. Vincas KANAUKA, prof.Steponas KOLUPAI
LA, prof. Vincas KRĖVĖ-MICKEVIČIUS, prof. Kazys 
PAKŠTAS, prof. Jonas PUZINAS, Vytautas ŠIRVYDAS, 
Mykolas TOLIŠIUS, prof. Jonas VENGRIS, dr. Adalbertas 
ŽELVYS.

įdomu prisiminti, kad techninę L.E.rinkimo 
priežiūrų ir laužymų atliko K.SIMANAVIČIUS, o tekstus 
linotipu rinko Bernardas BRAZDŽIONIS, P.PILKA.

Pirmajame raidės A - tome paliestos įvairios sritys, 
sprendžiant iš redaktorių ir bendradarbių: karo skyriaus 
redaktorius, archeologė, kartografijos ir geodezijos redak
torius, Rusijos ir Lenkijos istorijos redakt., tautosakos 
ir tautotyros red., geografijos sk.redakt., matematikos 
ir techn.sk.red., visuotines literatūros sk.redakt., naujųjų 
amžių istorijos sk. red., filosofijos ir sociologijos sk.red., 
vidurinių amžių sk. red., medicinos skyriaus red., kalbos 
chemijos, farmacinės chemijos, šproto, hidrologijos ir 
hidrografijos, fizikos, architektūros, teisės, minerologijos 
ir paleontologijos, lietuvių literatūros, astronomijos, oke
anografijos ir jūrininkystės, etnografijos, veterinarijos, 
ekonomikos, evngelikų-liuteronų sk., žemės ūkio žurnalis
tikos miškininkystės, botanikos sk., antikos sk., teatro 
sk., katalikų teologijos sk., dailės sk., muzikos sk. redak
toriai ir priedo - jų bendradarbiai.

Paskutinysis tomas, išleistas 1966 m., buvo 35-tasis, 
494 psl. Šį tomų redagavo dr. J. GIRNIUS. Redaktoriai 
- Antanas BENDORIUS, Juozas GIRNIUS, Vincas MACIŪ
NAS. Kalbos taisytojas - Vladas KULBOKAS.

Garbės Komitetas: prof. Jonas BALKUNAS, prof.J 
KAMINSKAS- KAIRYS, prof. Vincas KANAUKA, prof. 
Steponas KOLUPAILA, prof. Jonas VENGRIS. Tomų be
ruošiant, mirė du profesoriai- J.Kaminskas-Kairys ir Ste
ponas Kolupaila. Tekstus linotipu rinko Petras PILKA.

Darbų užbaigus, paaiškėjo, kad po kelių metų rei
kėjo papildymų, atnaujinimų. Taip 1969 m. buvo išleistas 
36-tasis Lietuvių Enciklopedijos tomas, pavadintas PAPIL 
DYMAI. Šio tomo redaktorius dr. Juozas GIRNIUS pir
mame puslapyje pasisako:

"Šiuo papildymų tomu Lietuvių Enciklopedijos lei
dimas galutinai baigiamas. Ligi galo ištesėjome šį dide
lį užmojį visų dėka, nes jame savo vaidmenį turėjo ir 
leidėjo iniciatyva bei rizika, ir redaktorių keliolikos me
tų paaukojimas šiam darbui, ir bendradarbių ilgametis 
savo laisvalaikio skyrimas LE talkai, ir spaustuvės bei 
administracijos personalo rūpestingas atsidėjimas, ir pa
galiau visų prenumeratorių kantrybė įsigyti enciklopedijos 
tomus, kone dvigubai prašokusius numatytų skaičių. LE 
4psl- 

darbo galutiniam baigimui papildymų tomas priklauso 
daug esmingiau, negu normaliose sųlygose priklausytų." 
..."Ypač papildomos biografijos daugelio likusiųjųLietuvo- 
je, apie kuriuos savo laiku stokota tikslesnių žinių....Pa
naudojami ir tie, ypač lituanistiniai straipsniai, kurie 
atitinkamuose tomuose buvo per vėlai gauti".

JUOZAS KAPOČIUS III-joje T autinių Šok i u Sventeje 
Chicagoje. Šalia -A, Rinktinas ir kt.

"...Normalių sųlygų žvilgsniu imant, turi atrodyti 
kone neįsivaizduojamu dalyku, kad trys tomų redaktoriai 
galėjo per 13 metų parengti 34 tomus (Lietuvos tomas 
buvo atskirai parengtas), atsieit, beveik tomų per metus. 
Žinoma, reikėjo dirbti alinančios skubos tempu ir tai 
neleido darbų atlikti taip, kaip normaliai būtų buvę gali
ma.

Vis dėlto, nepaisant visų sunkumų ir neišvengiamų 
netobulumų, Lietuvių Enciklopedijų laimingai užsklendžia- 
me. Sulaukti savo pirmos pilnos enciklopedijos kiekvie
nai tautai yra reikšmingas kultūrinis įvykis - lyg bran
dos egzaminai ta prasme, kad žmonijos Žinija yra doku
mentiškai įglaudžiama į tos tautos kalbų. Tragiška lemti
mi lietuvių tauta turėjo savo pirmosios enciklopedijos 
sulaukti iš išeivių (bene vienintelis toks atvejis).

Nors ir koks sunkus buvo šis darbas išeivinėse 
sųlygose, jis buvo prasmingas. Baigdami tai matome dar 
ryškiau, negu darbo pradžioje. Sunku buvo tęsėti savo 
užmojį, tačiau galėjome jį vykdyti laisvai, be išorinės 
prievartos, šiuo požiūriu mūsų atlikto darbo prasmingu
mų ypač akivaizdžiai liudija Lietuvoj leidžiamoji "Mažo
ji lietuviškoji tarybinė enciklopedija". Pasinaudojant šioj 
enciklopedijoj bene dažniausiai sutinkamu terminu, ji yra 
priversta "represuoti" kone viskų, kas siejasi su nepri
klausoma Lietuva, arba tiesiog ignoruodama, arba piktai 
juodindama nepriklausomybės meto žmones ir jų darbus. 
Gi čia,laisvajame pasaulyje, kiek galėjome, sutelkėme 
žinių ir apie tai, kų svetimoji prievarta norėtų nugramz
dinti užmirštin. Buvome laisvi atvirai žvelgti į visų lie
tuviškųjų tikrovę. Joks dogmatinis-izmas nevertė mūsų 
kų nors "represuoti" (t.y. laikyti nebuvus ar nesant, kas 
buvo ar yra). Dėl to teikėme informacijų ir apie dabar 
Lietuvoj visose gyvenimo srityse pasireiškusius žmones. 
Nieko nereikėjo baimintis laisvėje. Bet tenka bijoti tie
sos, kur nėra laisvės. Tiesa ir laisvė yra neišskiriamos."

Po šio baigiamojo PAPILDYMŲ tomo, buvo 
išleistas ir 11-asis Papildomas tomas.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ANGLŲ KALBOJE
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapo

čius savo didelį įžvalgumų ir ištvermę parodė patei
kęs naujų projektų - išleisti Lietuvių Enciklopedijų kon
densuotoje formoje - 6-iuose tomuose- anglų kalba.

Taip 1970 m. pasirodė I-asis tomas, o 1978 m. 
- paskutinis Vl-tasis.

I-ųjį tomų, 608 psl., ir 11-ųjį - 576 psl. redagavo 
Simas Sužiedėlis, lll-iųjį, 576 psl., Simas S u 
ž i e d ė 1 i s ir Vincas R a s t e n i s, IV-tųjį, 572 
psl., S. Sužiedėlis ir Juozas J a k š t a s, V- 
tųjį, 574 psl., Simas S u ž i e d ė 1 i s ir Antanas K 
Kučas, Vl-tųjį, 540 psl, Simas Sužiedėlis 
ir Antanas V a s a i t i s. Angliškųjį tekstų tikrino 
Raphael Sealey, University of Berkeley, California, 
USA. Vertė: Skirma M a k a i t y t ė, Danguolė 
Sealey, Danguolė V a r i a k o j y t ė. Aleksas

Š.m. DRAUGO (Nr. 139) kultūriniame priede at
spausdintas poeto Kazio B r a d ū n o (buvusio ilgame
čio šio priedo redaktoriaus) toks pasisakymas:

"Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje 'Tėviškės* 
draugijos Vilniuje leidžiamas laikraštis GIMTASIS KRAŠ
TAS š.m.liepos 2-8 d. 27 numeryje spausdina įvairių po
kalbininkų pokalbį su iš išeivijos atvykusia, laikraščio 
žodžiais tariant, 'grupe tautiečių kultūros veikėjų'. Lie
tuvos valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Rimgaudas Ma
lišauskas pokalbyje sumini keletu išeivijos rašytojų, kurių 
knygos, taipgi jo žodžiais tariant,artimiausiu metu' bus 
išleistos Lietuvoje.

Tarp ten suminėtųjų yra ir mano pavardė. Man 
tai buvo naujiena, nes ligi šiol šiuo autoriniu reikalu nė 
viena okupuotos Lietuvos leidykla nėra manęs kontakta
vusi, nei gavusi leidybinį mano sutikimų. Toks tenykštės 
knygų leidybos žingsnis yra akivaizdus literatūros pasau
lyje įprastos leidybinės etikos nepaisymas, neetiškas 
veiksmas, nežiūrint kieno ir kur jis būtų praktikuojamas. 
(Pasirašė: Kazys Bradūnas).

Beveik komentarų nė nereikia. Kažkaip norėtųsi, 
kad su tuo gorbačioviniu 'glasnost' pasikeistų ir tenykš
čių biurokratų bei sargų laikysena. Prisimena pirmoji 
panašia suartėjimo tendencija išleistoji antologija GRAŽI 
TU MANO BRANGI TĖVYNE. Išleista ji buvo Pasaulinės 
parodos EXP0'67 Montrealyje proga. Ir jon buvo atspaus
dinta išeivijos poetų eilėraščiai, neatsiklausus autorių 
ar sutinka ir nedavus galimybės jiems patiems padaryti 
eilių atrankų. Netgi biografijos žinias rašant, toje anto
logijoje kaškoks aiškiaregis partietis surūšiavo išeivijos 
poetus į "pasitraukusius, atsidūrusius, patekusius, emig
ravusius, nacistų paimtus darbams, ir 1.1." į užsienį, tai
gi, mažiau ir daugiau nepriimtinus. Nors visi taip 
surūšiuotieji labai paprastai patys pasitraukė, retkar
čiais dargi ginklu kovodami su artėjančia raudonųja ar
mija.

Charakteringa betgi, kad ir tųsyk vos keli dėl ši
tokio leidybos etikos nepaisymo ir "rūšiavimo" ir sau 
nepatinkamų poetų kūrybos suniekinimo (nes kaikurių po
etų buvo labai sųmoningai parinkti patys necharakterin- 
giausi ir nestipriausi eilėraščiai) tiktai keli poetai protes
tavo. Kiti tylėjo. Todėl tai verta paminėti Kazį Bradūną 
ir jo atvirų pasisakymų. Mūsų manymu, bendradarbiavi
mas reiškia abipusį respektų kūrėjui ir kūrybai. 
Kitu atveju, tėra mažiau ar daugiau uždangstytas (ir 
sovietines cenzūros terorizuojamas) kūrybinio žodžio iš
naudojimas politiniams ir propagandiniams tikslams. W W V M W A

Prisiminus GlMTĄJį KRAŠTĄ, norime paminėti 
jame (Nr.22) pasirodžiusį įdomų ir įsidėmėtinų poeto ir 
dramaturgo Justino Marcinkevičiaus straipsnį MŪSŲ 
VERSMĖS (7 psl.). Jame poetas nusiskundžia, kad Lietu
voje iki šiol išleistuose mūsų klasikų raštuose daug kas 
praleista, išcenzūruota. Štai, apie Maironio PAVASARIO 
BALSUS Marcinkevičius taip rašo: "...išleidome ' Pava
sario balsus'. Tai ne eilinis ankstesnių leidinių pakartoji
mas...Deja, žymia dalimi leidinys nepavyko. Ir nepavyko 
todėl, kad nepajėgėm įdėti visų 'Pavasario balsų' eilėraš
čių, neįveikėm to pasipriešinimo, vienos ar kitos, gal 
ne taip ir aukštos kėdės (nes nežinia, kur jinai,ta kėdė, 
stovi, kas joje sėdi). Net ir tie keli eilėraščiai, dėl ku
rių, rodos buvome visi sutarę, staiga buvo išimti. Tary
tum niekam nesvarbu, kad skaitome sutrumpintų Maironį, 
kad regim iškreiptų jo vaizdų, ištiesintų ir apvalytų jo 
kelių." Ir kiek toliau J.M. rašo: "Nesuprantu, ko bijome, 
kų gali šiandien ideologiškai paveikti religiniai Maironio 
eilėraščiai. Davatkų buvo ir bus, bet davatkiškumo pasi
taiko ir tarp ateistų."

Drųsūs, iškalbingi žodžiai. O pasirodo "Didysis 
Maskvos Brolis" bijo kaip ugnies kiekvieno religinio 
žodžio, bijo kiekvieno laisvo žodžio. O anoje J.M.paminė
toje kėdėjo kaip tiktai ir sėdi niekas kitas, bet j i s: 
tas pats Kudirkos aprašytasai satrapas "kruglodurovas", 
tik kita rubaška apsirengęs.

Gale poetas sumaniai cituoja Lenino posakį: "Vie
šumas yra kardas, kuris išgydo jo paties daromas žaiz
das". Kažin? Kol tebėra Sovietijoje koncentracijos lage
riai ir beprotnamiai, kuriuose "gydomi" nuo tos "viešu
mos ligos" poetai, rašytojai ir kiti disidentai, drįsę vie
šai prabilti. Jonas Vakaris

Vilčinskas, Romas Kinka, Rūta Kuli
kauskienė.

Grafiškas apipavidalinimas - dail. Telesforo V a- 
1 i a us. Visi žemėlapiai braižyti Juozo Andriaus.

Pavarčius pirmuosius Lietuvių Enciklopedijos to
mus, užtinkame diskretiškai įdėtų lapelį, raginantį atsi
skaityti užsisakiusius... Ir vėliau ne kartų teko raginti, 
kad ir geros valios tautiečius, bet kažin kodėl tokius 
nepaslankius su sųskaitomis, kai reikia susitvarkyti su 
lietuviškomis įstaigomis. Lyg jos būtų menkesnės vertės, 
negu kitos. Tuo nusiskundžia visi knygų, plokštelių, gar- 
sajuosčių leidėjai, nekalbant apie laikraščių ar žurnalų 
prenumeratorius. Kažin kodėl mūsų kultūros laipsnis šio
je srityje yra dar negana išvystytas. Tad ir toliau tenka 
nuolat raginti, priminti, apie tai rašyti.

Su pagrindu didžiuodamiesi savųja enciklopedija 
- lietuviškųja ir angliškųja - turėtume jas dažniau prisi
minti ypatingomis progomis. Ne tik patiems pasiskaityti, 
bet ir nusiųsti į miestų viešųsias bibliotekas pav. kad 
ir Juodojo Kaspino Dienos proga, ar mūsų didžiųjų Lietu
vių Dienų parengimų proga. Tiktų tie komplektai į vals
tybinius archyvus,universitetų bibliotekas. įdomu būtų 
pravesti statistikų, kiek angliškosios Lietuvių Enciklope
dijos yra pakliuvusios į minimas įstaigas. Gal kas nors 
jau veda tokių statistikų. ( Ne prošalį būtų apie mūsų 
Enciklopedijų parašyti straipsnį ir į "Canadian Scene" 
biuletenį, paminėjus, kas dalyvavo savo rašiniais Enciklo
pedijoje iš Kanadoje gyvenančių lietuvių kilmės žmonių).

b.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGES MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAU

Dr. Gv. Valančiui(/! SFAUDOS OKUF UOTO J C LIETUVOJE IR llEIVUOJE)

skaitykla Vilniaus Universitete.Smuglevičiaus salė — retu knygų

o SMUGLEVIČIŲ šeima, 
kilusi iš Žemaitijos, pagar
sėjo ypatingu talentu dai
lei. Septyni šios šeimos 
nariai buvo žinomi tapyto
jai, plačiai reiškęsi Lenki
joje, Ukrainoje, Drezdene 
ir kt. Trys ją vėliau grįžo 
Lietuvon. Antanas (mirė 
Vilniuje apie 1810 m.) tapė 
Vilniuje teatrams scenovaiz
džius, kurią eskyzą buvo Ii 
kę ir Vilniaus Universiteto 
Bibliotekoje.

teto Tapybos Katedrą, o 
1799 m.paskelbė I-ąją tapy
bos ir paišybos dėstymo 
programą. Joje vyravo teo
rimą taisyklią būtinybė ir 
klasikinio idealo svarba.

abu 
minimalia 

Vilniuje 
vietos

Daugiausiai tapyba Lie
tuvoje reiškėsi Pranciškus 
Smuglevičius. (Mirė 1807 
m., rugsėjo mėn. 18 d. Vil
niuje). Studijavęs Romoje, 
laimėjęs pirmą premiją už 
Senojo Testamento biblinę 
temą, klasicizmo įtakoje 
tematiką sėmė iš antikinės 
mitologijos. Vėliau daug 
laiko skyrė piešimui iš gam
tos ir antikos paminklą. 
Pagarsėjęs, buvo kviečia
mas vykti į Angliją, bet 
nesutiko.

1785 m.vyskupo Masals
kio kvietimu atvyko Vilniun 
ir čia gavo stambią užsaky
mą. Tapė šeimą portretus 
ir Verkią rūmams paveiks
lus. Grįžęs Varšuvon, įstei
gė žinomą tapybos mokyk
lą, atliko eilę užsakymą.

Suplanavęs atlikti 
Lenkijos-Lietuvos istorijos 
temomis 200 raižinią, pa
ruošė jiems 100 piešinią.

1798 m. Švietimo Komi
sijos pakviestas, persikėlė 
Vilniun ir įsteigė Universi-

Vilniaus Universiteto 
rūmuose kartu su broliu 
Antanu dekoravo Bibliote
kos salę. Yra jo darbą Vil
niaus Katedroje, Š.Kazi
miero koplyčioje, Šv.Jono, 
Šv.Petro ir Povilo bažny
čioje ir kt. Dalį jo paveiks
lą buvo įsigiję privatūs as
menys. Kai kurie ją paskui 
pakliuvo į Petrapilį, Varšu
vą, Ukrainą. Yra palikę 
Vilniuje dokumentinės ver
tės piešiniai 1923 m.išleis
tame Vilniaus albume- pi
lies rajono, Antakalnio, me
četės ir sinagogos interje
rai.

TINKLININKIŲ IŠVYKA 
LIETUVON

Penkiolika dienų pralei
dusi savo tėvų žemėje, 
rugpjūčio 20 d. į Čikagą 
sugrįžo Amerikos lietuvai
čių tinklinio. rinktinės 
narės. Lietuvoje jos sužai
dė 6 rungtynes - Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Palan
goje. Tris kartus jaunosios 
tinklininkės iš Amerikos 
rungtyniavo su amžiumi 
vyresnėmis Lietuvos rinkti
nės žaidėjomis ir pralaimė 
jo 3-0.

išvyjoje buvo pasiekta 
viena pergalė Klaipėdoje 
prieš Klaipėdos rinktinę

• 1629 m.VILNIUJE pasirodė pirmoji pasaulietiška 
lietuviška knyga - Konstantino ŠIRVYDO ŽODYNAS.

1650 m. Lietuvos mokslininkas Albertas VI- 
JUKAS-KOJALAVIČ1US parašė Lietuvos istorijos I t., 
o 1669 m. 11-ą t. Šios knygos paplito pasaulyje.
• Vilniaus Akademijos profesorius Žygimantas 
LIAUKSMINAS pagarsėjo retorikos veikalu "Praxis orato- 
ria sive praecepta artis rhetoricae". Lietuvoje šis veika
las susilaukė 2-jų leidimą, užsienyje vienuolikos.
• Nuo 16 a. pabaigos iki 17 a.vidurio VILNIAUS
Akademijos Biblioteka buvo žinoma kaip viena stambiau
sią knygą saugyklą Rytą Europoje. 18 a.knygos buvo su
klasifikuotos į 18 skyrią ir saugomos 86 spintose, 34 
spintas užėmė vien teologinė literatūra, tuo tarpu kai 
matematikos ir fizikos knygos tilpo dviejose spintose.... 
Pažymėtini du įdomus bibliotekos filialai: nedidelis aka
demijos vaistinės medicininės literatūros rinkinys ir as
tronomijos observatorijos, įsteigtos 1753 m.kolekcija, ku
rioje be astronomijos mokslo kūrėją buvo ir kitą mokslo 
šaką garsią autorią (Sakroboskis, N.Kopernikas, R.Dekar
tas, I.Niutonas, L.Eileris, J.Bernulis, B.Nolis ir 1.1.) vei
kalą.. / Iš "Vilniaus Universiteto Biblioteka")

London 438-1122 
Windsor 252-3842
Calgary 287-2712 
Winaipae 233-3501

Hamilton 522-8392 Sudbury 674-6217

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS .

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

AA CENTRINES ; 
Menlraal 273—7544 
Onawa 523-9977

i ATEIK I LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)
GRUFČS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ Į 

i trečiadieni. mi george st. la salle. Gue.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui s.: 631-6834 (namg); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L ; 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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3-2 (čia klaipėdietes 
setus laimėjo 
persvara 15-.13). 
mūsų merginos su 
studenčių rinktine sukovojo
1-3 (mūsiškės laimėjo 
pirmąjį setą 15-10, o ket
virtąjį nelaimingai pralošė 
16-14).

Amerikos lietuvaičių 
rinktinėje žaidė čikagietės; 
Aldona Brakauskienė, Juli
ja Valaitytė, Audrė Švar
caitė, Inga Balzaraitė, 
Koletą Rivera. Taip pat 
buvo Nina Jankauskaitė iš 
New Yorko, Rūta Mažely- 
tė iš Klevelando, Laura 
Gražulytė iš Detroito ir

Kristina Žiūraitytė iš Kali
fornijos.

Jų treneriu ir išvykos 
vadovu 
Čikagos 
klubo darbuotojas Zigmas 
Žiupsnys. Išvykoje tinklinin- 
kės dėvėjo "Neries" unifor
mas, tačiau jos oficialiai 
neatstovavo jokį išeivių 
sporto klubą ar sporto 
sąjungą, išvyka buvo suor
ganizuota privačiu pagrin
du - ir tinklininkės ir jų 
palydovai už kelionę užsi
mokėjo patys.

Pirmąsias rungtynes 
prieš Lietuvos rinktinę 
perdavė Lietuvos televizija. 
Čia apie išeivių sportą 
plačiai pasakojo pats lai
dos vedėjas, o taip pat ir 
išeivių sporto bei spaudos 
darbuotojas Vytautas Gry
bauskas iš Čikagos. Apie 
mūsų tinklininkių pasirody
mus aprašymų bei nuotrau
kų dėjo įvairių Lietuvos 
miestų spauda, pranešinėjo 
radijas. Tokiu budu milijo
nai žmonių buvo supažin
dinti su išeivių lietuvių 
sporto gyvenimu, jų veikla.
• KRETINGOJE ir šią va
sarą sėkmingai vyko tradi
cine tapusi "Žemaičių Mu
gė". Ji vyksta Tarptautinės 
Kooperacijos Dienos proga. 
Mugėje dalyvauja kooperati
nės prekybos darbuotojai. 
Į šią metą mugę buvo at
vykę prekybininkai iš Klai
pėdos,Kretingos , Šilutės, 
Telšių, Plungės, Mažeikių, 
Skuodo, Raseinių rajoną.

buvo ilgametis
"Neries" sporto

VE/DRODZ./M

sas

ČIA PRIĖJO KINDZIULIS
- Mano vyras, atrodo, susirgo. Aš jam kalbu išti- 

valandas, o jis lyg negirdi...
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Tai ne liga. Tai - talentas.

reikia liautis gerti. Kiekvienas 
degtinės stiklelis -

SOVIETŲ SĄJUNGA PLANUOJA KAIP IŠNAUDOTI 
SAULĖS ENERGIJA

- Tamstai galutinai 
alaus butelis, kiekvienas 
vinis į tamstos karstą,- sako gydytojas.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Gydytojau, argi svarbu, kiek karste

tai

bus

nauja

viniąl

Sovietų Rusijos Mokslų Akademija rūpinasi paruošti 
projektą, kaip pagaminti milžinišką raketą, kuri galėtų 
iškelti į orbitą įvairius įrengimus, kurių pagalba būtų 
galima panaudoti saulės energiją ir net nakties metu 
reflektuoti į žemę saulės šviesą, ją panaudojant miestu, 
apšvietimui ir net augalų auginimui.

Panašia galimybe buvo susidomėję ir Amerikos moksli
ninkai;'apie 1980 m., bet pasirodė, kad projekto paruoši
mas ir jo įvykdymas pareikalautų labai didelių išlaidų ir 
neaišku, kokios naudos būtų susilaukta, tad nuo to projek
to atsisakyta. Dabar Sovietų Mokslo Akademija šią idėją 
vėl pradėjo populiarinti spaudoje. Visas projektas apimtų 
keletą fazių. Pirmiausia turėtų būti sukonstruotas saulės 
spindulių reflektorius, įruošti didžiuliai veidrodžiai, kurie 
reflektuotų saulės spindulius ir juos nukreiptų į žemę, 
kur jie būtų paverčiami į energiją. Patys sovietai nesiti
ki, kad projektas būtų paruoštas iki šio šimtmečio galo. 
Vien tik brėžinių atlikimas vargiai būtų baigtas iki 1990 
m. Visi apskaičiavimai nusitęstų į ateinantį amžių (2000 
m.) ir 1.1.

Amerikiečiai į visą reikalą žiūri skeptiškai, bet kartu 
ir susirūpinę, kad Maskva siekia naujais ginklais pergalės 
ir komunizmo išplėtimo. Sovietų bet kokie projektai 
visada yra surišti su militarizmu. Rusų spaudoje pasirodę 
aprašymai jau dabar skatina mokslininkus pagalvoti apie 
milžinišką raketą, kuri galėtų iškelti į erdvę 100 tonų, iš 
iškeltos medžiagos sovietų 
je platformą, ant kurios 
muosius namukus ir 1.1.

Tuo pačiu iškyla ir 
valstybės yra susitarusios,

mokslininkai sumontuotų erdvė- 
įruoštų mokslininkams gyvena-

politinės problemos, nes visos 
kad dangaus kūnuose-planetose 

nebus ruošiamos kariškos bazės. Sovietų planuojama plat
forma jau laikoma nenormalaus dydžio ir ji priskiriama 
prie militarinių objektų.

Žinome, kad saulė yra svarbiausias dangaus kūnas, 
kuris teikia gyvybę ne tik žmogaui ir ją palaiko, bet ir 
gyvuliams ir augalams. Mokslininkai apskaičiuoja, kad 
tik dvi bilijoninės procento saulės energijos arba spindu
lių pasiekia žemės paviršių ir jų pakanka visokios gyvy
bės išlaikymui. Kita saulės energija nukeliauja į neišma
tuojamą erdvę, iš žemės saulė atrodo kaip diskas keliau
jąs per neaprėpiamą dangaus skliautą. Saulė nuo žemės 
nutolusi apie 94.500.000 mylių, bet ji už žemę didesnė apie 
milijoną kartų. Temperatūra saulės paviršiuje yra 5,500° 
C. Astronomai yra apskaičiavę saulės amžių, kuris siekia 
4,600,000,000 metų, o Paukščių Tako žvaigždynas - 22 
milijonus metų!.

Saulė yra arčiausiai žemės, negu kitos žvaigždės. 
Saulės diametras yra 400 kartų didesnis už mėnulio. 
Saulės šviesos spindulys žemę pasiekia, keliaudamas 299, 
792 km. į sekundę, per 8 min. ir 20 sek. Stebėtina, kad 
saulė turi atmosferą kaip ir žemė, kuri vadinama Corona. 
Mokslinininkai spėja, kad saulės masė susideda iš apie 
trijų ketvirtadalių hydrogeno dujų, apie ketvirčio helijaus 
ir kitų elemetų, nežinomų ant žemės. Iš 105 elementų, 
žemėje randami 92 ir iš jų tik 70 randama saulėje.

žemė apkeliauja aplink saulę per metus. P. Indreika

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

T I SParinko Ž A L I A N Y
LAIKAS APŽIŪRĖTI POMIDORU KRŪMUS

Daržininkystės specialistas Stuart Robinson'as pri
mena, kad dabar pats skubiausias metas gerai apžiūrėti 
pomidorą krūmus. Šią vasarą esant ypatingai ilgai šiltam 
orui, jie užaugo dideli ir labai žiedingi. Tačiau šiuo me
tu žydintieji žiedai jau nebeturės laiko užmegsti ar iš
auginti vaisius. Krūmai, tačiau, dar augs ir be reikalo 
naudos vandenį ir maistingąsias medžiagas. Tad - laikas 
nugnaibyti ar nukarpyti viršūnes, kad nebeaugtą. Tai rei
kia padaryti ir su pomidorą šoninėmis šakelėmis, ne tik
tai viršūnėmis.

Minimas specialistas sako, kad jeigu šiuo metu pomi
dorai yra riešuto didumo, tai esant geram orui iki spalio 
mėn.vidurio, jie dar galėtą pakankamai paaugti. Jis pa
taria palikti porą ar 3 lapus virš užmegstą vaisią,ku
riuos norime palikti ant krūmo, nuimant viršūnes.

Tokią pat procedūrą reikia atlikti nenaudingai te
beaugantiems agurką augalams. Agurkas iš užsimezgusio 
žiedo užauga per 2 savaites, jeigu šilta, per 3, jeigu 
šalčiau. Tad dabar reikia viršūnes nuimti iki dar užaug
siančio agurko vaisiaus.

Zukinią vaisiai užauga per kelias dienas, tad juos 
galima palikti, kol nebeužsimegs.

NAMŲ REMONTO
_$ 15.000 VAJUS

I
R EI KALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 

1.000 H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs....................................................   . ............................

Adresas ............................................... ...

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m. ..... dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ............... doi.

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS atliks 
programų LN rengiamame 
LN koncerte spalio mėn.
3 d.

gyvenančio Bostone , paga
minta vaizdajuostė - video 
filmą "Partizanas". Priede 
vaizdai iš kelionių Lietuvo
je. .

Įėjimas - laisva auka. 
Rengia KLB-nės Toronto 
A-kės Kultūrinė Komisija.

bus

d.,

• LN Visuomeninės Veiklos 
Komitetas posėdžiavo rug
pjūčio mėn. 29 d. Aptarta 
ateities veikla ir lapkričio 
7 dienų rengiamas balius 
- koncertas. Bilietai 
netrukus platinami.
• Š.m. spalio mėn. 10
šeštadienį, 7 val.v. žurna
listas Vilius Bražėnas skai
tys paskaitų tema: "Neorto- 
doksinis žvilgsnis į lietuviš
kų išeivijų - laisvės kovos 
keliai, klystkeliai bei infor
macinė veikla tarp 
ir priešų, politikoje 
nyboje".

Bus atsakoma į

draugų
ir ži-

klausi
mus. Įėjimas - laisva auka.

Paskaitoje bus liečiama 
mūsų saviveikla, užsienio 
spaudos informacija, KGB 
dezinformacija ir jų glau
dus bendradarbiavimas su 
OSI Amerikoje.

• Rugsėjo mėn. 20 d., sek
madienį, 3 vai.p.p. L.N.
bus rodomas A. Kulbio,

• Rugsėjo mėn. 3 d. Prisi
kėlimo Parapijos patalpose 
įvyko KLB Toronto Apylin
kės Valdybos posėdis, kuria
me dalyvavo Valdybos p- 
kas Leonas Radzevičius, 
Rebeka Jasienė, Kęstutis 
Budrevičius, Kęstutis Rau
dys, Algis Vaičiūnas ir Vy
tautas Kulnys.

R. Jasienė, kuri vadova
vo Karavane VILNIAUS Pa
viljonui, pranešė, kad šie
met buvo daugiau lankytojų, 
negu paskutiniais keliais 
metais. Tačiau, pakilo įvai
rių produktų ir reikmenų 
kainos ir nesitikima pelno. 
Laukiama dar negautų są
skaitų ir artimoje ateityje 
bus patiekta finansinė apy
skaita.

Svarstyta visa eilė eina
mųjų reikalų. Vasario 16 
d. rengimo komiteto p-kas 
Rimas Strimaitis pranešė 
apie ruošiamų programų mi
nėjimui. Ateityje numato
ma surengti simpoziumų, 
kuriame būtų svarstoma 
Toronto Apylinkės veiklos 
problemos.

JUODOJO KASPINO DIENA TORONTE 1987.8.23. IŠ kaires sėdi ir prie mikrofono kalba aPie komunistų žiaurumus sužaloti Afga

nistano Laisvės Kovotojai, atvežti į Torontą gydymui. Toliau prie lietuviškos vėliavos kalba pagrin inis emon straci jo s sve ias 
Kanados Finansų ministeris Michael Wilson. Paskutinis nuotraukoje matosi žinomas mūsą spaudos reporteris Stasys Dabkus.

Nuotraukos St. Varankos.

į

4

• Kęstutis BUDREVIČIUS 
dalyvauja Toronto - Black 
Ribon Day - renginio komi
tete, kuriam talkininkavo 
LB Toronto Apylinkė.

• LITUANISTINIAI KUR
SAI TORONTE šį sezonų 
vyks Bickford Park High 
School (Bloor ir 
antradieniais 6:30 
v.v.

Užsiregistruoti 
rugsėjo 15 arba 
nuo 6 v.v.- 8 val.v.

Patariama atsinešti 
savo gimnazijos "letter of 

būtų 
šiuos

Christie) 
v.v.-9:30

reikia
16 d.d.

iš

permission", kuriame 
pažymėtas sutikimas 
kursus lankyti.

Mal

• • • ±
M LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS Jaunesniųjų

kuriems

mėn. term. indėL 
m. term indei.
m. term indėlius

term, indėliusin.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo....... 10)4%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................  10 %
2 metų .................. 10%%
3 metų ................... 10% %
(fixed rate)

MOKA:
6%% už 90 dienų, term. ind. 
7'- % už 6 
7*4% už 1 
TVi% už 2 
7%% už 3
8fž%GI€ 1 m. gar. inv. paž. 
8?4%GIC2 m. gar. inv. paž. 
V/ffu už pensijų planų, (v.r.) 
84% už 1 m. term pensiją planą. 
~lVi% už pensijų, fondą RRIF (v.r.) 
64% už specialią, taup. s—tų, 
6 % už taupymo s—tas 
53į% -64%. kasd. pal. s-tą, 

4^—5^% už kasd. pal. čekių, s^sk

A K TY V A i _ V IRŠ_ 62 MIIL.

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visų narių, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Čekių ir sąskaitų patam avim as. G aunam a pini
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Expres^). Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji niortgičiai,

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .......
(variable rate)

• Giedra Paulionienė, 
ronio Mokyklos Vedėja pra
neša, kad mokslo metai 
prasideda rugsėjo 26 d. Šv. 
Vincento Pauliečio Mokyklo
je.

Naujų mokinių registra
cija vyks mokykloje nuo 
9 v.r.-11 v.r.

Veiks ir
Darželis vaikams, 
suėjo 4 m.amžiaus.

Kviečiami visi 
dalyvauti pirmos 
dienos pranešimuose 
pažinti su mokslo programa-
• VOLUNGĖ - jau dvylkik- 
tus metus dainuojantis, 
pagarsėjęs choras naujojo 
sezono repeticijas pradeda 
rugsėjo mėn. 11 d., 7 vai.v. 
Prisikėlimo Parapijos salėje.

Priimami nauji daininin- 
kai-kės. Kreiptis pas VO
LUNGĖS vadovę ir dirigen
tę muz. Dalių Viskontienę, 
arba repeticijų metu.

"JUODOJO KASPINO "
KIBIRKŠTIS ĮSILIEPSNOJA

Antrosios "Juodojo Kas
pino Dienos" idėja buvo pra
dėta įgyvendinti 1986 m.To
ronte ir ji sėkmingai plečia
si.

Iniciatoriai, steigdami 
Toronte "Black Ribbon Day 
Committee" turėjo pagrindi
nį tikslų supažindinti laisvų- 
jį pasaulį su Stalino-Hitlerio 
draugystės tragiškomis pasek
mėmis. "Black Ribbon Day" 
tų tikslų labai sėkmingai 
atlieka. Tai liudija vykusios 
demonstracijos 50-tyje did
miesčių įvairiuose kraštuose.

Į rengiamas "Juodojo 
Kaspino Dienos" demonstra
cijas yra kviečiami kalbėto
jais žymūs politikai, rašyto
jai, ministerial, kariškiai 
ir buvę komunistinių valsty
bių politiniai kaliniai, gyvi 
tos santvarkos liudininkai. 
"Juodojo Kaspino Dienos" 
primena ištisų tautų trage
dijų. Deja, laisvasis pasaulis 
dar yra labai naivus, jį leng-'.vardan teisių. Taip jaunuo- gedime dėl supančios tam- 

liai turi teisę išeiti iš namų, sos, pasisakykime už šviesų, 
gimdyti vaikus ne šeimoje 
ir nuolatiniai būti išlaikomi 
vyriausybės. Verslai reika
lauja teisių būti neapsunkin
tiems mokesčiais, bet igno
ruoja atsakomybę parūpinti 
darbų, kas iki maksimumo 
suteiktų galimybę visiems 
dirbti. Ji taip pat išreiškė 
rūpestį, kad pagrindinis mū
sų visuomenės tikslas pasi
darė ne laisvė, 
ar žmogiškoji 
automobilio ir 
lių įsigijimas.

"Kaip į tai 
dia ir politikieriai? 
paskutinį kartų jie priminė, 
kad su kiekviena teise ly
giagrečiai turi eiti ir atsa-

komybė? Vakarų pasaulis 
paskelbė teises, bet nusuko 
nugarų atsakomybėms, nes 
media ir tie, kuriuos mes

Paaukštintoje atviroje 
scenoje apie 50 įvairių tau
tybių atstovų dalyvavo šia
me renginyje. Jų tarpe KLB 
p-kas adv.A.Pacevičius, KLB
Toronto A-kės pirm.Radzevi- išrenkame balsavimu, užmir- 
čius, A.Vaičiūnas, K.Budrevi-Šo pamokas, kurias prisimin- 
čius ir kiti talkininkai bei darni mes čia šiandien susi- 
jaunimo būrys, kuris ėjo į-rinkome." 
vairias pareigas. Kaip minė
ta, 8 lietuviai, latviai ir 
estai pasninkavo prie Ontario 
parlamento rūmų, norėdami 
atkreipti žmonių dėmesį pa- berlain'ų, 

berlain, 
taikų vergovės kaina, 
pat vadinamų Oxford'o 
vę ir politikus, kurie 
kraštus nuginklavo, kad 
tų už Maginot linijos

Prisimindami du blogį at
nešusius asmenis fašizmo 
ir komunizmo skleidime, ji 
prisiminė ir trečiąjį- Cham- 

alijantų: "Cham- 
kuris irgi nupirko 

Tajp 
sro- 
savo 
galė- 
tęsti

vergtųjų tautų tragedijai.
JKDienos šūkis buvo: Peace 
with Freedom". Gaila tik, 
kad tų dienų dalis lietuvių 
buvo išvykę Hamiltonan.

Būdinga kalbų pasaĮcė
Toronto Švietimo Valdybos savo izoliavimųsi. 
p-kė Nola Crewe. Ji Ypatingų 
atkreipė ypatingų dėmesį, kalbos pabaigoje 
kad mūsų laisvoje visuome- giliai religingiems 

ateitį, tikėdamasi, kad 
pirmauja laisvė bus jiems 

reikalavi- ir jų krašto plėšimas baig- 
mas teisių, bet ne atsakomy- tas. Taip pat kad taikingieji 

išmokę bahajai Irano valstybėje ga- 
įstatymais, lės ramiai melstis. Jeigu

nėję mes kuriame 
kurioje pasaulyje 
materializmas ir

hės. Daugelis jau 
nesiskaityti su

savodėmesj
ji paskyrė 
afganams, 

religijos 
pripažinta

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 

/»uo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIŲ.
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

PRASIDEDA NAUJI 
MOKSLO METAI

Naujieji mokslo
Ottawos Dr.Vinco Kudirkos 
Lituanistinėje . Mokykloje 
prasideda RUGSĖJO MĖN. 
12 d., ŠEŠTADIENĮ, 9 vai. 
ryto.

Vieta: GLEBE COLLE
GIATE INSTITUTO patal
pos 212 Glebe Avė (Glebe 
ir Bronson gatvių kampas).

Registracija vyks 
pat, tuo pačiu laiku.

Visi mielai laukiami!
Mokyklos Vedėja1 Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......

180-364 d. term, ind.......
1 metų term. Indėlius ....
2 metų term. Indėlius ....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. .
2 metų GlC-met. palūk. .
3 metų GlC-met. palūk.
1 metųGIC-mėn. palūk. 
RRSP ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind. 
Specialią taup. s-tą ......
Taupomąją sąskaitą ....
Kasd. pal. taupymo sąsk . 674% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 574%

63/<%
7 % 
71/4% 
71/2% 
7%% 
0'/2%
8 3A% 
9V4% 
7'/2% 
7’/2% 
8'/2% 
6’/4%
6 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................ 101/2%
Sutarties paskolas

nuo........................ 1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų.................. 972%
2 metų..................  101/4%
3 metų................... 101/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 9’A%

Draudžiame asmenines ir su
tarties p askol as iki $15 000 
i r nariu gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrę, če
kiu irtaupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines peri aidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokes-o
cio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRS .35 MILIJONU DOLERIŲ

Mūsų tikslas - ne pelnas* bet sąžiningas patarnavimas

vai manipuliuoja Maskvos 
mylėtojai, o mokyklinį 
jaunimą-šių dienų mokyk
los.

"Juodojo Kaspino Dienos" 
programos 
metai iš 

čekoslovakų kil- 
H a s e c k.

i Rotušės aikštėje 
kalbėtoju buvo 

finansų ministeris

tėvai 
mokslo 
ir demonstracijų 

vadovu jau antri 
eilės buvo 
mės John 

Toronto 
pagrindiniu 
Kanados 
Michael Wilson'as. Jis savo 
kalboje ragino pavergtuosius 
nenustoti vilties. Ontario 
provincinės vyriausybės mi
nisteris Tony R u p r e c 
perdavė Ontario prov.prem
jero David Peterson 
sveikinimų. Toronto miesto 
savivaldybės narys Bill 
Boytchuk, kuris aiškiai pa
sakė, kad taip įkyriai ir 
triukšmingai "taikos mylėto
jų" ir net kai kurių dvasiš
kių reklamuojama sovietinė 
taika, iš tikrųjų yra tik prie- ORIGINALIOS POPIETĖS 
danga vergijai. Labai ugnin
gų, reikalaujančių pavergtie
siems laisvės kalbų pasakė 
geras kalbėtojas Ontario par
lamento atstovas Yuri 
S h y m ko. Jis reikalavo, 
kad būtų traukiami atsako
mybėn ne tik nacių karo 
nusikaltėliai, bet ir žiaurūs 
komunistų prieš žmonišku
mų nusikaltėliai. Jis priminė 
ir milijonus ukrainiečių, nu
kankintų

-kalbėjo ji ir išreiškė viltį, 
kad betkokia prievarta ir 
tironija užsibaigs visur: ar 
ji vyktų Afganistane, ar Pie
tų Afrikoje, Etiopijoje ar 
Kambodijoje, Nikaragvoje, 
Chilėje ar Irane.
"Mes pasisakome už laisvę", 
baigė savo žodį Nola Crewe.

metai

ten

bado mirtimi...

ar taika, 
vertybė, bet 

kredito korte-

reaguoja me-
Kada

Tiems, kurie tų labai 
svarbių demonstracijų orga
nizavo, rūpinosi, kad kiek 
galima daugiau lietuvių orga
nizacijų ir pavienių tautie
čių joje dalyvautų, priklauso 
nuoširdžiausia padėka. Lais
vės siekimas reikalauja pa
siaukojimo.

Stepas Varanka

floridą

Apie 
lizmų ir 
kojo Afganistano,Nikaragvos 
Vietnamo, Lenkijos ir 
pavergtų tautų atstovai.

komunistę imperia- 
jų žiaurumus pasa-

kitŲ

Jllajosims Uūtuboš jfonbas
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

Mažosios Lietuvos Fondas yra įsteigtas: 1. Rinkti, 
leisti ir skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos 
istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. Parodyti 
pasauliui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas 
-lietuviškas kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkime į Mažosios Lietuvos Fondą 
RĖMĖJAIS - iki $99.- auka; NARIAIS - $100.- ir didesnė 
auka; MECENATAIS - $1,000.- ir didesnė auka, ar GLO- 
BĖJAIS-PATRONAIS - $3,000.- ir didesnė auka.

Aukas siųsti: Foundation of Lithuania Minor, 
c/o L Adamavičienė, 18 Gracemount Cr. 
Scarborough, Ont. M1G 1K3

Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba.

Lietuvių Klubo virtuvės 
šeimininkams išvykus atos
togų, sekmadieninių pietų 
ruošų atliko Klubo Tautiniu 
Šokių grupės. Tris sekma
dienius iš eilės buvo vaiši
namasi lietuviškais valgiais 
cepelinais, virtiniais, šalti- 
barščiais, kugeliu ir kt. 
Kiekvieno sekmadienio val
giai ir programa buvo skir
ta vienai iš Lietuvos sričių*. 
Žemaitijai, Aukštaitijai ir 
trečiasis - Kapsijai, Zanavy- 
kijai ir Dzūkijai. Stalai bu
vo papuošti gražiai išrašy
tais sričių miestų ar kaimų 
vardais. Atitinkamus tų 
vietovių apibūdinimus atli
ko svečias iš Chicagos, žur
nalistas Mykolas Drunga, 
K.Gaižauskienė, A.Karnienė 
D.Mackialienė, D.Mažeikie
nė, A.Ulbinas, V.Vaitiekū- 
nas ir dalis šokėjų, pašok
dami ir padainuodami 
kiškų "Rock&Roll". { 
įdomias popietes buvo 
lankę apie 800 svečių.

kun. dr.E.Geruliui už iš
reikštus linkėjimus visų e- 
vangelikų vardu Lietuvos 
Krikščionybės atnaujinimo 
jubiliejaus iškilmių Romoje 
proga.

Popiežius taip pat padė
kojo kun.dr.E.Geruliui ir 
Biblijos vertėjui prof.dr.kun. 
Algirdui Jurėnui už dovano
tų lietuviškų Šv.Raštų, į- 
teiktų audiencijos metu 
Vatikane Šių metų birželio 
mėn.27 dienų.

savo 
visų 
kun.

už

Vysk.P.A.Baltakis , 
ruožtu, laišku padėkojo 
lietuvių katalikų vardu 
dr.Eugenijui Geruliui 
nuoširdų ekumeninį bendra
darbiavimų ir prašė per
duoti jo sveikinimus Lietu
vių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios nariams bei Lie
tuvių Protestantų Tarybai.

Taip, noriu įsijungti į M.L. Fondą ir pridedu čekį sumoje.4

Vardas Pavardė

Nr. Gatvė Miestas

Provincija Pašto Kodas

dzū- 
šias 

atsi-

POPIEŽIUS DĖKOJA 
LIETUVIAMS PROTESTAN
TAMS UŽ SVEIKINIMUS

Popiežius Jonas Paulius
II laišku per vysk.P.A.Bal
takį nuoširdžiai padėkojo

PRASIDĖJO LITUANISTI
NĖS MOKYKLOS METAI

St.Petersburg'© SAULĖS 
Mokyklos mokslo metai pra
sidėjo rugsėjo mėn.5 d. į- 
prastoje vietoje - Don Vis
ta Community Center, St. 
Petersburg Beach. - Visi tė
vai, kurie dar savo vaikų 
neįrašė į šių mokyklų, ma
loniai kviečiami tai pada
ryti, kreipiantis į Ritų Mo
ore, tel.345-0082 arba į 
A.Žalnieriūnaitę-Robertson, 
tel: 367-5787.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
' JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ*

ATE I# l LIETUVIŲ a.a. (Alcoholics Anonymous)
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ

’ PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE.
' (Skersai gatves nuo pensininku rūmų. 1610
' Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

cmMmxicatmmnmtsMxmMXMn
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose namuose -

montreal #

CHORISTIŠKOS VESTUVĖS
Šių vasarų padažnėjo tie 

malonūs įvykiai - mūsų jau
nimo vestuvės. Jau vien tik 
Aušros Vartų šventovė nau- 
jan gyveniman išlydėjo bent 
tuzinų mūsų jaunimo porelių.

Taigi, rugpjūčio mėn.22 
d., šeštadienį, po pietų atė
jo eilė ir kitai porelei -DA
NUTEI ZABIELAITEI ir KĘS
TUČIUI SKUČUI. Matote, 
Kęstutis gieda ir dainuoja 
AV mišriajame ir vyrų cho
ruose, o Danutė - "Pavasa
rio" Mergaičių Choro buvusi 
dainininkė.

Šis šeštadienis oro atž
vilgiu jau tikrai nebuvo pa
vyzdingas. Vos tik svečiams 
ir jauniesiems atvykus į 
šventovę, dangus tiesiog pra
kiuro lietaus bangomis. Ta
čiau trumpa, bet smarki aud
ra atūžė ir praūžė gana 
greitai. Dangus nušvito savo 
mėlyne ir skaisčia saulute, 
kaip tik vedybų ceremoni
joms baigiantis. Audra buvo 
gal reikšminga tuo, lyg no
rėdama jaunavedžiams pasa
kyti, kad gyvenimas taipgi 
pilnas visokių audrų, audre
lių, o taipgi ir skaisčių, ir 
laimingų dienų.

Šių naujų balsingų porelę 
naujan gyveniman palydėjo 
AV Parapijos Mišrusis Cho
ras, atlikdamas 3 giesmes:

RINKTINES MOTERŲ GEGUŽINI "Venį Creator" - S.Navicko, 
"Sanctus" - Ch.Gounod ir 
"Marija,Marija"- Č.Sasnausko, ti salėje simboliniai su vynu 
Neatsiliko ir Montrealio Vy
rų Oktetas, įspūdingai sugie
dojęs "Sancta Maria" - Ch. 
Gounod. Galiausiai- jaunave
džius pagerbė ir du Montre-

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ 
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask.10.25% 
asmenines paskolas 11- 75% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

MOKAME UZ:
indėlius (P.C.A.).................. 3%
santaupas...................... 5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 4.75%
term, indėlius 1 m........... 8.75%
term, indėlius 3 m...........9.25%
reg. pensijų fondo........ 6.50%
90 dienų indėlius...........7.50%
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m. , 8.50 %

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

antradieniais ir ketvirtadieniais-

Jaunieji Danutė ir Kęstutis SKUČAI ir dalis artimyjy

kaitė, Zigmantas su Karute 
Čičinskaite ir Kazimieras 
su Tina Borkiewicz. Jų prie
kyje ėjo Stanley ir Laimos 
Rutkauskų (Kęstučio sesers) 
mažųjų porelė - Venta su 
broliuku Antanėliu.

prie A.V. šventovės.

Hamilton "VILNIAUS” ŠAULIŲ

DEŠIMTI METAI 
"GINTARINIAMS AIDAMS"

Lietuviškoji radijo prog
rama Hamiltone veikia jau 
10-ti metai. Transliuojama 
iš Me Masters Universiteto
stoties CFMU-FM, 93,3. 
Nuo RUGPJŪČIO MĖNE-

yra netik gabus elektronikos 
inžinierius, bet ir geras po
kylių pravedėjas. Jis labai 
išmoningai supynė rimtus 
momentus su sųmojingais.

Prisistatęs pirmiausia 
pats save, jis pakvietė kal
bėti jaunojo Kęstučio brolį 
ir pabrolį Antanų Skučų. 
Pastarasis yra taipgi puikiai 
įsikūręs Toronte, turįs atsa
kingas pareigas Bell Tele
phone Bendrovėje ir auginus 
puikių šeimynėlę. Antanas 
kalbėjo gana apgalvotai, pa
kviesdamas jaunamartę į 
gausios Skučų šeimos tarpų, 
sakydamas, kad ji čia nebū
sianti svetima ir jausis tar
pe 5 brolių ir 2 seserų kaip 
nauja seselė.

Toliau pakviestas kalbėjo 
jaunamartės dėdė Julius Ju
rėnas. Jis priminė jaunave-

Pagaliau atsiliepė ir oats 
jaunikis Kęstutis. Jis gerai, 
iš anksto paruoštoje kalboje 
pasižadėjo vykdyti ankstes
nių kalbėtojų patiektas min
tis. Padėkojo visiems kuni
gams už iškilmingas vedybų 
ceremonijas, AV Chorui už 
puikias giesmes, Vyrų Okte
tui ir abiems solistams už 
įspūdingų giedojimų. Neuž
miršo jis padėkoti tėveliams 
bei giminėms už visų triūsa, 
ir rūpestį šias iškilmes be
rengiant. Išreiškė dėkingumą 
ir visiems 
viams, ypač 
pabroliams.

Vestuvinės vaišės-pokylis 
vyko Šv. Kazimiero Parapi
jos 
200 
tas 
ras, 
ir 
jaunimo, kurie dominavo ir 
skaičiumi, ir entuziazmu.

Jaunavedžiai buvo sutik-

salėje. Čia atvyko apie 
svečių rinktinė. Pakvies- 
buvo AV Parapijos Cho- 

"Pavasario" choristės 
šiaip daug studentiško

14-toji, tradicinė V.Š.R- 
nės Moterų gegužinė, įvy
kusi rugpjūčio 23 d."GIED- 
RAIČIO" stovykloje prie 
Hamiltono, praėjo gražiai 
ir sėkmingai, nors tų pačia, 
dienų Hamiltone, Toronte

duona ir druska. Toliau, ly
dimi visų 5 pabrolių ir pa
mergių, apsuko visų salę 
entuziastiškai svaidydami 
svečiams saldainiukus, o

ir kitur vyko Juodojo Kas
pino Dienos demonstracijos.

iškilmių daly- 
pamergėms ir

smagu prisimin- 
; vestuvės yra

Baigiant, : 
ti, jog šios 
mums, montrealiečiams 100 
procentinės ta prasme, kad 
Montrealio lietuvių kolonija

ŠIO GIRDIMA 4 vai.- 5 
vai. p. p.

Stotis yra išlaikoma U- 
niversiteto administracijos 
ir studentų unijos. Progra
mos yra grynai kultūrinės 
ir nedaro jokio pelno.

Sekmadieniais nuo 9 
vai.r. iki 5 vai.p.p. yra ski
riama daugiakultūrinėms 
programoms. Šiuo metu 
jų yra aštuonios. Me Mas
ters Universiteto radijo 
signalai siekia visų Hamilto
nų ir apylinkes, apytikriai 
40 km. spinduliu.

Lietuviškų radijo progra
mų praveda pasikeisdami 
trys radijo bendradarbiai: 
EDUARDAS LABUCKAS, 
AUŠRA PLEINYTĖ ir LIU
DA STUNGEVIČIENĖ.

Įsidėmėtina, kad lietu
vių veiklos pranešimai ir 
skelbimai yra laukiami ir 
ATLIEKAMI VELTUI. L.S.

• VYSK.M.VALANČIAUS 
Lituanistine Mokykla prade 
da pamokas rugsėjo 12 d. 
Pamokos vyks Šv. Juozapo 
Pradžios Mokyklos patalpo
se. Vaikai priimami nuo 
4 m.amžiaus.
• LITUANISTINIAI . KUR
SAI prasidės rugsėjo 15 
d., 5 val.p.p. Sv. Marijos 
Gimnazijos patalpose.

Informacijų apie Litua
nistikos kursus teikia Juo
zas Gedris,tel:575-3589 ir 
Vida Stanevičiene,tel: 627- 
0624.

Gražiam orui esant, vie
ni anksčiau, kiti vėliau, 
iš arčiau ir iš toliau su- 
važiavoo su virš 50 automo
bilių. Buvo atvykusių net 
ir iš Detroito.

Kaip įprasta, tradici
nė gegužinė buvo pradėta 
tautinės ir Kanados vėlia
vų pakėlimu. Vyko laiminga
sis šaudymas į apvalius tai
kinius, vaišintasi įvairiau
siais lietuviškais skanumy
nais ir valgiais, bandyta 
turtingų laimikių loterija. 
Šaudykloje vyko B. Savicko 
vadovaujami priziniai šau
dymai.

Rinktinės Valdyba, dali
nių pirmininkai ir Paminklo 
Statymo Komisija pravedė 
bendrų posėdį paminklo ŽU- 
VUSIEMS UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ reikalu.

Dėmesio centre buvo 
šaulio M. Abariaus iš Det
roito atvežtas pilno dydžio 
šio paminklo modelis, kuris 
buvo išstatytas šalia sto
vyklos pastato. Gauta įvai
rių naujų sugestijų ir bend
ras pritarimas statomo pa
minklo reikalu.

Tenka pasidžiaugti ne
nuilstama Šaulių Rinktinės 
Moterų vadovės S.Petkevi- 
čienės ir jos talkininkių 
energija, ruošiant tradicinę 
gegužinę. Gautas gegužinės 
pelnas $ 846,35 paskirtas 
V.Š.R. Paminklos Statymo 
Fondui.

V.Š.R-nės Valdyba nuo
širdžiai dėkoja dirbusioms 
virtuvėje: G.AGURKIENEI, 
G.VINDAŠIENEI, K.GELEŽI“

alio lietuvių solistai: Gina 
Čapkauskienė, sugiedojusi

šiems smagiai plojant.
Susėdus jaunavedžiams

"Avė Maria"- Fr.Schubert'o su visa palyda prie ilgo ves
it Antanas Keblys, atlikęs tuvinio stalo, prasidėjo vai- 
"Panis Angelicus"-C.Franck'o. šės. Studentiškoji jaunuome-

Vedybų ceremonijas ir nė jaunavedžiams nedavė 
iškilmingas mišias atliko AV ramybės, nuolat triukšmin- 
klebonas J.Aranauskas, SJ, gai reikalaudami vis naujų 
asistuojamas diakono Pau- bučinių.
liaus Mališkos. Šv.Rašto iš- Aprimus pirmajai bučinių 
traukų skaitė jaunojo brolis bangai, vestuvinės puotos 
Zigmantas. programų vadovauti perėmė

Jaunuosius lydėjo 5 po- jaunojo Kęstučio sesers Rū- 
ros: jaunojo broliai: Antanas tos vyras, įžymus elektroni- 
su Sylvie von Elim, Alber- kos specialistas, fabrikantas 
tas su Diana Gentemann, Calgary, Albertos^ prov.,gy- 
Robertas su Dalia Lukaus- venantis Arūnas Šlekys. Jis

džiams apie jų lietuviškų 
kilmę, ragino juos ir toliau

neturės nuostolių: jaunoji 
šeima pasilieka Montrealyje

neapleisti lietuviškos kalbos ir galės toliau tęsti šios ko- 
bei veiklos, tuo sukeldamas lonijos lietuvybės gijų, o 
svečių tarpe audringų plo- perdaug jau mūsų jaunųjų 
jimų. porelių vienais ar kitais su-

Po pertraukos Puvo pa- metimais pradingo iš musų 
kviestas kalbėti jaunavedžio padangės...
Kęstučio tėvas- Juozas Sku
čas. Jis jaunavedžiams pri- Povestuvines atostogas 
minė, jog šeimos stiprybė jaunavedžiai praleido taipgi 
yra religijoje, be kurios žmo- čia pat, Quebec'o Lauryni- 
gaus gyvenimas tamp.a tuš- jos kalnuose.
čias, beprasmis. Baigdamas, Daug laimės, šeimyninio 
jis palinkėjo jaunavedžiams džiaugsmo ir skaidrių dienų 
saulėtų dienų, sklandaus ir linkime jiems!
darnaus gyvenimo. D.N.B.

g
Ę SPECIALYBĖS t

MIENEI, A.PRANSKUVIE- 
NEI ir A.PETKEVIČIUI; 
prie loterijos dirbusioms: 
M.JOKŲBAITIENEI, O.ABA- 
RIENEI, J. KRIŠTOLAIČIUI 
ir visiems laimikių aukoto
jams; kasos tvarkytojai A. 
PETRAITIENEI ir už muzi
kų- J.TARVYDUI; broliams 
šauliams, dirbusiems prie 
sportinio šaudymo: A.PA
TAMSIUI, V.GELEŽINIUI, 
V.SVILUI, B.SAVICKUI ir 
ARČIKONIUI.

Nuoširdi padėka M.ABA
RIUI už padarymų pamink
lo modelio ir jo parodymų 
susirinkusiems.

Didžiausia padėka vistik 
priklauso A.ir S.PETKEVI- 
ČIAMS už pareigingumų 
ir nenuilstamų energijų, 
ruošiant šių gegužinę. Rei
kia tikėtis, kad ir ateinan
čiais metais įsisenėjusi tra
dicija bus išlaikyta.

Ta proga norėtųsi pasa
kyti keletu žodžių ir apie 
pačių "GIEDRAIČIO" sto
vyklavietę, kuri energingos 
vadovybės dėka, per porų 
metų yra daug kuo pasikei
tusi- pagražėjusi. Pati sto
vykla randasi šalimais e- 
sančio miško pašonėje, iš 
trijų pusių supančių ūkių 
globoje.

Jau iš tolo atvykstan
čius pasitinka neseniai pa
statytas šviesių plytų dido
kas pastatas. Įvažiavimų 
saugo masyvūs geležiniai 
vartai. Priešais pastatų, 
kur anksčiau stovėjo sukry
pęs namelis, plati, išlyginta, 
akmenukais išpilta aikštė 
automobiliams pastatyti. 
Apie pastatų ir vėliavų 
stiebus - įvairių gėlių lys
vės, o atokiau aikštės nese
niai pasodinta medelių eilė.

Naujai išpiltas į šaudyk
lų kelias, šalia jo stalai 
ir suolai atvykusiems. Pats 
pastatas didokas ir galuti
nai užbaigtas, iš lauko ir 
viduje atrodo gerai.

Prie įėjimo į pastato 
salę pasitinka masyvi bui
volo galva, ant sienos me
talinėje lentoje stovyklos 
rėmėjų ir kitų aukotojų 
pavardės. Apačioje talpi 
virtuvė, svetainė ir kiti 
reikalingi kambariai. Bend
rai, "Giedraičio" stovykla
vietė yra tinkama bet ko
kiems parengimams. Pagar
ba priklauso pirmūnams, 
kurie nepabijojo jų įsigyti, 
pagarba ir dabartinei jos 
valdybai, kurie tiek daug 
darbo įdėjo jos pagerinimui.

J.Š i auč i uli s

K.L.K. Moterų D-jos Montrealio skyrius 
š. m. rugsėjo 20 d. SEKMADIENĮ, 

-savo 35 metų veiklos proga-ruošia
MINĖJIMĄ - KONCERTĄ - PIETUS 

Aušros Vartų par. salėje.
- iškilmingos Šv. Mišios
- akademija, koncertas, pietūs su vynu.

Strimaitis, akomp. muz. M. Roch. ČĄ
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI! - VALDYBAI

11 vai.
12 vai.
Meninę programą atliks: sol. Gina Čapkauskienė 
sol. R.

GUY ® 
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495*908 AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1987. IX. 10

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533*1121 (416) ' 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui "ar tai symui skambinkite: 3H-1470

F Bačėnas
1551 Bloor Si. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL; B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tol. 333-3331

3įr FUNERAL HOME ’Vfi| 

g J.F. Wiison & Sons Inc.
423 Mcple Blvd, 5784 Verdun Avi 

Chateauguy, Que. Verdun, Que.,

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psi.



® A, a. TERESEI ST ANKŲ 
NAJTEI mirus, Jadvyga ir 
Pranas BALTUONIAI, 
u'L Jami seseris, švoge- 

rius ir visas gimines, Jos 
atminimui aukoja $20,- sa- 

iiaščiui "Nepriklausoma 
Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• Mirus TERESEI STANKŪ
NAITEI, los atminimui Pr. 
ir Elena BERNOTAI, už
jausdami artimuosius liūde
sio valandoje, aukojo "NL" 
$10.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Palaimintojo arkiv. J.MA- 
1ULA1ČIO pagerbimas ruo
šiamas rugsėjo inėn.27 d., 
sekmadieni, AV parapijoje.

• MERGAIČIŲ. CHORAS 
"PAVASARIS" koncertuos 
Toronte š.m. spalio 
mėn.3 d. Vyks autobusu, ku
rtame dar yra vietos ir sve
čiams. Kas nori vykti, pra
šomi paskambinti Jadvygai 
Baltuonienei tel: 366-6740. 
Kelione ten ir atgal $30.

Autobusas išvyksta nuo 
AV Parapijos spalio 3 d., 
8 vai.ryto, išvažiuoja iš To
ronto atgal į Montrealį sek
madienį, spalio 4 d., 3:30 
vai.p.p. nuo Lietuvių Namų.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJŲ BŪRELIS MONT- 
MONTREALYJE

Šis Rėmėju Būrelis yra 
59-tasis. Šį sezoną aukas 
rinko J.Dalmotas - Šv.Kazi
miero Parapijoje ir A.Kra 
sowski - AV Parapijoje. 
AUKOJO:

$500,- Aldonos Gaurienės 
šeima;

$400,- LITAS; $100,- LK 
K MOTERŲ D-JOS Monrea
lio Skyrius; $50,- NERIN
GOS Jūrų Šaulių Kuopa;

$37,- A.Dasys; po $25,- 
S.Mekšriunas, A.Norkeliūnas, 
M.Adomaitienė; $24,- E.Ker- 
belienė; po $20, A.Vapsvie 
nė, V. Markauskas, M.Zapa- 
tauskas, D.Mozūraitis, J.ŽIt 
kus, J.Dalmotas, P.Polišaitis, 
I’ Petrauskas, j.Kęsgailienė, 
dr.J.Mališka; $ 15,- C,Rugys; 
po $12, Br.Bunys, P.Bunys, 
Z.Barysas, M.A.Kringeliai, 
J.Skučas, Ch.Ambrasas, J. 
Naruševičius, P.Šukys, E.Ta 
nona, M.Makauskas, O.Lu-
kauskienė, J.Blauzdžiūnienė,
J. Adamonienė, A.Grigelienė,
G.Gedvilienė, A.Jonelis, J. 
Lukoševičius, K. Toliušis, A. 
Mylė; po $10,- J.Asipavičius 
P.Piečaitis, P.Žukauskas,
K. Rašytinis, O. Glaveskienė, 
V.Skaisgirys, I. Valkauskienė, 
J. Mieliauskas; po $5, M. 
Malcienė, K.Lukošius, P.Kal
pokas, I.Išganaitis, T.Čipkie- 
nė, B.Nagienė.

Iš viso šiais metais Vasa
rio 16 Gimnazijai yra pa
siųsta $ 1.700.

Pradedant nuo šio rudens,

PRIEŠ METUS, RUGSĖJO MENESĮ.

A.a. LEONAS GURECKAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-jo

VISI BANKINIAI* PATARNAVIMAI
AKTYVAI virŽ $ 21,000,000; REZERVAS virs $ 750,000.

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 8%% TAUPYMO -special .. 5’4%
TAUPYMO - su Gyv, dr. 5 %TERM. INDĖLIUS:

1 metų...... . ......... . ®
180 d.- 364 d......... 7/2%
120 d. -179 d. ... 7 %
60d., - 119 d........... 6%%
30 d. - 59 d............6’4%

IMA
NEKILN. TURTO nuo 10%

TAUPYMO- kasdieninės 4/2 % 
EINAMOS ....................... 4)6 %
PENSIJŲ - RRSP term. 8/2 % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 6 %

UŽ:
ASMENINĖS nuo 10%%

A.a. KAZIMIERAS SITKAUSKAS

1986 m. rugsėjo men. 9 d. Mohtrealio 
kolonija nustojo savanorio —kūrėjo, Vyčio 
Kryžiaus kavalieriaus a.a. Kazimiero 
S1TKAUSKO, o rugsėjo 7 d. a. a. Leonas

GURECKAS netikėtai pasitraukė iš mūšy 
tarpo. Abu buvo ir mūšy laikraščio ilga
mečiai skaitytojai bei nuoširdūs rėmėjai.

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 — — — ——
Ketvirtadieni ai s 12:00-8:00 4:00-8:00 -------- —
Penktadieniai s 10:00-6:00 2:00-6:00
Sekmadieniai s 10:30 - 12:30 10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽES 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas.

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI

1440 St. Catherine St. W. Suite 600.
Montreal. P.Q. H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namų: 761-4675

aukas Vasario 16 Gimnazijai 
rinks Albertas Jonelis ir Jo
nas Dalmotas Rosemonte.

Šiuo noriu padėkoti vi
siems aukotojams, kurie pa
prašyti neatsisakė paremti 
Gimnazijų ir ypač tiems, 
kurie patys siūlėsi padėti. 
A.K r a s o w s k i

PAMINĖTA RUGSĖJO 
AŠTUNTOJI

Montrealyje, palaikant 
tradiciją, Tautos Šventės- 
Rugsėjo 8-tosios- minėji
mą surengė L.K.MINDAU
GO Šaulių Kuopa.

AV Parapijos šventovėje 
pamaldas laikė kun.St.Šilei
ka, SDB, asistuojant diako
nui Pauliui Maljškai. Uni
formuoti šauliai dalyvavo 
su vėliavomis, kurių buvo 
septynios: Lietuvos trispal
vė, Kanados, Quebec'o pro
vincijos , Savanorių - Kūrėjų, 
Karių -Veteranų S-gos RA
MOVĖ, VILNIAUS Šaulių 
Rinktinės, Lietuvos Kara
liaus MINDAUGO Šaulių 
Kuopost

Prie Zuvusiemš už Lie
tuvos Laisvę lentos AV 
šventovėje šauliai padėjo 
vainiką.

Salėje minėjiman susi
rinkusius svečius pasveikino 
L.K.MINDAUGO Šaulių Kuo
pos p-kas Augustinas M y- 
1 ė, įvertindamas jų atvy
kimą ypatingai, nes daug 
kas pasinaudojo ilgojo sa
vaitgalio saulėtu ir šiltu 
oru pabūti vasarnamiuose 
ar išvykose.

Tarti žodį pakvietė sve
čią iš Ottawos kpt.inž.Kle-

mensą Č e p u t į. Jis 
buvo paskaitai gerai pasi
ruošęs ir kondensuotai pri
minė Vytauto Didžiojo 
reikšmę lietuvių tautai ir 
Europai. Trumpą meninę 
dalį atliko solo Agutė 
Stravinskai tė, nuošir
džiai padainuodama 4, ge
rai parinktas, įdomias dai- 
nas:"Anoj pusėj Nemuno"- 
liaudies daina, harm.V.Jan- 
čio, "Mano gimtinė"-A.Ka- 
čanausko, "Šauksmas"- Br. 
Budriūno, "Tremtinių lopši
nė"- St.Gailevičiaus. Jai 
gerai akomponavo muz. 
Mme S.Lafleur. Ji ir jos 
vyras,vėliau užklausti, pa

sisakė, kad visas šias dai
nas pirmą kartą girdėjo 
repeticijose ir jai jos labai 
patikusios.

Aug. Mylė padėkojo pa
skaitininkui, kuris gavo kor
sažą, dainininkei ir pianistei, 
kurios gavo gėlių ir pa
kvietė visus prie šaltų už
kandžių, kavos ir pyragų. 
Užkandžius paruošė sesės 
šaulės.

Kostas To 1 i u š i s 
sąžiningai kaip visuomet, 
surašė sąrašą aukotojų, ku
rie tradiciniai Tautos Šven
tės proga, parėmė Tautos 
Fondą, ypač ELTOS biule
tenių leidimą. dal.

HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper $1.10 per pound.
Delivery could be arranged too I Please call :

Tel.: 627-1328.

eNTOEPHF.HEUR ELECTRICAL
ĖLeCTRfCIEiv CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALIST AS

102A, ALMON
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COS1 Ą, Tel.: 733—9878

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central®, karpas 45--th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

d GRmux » Biscuit*
« Gituun au fromag,
• Ptin • Cat*
• Meilleurs beignes

(Pofichki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairu* pyragaičiai
• Spurgo u
• Sauialnlai
• Aguoninlai Ir kitokia 

pyragai

2524. Oatario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO vestuvėms ir kitoms progoms

RESTORANAS KOSCHS
Specialybė - "BROCHETTERIE” -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. IVAIRŪS GĖRIMAI 

620 1 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge
(mūši m]
hm<nn\ ihu/qr

vtNTL SFPv'Cf

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
' Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

M’-ber D. N BALTRUKONIS

Igjgį'li IMMEUBLES - CLASSIC INC.
W nekilnojamo turto visapusiškas

~ t'H"

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS
445 jean Ta|on W. Suite 305, Montreal, P.Q.

sisi Ema Tek 273_9181............ Nam^;

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 11.7

STANDARD PETER SODO
LIFE

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension,
Finansų ir mokesčių planavimas.

4 999 St. Catherine St. West, Suite 450
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311

Dr. Gaetan BERARD, D.MJ3.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Vi au, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662-1177

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Solle Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė ‘Smoked meat” specialistė 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ,

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 -35-th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel., bus.: 727-3120 kez.: 376-3781

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į: 288-9646

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:| 931-4024

• Taisau ir rocnodelfaoja
• Siuvu ir pttduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2SS-M4*

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514) - 871-1430

TONY
PHOTOI MARIAGE - WEDDINGS 

studio!5 220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O H3W 1X5 Tel.: 481-6608

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAFTIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.Q. H4H 2M4

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI ŪMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM ; PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

1 APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 <
Telefonas: 721—9496

•b^-^***-*-*-^-*«**e—e
8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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