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Pasaulio įv^/kiai
JAV KONGRESO ATSTOVŲ RŪMAI 221:209 BALSŲ SANTYKIU 
patvirtino prez. R. Reagano $100 milijonų paramą Nikaragvos 
partizanams, kovojantiems prieš marksistinį prez. D. Ortegos 
sandinistų režimą. JAV kongresas karinę paramą partizanams 
buvo visiškai nutraukęs 1984 m., nors marksistinis režimas Ni
karagvoje susilaukė beveik bilijono dolerių vertės ginklų iš So
vietų Sąjungos ir jos bloko šalių. Prez. R. Reaganas norėjo, kad 
JAV kongresas partizanams paskirtų $100 milijonų, kurių $30 
milijonų būtų skirta bendriems partizanų reikalams, o $70 mili
jonų — naujiems ginklams. Respublikininkų valdomas senatas 
šią paramą kovo mėnesį patvirtino 53:47, bet ją 222:210 balsų 
santykiu atmetė demokratų daugumą turintys atstovų rūmai.

Lietuviškame išeivijos kieme veiklos netrūksta, bet 
ji yra daugiausia uždara, neišeinanti plačiojon viešu
mon. Pasitaiko tik vienas kitas didesnis proveržis tarp- 
tautinėn viešumon. O Lietuvai tokie proveržiai yra bū
tini. Pavergėjo siekis — Lietuvos vardą nugramzdinti gi- 
lion užmarštin. Net lietuvių dainos, sporto, mokslo ir 
kitos žvaigždės turi tarnauti “didžiajai tėvynei” — So
vietų Sąjungai. Pastarosios propagandinė mašina sten
giasi visus kuo nors pasižyminčius lietuvius pristatyti 
pasauliui tiktai kaip “tarybinius piliečius”. Dėl to išei
vijai tenka jieškoti kelių į tarptautinę viešumą Lietuvos 
vardui kelti, jos priespaudai atskleisti, jos laisvės sie
kiams išryškinti. Tokių progų būna politinėje, kultūri
nėje, sportinėje srityje. Tas sritis visi pastebi, registruo
ja laimėjimus ir juos skelbia. Pastaraisiais metais ryš
kiau prisidėjo ir religinė sritis. Nors tai nėra tiesioginė 
jos užduotis, tačiau religiniai renginiai yra neatsiejamai 
sujungti su lietuvių tautos gyvata, su Lietuva, su jos kova 
už tikybinę, tautinę ir valstybinę laisvę. Tai liudija pvz. 
praėjusi šv. Kazimiero — Lietuvos globėjo 500 metų mir
ties sukaktis bei jos renginiai, naujo vyskupo išeivijai 
Pauliaus Baltakio paskyrimas bei šventinimo iškilmės, 
religinis kongresas Toronte ir kt.

ARTĖJA dar viena religinė sukaktis, kuri sudarys 
puikią progą išeiti tarptautinėn viešumon, bū- 

>- tent Lietuvos krikščionybės sukaktis, apiman
ti visus tris jos atėjimus bei tarpsnius. Nors sukakties 
data yra jogailinė (1387 metai), tačiau ji nekliudo žvelg
ti į visą šakotą krikščionybės kelią mūsų Lietuvon. Kitos 
tautos, minėdamos panašias sukaktis, nesiriboja savo 
kiemu — išeina į plačiąją viešumą, ištęsdamos renginius 
per keletą metų ir įjungdamos kitas tautas bei tautybes. 
Taip daro pvz. ukrainiečiai. Latviai, minėdami savosios 
krikščionybės 800 metų sukaktį, daro irgi panašiai, nors 
daug kuklesniu mastu. Organizaciniai lietuvių krikščio
nybės sukakties komitetai tai numato savo planuose, bet 
išėjimą tarptautinėn viešumon dar nepakankamai pa
brėžia. Pagrindinis dėmesys vis tenka savajam vidaus 
kiemui. Ypač tai matyti paskiruose kraštuose, kur pla
nuojami krikščionybės sukakties renginiai. Numatomos 
vietinio pobūdžio iškilmės su vieno kito vyskupo dalyva
vimu be platesnio užmojo išeiti viešumon ir iškelti per
sekiojamą Lietuvą, jos kovas, jos dabarties didvyrius. 
Kol dar nevėlu, verta pagalvoti apie paskiruose kraštuo
se galimus kelius viešumon ir praplėsti turimus planus 
1987 metams.

JAU yra žinoma, kad centrinės tarptautinio masto 
iškilmės bus Romoje, kur Šv. Tėvo lūpomis 1987 m. 
birželio 14 dieną prabils apie Lietuvą visa Katalikų 
Bendrija. Tikimasi, kad tai bus net didingesnis rengi

nys už kazimierinių metų iškilmę. Tam jau rengiamasi 
plačiausiu mastu. Bet tuo negalima pasitenkinti — pa
skiri kraštai turėtų perimti Romoje uždegtą Lietuvos 
krikščionybės sukakties žibintą ir jį iškelti savo gyve
namuose plotuose. Tuo būdu Lietuvos vardas bei jos re- 
liginė-tautinė kova nuskambės per visą laisvąjį pasaulį. 
Kad tai įvyktų, reikia iniciatyvos. Paskirų kraštų orga
nizaciniai komitetai turėtų ta linkme veikti. Vienas to
kios veiklos būdų galėtų būti kreipimasis į savo krašto 
vyskupus skelbti maldos dieną už Lietuvą visose švento
vėse, rengti atitinkamas pamaldas. Kur tik yra bent sau
jelė lietuvių, gali kreiptis į vietos vyskupus, katedrų rek
torius, parapijų klebonus, kad bent vienerios pagrin
dinės pamaldos, kuriose dalyvauja daugiausia tikinčių
jų, būtų skiriamos Lietuvai. Žinoma, tai tik vienas iš dau
gelio kelių viešumon. Kiekvienas kraštas gali pasirink
ti jam tinkamiausius. Pvz. 1987 m. Australijoje įvyks šeš
tasis pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Jis Lietuvos 
krikščionybės sukaktį galėtų išnešti viso krašto viešu
mon, jeigu imtųsi atitinkamos iniciatyvos. Tokie ir pa
našūs dalykai galimi, kai tik atsiranda noras prasiveržti 
viešumon.

KANADOS ĮVYKIAI

Padidinami
Ontario provincija visiems 

privalomą minimalų valandi
nį atlyginimą nuo $4 iki $4.35 
padidins š. m. spalio 1 d. To
kio pat 35 centų padidinimo su
silauks dalinį darbą turintys 
16-18 metų amžiaus studentai 
ir alkoholinius gėrimus turin
čiuose restoranuose dirbantys 
padavėjai bei padavėjos. Stu
dentams dabar mokama $3.15, 
padavėjoms — $3.50. Nuo spa
lio 1 d. studentai gaus $3.50, 
padavėjos ir padavėjai — $3.85. 
Čia vis dar laikomasi senos 
tradicijos, kad padavėjoms ir 
padavėjams klientai už gerą 
aptarnavimą atsilygina arbat
pinigiais. Kvebeko provinci
ja taip pat nuo spalio 1 d. mi
nimalų valandinį atlyginimą 
padidina iki $4.35. Aukščiau
sias valandinis atlyginimas 
visoje Kanadoje — $4.50 nuo 
1985 m. rugpjūčio 1 d. moka
mas Saskačevano provincijo
je, žemiausias, būtent $3.65 
— Britų Kolumbijoje.

atlyginimai
Kanados laiškanešių unijos 

biuletenyje “The Courier” 
savo įspūdžius iš Sovietų Są
jungos paskelbė ten pernai 
rudenį viešėjęs kanadiečių 
laiškanešių unijos iždininkas 
ir sekr. B. Hamiltonas ir su 
juo keliavęs unijos vicepirm. 
M. Villemaire. Jų viešnagės 
išlaidas padengė Sovietų Są
junga. Maskvoj tuos du svečius 
iš Kanados priėmė Sovietų Są
jungos ryšininkų profsąjungos 
atstovai su pirmininke Zoja 
Minajeva. B. Hamiltonas džiau
giasi, kad tokia puiki moteris 
rūpinasi dviejų milijonų tar
nautojų reikalais. Sovietų paš
tininkų mėnesinis atlyginimas 
— 130 rb. B. Hamiltonas tuojau 
primena, kad iš tikrųjų ta al
ga yra verta kanadiškų $260. 
Sovietų paštininkai taip pat 
gauna mėnesinį 2% priedą, bu
tą sau ir šeimai, uniformą, o 
dalį atostogų išlaidų paden
gia profsąjunga. B. Hamilto-

(Nukeltą į 8-tą psl.)

Sibirinių trėmimų 45-tosios sukakties ekumeninių pamaldų dalyviai anglikonų Šv. Pauliaus šventovėje Toronte.
Pamaldose dalyvavo gausūs maldininkai, vėliavos, dvasiškiai ir pareigūnai Nuotr. J. Ligerio

Baltiečiu atstovai Amerikos prezidentūroje
JAV prezidentas Ronald Reagan birželio 14 paskelbė Baltiečiu laisvės diena

JUOZAS ŠLAJUS
Amerikos lietuvių tarybos 

(ALT) informacijai vadovau
jantis kun. dr. Juozas Prunskis 
birželio 13 d. jos raštinėn su
kvietė spaudos atstovus, kur 
tik ką grįžę iš Baltųjų rūmų de
legacijos atstovai painformavo 
apie ten įvykusią konferenciją. 
ALTos pirm. Teodoras Blinst- 
rubas ir dr. Jonas Valaitis pa
informavo, kad JAV prez. Ro
nald Reagan birželio 12 d. pri
ėmė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos centrinių organizacijų de
legaciją. Dalyvavo ALTos pirm. 
Teodoras Blinstrubas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirm. Algimantas Ge
čys, Jungtinio baltiečiu komi
teto pirm, pareigas einąs dr. 
Jonas Valaitis. Taip pat daly
vavo Amerikos latvių sąjungos 
pirm. Aristids Lambergs, Pa
saulio latvių federacijos pirm, 
dr. Olgerts Pavlovskis ir Ame
rikos estų tarybos pirm. Juhan 
Simonson, Amerikos baltiečiu 
laisvės lygos pirm. Avo Piiri- 
sild. Dalyvavo ir Baltųjų rū
mų pareigūnas Linas Kojelis, 
kuris rūpinosi baltiečiu dele
gacijos atvykimu ir priėmimu.

Prezidentas baltiečiu dele
gaciją priėmė savo kabinete. 
Pasikalbėjimas truko beveik 
pusvalandį. Delegacijos aki
vaizdoje prezidentas pasira
šė raštą (berods jau penktą 
kartą), skelbiantį birželio 14 
Baltiečiu laisvės diena. Atsto
vų rūmai jau gegužės 15 d. tuo 
reikalu priėmė jungtinę sena
to rezoliuciją 271 ir pavedė 
prez. R. Reaganui birželio 14 
paskelbti Baltiečiu laisvės 
diena.

Baltiečiu laisvės dienos pro
klamacijoje prez. R. Reagan 
pareiškė, jog mūsų laikų tra
gedija ta, kad dar daug žmo
nių turi gyventi brutalioje to- 
talistinėje sovietų imperijo
je. Esą JAV atskleidžia pri
spaudėjų nežmoniškumą ir kal
ba už prispaustuosius, smerk
damos tironiją ir keldamos jų 
bylą.

“Baltiečiu laisvės diena su
daro mums progą. Šiandien 
mes minime trijų nepriklau
somų ir laisvę mylinčių vals
tybių beširdišką ir išdavikiš
ką pavergimą. Prieš 46 metus 
puolančios sovietų armijos, 
susitarusios su nacių režimu, 
užėmė ir okupavo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos respublikas. 
Policinės valstybės taktika pa
vergimas ir okupacija tęsiasi. 

Tarp sovietų nusikaltimų prieš 
tas tautas yra masinės depor
tacijos iš jų giiAtųjų šalių į kon
centracijos stovyklas Sibire 
ir kitur. Tuo pačiu metu rusų 
masės buvo išplėštos iš jų gim
tųjų namų ir perkeltos į Balti
jos šalis, siekiant išnaikinti 
kultūrinius tautos bruožus Bal
tijos kraštų žmonėse. Sovietai, 
nepaisydami visų pripažintų 
tarptautinių įstatymų, teisin
gumo ir žmoniškumo principų, 
toliau tęsia Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos dominavimą. Tai 
yra nelegalu, nepateisinama 
ir priešinga įstatymams”.

“Mes esame įsijungę į visai 
realią kovą, siekiančią atkreip
ti pasaulio dėmesį į vieną rim
čiausių šio amžiaus skriaudų, 
būtent į sovietų užsispyrusį ir 
paniekinantį nepriklausomų 
valstybių suverenumo ir pri
spaustų žmonių teisių nepai
symą. Kaip įrodymą mes iške
liame pirmąsias to nepaisymo 
aukas — heroiškas Baltijos tau
tas, kurias mes šiandien pa
gerbiame. To nebandyti būtų 
pritarimas neteisingumui ir 
mūsų tradicijų, kaip žmogaus 
teisių gynėjo, išdavimas”.

“Kaip valstybė mes esame 
laisvės vėliavos ir prispaus
tųjų vilties žibinto nešėjai. 
Mūsų uždavinys, anot pranašo 
Izaijo, “teikti pagalbą sužeis
tom širdim, skelbti laisvę pa
vergtiem ir atidaryti kalėji
mus kaliniam”.

“JAV kongresas pagal jung
tinę senato 271 rezoliuciją pa
rinko birželio 14 ‘Baltiečiu 
laisvės diena’, įgaliojo bei pa
vedė prezidentui paskelbti ati
tinkamą proklamaciją. Todėl 
aš, Ronald Reagan, JAV prezi
dentas, šiuo skelbiu 1986 me
tų birželio 14, Baltiečiu lais
vės diena. Kviečiu Amerikos 
gyventojus paminėti šią die
ną tinkamomis apeigomis bei 
iškilmėmis ir tuo dar sykį pa
tvirtinti įsipareigojimą lais
vės bei laisvo apsisprendimo 
principams, apimantiems vi
sus žmones”.

Po to, kai prezidentas pasi
rašė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tautų laisvei ginti reikš
mingą proklamaciją, delega
cijos atstovai įteikė preziden
tui memorandumą. Jame pra
šoma susitikime su Sovietų 
Sąjungos vadovu Gorbačiovu 
kelti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacines kančias, su
stabdyti rusifikaciją, leisti 
tikintiem naudotis religine 
laisve. Taip pat prašoma Jung

tinėse Tautose ir Europos sau
gumo konferencijose ginti Bal
tijos tautų laisvės reikalus, 
reikalauti atitraukimo iš Bal
tijos valstybių Sovietų Sąjun
gos okupacinių karinių įgulų 
ir šiom valstybėm leisti atsta
tyti laisvą bei nepriklausomą 
gyvenimą.

Visi septyni atstovai įteikė 
prezidentui adresą-padėką už 
ligšiolinį Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautų laisvės kėlimą 
ir tų kraštų okupacijos Sovie
tų Sąjungai nepripažinimą.

JAV baltiečiu delegacijos 
atstovai “Amerikos balso” ir 
“Laisvės radijo” laidose įkal
bėjo pranešimus į sovietų oku
puotus kraštus — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

Pavergtųjų savaitė
Pavergtųjų tautų savaitės 

proga Pavergtųjų Europos tau
tų seimo delegacija 1986 m. 
birželio 13 d. lankėsi Baltuo
siuose rūmuose, Valstybės de
partamente ir senate. Delega
cijai vadovavo naujasis Pa
vergtųjų Europos tautų seimo 
pirm, vengras adv. Laszlo Var
ga. Iš lietuvių dalyvavo prof, 
dr. Bronius Nemickas, Lietu
vos laisvės komiteto pirmi
ninkas.

Delegacija prašė, kad prezi
dentas Pavergtųjų tautų savai
tės proga išleistų specialų at
sišaukimą, tvirtai pasisakan
tį už pavergtųjų Europos tau
tų laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę. Šis prašymas bu
vo palankiai sutiktas. Taip pat 
prašė prezidentą veikti, kad, 
tariantis su Gorbačiovu, būtų 
reikalaujama vykdyti Jaltos 
susitarimus: grąžinti paverg
tosioms Europos tautoms lais
vę ir valstybinę nepriklauso
mybę, padaryti galą sovieti
niam kolonizmui. Šiuo reikalu 
buvo įteiktas atitinkamas me
morandumas.

Dr. B. Nemickas atkreipė 
Valstybės departamento sek
retoriaus pavaduotojo dėme
sį į Europos saugumo ir bend
radarbiavimo komisijos veik
los apžvalginius pranešimus, 
kurie Baltijos valstybių įvy
kius aprašo Sovietų Sąjungos 
kontekste. Sekretoriaus pava
duotojas šiuo faktu susido
mėjo.

Pavergtųjų Europos tautų 
seimą sudaro šios Sovietų Są
jungos pavergtos valstybės: 
Albanija, Bulgarija, Čekoslo
vakija, Estija, Latvija, Lenki
ja, Lietuva, Rumunija ir Veng
rija. Kor.

Prez. R. Reaganui visą kovą 
teko pradėti iš naujo, panaudo
jant asmeninius susitikimus su 
kongresmanais, atvirą žodį 
tautai ir politikams televizi
joje. Jis priminė, kad ameri
kiečiai negali užmiršti savo 
saugumo interesų Centrinėje 
Amerikoje, kai ten valstybinių 
sienų nesilaikančios revoliu
cijos siekia Sovietų Sąjungos 
remiami komunistai Nikarag
voje, kuri kasdien tampa vis 
tvirtesne sovietų baze. Atsto
vų rūmai šį kartą paramą Nika
ragvos partizanams patvirtino 
221:209 balsų dauguma. Parti
zanai dabar susilauks jiems 
labai reikalingų JAV raketų 
prieš stipriai ginkluotus so
vietų “MI-24” malūnsparnius. 
Pasaulinis teismas Hagoje, 
priklausantis Jungtinėms Tau
toms, pasmerkė JAV paramą 
Nikaragvos partizanams, ją pa
vadindamas tarptautinių įsta
tymų laužymu. Teismo spren
dimas priimtas 12:3 balsų san
tykiu. Prieš tokį sprendimą 
balsavo trys teisėjai — ame
rikietis S. Schwebel, britas R. 
Jennings ir japonas Š. Oda. Pa
saulinis teismas neturi vykdo
mosios galios, tik patariamą
ją. Marksistinis prez. D. Orte
gos režimas uždarė neribotam 
laikui vienintelį opozicinį “La 
Prensa” laikraštį Nikaragvoje.

Marmoro antkapiai
Specialaus skyriaus Mitino 

kapinėse, kurios yra apie 20 
km į vakarus nuo Maskvos cent
ro, susilaukė Černobilio ato
minės jėgainės aukos. Čia jau 
palaidoti Maskvon atvežti ir 
jos ligoninėse mirę 26 asme
nys. Jų kapus papuošė balto 
marmoro antkapiai su auksi
niais vardų ir pavardžių įra
šais. Mirties priežastis nemi
nima. Ateityje bus pastatytas 
ir bendras paminklas visoms 
aukoms. Rūpestį kelia didokas 
šio kapinių skyriaus plotas, 
kuriame yra daug tuščios vie
tos. Susidaro įspūdis, kad pla
nuotojai tikisi daugiau gyvy
bės aukų ateityje, kurias bu
vo pranašavę branduolinės ra
diacijos specialistai užsieny
je, išbarti kompartijos propa
gandistų už melo skleidimą.

Saugumo problema
Izraelio spaudoje vėl plačiai 

nuskambėjo keturių arabų 1984 
m. balandžio 13 d. su kelei
viais pagrobtas autobusas. Iš

Šiame numeryje:
Išeiti viešumon

Lietuvos krikščionybės sukaktis ir planuojami renginiai
Baltiečiu atstovai Amerikos prezidentūroje

Prezidento raštu birželio 14-toji - Baltiečiu laisvės diena
Sovietinio kalinio atsiminimai

Vlado Lapienio dienos kalėjime ir tardymo būstinėje
Du frontai sovietinėje imperijoje

Ateistinė agresija ir atkakli tikybinė rezistencija
“Žaliųjų” skelbiamos reformos

Vakarų Vokietijos grupė krašto parlamente ir visuomenėje
Lietuvos ateitis ir lenkai

Svarstant Vilniaus klausimą užmirštama politinė tikrovė
Lietuvių Bendruomenės darbai

Žinios apie “Pasaulio lietuvį”, lėšas, didžiuosius renginius
Jis gimė prieš šimtų metų...

Moksleivių ateitininkų parinktos mintys apie prof. Šalkauskį
Portugalų novelės lietuviškai

Pasklaidžius Povilo Gaučio parengtą leidinį ir jo vertimus
“Lietuvis žurnalistas”

Naujas leidinys, atspindintis spaudos žmonių rūpesčius

laisvinus įkaitais paimtus ke
leivius, buvo paskelbta, kad 
susišaudyme žuvo visi autobu
so pagrobėjai. Vėliau betgi pa
aiškėjo, kad du arabai, išlikę 
gyvi, buvo suimti ir užmušti 
šautuvų buožėmis. Kaltė buvo 
suversta vidinio saugumo “Šin 
Bet” organizacijos viršinin
kui A. Šalomui. Bylą prieš jį 
dėl tų dviejų arabų nužudymo 
bandė pradėti vyr. prokuroras 
J. Zamiras, bet buvo staiga pa
keistas Tel Avivo teisėju J. 
Harišu. Kai pastarasis taip pat 
nutarė tęsti jam paliktą saugu
mo viršininko A. Šalomo bylą, 
vėl įsikišo premjero Š. Pereso 
vyriausybė. Oficialiai buvo pa
skelbta, kad saugumo viršinin
kas A. Šalomas ir trys jo padė
jėjai atsistatydino, o jiems vi
siems bet kokios bausmės do
vanojimą paskelbė Izraelio 
prez. C. Hercogas. Teisinin
kai stebisi, kaip galima iš anks
to dovanoti bausmę, kai nie
kas dar nėra pripažintas kaltu. 
Aiškinama, kad teisme nenori
ma atskleisti Izraelio saugu
mo paslapčių. Kiti betgi spė
ja, kad stengiamasi apsaugoti 
tada premjeru buvusį J. Šami- 
rą, šį rudenį tapsiantį koalici
nės vyriausybės premjeru.

Valdžios krizė
Savo atsistatydinimą pa

skelbė socialistas Italijos prem
jeras B. Craksis, valdžion atė
jęs 1983 m. rugpjūčio 4 d. su 
penkių partijų koalicija. Par
lamente jis buvo ką tik laimė
jęs pasitikėjimo klausimą, bet 
po to pralaimėjo slaptą balsa
vimą finansinės reformos klau
simu 293:266. Prez. F. Cossiga 
B. Craksį paliko laikiniu prem
jeru ii- jį vėl pakvietė sudaryti 
naują vyriausybę. Nuo II D. ka
ro pabaigos Italija jau turėjo 
44 vyriausybes. Naujos vyriau
sybės sudarymą komplikuoja 
tarp krikščionių demokratų ir 
socialistų iškilusi įtampa. Vi
som pokarinėm vyriausybėm, 
išskyrus tris, vadovavo krikš
čionys demokratai, kurie da
bar vėl nori turėti savo prem
jerą. Jie pasiūlė koalicinei 
vyriausybei keistis premje
rais su socialistais, panašiai 
kaip dabar yra sutarusi tauti
nės vienybės koalicija Izraely
je. Tokių mainų nenori socia
listų vadas B. Craksis, laukian
tis normalių parlamento rinki
mų 1988 m.
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Mylimai žmonai ir mamai
AfA

EMAI JAVIENEI
staigiai iškeliavus amžinybėn, 

jos vyrą ČESIŲ, dukrą VIDĄ, žentą ROBERTĄ, seserį 
HERTĄ, jos šeimą, gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

Nijolė ir Gytis Andruliai Rūta ir Laimis Andruliai
Salomėja ir Jonas Andruliai

Centrinis Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties minėji
mas Vilniuje bus 1987 m. birže
lio 28 d. Šv. Petro ir Povilo šven
tovėje. Iš okupuotos Lietuvos 
gautame laiške rašoma: “Lietu
vos krikšto 600 metų jubiliejui 
ruošiamės. Buvo numatyta švęs
ti Kaune dėl to, kad čia daugiau 
vietos. Vilniuje nėra veikian
čių didelių bažnyčių. Be to, Vil
nius nepriklauso bažnytinei 
Lietuvos provincijai (Lietuvos 
vyskupai prašė net du kartus 
jį priskirti prie Lietuvos pro
vincijos, bet Vatikanas iki šiol 
to nepadarė). Tačiau dabar nu
tarta pagrindines jubiliejines 
pamaldas daryti Vilniaus Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Ten 
susispaudę vargsime, nes ta baž
nyčia netalpina nė pusės žmo
nių, ką sutalpintų Kauno arki
katedra. Vilnius yra sostinė ir 
ja pasiliks, bet norisi, kad iš
kilmėse dalyvautų daugiau žmo
nių. Vilniuje to nepasieksime. 
Vilniuje darysime iškilmes ne 
dėl to, kad jis yra sostinė, bet 
dėl to, kad Vilniuje prasidėjo 
Lietuvos krikštijimas”.

Okupuotoje Lietuvoje įšven
tinti nauji aštuoni dijakonai — 
penki iš V kurso, trys iš IV. Bir
želio 1 d. įšventinta 19 naujų ku
nigų visom šešiom Lietuvos vys
kupijom — Kaunui, Panevėžiui 
ir Telšiams po 4, Vilniui ir Kai- 
šiadoriams - po 3, o Vilkaviškiui 
— 1. Tai labai mažai, nes tik per 
pusę metų Lietuvoje mirė 17 
kunigų.

Lietuvos katalikų kalendorius- 
žinynas 1986 metams jau išleis
tas ir pasiekė užsienį. Jį redaga
vo kun. Vaclovas Aliulis, liturgi
nį kalendorių parengė kan. Jo
nas Mintaučkis, Sąmoningo tikė
jimo metų meditacijas sukūrė 
kun. Bronius Bulika, kronikinę 
medžiagą ir nekrologus pateikė 
vyskupijų kurijos. Yra nemažai 
liturginių paaiškinimų ir kele
tas straipsnių: “Didachė — dvy
likos apaštalų mokslas” — kun. 
Č. Kavaliausko, “Turino drobu
lės paslaptis” — kun. V. Aliulio, 
“Krikščionių suskilimas” — kun. 
A. Kajacko, “Pirmieji svarūs 
žingsniai ekumenizmo keliu” — 
kun. Br. Bulikos, “Užkaukazės 
tautų tikėjimai” — kun. R. Pu- 
kenio, “Į tarptautinį eucharis
tinį kongresą” — kun. V. S. Vai
čiūno. Pažymėtina “Kalbos ker
telė”, kurioje K.V.A. pasisako 
prieš barbarizmus, nelietuviš
kus posakius ir pateikia taisyk
lingus lietuviškus, skatina rū
pintis lietuvių kalbos grynumu 
liturginiame ir kasdieniniame 
gyvenime. Leidinyje yra 296 psl.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje 
veikia tik viena kunigų semi
narija Kaune (priešsovietiniais 
laikais buvo 5) su teologijos fa
kultetu. Seminarijos rektorius 
yra kun. prof. teol. dr. Viktoras 
Butkus, fakulteto dekanas — 
kun. doc. teol. lie. Petras Žiu- 
kelis; dėstytojai: kun. teol. lie. 
Vytautas Steponas Brazdeikis 
(dvasios tėvas), kun. teol. lie. 
Algimantas Kajackas (prefek
tas), kun. dr. Vladas Michele- 
vičius, kun. Vytautas Sidaras, 
kun. doc. Pranciškus Tamulevi
čius, kun. Algirdas Turčinskas 
(prokuratorius), kun. doc. bažn. 
t. dr. Pranciškus Vaičekonis,

kun. teol. lie. Vytautas Stepo
nas Vaičiūnas (vicerektorius). 
Seminarijoje yra penki kursai
— vienas filosofinis ir keturi 
teologiniai. Klierikų — 122 (pa
gal 1986 m. “Katalikų kalendo
rių— žinyną”).

Kun. Antanas Bunga š. m. ge
gužės 21 d. V. Vokietijos vysku
pų konferencijos raštu paskir
tas penkeriem metam lietuvių 
sielovados direktoriumi — dele
gatu. Tame rašte vyskupų kon
ferencijos pirm, kardinolas J. 
Hoefneris dėkoja kunigui Bun- 
gai už ilgametę veiklą Augs
burgo vyskupijoje ir bendra
darbiavimą su buvusiais lietu
vių sielovados direktoriais — 
kun. kapucinu Alfonsu Berna
tonių, prel. dr. Jonu Aviža ir 
kun. kapucinu dr. Konstantinu 
Gulbinu.

Vargo Bendrija (Aide a l’Eglise 
en Detresse), vadovaujama 
vienuolio premonstratiečio We- 
renfriedo van Straaten ir pir
mininkaujama kun. Roger Veke- 
mans, paskelbė savo veiklos 
1985 m. apyskaitą 1986 m. bir
želio žiniaraštyje. Iš viso lais
vajame pasaulyje surinkta 
39,174,375 doleriai. Daugiau
sia aukų surinkta Vokietijoje
— 24,4%, Prancūzijoje 16,7%, 
Šveicarijoje 12,5%, JAV-se 1,6%, 
Britanijoje 1,5% ir t.t. Aukos 
paskirstytos daugeliui misijų 
kraštų laisvajame pasaulyje. 
Iš sovietinių kraštų minima tik
tai Jugoslavija. Pašalpa taipgi 
buvo paskirta sovietinių kraš
tų pabėgėliams laisvajame pa
saulyje — vengram ($1,760,576), 
rumunam ($850,215), rusam 
($188,984), čekoslovakam ($902,- 
641), ukrainiečiam ($680,419), 
latviam ($11,166), lietuviam ($18,- 
463).

Dienraštis “Winnipeg Free 
Press” 1986. IV. 26 išspausdino 
plačią informaciją religiniame 
skyriuje apie lietuvių katalikų 
pasiruošimus krikščionybės 600 
metų sukakčiai 1987 m. Jame ci
tuojamas Lietuvos vyskupų laiš
kas, rašoma apie rengėjų komi
teto sudarymą, centrines iškil
mes Rbmoje, krikščionybės pra
džią Lietuvoje pagal “Encyclo
pedia Lituanica”. Rašinio auto
rius yra lietuvių bičiulis, jau 
ir anksčiau rašęs apie tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje, būtent 
žurnalistas Vern Fowlie. Minė
tame dienraštyje 1986. III. 2 taip 
pat paskelbta žinia apie slap
tos spaustuvės likvidavimą 
Gargžduose.

Kanados parlamento narys 
Andrew Witer, ukrainiečių kil
mės iš Toronto, išrinktas kopir- 
mininku Religinės laisvės komi
teto, sudaryto Tarptautinės par
lamentarų grupės žmogaus tei
sėm ginti. Antruoju kopirminin- 
ku išrinktas austras dr. Joseph 
Hochtl. Minėtos grupės konfe
rencija įvyko Britanijos Oks
forde 1986 m. gegužės 24-25 d.d. 
Naujai sudarytam komitetui rū
pi kelti viešumon ypač Sov. Są
jungoje pažeidžiamas tikinčių
jų teises. Organizacijos adre
sas: The International Parla- 
mentary Group For Human 
Rights in the Soviet Union, 1411 
K Street, N.W., Suite 400, Wa
shington, D.C. 20005, USA. Tel. 
(202) 347-6669.

Savaitinis Venezuelos žurnalas “Autentico” išspausdino NIJOLĖS SADŪNAITĖS atsiminimus ispanų kalba 
keliuose numeriuose. Dešinėje - Nijolės Sadūnaitės nuotrauka, atspausdinta angliškame leidinyje “No Greater 
Love”. Atsiminimai buvo spausdinami per kelis numerius ir susilaukė didelio skaitytojų dėmesio

Sovietinio kalinio atsiminimai
Ilgus metus kalėjusio VLADO LA PI ENl O atsiminimai, spausdinami 

Lietuvos pogrindžio “Aušroje” - 48 ir 49 numeriuose

AfA 
EMAI JAVIENEI 

mirus,

jos vyrui ČESIUI ir dukrai VIDAI TIRILIENEI su 
šeima reiškiu nuoširdžiausią užuojautą -

S. Kudaba

Š. m. liepos 5 dieną 
sueina vieneri metai, kai mirė mūsų 

brangi žmona, mamytė ir sesutė.

AfA 
MARIJA MARGIENĖ.

Atsiskyrei iš mūsų tarpo, bet pasiliksi mūsų 
širdyse amžinai. Amžinoji šviesa tegul Tau 
šviečia Dievo karalystėje!

Liūdinti šeima

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Viskas priklauso nuo tavęs ...”
Rimkus teigė, kad dabar vis

kas priklauso nuo manęs, kad 
aš esąs savo likimo šeiminin
kas.

— Protingai, blaiviai pagal
vok ir paaiškink nuosekliai ką 
žinai apie “LKB kroniką”, jos 
leidėjus ir platintojus bei ki
tus pogrindžio leidinius, apie 
“LKB kronikas”, kurios šią 
naktį buvo rastos Matulionio 
bute, iš kur jas gavai ir t.t. 
Mums žinoma, kad daugelį tų 
darbų darėte ne vienas. Tik
riausiai ne jūs tų darbų ini
ciatorius, o kiti. Todėl ne jūs 
ir kaltas, o jie — tų darbų ini
ciatoriai. Jeigu viską plačiai, 
aiškiai papasakosi, pasakysi ir 
tai, kas paskatino jus į tokią 
veiklą, įtraukė, — tikrai būsi 
laisvas.

— Ne, aš neturiu ko pasakoti, 
nieko nežinau.

— Gal tu bijai buvusių drau
gų ar pažįstamų? Nebijok, — 
ką papasakosi, niekas nesuži
nos. Mes paslaptį išlaikysime.

Tardytojai mane viliojo lais
vės pažadais, aiškindami, kad 
mano nusikaltimas esąs nedi
delis (nors neseniai sakė, kad 
aš užsiėmiau antitarybine agi
tacija ir propaganda, siekiau 
silpninti tarybų valdžią ir t.t.), 
o dabar jau sako, kad mano 
nusikaltimas labai menkas, 
bet nuo to, kaip aš papasako
siu apie kitus, priklausys ma
no paties laisvė.

— Viską konkrečiai, dalykiš
kai išsiaiškinsim, baigsim po
kalbius, jūs būsite laisvas, ir 
mes eisime prie savo darbų — 
sakė Rimkus, o prokuroras Ba- 
kučionis kažką rašė. — Jeigu 
nenorėsite papasakoti, išsiaiš
kinti, meluosite (nors turėtu
mėte prisiminti aštuntąjį Die
vo įsakymą) ar tylėsite, gali 
tekti nematyti jums laisvės 
labai ilgai, patirti daug var
go ir vis tiek reikės paaiškin
ti apie savo ir jūsų draugų ar 
bičiulių, kaip juos bepavadin- 
tumėt, veiklą, — nuo to neišsi
suksite. Gailėsitės, bet bus 
per vėlu .. . Gerai pagalvoki
te ... Na pasakok, už ką čia 
patekai?

— Jūs areštavote ir nežinote 
už ką.

— Jūs negudraukite, vis vien 
nieko neišeis — sakė Rimkus.

Baigiant pusdienį
Taip kalbėjomės pirmoje 

dienos pusėje. Be abejonės, 
užrašiau ne žodis žodin, bet 
ką atsiminiau, kai grįžau į ka
merą. Užrašų lapelius vėliau 
prižiūrėtojai per kratas atėmė 
ir negrąžino. Teko iš atmin
ties vėl atkurti. Nors ir pras
tai miegojęs, nors ir pavargęs, 
stengiausi atidžiai klausyti jų 
kalbų, norėjau įsiminti jų klau
simus, suprasti, ko jie iš manęs 
nori, suvokti, kuo jie mane kal
tina. Tačiau jų laisvės pažadais 
netikėjau, nes nuo 1973 m. lap
kričio 20 d. jau buvau aštuo- 
nias dienas tardomas. Mane 
tardydami saugumo tarnauto
jai jau tada šiurkščiai pažei
dė Lietuvos TSR baudžiamojo 
proceso kodekso (BPK) 17 ir 18 
str., išgaudami mano parody
mus grasinimais, klasta, melu 
ir kitomis neteisėtomis prie
monėmis ir neleido man gin
tis. Dėl šių pažeidimų 1975. 
X. 15 rašiau pareiškimus LTSR 
valstybės saugumo komiteto

pirmininkui, LTSR prokurorui 
ir LTSR teisingumo ministe- 
riui.

Prašiau Viešpatį drąsos, 
kad nepabūgčiau jų grasinimų 
ir nesusiviliočiau jų laisvės 
pažadais. Taip pat karštai mel
džiausi, prašydamas protui 
šviesos ir valiai stiprybės. 
O Viešpats niekad manęs neap
leido.

Artėjo pietų metas. Proku
roras pasakė, kad saugumo tar
dymo izoliatoriuje kaliniams 
maistas esąs pakankamai ge
ras. Gal nebūsiąs toks, kaip 
namuose, bet pakankamai ka
loringas.

Dabar atėjo eilė ir man iš
sakyti savo požiūrį. Jiems pa
reiškiau indiečių tautos vado 
Mahatma Gandhi (1869-1948), 
kuris aštuonis kartus buvo už
darytas kalėjime, žodžiais: 
“Jeigu esame nekalti, o vis 
dėlto apkaltinti, tai kalėjimas 
mums nedaro gėdos”.

— Kankiniu Ąats nebūsi, gy
vybės niekas nereikalauja, o 
jūsų filosofija mūsų nedomi
na, — pašaipiai pasakė Baku- 
čionis. Rimkus pakėlė telefo
no ragelį, surinko numerį ir 
pasakė:

— Zaberit iz kabinėta. (Paim
kite iš kabineto).

Po kelių minučių į kabinetą 
įėjo prižiūrėtojas. Jis liepė 
sudėti rankas už nugaros ir pir
ma jo eiti. Nuvedė mane laip
tais žemyn į rūsį ir uždarė į 
vienutę. Pietums davė žuvų 
sriubą ir kruopų košę. Paval
gęs atsiguliau ir pradėjau 
snausti. Deja, vėl pasigirdo 
“pošli”. Vėl prižiūrėtojas at
vedė į tą patį kambarį. Jame 
buvo Rimkus ir Bakučionis.

Vėl tardytojai
— Ar pavalgėte? Kaip jaučia

tės? — klausė Bakučionis.
Dabar jau pradėjo kalbėti 

griežčiau. Įtikinėjimo meto
das nepadėjo, todėl pradėjo 
rūstauti, ypač Rimkus. Aš ne
galėjau patikėti jų įtikinėji
mams ir pažadams, nes 1973. 
X. 20 darydami kratą paėmė 
daug religinių knygų ir rašo
mąją mašinėlę. Kai parašiau 
keletą pareiškimų saugumo 
viršininkui bei prokuratūrai, 
žadėjo grąžinti paimtas kny
gas, bet grąžino tik dalį re
liginių knygų, o kitos dalies 
negrąžino. Negrąžino ir rašo
mosios mašinėlės. Taigi savo 
pažadų neištesėjo.

Pagaliau jie pradėjo grasinti 
uždarysią į psichiatrinę ligo
ninę.

— Gal jūs, užsiimdami pavo
jinga visuomenei veikla, nesu
vokiate jos esmės dėl psichi
nės ligos ar laikino psichinio 
sutrikimo, todėl reikia jus ati
duoti į psichiatrinę ligoninę 
ištyrimui — ekspertizei, — sa
kė Rimkus. Vien tik todėl, kad 
tylėjau, neatsakinėjau į jų 
klausimus, grasino uždaryti į 
beprotnamį.

— Mes turime teisę skirti 
psichoekspertizę, — tvirtino 
abu.

Argi grasinimas uždaryti į 
beprotnamį neįžeidžia žmo
gaus orumo? Ar tokiu elgesiu 
jie nediskredituoja sovietų 
valdžios?

Tyla — mano ginklas
— Ne dėl to aš tyliu ir neat

sakau į jūsų klausimus, kad 
nesuprantu savo veikimo es

mės, o dėl to, kad jūs pažei- 
džiat konstitucijos 55, 56, 57, 
50 ir 52 str., ignoruojate pa
grindines žmogaus teises ir 
laisves, įskaitant minties, są
žinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvę, kurios deklaruojamos 
tarptautiniuose susitarimuose 
ir sovietinėje konstitucijoje; 
“gerbti piliečių asmenybę, 
saugoti jų teises ir laisves — 
visų valstybinių organų ir pa
reigūnų pareiga” — skelbia 
konstitucijos 57 str. Todėl su
tinkamai su BK 14 str. aš pri
valau ginti savo asmenybę ir 
teises nuo pavojingo visuome
nei kėsinimosi. O kaip gintis? 
Jūs, turėdami kalėjimo raktus, 
apsiginklavę pistoletais, areš
tavote mane, uždarėte į kalėji
mą, o aš apsiginti tomis pačio
mis priemonėmis negaliu, to
dėl mano tylėjimas yra protes
tas prieš jūsų prievartą. Ma
hatma Gandhi sakė, kad prie
varta nieko neįtikina. Prievar
ta neįtikina ir manęs. Esu su
laikytas ir įtariamas, todėl 
mano teisė gintis. O ginuosi 
taip, kaip man atrodo geriau 
— kalbant arba tylint. Be to, 
ar LTSR BPK 17 str. neįparei
goja jus užtikrinti man gali
mybę įstatymo nustatytomis 
priemonėmis ir būdais gintis 
nuo pareikšto man kaltinimo? 
Man atrodo, kad geriau gintis 
tylėjimu; aš juo ir ginuosi. Pra
šyčiau mano tylėjimo motyvus 
įrašyti į šį apklausos protoko
lą ir daugiau man nesiūlyti 
beprotnamio.

Rimkus, pritariant Bakučio- 
niui, turbūt kažką iš mano nu
rodytų motyvų į apklausos pro
tokolą įrašė, tik nežinau ką. 
Nors aš ir nurodžiau tylėjimo 
motyvus, bet jie mane apšau
kė vis tiek psichiškai nesvei
ku. Vėl prasidėjo ilgas aiški
nimas, kad viską pasakočiau 
nieko neslėpdamas, pasako
čiau apie save ir apie savo 
pažįstamus, apie savo antita
rybinę veiklą, o aš vis tylėjau. 
Suskambus telefonui Rimkus 
pakėlė ragelį, kažką paklau
sęs, garsiai sako neva proku
rorui:

— Čia skambina tie, kurie jo 
bute šiuo metu daro kratą, ran
da labai daug antitarybinės 
medžiagos, betrūksta tik šau
tuvo su nupjautu vamzdžiu, — 
sako Rimkus.

Krata bute
Naktį mane areštavo, o iš

aušus dienai, turėdami savo 
rankose iš manęs paimtus mū
sų buto raktus, čekistai bute 
galėjo daryti, ką tik norėjo, 
nes žmona apie pusę septynių 
išeidavo į darbą; tuo pat lai
ku išeidavo į darbą ir priešais 
mus gyvenanti kaimynė Helė. 
Todėl antrajame mūsų namo 
aukšte iki vakaro nebūdavo nė 
vieno žmogaus. Tik apie vidur
dienį čekistai parsivedė iš dar
bo žmoną ir pradėjo oficialiai 
daryti bute kratą (Vilniuje, 
Dauguviečio 5-11). Kratai va
dovavo saugumo vyr. tardyto
jas majoras Pilelis. Tik kratos 
metu žmona sužinojo, kad aš 
areštuotas. Kratą darė 1976 m. 
spalio 20 d. nuo vidurdienio 
iki vakaro. Vakare į mūsų bu
tą atėjo Vilniaus inžinierinio- 
statybos instituto architektū
ros katedros studentė Puzonai- 
tė. Čekistai ją sulaikė iki kra
tos pabaigos.

(Bus daugiau)

AfA 
EMAI JAVIENEI

išsiskyrus su šiuo pasauliu,

jos vyrą ČESIŲ, dukrą VIDĄ su šeima, seserį ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime-

L. Juzukonienė V. B. Saulėnai
R. F. Saulėnaitė-Aiello O. Skrebūnienė

J. B. Sriubiškiai

AfA
EMAI JAVIENEI

iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą ČESIŲ, dukrą VIDĄ su šeima, seserį ir. 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime-

J. I. Birštonai J. Mickevičius
P. A. Bridickai P. J. Pakalkos
A. D. Kamaičiai J. A. Vaškevičiai

J. Vingelienė

Mylimai mamai

AfA 
BERNADETAI DUMČIENEI

mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą GENOVAITEI 
BREICHMANIENEI ir jos šeimai -

Stasė ir Vytautas Fledžinskai 
Albertina Milienė

Brangiai motinai
AfA 

BERNADETAI DUMČIENEI 
mirus,

GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ, jos vyrą PETRĄ, 
gimines bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia - 

V. A. Paulioniai M. S. Šetkai
B. A. Juozapavičiai

Canabian &rt fHeniortalž Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

«



Toronto latvių skautės, dalyvavusios sibirinių trėmimų 45-tosios sukakties minėjime ir demonstracijoje 1986 
metų birželio 13 dienų prie šv. Pauliaus šventovės Nuotr. J. Ligerio

RAŠO IŠ V. VOKIETIJOS

“Žaliųjų” skelbiamos reformos

Du frontai sovietinėje imperijoje
Naujas reiškinys - tikybinės radijo bendruomenės, kurių dalyviai klausosi radijo programų 

iš Vakarų. Kas savaitę tam skiriama 200 valandų
Sovietų Sąjungoje ir jos oku

puotuose Baltijos kraštuose 
vyksta intensyvi idėjinė ko
va nuo 1917 m. revoliucijos 
(Baltijos kraštuose — nuo 1941 
m.). Per tuos septynis dešimt
mečius religija turėjo būti vi
sai sunaikinta, šventovės iš
griautos, vadai išmarinti. Toks 
buvo pradinis revoliucinių 
komunistų užmojis, kurio 
įkarštyje religijai nebuvo vie
tos.

Tasai užmojis betgi susidū
rė su atkakliu pasipriešini
mu. Daug tikinčiųjų žuvo, daug 
šventovių buvo sugriauta, 
daug kunigų bei vyskupų su
naikinta, tačiau religija te
bėra gyva. Ji pakėlė didžiau
sius istorijoje persekioji
mus ir nematyti ženklų, kad ji 
išnyktų sovietinėje imperijo
je. Priešingai, susidarė tiky
binė rezistencija, tyliai kovo
janti su sovietiniu ateizmu, 
tebesiekiančiu religijos sunai
kinimo. Minėtoji tikybinė re
zistencija, viešumoje beveik 
nematoma, atsispindi turimuo
se duomenyse.

Įsidėmėtinas straipsnis
.Tuo klausimu laisvajame 

pasaulyje pasirodo nemažai 
leidinių bei straipsnių. Pvz. 
1986 m. 7 nr. “Religious Free
dom Alert” išspausdino Ivano 
Kaufmano straipsnį apie reli
giją Sov. Sąjungoje. Pasak jo, 
tikslių duomenų nėra, tačiau 
apytikrius duomenis galima 
surankioti iš tokių šaltinių 
kaip “World Christian Ency
clopedia” (Oxford University 
Press, 1982) ir panašių. Pagal 
tuos duomenis, iš 268 milijonų 
Sov. Sąjungos gyventojų, 97.7 
milijono priklauso kuriai nors 
tikybinei bendrijai. Kitaip 
sakant, tokie sudaro 36% viso 
gyventojų skaičiaus. Išjungus 
mahometonus, šis skaičius pa
didėja iki 40-45%.

Remiantis turimais duome
nimis, manoma, kad dabar 
Sov. Sąjungoje yra 88.000 ti
kybinių bendruomenių bei pa
rapijų, turinčių reguliarias 
pamaldas. Vienos jų yra re
gistruotos bei oficialiai pri
pažintos, kitos neregistruo
tos ir veikia slaptai. Iš viso 
yra 152 atskiros denominaci
jos, pradedant ortodoksais ir 
baigiant sektomis.

Paskiros Bendrijos
Rusų ortodoksų Bendrija tu-

ri 60-70 milijonų krikštytų na
rių, t. y. trečdalį gyventojų iš 
seno krikščioniškose srityse. 
Veikia 5,100 šventovių 63-jose 
vyskupijose. Vyriausias vado
vas yra patriarchas Pimenas, 
turintis Maskvoje didelę įstai
gą su keliais šimtais tarnau
tojų, tris kunigų seminarijas, 
knygų leidyklą ir 20 vienuo
lynų.

Krikščionybė pasiekė Rusi
ją 988 m. Ortodoksų Bendrija 
minės tūkstantinę jos sukaktį 
1988 m.

Apaštalinė Armėnijos Bend
rija esanti tiesiogiai pačių 
Kristaus apaštalų įsteigta, o 
armėnai esą pirmoji krikščio
niška tauta istorijoje. Jų Bend
rija turi 1,4 milijono narių, 
šešias vyskupijas ir 89 para
pijas. Toji armėnų Bendrija 
yra labai panaši į ortodoksų 
Bendriją, bet jai nepriklauso 
ir tvarkosi savarankiškai.

Gruzijos Ortodoksų Bendrija 
yra ortodoksijos dalis, bet 
tvarkosi savarankiškai. Turi 
800.000 narių, 80 parapijų, ke
turias vyskupijas ir vieną ku
nigų seminariją.

Be to, yra daug disidentinių 
ortodoksijos grupių, turinčių 
keletą milijonų narių, tačiau 
nė apytikrio jų skaičiaus nie
kas nežino.

Katalikų skaičius Sov. Są
jungoje siekia 4,5 milijono 
(įskaitant sovietų okupuotas 
Baltijos valstybes). Daugiau
sia jų yra Ukrainoje (Lenki
jos artumoje), Lietuvoje ir Lat
vijoje. Veikia 1000 parapijų, 
25 vyskupijos ir dvi seminari
jos.

Prie minėto katalikų skai
čiaus reikia pridėti 3.5 mili
jono Rytų apeigų katalikų, ku
rie po II D. karo buvo privers
ti įsijungti Ortodoksų Bendri
jom Jie vis dėlto ir dabar sa
ve laiko katalikais.

Baptistų Sov. Sąjungoje yra 
1.8 milijono. Pridėjus vaikus ir 
nekrikštytus šalininkus, jų 
skaičius bus žymiai didesnis. 
Baptistai Rusijoje buvo įsteig
ti vokiečių misijonierių XIX š. 
Jų skaičius greitai išaugo ir 
dabar yra 4000 bendruomenių 
visoje Sov. Sąjungoje.

Evangelikų ir menonitų yra 
1500 bendruomenįųį;, kurios su
daro vieną organizuotą jungi
nį, būtent Evangelikų krikš- 
čionių-baptistų uniją su cent
ru Maskvoje. Yra per milijo
ną neregistruotų baptistų, ku
rie turi atskiras nelegalias 
savo bendruomenes.

Liuteronai turi savo bend
ruomenes beveik tiktai Balti
jos valstybėse — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Jų ten 
yra apie 650,000 su 431 para
pija. Priklauso Pasaulio liu
teronų federacijai. Apie 50,000 
liuteronų vokiečių yra įvairio
se Sov. Sąjungos vietovėse.

Reformatų Bendrija turi 
120,000 narių, 90 bendruome
nių srityse prie Vengrijos sie
nos. Metodistų yra Estijoje. 
Jie turi 4,000 narių ir 14 bend
ruomenių.

Sekmininkų skaičius nežino
mas, nes jie neturi aiškios or
ganizacijos. Manoma, kad jų 
yra 150,000-200,000 narių ir 
900-1,000 bendruomenių.

Adventistų yra apie 100,000 
su 834 bendruomenėmis Ukrai
noje, Sibire ir Vidurio Azijoje.

Naujas reiškinys Sov. Sąjun
goje — tikybinės radijo bend
ruomenės. Įvairios radijo sto
tys iš Vakarų, pradedant Vati

Asmeninės dovanos giminėms 
Lietuvoje '

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai. Siūlome praktiškus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro paštu ir pasiekia 
Lietuvą per labai trumpą laiką.
1986-3
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, “Adidas” 
firmos, vyriškas arba moteriškas bliusonas (labai pagei
daujami Lietuvoje), puiki bliuskutė arba išeiginiai marški
niai, gėlėta vilnonė skarelė............................................. $200.00.
1986-4
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba mo
teriškas nertinis, bliusonas - striukė............................... $190.00.
1986-5
Anorakas-striukė, vyriška arba moteriška, 1 p. velvetinių 
džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas megztinis, nai
lono skarelė....................................................................  $200.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėjimo būdu.

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England

Tel. O1 460.2592

kanu ir baigiant nepriklauso
mais sekmininkais, kas savai
tę transliuoja religines pro
gramas sovietų imperijon per 
200 valandų. Manoma, kad tos 
programos pasiekia 1,6 mili
jono žmonių, kurie renkasi 
grupėmis klausyti minėtų pro
gramų. Tokių grupių esama 
apie 40,000.

Apie Lietuvą
Ištisas minėto leidinio “Re

ligious Freedom Alert” pusla
pis skirtas Lietuvai. Jame ra
šoma apie slaptą sovietinės 
valdžios dokumentą, patekusį 
užsienin. Iš jo matyti, kaip 
sovietinė valdžia persekioja 
tikinčiuosius. Sudarytos spe
cialios grupės sekti tikinčių
jų veiklai, kunigų pamokslams 
ir t.t. Kiekvieną valdžios tai
syklių pažeidimą jie turi pra
nešti savo viršininkams. O ti
kintiesiems bei kunigams ne
valia steigti labdaros organi
zacijų, rengti studijines suei
gas, spausdinti bei platinti re
liginę literatūrą, rengti eks
kursijas, katekizuoti vaikus, 
steigti knygynus, skaityklas, 
muziejus, organizuoti procesi
jas.

Iš minėto dokumento matyti, 
kad sudarytosios specialios 
valdžios grupės 1983 m. sekė 
pamokslus 764 bendruomenių 
ir 12 neregistruotų grupių. 
Pateikta santrauka 40 pamoks
lų. Kai kurie kunigai pažymė
ti kaip “antitarybiniai”. Toks 
sąrašas esąs sudarytas religi
nių reikalų komisaro Petro 
Anilionio. Jame pvz. sakoma: 
“Kai kurie kunigai, kaip pvz. 
A. Gražulis, R. Puzonas ... ir 
kiti rengia specialias jaunimo 
pamaldas, rodo filmus, organi
zuoja kalėdines eglutes, ku
riose Senis Šaltis dalina sal
dainius ...”

Vienoje dokumento vietoje 
sakoma: “Kai kurie ekstremis
tai kunigai ir tikintieji, visai 
nepaisydami religinių potvar
kių, bandė organizuoti ir sis
temingai katechizuoti vai
kus . .. Nusikaltimo įrodymai 
prieš kun. V. Senkų, V. Šikš
nį.. . ir vargonininkę Jasiu- 
lytę buvo perduoti prokuroro 
įstaigai”.

Prie to straipsnio pridėtos 
trys nuotraukos: procesijos į 
Kryžių kalną, kunigo Roko Pu- 
zono ir Katalikų komiteto ti
kinčiųjų teisėms ginti. M.

Didelį vėją sukėlė V. Vokie
tijos visuomenėje nauja “ža
liųjų” partijos programa, pri
imta kongrese Hanoveryje.

Skaitytojas, turbūt žino, 
kad iš visai nekalto ekologi
nio arba gamtos apsaugos ju
dėjimo V. Vokietijoje išaugo 
partija, kurios nariai net iš
rinkti į parlamentą (Bundes
tag), o Hesseno valstijoje “ža
liųjų” partijos narys yra gam
tos apsaugos ministeris.

Kaip iškilo?
Jeigu Anglijoje, Prancūzi

joje, Kanadoje, JAV-se paukš
čių, banginių ar ruonių mylė
tojų bei kovotojų prieš gam
tos užteršimą dauguma sujun
gė savo jėgas “Robin Wood” ar 
“Greenpeace” rėmuose, tai Vo
kietijoje “žalieji” išėjo į po
litinę areną, atstovaudami 
įvairaus plauko “progresy
viems” judėjimams.

Nemažas vadinamų pacifis
tų skaičius įsiliejo į “žaliųjų” 
partijos gretas. Kai apsiskel
bę ekologai rūpinosi automo
bilių išmetamųjų dujų sumaži
nimu, varlių apsaugojimu jų 
migracijos laikotarpyje, koa
la meškiukų likimu, laimėjo 
simpatiją ir paramą. Tačiau, 
laikui bėgant ir vis labiau in
tegruojant į savo eiles “kovo
tojus už taiką”, “žaliųjų” par
tijos veidas keitėsi, jų progra
ma darėsi vis labiau karinges
nė ir radikalesnė.

“Žalieji” pasinaudojo susi
dariusiu visuotiniu nepasiti
kėjimu esamomis partijomis. 
Šis nuomonės pasikeitimas at
sirado po to, kai išaiškėjo, 
kad pagrindinių Vokietijoje 
partijų — socialdemokratų 
(SPD), krikščionių demokratų 
(CDU), socialinių krikščionių 
(CSU), laisvųjų demokratų 
(FDP) vadovai, jų pavaduoto
jai, padėjėjai, ministerial bei 
kiti pareigūnai be atodairos 
ėmė dideles aukas iš stambių
jų koncernų, korporacijų, 
draudos bendrovių ir pan. “Au
kų” registravimas ir vėlesnis 
panaudojimas pasirodė supai
niotas. Partijų iždininkų pa
rodymai parlainęnto sudarytos 
komisijos posėdžiuose buvo 
tokie prieštaringi, kad keli 
ministerial turėjo atsistaty
dinti, ir žmonėms susidarė 
begalinės korupcijos vaizdas 
— nuo mažiausio tarnautojo 
iki paties kanclerio Kolio. 
Prieš jį, beje, yra pradėta by
la už apgalvotai neteisingus 
parodymus parlamento komi
sijoje).

Didelio nepasitikėjimo su
silaukė policijos ir saugumo 
organai. Pabėgo Vokietijos 
kontržvalgybos viršininkas 
Hans Joachim Tiedke į Rytų 
Vokietiją, “dingo be žinios” 
saugumo tarnautojas Gruetz- 
feld, kurio darbas buvo slap
tai gabenti į pavojų papuolu
sius savus agentus iš Rytų į 
Vakarus. Kelios ministerių 
sekretorės buvo pagautos be- 
šnipinėjant Rytų Vokietijai 
ir t.t. Žmonės taip apsiprato 
su mintim, jog visur knibžda 
agentai iš Rytų, ir eilinis šni
po suėmimas nebėra sensacija.

Trečias veiksnys, priside
dąs prie piliečių abejingumo, 
yra bedarbystė, ypač didelė 
jaunimo tarpe. Tik ką baigę 
mokyklą ir negavę vietos tam
pa bedarbiais. Jauni vyrai at
sisako tarnauti kariuomenėje 
(vokiečių įstatymu tai lei
džiama). Tokiu būdu atsiranda 
visa armija jaunų žmonių, ku
rie visuomenei nieko neduo
da, bet reikalauja finansinės 
paramos bei dėmesio. Jie auto
matiškai pasidaro “žaliųjų” 
propagandos auka ir jų eilės 
kasmet auga. Tai patvirtina 
dviejų visuomenės nuomonių 
tyrimo institutų INFAS ir Al- 
lensbach apklausos rezulta
tai. Pasirodė, kad Černobilio 
katastrofa atsiliepė į “žalių
jų” populiarumą. Dar balan
džio mėnesį už juos būtų bal
savę mažiau 5% gyventojų, o 
jau gegužės mėnesį — 8,5%.

Atsižvelgiant į šiuos duome
nis bei turint galvoje bendras 
nuotaikas šalyje, negalima 
ramiai praeiti pro naują “ža
liųjų” programą.

Reforminė programa
Savo rinkiminėje programo

je jie siekia radikalių pakei
timų ūkinėje šalies sistemoje. 
Tai vadinasi — “ekologinis, 
socialinis ir demokratinis per
tvarkymas”. “Žaliųjų” tikslas 
yra modernios visuomenės su
lyginimas ir paklausos princi

pais velkančios rinkos panai
kinimas. Jie reikalauja nedel
siant Vokietijai išstoti iš At
lanto S-gos, išjungti visas ato
mines jėgaines, išbraukti Vo
kietijos suvienijimo principą 
iš šalies konstitucijos ir pa
naikinti įstatymą, reguliuo
jantį abortų klausimą.

Toliau seka vienpusiškas 
Vokietijos nusiginklavimas, 
visų išlaidų kariuomenei su
stabdymas, besąlyginis ameri
kiečių raketų “Pershing” pa
šalinimas, Vokietijos išstoji
mas iš SDI ir Eurekos (SDI ati
tikmuo Euopoje) projektų bei 
visų užsienietiškų karinių pa
jėgų.

Be to, “žalieji” reikalauja 
panaikinti šalies pasieniečių 
dalinius, visą policijos ir sau
gumo aparatą.

Ekonominėje srityje reika
lauja praplėsti dirbančiųjų 
teises, sprendžiant įmonių 
darbo ar finansavimo proble
mas; naujos technologijos įdie
gimo ir modernizavimo klausi
mais darbininkų atstovams 
duoti veto teises. Bankams 
ir draudos bendrovėms pla
nuojama uždrausti dalyvauti 
firmų valdyme arba būti jų 
dalininkais. Be to, bankai ir 
gamybos priemonės turi per
eiti į kitą nuosavybės formą. 
Paprastas suvalstybinimas ar 
nusavinimas yra taip pat kri
tikuojamas kaip nedemokra
tiškas ir vėliau sunkiai su
kontroliuojamas.

“Žalieji” nori sustabdyti te
levizijos kabelio tiesimą ir 
uždrausti laidų transliavimą 
satelitų pagalba.

Transporto srityje — kelių ir 
autostradų statybą reikalauja 
nutraukti, degalų mokesčius 
padidinti, krovinius gabenti 
tik traukiniais. Valstybinės 
geležinkelio ir komunalinio 
transporto įstaigos, pakely į 
nemokamą žmonių pervežimą, 
turi pusiau sumažinti bilie
tų kainas.

Mokesčių klausimu taip pat 
reikalaujama daugelio refor
mų. Viena jų — panaikinti va
dinamąjį “vedusių tarifą”, pa
gal kurį vedę sutaupo dalį mo
kesčių, palyginus su tais, ku
rie gyvena “susidėję”.

Koalicijos pavojus
Pavojų sudaro sąjungos tarp 

“žaliųjų” ir Vokietijos social
demokratų (SPD) partijos gali
mybė. Pažįstant politikų pa
rengtį sudaryti koaliciją su 
bet kuo, kad tik laimėtų rinki
mus ir išliktų valdžioje, per
šasi klausimas: į kokius kom
promisus eis socialdemokratai 
su “žaliukais”? Nepaisant da
bartinių socialdemokratų va
dų pasisakymų, kad šiandieni
nė “žaliųjų” programa yra atsi
sakymas nuo demokratinių 
respublikos principų, atidus 
stebėtojas nepatikės šiems tei
gimams. Juk dar 1983 m. dabar
tinis Hesseno valstijos min. 
pirm. Boerner (SPD) pasakė: 
“Aš atmetu bet kokį bendra
darbiavimą su žaliaisiais”, o 
sekančiais metais sudarė su 
jais koaliciją, kad išsilaiky
tų savo vietoje, ir paskyrė jo
kių studijų pilnai nebaigusį 
buvusį taksi vairuotoją J. Fi- 
šerį gamtos apsaugos ministe- 
riu.

Taigi visų šių įvykių fone 
1987 m. rinkimai V. Vokietijo
je nebus vien simbolinis vie
nos valdančios demokratinės 
partijos pakeitimas kita. Rin
kimų rezultatai, turint galvo
je didelį Vokietijos ekonominį 
pajėgumą ir jos strateginę pa
dėtį, turės reikšmės visai Eu
ropai. L.B.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

■YORKt CHAPLL 2357 Bloor St. W. 
767-3153
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Sibirinių trėmimų 45-tos sukakties demonstracijoje Toronte 1986 m. bir
želio 13 d. šis baltiečių atstovas vaikščiojo gatve kalinį vaizduojančioje 
aprangoje su atitinkamais įrašais Nuotr. J. Ligerio

PASTABOS IR NUOMONĖS

Lietuvos ateitis ir lenkai
MARIJUS BLYNAS

Nieko nėra keistesnio, 
kaip skaityti Vis1 tuos pasius 
fantastinius “įrodymus”, kad 
lenkai jau atsisako Vilniaus 
(“TŽ” 1986 m. 22 nr.). Tokie iš
sireiškimai, kaip: “Lenkų lais
vės judėjimas yra naudingas ir 
Lietuvos laisvės judėjimui”, 
“Vilniaus smėlynai Lenkijos 
ekonomijai nieko nežada”, 
“norės su lietuviais draugiš
kesnių santykių .. .”

Atrodo, jog tų tos pačios min
ties straipsnių rašytojas (J. 
Prunskis) turi kažkokią “idee 
fixe” apie lenkų “gerus norus” 
ir užmerkia akis prieš faktus.

Į ankstyvesnį rašinį (“Pasau
lio lietuvis”, 1985 m. nr. 6-7) 
buvo atsakyta straipsniu “Nai
vumas ar .. .” (žiūr. knygoje 
“Tikroji praeitis”, 1985/6 m., 
211 psl.). Čia tiktai dar kartą 
tenka pabrėžti, kad Lenkijoje 
ir net Amerikoje “Solidar- 
nosč” organizacija vaizdavo 
Lenkiją su vakarinėmis dabar
tinėmis sienomis ir rytuose — 
su buvusiais iki 1939 m. plo
tais, taigi su Vilniaus kraštu 
ir vakarine Ukraina (Lvivu) 
“naujos” Lenkijos ribose. Tai 
tiek dėl lenkų “laisvės judė
jimo” ir ko iš jo galima Lie
tuvai tikėtis.

Dėl Vilniaus “smėlynų” ir 
“ekonomijos” tai ir mums, ir 
lenkams tai mažiausiai rūpi. 
Lenkams svarbu “mocarstva”, 
t. y. imperija ir kuo platesnis 
valstybės plotas!

Dėl “draugiškų santykių” 
Lenkijos egzilinė vyriausybė 
Londone yra jau ne vieną kar
tą pareiškusi, kad nepripažįs
ta Lenkijos “išdalinimo”! Taigi 
laiko, kad Vilnius ir visas Vil
niaus kraštas priklauso jiems.

Visi šie J. P. naivūs argumen
tai neišlaiko jokios kritikos 
ir yra “svarūs” tik jam pačiam. 
Niekur nesigirdėjo, kad jais 
remtųsi lenkai. Atrodo, J. P. 
pats juos be atvangos sugal
voja ir jais gėrisi.

Gal ir yra kokia rezistenci
nė lenkų grupelė, kuri nori 
susitarti su lietuviais, tačiau 
politinėms sąlygoms pasikei
tus reikia skaitytis su gali
mybe, kad Lenkijos valdžia vėl 
pasiųs kokį “vilnietį” genero
lą Vilniaus “išvaduoti”, kitaip 
tariant, naują “Želigovskį”. 
Atrodo, kad jau net dabar tam 
planai ruošiami.

Jei taip įvyktų, tai tikriau
siai latviai ir estai (kaip ir 
anuomet) palaikytų Lenkiją, o 

ne Lietuvą! Jie palaikė Lenki
ją nuo 1920 iki 1939 m. Latviai 
1920 m. netgi pasinaudojo pro
ga ir užėmė lietuvišką Ilukštą. 
Todėl “remtis” latviais ir es
tais negalima ir nėra jokios 
vilties ko nors iš jų tuo reika
lu tikėtis. Tai liūdnas gyveni
mo faktas.

Kaip ne kartą rašyta (kny
goje “Lietuvos reikalais” 
straipsnis “Lietuva ir Ukrai
na”, 80 psl., 1984 m.) vieninte
lis tikras Lietuvos išlikimo 
pagrindas yra politinė Lietu- 
vos-Ukrainos sąjunga. Ukrai
niečiai yra didelė tauta (50 
mil.) ir lietuviams draugiška. 
Tai turėtų suprasti mūsų po
litikai ir sudaryti su jais 
kiek galint draugiškesnius 
bei glaudesnius ryšius.

Gudų apetitai vis didėja. 
Dabar jie jau nori ir visos 
Mažosios — Prūsų Lietuvos iki 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
(žiūr. žemėlapius knygose “Lie
tuvos reikalais” ir “Tikroji 
praeitis”).

Kodėl J. P. net du kartus sa
vo straipsnyje pakartoja, esą 
“Tos Vilniaus krašto dalies, 
kuri yra dabar Gudijoje, mes 
jau nebeatgausime”, man ne
aišku. Mes turime remtis 1920 
m. sutartimi su Sov. Rusija 
ir siekti tų sienų atstatymo!

Sovietai 1920 m. patys su tų 
sienų nustatymu sutiko ir pa
sirašė sutartį. Tai buvo ir lie
ka teisinis aktas, kuriuo lega
liai, abišaliu susitarimu nu
statyta tarptautinė-tarpvalsty- 
binė riba.

Atrodo, net JAV yra linku
sios tos sutarties sieną pri
pažinti. Dabartinės LTSR sie
nos yra sovietinių imperialis
tų Lietuvai primestos. Apgai
lėtina, kad to nežino lietuviš
kų informacinių leidinukų ra
šytojai ir leidėjai (žiūr. straips
nį dėl LB lankstinuko “Ir vėl 
tas pat”, “Laisvoji Lietuva”, 
1986 m. 4 nr.).

Išvadoje — verta prisiminti 
lenkų klastas praeityje ir nu
stoti save raminti naiviais sam
protavimais. Lenkiško erelio 
nagai yra ilgi ir aštrūs! Nėra 
pagrindo pasitikėti lenkų “ge
ra valia”, galvoti apie įvairius 
tiesiog juokingus, lenkus teisi
nančius įrodinėjimus, nes fak
tai visai ką kita rodo. Reikia 
kartu su ukrainiečiais sudary
ti vieną stiprų frontą prieš 
būsimus lenkų kėslus. Tai vie
nintelis kelias, kuris užtikrin
tų Lietuvos ir jos sostinės Vil
niaus lietuvišką ateitį.
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®> PAVERGTOJE TEWJE
ATEIVIAI IŠ UKRAINOS

Birželio 5 d. vilniškė spauda 
paskelbė susovietintos “ELTOS” 
pranešimą apie ateivius iš Ukrai
nos: “Į Lietuvą atvyksta žmonės 
iš nukentėjusią dėl avarijos Čer
nobylio atominėje elektrinėje 
rajonų. Grupę jų iš Pripetės 
priėmė Vilniaus Spalio 60-me- 
čio matavimo prietaisų gamyk
la. Įmonės administracija ap
rūpino atvykusius darbu, skyrė 
jiems pinigines pašalpas, ap
gyvendino bendrabučiuose. Vi
siems, kam reikia, suteiktos vie
tos vaikų lopšeliuose ir darže
liuose. Gamykloje organizuoja
mas pripetiečių maitinimas, me
dicininis aptarnavimas ...” To
liau pabrėžiama: “Didelį dėme
sį laikinai įsidarbinusių įmo
nėje pripetiečių rūpesčiams ski
ria partijos Vilniaus miesto ko
mitetas”. Tuos laikinai įsidarbi
nusius (?) pripetiečius radijo 
matavimo prietaisų gamykloje 
aplankė kompartijos I sekr. P. 
Griškevičius, lydimas partinio 
Vilniaus komiteto I sekr. V. Mi- 
kučiausko. Antrą kartą pabrė
žiama, kad įmonės klube P. Griš
kevičius susitiko “su laikinam 
darbui iš Pripetės atvykusiais 
žmonėmis”. Matyt, nuogąstauja
ma, kad jie Lietuvon atsiųsti vi
sam laikui.

PIRMOSIOS AUKOS
Visoje Lietuvoje pradedamos 

organizuoti finansinės aukos 
Černobilio srityje nukentėju- 
siems Ukrainos gyventojams. 
Vienos dienos uždarbį Černobi
lio pagalbos fondui paskyrė Vil
niuje veikiančios “Vyturio” vai
kų ir jaunimo literatūros leidyk
los tarnautojai. Socialistiniame 
lenktyniavime laimėtą respubli
kinį prizą fondui atidavė Aly
taus autotransporto įmonės ke
leivinių autobusų vairuotojų 
brigada. Aukų rinkimas Černo
bilio pagalbos fondui didesniu 
aktyvumu pasižymį Zarasų rajo
ne. Kimbartiškės vidurinė mo
kykla, kurios visi nariai gegu
žės 21 d. dirbo medelyne, fon
dui atidavė 190 rb., Zarasų teks
tilės ir galanterijos įmonės kom
jaunimo brigada — 155 rb. Vie
nos dienos uždarbį fondui pasky
rė “Raudonosios žvaigždės” kol- 
chozininkai. Talkose uždirbtas 
lėšas fondui pažadėjo M. Melni- 
kaitės vidurinė mokykla Zara
suose, šio rajono kolchozinin- 
kai, sovchozininkai, kitų orga
nizacijų atstovai. Minima netgi 
specialiai aukoms rinkti atida
ryta sąskaita nr. 904.

SODŲ ŠVENTĖ
Nuotaikingu tradiciniu ren

giniu panevėžiečiams ir sve
čiams tapo sodų žydėjimo šven
tė, šiemet surengta jau vienuo
liktą kartą. Šventė, prasidėjusi 
eisena Panevėžio gatvėmis, iš
siliejo į aikštes ir sodus, kur bu
vo surengti saviveiklinių grupių 
koncertai, rodomi gamtosaugai 
skirti filmai. Šventės dalyvius 
viliojo nuotraukų ir gėlių žie
dų parodos, muzika, poezijos 
posmai, masiniai šokiai ir vaikš
tynės.

KAVINĖ BURLAIVYJE
1948 m. Suomijos Turku mies

te buvo pastatytas burlaivis 
“Meridianas”, kuriuo plaukiojo

Rygos, Klaipėdos ir Kaliningra
do jūreivystės mokyklų auklėti
niai. Atitarnavęs burlaivis da
bar tapo jaukia kavine klaipė
diečiams Danės upės krantinė
je. “Meridianą” pertvarkė ir 
atnaujino VII-ji laivų remonto 
įmonė. Burlaivis turi kavinei 
pritaikytą denį, išplėstas pa
talpas, gražius vidaus įrengi
nius, dvelkiančius jūrų roman
tika. Čia vienu metu laisvalaikį 
gali praleisti daugiau kaip šim
tas lankytojų.

LAIKRAŠČIO SUKAKTIS
Gegužės 23 d. Vilniuje, “Lie

tuvos” viešbučio konferencijų 
salėje, paminėta JAV leidžia
mos, Maskvai ištikimai tarnau
jančios “Laisvės” deimantinė su
kaktis. Įvadinį žodį tarė “Tėviš
kės” draugijos pirm. P. Petro
nis, apie “Laisvės” ištikimą tar
nybą sovietiniam komunizmui 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
žurnalistikos katedros vedėjas 
B. Raguotis. Kalbėtojų eilėse 
taipgi buvo “Laisvės” direkto
rių tarybos narės N. Ventienė 
ir N. Buknienė, su jomis atvyku
si E. Jeskevičiūtė, Lietuvos žur
nalistų sąjungos valdybos pirm. 
A. Laurinčiukas, “Gimtojo kraš
to” vyr. red. V. Reimeris, žur
nalistas V. Kazakevičius. Kon
certinę programą atliko kankli
ninkių trijulė, sol. S. Trimakai
tė, pianistė A. Kisieliūtė, birby
nininkas A. Smolskis ir aktorius 
V. Širka. Spaudoje pranešama, 
kad Čikagoje leidžiamą komu
nistinę “Vilnį” savo kioskuose 
pradėjo platinti “Lietuvos są
junginės spaudos” susivieniji
mas. Esą kioskuose netrukus bus 
galima įsigyti ir komunistinę 
“Laisvę”. Šiems laikraščiams 
dabar daug rašinių ar bent jų 
ištraukų gaunama iš okupuo
tos Lietuvos. Savo turiniu abu 
tie išeivijos laikraščiai beveik 
nesiskiria nuo vietinės vilniš
kės spaudos. Kompartijos cenzo
riai su jais neturės vargo.

“VILNIAUS” CIRKAS
Po vienuolikos metų pertrau

kos naująjį sezoną Vilniuje vėl 
pradėjo lietuviškasis “Vilniaus” 
cirkas, vadovaujamas N. Plato- 
novo. Šiame laikotarpyje buvo 
nukeliauta tūkstančiai kilomet
rų, aplankyta daug miestų. Pasi
keitė cirko artistų kartos, ma
nieže nematyti garsiųjų lietuviš
ko cirko veteranų. “Vilniaus” 
cirke dabar “įsitvirtino” jėgos 
žonglierius V. Dikulis. Tačiau 
žiūrovai vėl galėjo stebėti bro
lius A. ir V. Putrius — sąjungi
nės apžiūros diplomantus, žaidi
mo su lasu atlikėjus L. ir A. Gai- 
čiūnus, dviratininkes Putrienes, 
gimnastę V. Putrienę, klounus 
L. Dūdaitį ir J. Lysenką. Vilnie
čiai pirmą kartą susitiko su ekvi
libristu S. Požeriniu, atliekan
čiu gerai įvertintą numerį “Ke
lionė į stebuklijos šalį”, motiną 
V. Variakojienę pakeitusiu kiau
lių dresiruotojų P. Variakoju. 
Minimi ir keli “Vilniaus” cirko 
nelietuviai artistai — šuniukų 
dresiruotoja A. Jazlovskaja, šiau
rės elnių dresiruotoja I. Leont
jeva, žonglierius A. Popovas, 
ekscentrike V. Kozlovskaja, stip
ruolių Novakų šeimos atstovas 
Arkadijus, J. Popovo batuto ak
robatai. V. Kst.

Torontiečiai dainininkai, atlikę meninę programą Sudburio lietuvių “Ge
ležinio vilko” klubo suruoštoje vakaronėje. Iš kairės: R. UNDERYS, V. 
VAIČIŪNAS, akompaniatorius P. VYTAS Nuotr. J. Bataičio

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION 1986

įdomios kelionės į

LIETUVĄ,

Hamilton, Ontario
A. a. PETRONĖLĖ GRAJAUS

KIENĖ, 92 m. amžiaus, mirė bir
želio 14 d. Šv. Juozapo ligoninė
je. Giliame liūdesy liko dukros An
tanina Mikšienė, Albina Lietuvi- 
ninkienė ir viena dukra vienuolė 
— seselė Teresina. Taip pat su 
šeimomis liko sūnūs Algis ir Bro
nius Grajauskai. Turėjo ji Hamil
tone ir vieną brolį — VI. Čėsną. 
Velionė buvo Suvalkijos ūkininkė, 
našlė, su savo vaikais per karą atsi
dūrus tremty. Į šį kraštą atvyko 
iškviesta Kanadon imigravusių sa
vo vaikų. Ši šeima vieni iš pirmųjų 
čia įsigijo didesnę nuosavybę ir 
leido daugeliui naujųjų lietuvių 
ateivių apsigyventi jų namuose. 
Geroji mamytė jais visais, kaip ir 
savo vaikais, motiniškai rūpinosi, 
maitino ir prižiūrėjo. Daugelis 
tų viengungių, vėliau sukūrę savo 
šeimas, Hamiltone dabar ir gyve
na. Vienas iš jų, J. Pleinys, per 
laidotuves iš savo anksčiau ten 
gyvenusių kolegų parinko aukų ir 
įnašu į Kanados lietuvių fondą 
įamžino a.a. Petronėlės Grajaus
kienės atminimą. Palaidota bir
želio 18 d. Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje.

A. a. EDMUNDAS NORKUS, 38 
m. amžiaus, mirė birželio 12 d. 
McMaster ligoninėje. Nepagydoma 
vėžio liga jį kankino beveik dve
jus metus. Paliko jis giliame skaus
me savo jauną šeimą — žmoną Rū
tą ir sūnelį Eriką. Taip pat gilia
me liūdesy paliko savo seseris — 
Ireną, gyv. Pickeringe, Reginą-— 
Mrs. Gable, gyv. Ancastery, tėvą 
Joną Norkų, gyv. Hamiltone, ir 
Mississaugoj gyvenančius savo 
uošvius — Vladą ir Verą Nausė- 
dus. Velionis buvo vyriausias 
Bronės ir Jono Norkų šeimos vai
kas, gimęs 1948 m. Vokietijoj, Ka
selio pabėgėlių stovykloje. Ilgus 
metus dirbęs tėvo vedamoj kirpyk
loj, paskutiniu laiku buvo pra
dėjęs dirbti kaip prekybos agen
tas vienoj kosmetikos firmoj Mis
sissaugoje. Velionis buvo švie
saus, malonaus būdo ir gražiai 
lietuviškai kalbantis jaunas tau
tietis, kuris buvo sukūręs lie
tuvišką šeimą. Savo laiku yra lan
kęs lituanistinę mokyklą ir buvo 
aktyvus skautas. Koplyčioje atsi
sveikinimo maldas įspūdingai at
liko jų šeimos draugas kanadie
tis kunigas, kuris, nustebintas 
tokia gausybe prisirinkusių atsi
sveikinti žmonių, kalbėjo, kad gal 
mūsų a.a. Edmundas gyvendamas 
ir nežinojo, kad jis turi tiek daug 
draugų. Jo karstas skendo gėlių jū
roje. Puokščių buvo per 40. Į atsi
sveikinimo apeigas taip pat įsi
jungė ir iš Kilvlando atvykęs kun. 
G. Kijauskas, kuris tarė surami
nimo žodį ir atsisveikinimą užbai
gė visiems sugiedant vieną “Mari
ja, Marija” giesmės posmelį. Rytą 
gedulingoms Mišioms velionis "bu
vo nuvežtas į Mississaugos Lietu
vos kankinių šventovę. Palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse.

VIENUOLĖ PRANCIŠKONĖ — 
sesuo Gertrūda Stuokaitė iš Pran
cūzijos, Toulon miesto, yra atskri
dusi aplankyti savo seserų — Br. 
Stanienės ir St. Milerienės, bro
lio P. Stuoko, gyvenančių Hamil-

pašaudyti. Šiemet šauliams šei
mininkavusi Stasė Kanopienė tu
rėjo pagaminus daug įvairių pa
tiekalų, kuriais svečiai gardžiai 
pasivaišino. Toj pačioj stovykla
vietėj liepos 6, sekmadienį, gegu
žinę ruošia AV parapijos komi
tetas. K. M.

A. a. PETRONĖLĖS GRAJAUS
KIENĖS atminimui vietoje gėlių 
paaukojo Kanados lietuvių fondui 
$25: St. Domeikienė ir E. E. Bow
den (iš Branford, Ont.); $20: H. K. 
Norkus, L. G. Vyšniauskas, R. J. 
Pleinys, P. I. Zubas, J. T. Povilaus- 
kas, K. H. Žilvitis, A. S. Aušrotas, 
A. D. Kamaitis, A. D. Jankūnai; $10: 
A. K. Bungarda, J. J. Kamaitis, J. 
Raguckas, F. A. Rimkus, V. I. Liš- 
kauskas ir L. Skripkutė.

ALEKSANDRO STULGINSKIO 
ateitininkų kuopa baigė veiklos 
metus birželio 8 d. Kun. J. Liau- 
ba, OFM, atnašavo Mišias. Mokslei
vio įžodį atliko R. Miltenis ir T. 
Žukauskas. Po Mišių moksleiviai 
platino savo laikraštėlį “Moks
leivio balsas”. Dėkojame lietuvių 
bankeliui “Talka” už daugintuvą 
ir popierių. Ypatingas AČIŪ p. 
Stankui už kantrybę ir pasiauko
jimą. Nuvažiavę į Websters Falls, 
visi praleido popietę linksmoje 
nuotaikoje. Sekančių metų veikla 
prasidės rugsėjo 13 d. vakarone.

Ko r.

Sudbury, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ, 45 metų 

sukaktį lietuviai, latviai, estai pa
minėjo bendromis ekumeninėmis 
pamaldomis š. m. birželio 15 d. 
St. Andrew’s Place, vadovaujant 
kun. K. Kaknevičiui iš Lietuvos 
kankinių parapijos Mississaugoje.

Atvykusiems į pamaldas buvo 
prisegti juodi gedulo kaspinukai, 
pageidaujant juos nešioti ilgesnį 
laiką. Į minėjimą ir pamaldas su
ėjo apie 200 asmenų — lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, lenkų, 
vengrų, graikų, kroatų ir kt. Var
gonams grojant, į šventovę buvo 
įnešamos vėliavos tautiniais dra
bužiais apsirengusių įvairių tau
tybių atstovų. Vėliavas lydėjo kun. 
K. Kaknevičius. Vargonams sugro
jus Kanados himną, vėliavos bu
vo sustatytos į stovus prieš alto
rių. Kun. K. Kaknevičius tarė įs
pūdingą žodį, skaitė maldas, pra
šančias palaimos lietuvių, latvių, 
estų tautoms ir jų tremtiniams. 
Lietuviai, latviai, estai uždegė 
po žvakę ant altoriaus ir skaitė 
maldas. Lietuvių žvakę uždegė ir 
maldą skaitė stud. Teresė Stan
kutė.

Pamaldoms pasibaigus, vado
vaujant Inesse MacDonald, lietu
vių, latvių, estų atstovės prie alto
riaus padėjo gėles. Lietuvių padė
jo sesutės Teresė ir Diana Stan
kutės. Gerry Lougheed (laidotu
vių įstaigos vedėjas) tarė baigia
mąjį žodį. Baltiečių federacijos 
Sudburio skyriaus pirm. G. Sarre 
už taip gražų tremtinių paminė
jimą ir pamaldas visiems daly
viams išreiškė padėką. Vargonams 
sugrojus Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnus, vėliavos buvo iš
neštos. Kanados vėliavą nešė ka
detas Deveikis, Lietuvos vėliavą 
— Vincas Deveikis, vėliavas lydė
jo Teresė Stankutė ir Diana Stan
kutė. Taip baigėsi įspūdingas mi
nėjimas, kurio paruošime daug 
dirbo lietuvių atstovas Juozas Ba- 
taitis.

“GELEŽINIO VILKO” žūklau- 
tojų ir medžiotojų klubo metinis 
parengimas gerai pavyko. Daly
vavo vietos klubo nariai gyvenan
tieji Toronte — P. Jutelis, A. J. 
Gataučiai, S. Poderienė, Sudburio 
lietuviai ir svečiai. Įteiktos do
vanos (taurės) už 1985 m. žvejybą, 
pagautas didžiausias žuvis. Me
džioklė buvo nesėkminga, todėl 
dovanų nebuvo. Visi džiaugėsi klu
bo moterų paruošta skania vaka
riene ir menine programa, kurią 
atliko R. Underys ir jo grupė iš 
Toronto.

Klubas turi Ontario valdžios lei
dimą (Charter). Jam vadovauja: 
pirm. A. Albrechtienė, sekr. J. 
Paulaitis, ižd. J. Bataitis, šaudymo 
sporto vadovas K. Poderis. J. Kr.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Hamiltono Giedraičio lietuvių 
žūklautojų ir medžiotojų klubo 

naujo pastato vajus 
(Tęsinys nr. 16)

$300.00: Jonas Skaistys (įvertintas inventorius)
$220.00: Juozas Bajoraitis (papildas iki $824.43)
$025.00: P. A. Volungės

Iš viso iki 1986 m. birželio 17 d. gauta $28,976.45.

Nuoširdi padėka visiems aukojusiems. Taip pat dėkojame 
S. Narmantui ir V. Gelžiniui, kurie savo lėšomis padirbdino 
didelį stalą ir padovanojo klubui. Valdyba

pigiausia dviejų savaičių kaina $1,899.00 kan.

Liepos 3
Liepos 16

Išvykimo datos:
Rugpjūčio 14 Spalio 2
Rugsėjo 3 Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE “EXPO 86”!!! 
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių dienų ekskursija į šį nepakarto
jamą renginį. KAINA: $836.00 kan. Vietų liko nedaug - skubėkite užsisakyti.

EGZOTIŠKA KELIONĖ Į AUSTRALIJĄ,
aplankant Havajų salas, Fidži, Naująją Zelandiją. Išvyksta spalio 10 — 
grįžta lapkričio 2, 23 dienų kelionės kaina $3895 kan., įskaitant skri
dimus iš Toronto ir atgal, puikius viešbučius, maistą, ekskursijas, perva
žiavimus ir daug kitų dalykų apie kuriuos teiraukitės mūsų biure.

Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas šalis.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

paramą, neperkant dovanas, automobilius, tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

tone. Seselė jau nebe pirmą kar
tą lankosi Kanadoje. Iš Lietuvos 
į Prancūzijos vienuolyną ji išvyko 
dar 1932 m., paraginta prel. J. Ma- 
ciejausko.

IŠ PUNSKO atvykusi Hamilto
ne pas savo seseris — O. Gude
lienę ir E. Balytienę vieši Br. Batš- 
vinskienė. Kanadoje ji turi ir dau
giau savo senų pažįstamų iš Su
valkų trikampio.

JONINIŲ GEGUŽINĖ, kurią 
čia kasmet Kaledonijos žūklau- 
tojų-medžiotojų stovyklavietėj 
rengia DLK Algirdo kuopos šau
liai, ir šiemet sutraukė nemažai 
svečių iš Hamiltono ir apylinkių. 
Tos gegužinės dabar jokios pro
gramos nebeturi, jei neskaityti 
loterijų ir galimybės mėgėjams

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

& LIETUVIAI PASAULYJE

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” /ą) 
atstovas) gj

Jurgis Jurgutis
TeL 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas...........................  6%
kasdienines palūkanas
už santaupas................... 5.5%
term, indėlius 1 m............  8.5%
term, indėlius 3 m............  8.5%
reg. pensijų fondo........... 7.5%
90 dienų indėlius........... 7.75%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m................ 8.5%

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 9.75%
asmenines paskolas ... 12.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Baltistikos studijų draugija 

gegužės 3 d. specialiame pobū
vyje Niujorke įsteigė specialų 
fondą savo plačiai veiklai rem
ti. Pobūvį suorganizavo dvi fi
nansinėje srityje dirbančios lie
tuvės — Audronė Misiūnienė ir 
Virginija Sirusienė. Dalyviai už 
pietus puošniame Niujorko jach
tų klube mokėjo po $100, buvo 
gauta ir stambesnių aukų. Bal
tistikos studijų draugija iš fe
deracinės valdžios yra gavusi 
$50.000 paramą su sąlyga, kad ji 
pati iki 1989 m. surinks trigu
bai didesnę sumą. Fondo steigi- 
man kalbėtojais buvo pakviesti 
du amerikiečiai — garbės pirm. 
Z. Bžezinskis ir buvusi JAV am
basadorė Jungtinėse Tautose J. 
Kirkpatrick. Jiedu negalėjo at
vykti, bet atsiuntė sveikinimus 
ir atsiprašymą. Baltistikos stu
dijų fondui iš vieno latvių vers
lininko Venezueloje gauta $21.- 
000. Draugijos žymenų diplomai 
įteikti: latvių architektui Gun- 
narui Birkertsui, estų poetui ir 
literatūros kritikui įvarui Ivas- 
kui ir mūsiškiam Tomui Venclo
vai. Mičigano universiteto prof. 
G. Birkerts savo pastatų projek
tais yra pasižymėjęs ne tik JAV, 
bet ir Brazilijoje, Suomijoje, Ita
lijoje. Oklahomos universiteto 
moderniųjų kalbų prof. I. Ivask 
redaguoja tarptautinį literatū
ros žurnalą “World Literature 
Today”. T. Venclova, poetas, ver
tėjas, kovotojas už žmogaus tei
ses, yra lietuvių kalbos ir rusų 
literatūros profesorius Yale uni
versitete.

XIX-sis Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos seimas gegužės 
24-25 d.d. įvyko Los Angeles 
mieste, Tautiniuose lietuvių 
namuose. Seimas pradėtas susi
pažinimo vakaru. Pačiame sei
me išklausyti valdybos pirm, 
dr. L. Kriaučeliūno, vicepirmi
ninkės jaunimo reikalams V. Jo
nušienės, ižd. V. Masčio prane
šimai, pagerbti mirusieji. Seimo 
dalyvių pobūvyje Šv. Kazimiero 
parapijos salėje pagerbtas ge
neralinis Lietuvos konsulas Niu
jorke Anicetas Simutis, į šį kon
sulatą paskirtas prieš 50 metų, 
diplomatinėn tarnybon įsijun
gęs prieš 55 metus. Meninę pro
gramą atliko pianistė B. Smeto
nienė ir sol. J. Čekanauskienė 
su jai akompanavusia vietine 
pianiste R. Apeikyte. Suvažia
vime išklausytos dvi paskaitos: 
V. Meškausko — “Tarptautinė 
politika ir Lietuvos byla”, inž. 
J. Jurkūno — “Amerikos lietuvių 
tautinė sąjunga dabartiniuose 
lietuvių politikos vingiuose”. 
Sąjungos valdybon išrinkti: 
pirm. — dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, vicepirmininkais - Petras 
Buchas ir Vida Jonušienė, sekr.
— Eleonora Valiukėnienė, ižd.
— Ona Daškevičienė. Seimo me
tu įvyko ir “Vilties” draugijos 
narių suvažiavimas, taip pat 
išrinkęs naują savo valdybą: 
pirm. inž. Kazimieras Pocius, 
I vicepirm. Aleksas Laikūnas, 
vicepirmininkai — inž. Jonas 
Jurkūnas ir Mečys Valiukėnas, 
sekr. Antanas Juodvalkis.

Argentina
Motinos dieną Lietuvių cent

ras Buenos Aires mieste pami
nėjo gegužės 4 d. Apie motinas 
ir jų reikšmę lietuviškai kalbė
jo Silvija Ruplėnaitė, ispaniš
kai — Patricija Kairytė. Vaikiš
kų drabužių madų parodą suor
ganizavo A. Gaidimauskaitė ir 
S. Ruplėnaitė, premijų komisi
jai vadovavo A. Labukas. Sceno
je pagerbtos pasižymėjusios mo
tinos — Anastazija Rudienė, 
Violeta Gaidimauskienė ir kū
dikį įsūnijusi Morta Grigonie- 
nė. Šventė baigta arbatėle su 
užkandžiais, loterijos laimikių 
traukimais. Prie salės įėjimo 
gražių rudens gėlių parodą su
rengė E. Kairytė, M. Aglinskie- 
nė ir B. Daratienė. Argentinoje 
dabar yra rudens sezonas.

Australija
Motinos dienos minėjimą Bris- 

banės lietuvių kolonijoje su
rengė vietinis jaunimas. Mišias 
šventovėje atnašavo kun. dr. P. 
Bačinskas, savo pamoksle išryš
kinęs neįkainojamą motinų 
vaidmenį vaikų auklėjime, jų 
paruošime gyvenimui. Minėji
mas Lietuvių namuose buvo pra
dėtas visų dalyvių sugiedota 
giesme “Marija, Marija”. Salėn 
atėjusias motinas gėlėmis pa
puošė tautinių šokių grupės 
mergaitės. Kruopščiai paruoš
tą, motinoms skirtą paskaitą 
skaitė Juozas Luckus. Daino
mis programon įsijungė du cho
rai: mišrus, vadovaujamas B. 
Mikužienės, ir vyrų su savo va
dovu J. Kiškūnu. Įspūdingas bu
vo visų chorisčių pastangomis 
paruoštas gyvasis paveikslas 
“Sibiro lopšinė”. Jame motiną 
su mažu kūdikiu Sibiro šalty

je suvaidino F. Luckienė. Fone 
girdėjosi moterų choras, guo
džiantis raudančią motiną. Pro
gramą keliais tautiniais šokiais 
užbaigė šokėjų grupė, paruošta 
V. Mališauskienės. Tada visų 
minėjimo dalyvių laukė bendri 
pietūs.

Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos Sydnėjaus skyrius, va
dovaujamas dr. Ritos Barkutės, 
gegužės 18 d. Lietuvių klubo pa
talpose paminėjo Romo Kalan
tos gyvybės auką už Lietuvos 
laisvę 1972 m. Ekrane ant sce
nos buvo rodomi Kauno vaizdai 
— sodelis prie senojo teatro, ten 
stovintys medžiai, kuriems teko 
matyti degantį jaunuolį. Paskai
tą apie jo gyvybės auką Lietu
vos laisvei skaitė dr. R. Barku- 
tė. Ji yra jauna dantų gydytoja 
vadovaujanti ne tik Australijos 
lietuvių jaunimo skyriui, bet ir 
aktyviai dalyvaujanti skautų 
veikloje, randanti laiko kitiems 
lietuviškiems reikalams. Su žva
kute ir gėlyte rankose atėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošęs 
“Sūkurio” jaunimas ir padaina
vo J. Naujalio dainą Maironio 
žodžiais “Užtrauksim naują gies
mę, broliai”. Atneštas gėlytes 
jaunuoliai padėjo prie simboli
nio R. Kalantos kapo. Dr. Ritai 
Barkutei buvo įteikta Australi
jos lietuvių fondo 1985 m. pa
skirta $400 jaunimo premija. Ji 
pripažinta iškiliausia lietuvai
te Sydnėjuje. Kita tokia premija 
teko iškiliausiu vaikinu paskelb
tam Linui Vaičiulevičiui Hobar- 
te. Dr. R. Barkutė sau pasiliko 
$200, o kitę premijos pusę po 
$100 atidavė jaunimo laidžia- 
mam laikraštėliui ir Australi
joje įvyksiančiam jaunimo kong
resui.

Britanija
Vysk. Paulius Baltakis, OFM,

gegužės 29 d. buvo užsukęs Lon
donan, kur jam priėmimą suren
gė “Vienybės” klubas. Lydimas 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
no kun. dr. J. Sakevičiaus, MIC, 
svečias taipgi susipažino su Lie
tuvių namais, “Nidos” spaustuve.
Birželio pradžioje vysk. P. Balta
kis, OFM, lankė kitas lietuvių 
kolonijas. Jo Mišios Londone,/
Šv. Kazimiero parapijos švento
vėje, buvo numatytos birželio 
22 d.

Naują Britanijos lietuvių jau
nimo sąjungos valdybą dabar 
sudaro: pirm. Gerardas Jakima
vičius, sekr. Regina Puodžiū- 
naitė, ižd. Algirdas Motuzą, at
stovas politiniams reikalams 
Andrius Blinstrubas, ryšininkas 
Algis Kuliukas ir “Lynes” red. 
Vidas Puodžiūnas.

Bradford© lietuviai Motinos 
dieną šventė gegužės 4. Mišias 
Šv. Onos šventovėje laikė kan. 
V. Kamaitis, giedojo vyrų cho
relis, vargonais palydėtas P. 
Dzidoliko. Paskaitą “Vyčio” klu
be skaitė H. Vaineikis, plačiau 
paliesdamas praeities ir dabar
ties lietuves motinas, jų pasi
šventimą vaikams ir tautai. Še
šias dainas motinoms padainavo 
vyrų šešetukas — J. Adamonis, 
S. Budrys, V. Gurevičius, R. Ka
ralius, Zunde ir vadovas P. Va- 
sys. Motinos dieną praturtino 
dvi parodos: R. Popikienės rank
darbių ir filatelistų draugijos 
“Vilnius” lietuviškų pašto ženk
lų. Rankdarbius aptarė R. Popi- 
kienė, pašto ženklus — “Vil
niaus” draugijos pirm. H. Vai
neikis.

Švedija
Vidurinės ir Rytų Europos iš

eivių socialistų partijų konfe
rencija gegužės 17-18 d.d. buvo 
surengta Stockholme, kur Liau
dies namų patalpomis leido pa
sinaudoti Švedijos socialde
mokratų partija. Konferenci
joje Lietuvos socialdemokratų 
partijai atstovavo iš Londono 
atvykęs J. Vilčinskas. Įvadinį 
žodį tarė Išeivių socialistų uni
jos pirm. dr. B. Kalninšas, pa
gerbdamas Stockholme nušautą 
Švedijos premjerą ir social
demokratų vadą O. Palmę. Šve
dijos socialdemokratai konfe
rencijos dalyviams surengė 
priešpiečius. Pakeliui unijos 
pirm. dr. B. Kalninšas padėjo 
raudonų rožių puokštę ant žuvu
sio O. Palmės kapo.

Vokietija
Savo veiklą gerokai sustiprino 

VLB Bad-Zwischenahn apylin
kė, vadovaujama pirm. V. Fede- 
ravičiaus. Valdybos darbuose 
jam talkina reikalų vedėja P. 
Anevičienė ir ižd. S. Mackevi
čius, Valdyba dabar dažniau 
kviečia lietuvius į sueigas, bet 
visus labiausiai junga lietuviš
kos pamaldos, kurių laikyti iš 
Hamburgo atvažiuoja kun. V. 
Šarka, turėjęs net kelias opera
cijas ir dar nėra pilnai atsiga
vęs. Pamaldose dalyvauja apie 
50 lietuvių.



Toronto gintarietės metiniame koncerte Lietuviu namu salėje. Jos ir jų draugai gintariečiai yra pasiruošę šią va
sarą koncertuoti pasaulinėje parodoje “EXPO 86" Vankuveryje ir aplankyti Vakaru Kanados lietuvių kolonijas, 
kurios retai tesulaukia didesnių tautinio meno vienetų Nuotr. O. Burzdžiaus

Jis gimė prieš šimtą metų
Profesorius Stasys Šalkauskis ir kai kurios jo mintys jaunimui

Lituanistikos seminaras

Toronto moksleivių ateitinin
kų Stasio Šalkauskio kuopa 1986 m. 
birželio 7 d. Lietuvių namuose su
rengė a.a. St. Šalkauskio 100-tojo 
gimtadienio minėjimą. Čia spausdi
name tekstą, kurį skaitė: Laura 
Dailydaitė, Vida Dirmantaitė, Dai
va Baršauskaitė, Indrė Čupiinskai- 
tė, Julija Šukytė, Rimas Čuplins- 
kas, Tadas Slivinskas. RED.

Pranešėja: Stasys Šalkaus
kis — Lietuvos didelis, bet ty
lus gyvenimo filosofas. Vaiz
duojame jį mąstantį, atsklei
džiantį savo mintis, kurios sie
kė iškelti lietuvius kaip indi
vidus ir kaip tautą.

Šalkauskis: Pagyvenus Ry
tuose (Azijoje) ir Vakaruose 
(Šveicarijoje), man pasidarė 
aišku, kad Lietuvos padėtis 
buvo išskirtina. Ji buvo ap
supta dviejų skirtingą pasau
lių, dviejų skirtingų idėjų. 
Todėl ir Lietuva turėjo uni
kalią tautinę misiją.

Pranešėja: Tų dviejų pasau
lių įtakoje Stasys Šalkauskis, 
sekdamas Basanavičių, pasi
darė naujasis tautinės misi
jos kūrėjas ir suformulavo ne
priklausomai Lietuvai viziją 
bei tikslą.

Mintis I: Aš esu tautinė Lie
tuvos misija — tautos sieki
mas, tautos veržimasis į tam 
tikrą ateities viziją. Per mane 
pavieniai asmenys ir visa tau
ta siekia aukštesnių tikslų ir 
tobulėja intelektualiai, kultū
riškai ir morališkai. Be misi
jos tauta neturi krypties. Ba
sanavičius, tautos veikėjas, 
ir aušrininkai paskatino lie
tuvius atsikratyti savo menka
vertiškumo. Jie įtikino lietu
vių tautą, kad jinai turi teisę 
siekti lygybės su kitomis tau
tomis. Ši idėja įsikūnijo Lie
tuvos nepriklausomybėje. O 
dabar aš esu naujoji tautos 
misija, unikali tautinė misi
ja — sintezė tarp Rytų ir Va
karų. Rytuose matau dvasios, 
intuicijos ir tikėjimo persva
rą. Tenai vyrauja lėtas, mis
tiškas pasaulis, o Vakaruose — 
technikos racionalizmo ir or
ganizacijos persvara. Čia vy
rauja greitas protavimas. Lie
tuva įsispraudusi tarp šių dvie
jų pasaulių ir todėl turi šias 
dvi sroves suderinti. Lietuvių 
misija yra rasti pusiausvyrą 
tarp šių dviejų kraštutinumų. 
Radus balansą, tauta sukurs 
naują lietuvišką kultūrą ir tuo 
iškils pasaulinėje kultūrinė
je scenoje, kurioje ji mažai 
tėra iki šiol pasirodžiusi. Ši 
kultūra turi remtis praeitimi, 
bet tuo pačiu judėti į nepatir
tą ateitį.

Šalkauskis: Šiai misijai iš
plėtoti reikia asmenų, kurie 
ją įgyvendins tautoje. Reikia 
žmonių, kurie konkrečiai vyk
dys šiuos siekius. Tam ir rei
kia išauklėti Lietuvoje inte
lektualinį ir moralinį elitą, 
kuris galėtų vadovauti tautai.

Mintis II: Aš esu elito sąvo
ka. Apie mane susiburs žmo
nės, kurie ves lietuvių tautą 
ypatingosios misijos link. Mi
sija bus įgyvendinta tik per 
žmonių atnaujinimą. Atnaujin
tas žmogus įgyvendins svarbią 
Rytų ir Vakarų sintezę ir tuo 
pasidarys pilnesnė asmenybė. 
Jame bus suderinti du pasau
liai — mistiškasis ir raciona
lusis. Visapusiškesnė asmeny
bė galės tada sintezės teoriją 
perkelti į konkretų pasaulį ir 
jame tobulinti kultūrą. Šie va
dai ves tautą misijos keliu. 
Jie veršis į auklėjimo, o ne į 
politinę sferą. To auklėjimo 
siekimas bus išugdyti naują 
lietuvį intelektualą, naują po
litikos, ūkio, kultūros kūrė
ją. Jų tikslas irgi būtų išvys
tyti naują civilizaciją, kuri 
rastų savitą vietą tarp kitų tau
tų civilizacijų. Ir šis ciklas 
vis tęstųsi. Tik išugdžiusi to
kių žmonių, Lietuva galės ke
liauti savo garbingos misijos 
keliu. Ateitininkija kaip tik 
tam ir yra skirta. Penki orga
nizacijos principai vispusiškai 
auklėja kilnų ir moralų inte
lektualą. Iš ateitininkijos ir 
ateis tie vadai.

Pranešėja: Bet Lietuva ne
priėmė Stasio Šalkauskio misi
jos, nors nepateikė naujų siūly
mų. Tauta tęsė savo bekryptį 
vystymąsi. Žmonės skendo ma
terializme ir suburžuazėjo. 
Nors Šalkauskio misija nepa
žadino visos tautos, jo mintys 
pasiekė ir pakeitė daug asme
nų.

Šalkauskis: Svarbiausia yra 
žmogui pritaikyti savo idealus 
prie momento reikalų. Tik toks 
priderinimas įgalins žmogų ką 
nors pasiekti ir kitus paveikti.

Mintis III: Aš esu idealo ir 
momento reikalų sąvoka. Per 
mane asmuo siekia tobulesnio 
gyvenimo. Idealai tam ir yra, 
kad būtų naudojamos gairės, o 
ne tik teorijos vaizduotėje. 
Nors idealo pilnai gal ir ne
įgyvendinsime, negalima eiti į 
kompromisą, kai yra sunkumų. 
Be perstojo siekiame visa at
naujinti Kristuje. Tikras idea
las tuo pačiu yra universalus 
ir tuo pritaikomas kiekvienoje 
situacijoje, visais laikais. Rei
kia tik išmokti pritaikyti savo 
situacijai. Pilnai suprasdami 
idealo jėgą, rasime jam vietos 
visur. Ateitininkai ir moko 
žmones pritaikyti idealo teo
riją prie gyvenimo realybės. 
Šie aukštumų siekimai tada 
persunkia mūsų visą gyveni
mą ir rodosi visuose aspek
tuose. Tik tada žmogus yra vis
pusiškas ir pilnas.

Pranešėja: Šalkauskis mirė 
giliai paveikęs atskirus asme
nis, bet nepaveikęs visos tau
tos. Vis dėlto jo idėjos, būda
mos universalios, išsilaikė ir 
tebegyvuoja ateitininkuose. 

Pažvelgęs į šiandieninę veik
lą, ką Stasys Šalkauskis mums 
patartą? Ar būtą nusivylęs 
mūsą nueita kryptimi ar ska
tintu ir toliau eiti dabartiniu 
keliu?

Mintis IV: Šalkauskis, su
kūręs pilnutinio gyvenimo 
idealą, jieškojo žmonią, kurie 
tą idealą ryžtąsi įgyvendinti ir 
skelbtą kitiems šį visuomeni
nį tautos uždavinį. Tokiais 
pilnutinio gyvenimo skleidė
jais bei šalininkais Šalkaus
kis laikė ateitininkus. Toks 
yra ir mūsą vaidmuo šiandie.- 
niniame gyvenime.

Mes esame pilnutinės pasau
lėžiūros sąjūdis. Siekdami 
keisti save pagal Kristaus 
dvasią, keičiame ir savo kai
mynus.

Šalkauskis mus perspėja, 
kad nuo naujos aplinkos ne
reikia užsitverti ir tik savyje 
skęsti. Reikia priimti geriau
sius elementus iš bet kokios 
aplinkos ir tuo pagerinti gy
venimą.

Praplėtimas kultūrinio mū
są gyvenimo yra ypatingai svar
bus dabar norint išlaikyti lie
tuvią tautą. Gyvendami savo 
praeitimi, neiname pirmyn. 
Praeitis yra tik pamatai mū
są kultūrai šiandieną.

Taip pat Šalkauskis pata
ria mums ugdyti jaunatvišką 
dvasią. Būdami pilni jaunat
viškos dvasios, liekame atvi
ri naujom idėjom. Ši dvasia 
duoda mums energijos užsi
degti ir nepasiduoti vienpu
siškam galvojimui.

Reikia taip pat pripažinti, 
kad visuomeniniam darbui ne
galima pasiruošti vien teoriš
kai — reikia ir praktiškai pri
sitaikyti konkrečioms gyveni
mo aplinkybėms.

Šalkauskis: Supinsim iš sa
vo brangios tėvynės gyvą dai
ną ir padarysim iš jos pasigė
rėjimą amžiams.

Hamiltono moksleiviai ateitininkai metinėje šventėje 1986.VI.8 atlieka įžodį. Kairėje - klebonas kun. JUVENA
LIS LI AUBA, OFM, dešinėje - RAIMUNDAS MILTENIS ir TOMAS ŽUKAUSKAS Nuotr. J. Miltenio

Tryliktasis lituanistikos se
minaras įvyks 1986 rugpjūčio 
3-17 Ohio valstijoje, JAV. Jis 
skiriamas vidurinį mokslą bai
gusiam, universitetinio lygio 
kursus lankyti pasirengusiam 
jaunimui, kuris laisvai kalba, 
rašo ir skaito lietuviškai. Ypač 
skatinami dalyvauti aukštąjį 
mokslą baigusieji, jaunesnio
sios kartos profesionalai, ne
seniai šeimas sukūrę išeivijos 
lietuviai.

Tryliktojo seminaro progra
ma skirstoma į tris pagrindi
nes sritis: lietuvių kalbą, lite
ratūrą ir visuomeninius moks
lus. Dalyviai rinksis iš 10 kur
są ir privalės lankyti mažiau
siai keturis, bent po vieną iš 
minėtą sričią.

Seminaro metu veiks biblio
teka bei knygynas, kur bus ga
lima įsigyti kursams vadovė
lius ir kitą naudingą knygą. 
Vakarais numatomos įvairios 
programos, bet daugiausia lai
ko bus skiriama studijoms.

Seminaras įvyks “Loyola of 
the Lakes” amerikiečią jėzui
tą rekolekciją namuose netoli 
Akrono miesto. Vieta yra nuo
šali, bet lengvai pasiekiama 
greitkeliais, autobusais ir oro 
keliais. Namai aprūpinti visais 
bendrabučio patogumais.

Seminaro mokestis yra 325 
JAV dol., įskaitant maistą, pa
talynę, kai kurias mokymosi 
priemones ir registracijos mo
kestį. Dėl finansinią sunkumą 
negalį mokesčio užsimokėti as
meniškai kreipiasi į stipendi
ją fondus. Pilnas mokestis turi 
būti sumokėtas pirmąją semi-
naro dieną, nepaisant susita
rimo su fondais.

Dalyviai renkasi sekmadie
nį, rugpjūčio 3, po pietą ir 
skirstosi rugpjūčio 17 prieš 
pietus. Transporto iš autobu
są stoties arba aerouosto jieš- 
kantys pridėtoje anketoje pa
žymi atvykimo laiką, vietą ir 
skrydžio ar autobuso numerį. 
Kitu atveju rengėjai neužtikri
na pasitikimo.

Seminarui registruojamasi 
tik dviem savaitėm, pasiun- 
čiant užpildytą anketą ir 25 
JAV dol. registracijos mokes
tį seminaro komisijai. Dalyvią 
skaičius ribojamas 35. Pirme
nybė teikiama tiems, kurią 
anketos pirma pasiekia semi
naro komisiją. Susidarius di
desniam interesantą skaičiui, 
likusieji įrašomi į laukian- 
čiąją sąrašą, jeigu to pagei
dauja anketoje. Dalyviams pa
siunčiamas priėmimo patvir
tinimas ir “Seminaro vadovas”, 
kuriame plačiau pranešama 
apie eigą, tvarką ir 1.1.

Lituanistikos seminaras yra 
Illinois valstijoje inkorporuo
tas pelno nesiekiantis viene
tas, veikiantis Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos Ryšią 
centro apimtyje. Seminaro 
direktorią tarybą sudaro Rita 
Bureikaitė ir Regina Stanči- 
kaitė (PLJS valdybos atstovės), 
Rima Janulevičiūtė (Pedagogi
nio lituanistikos instituto at
stovė), Antanas Klimas ir Ilo
na Maziliauskienė (seminaro 
lektorią rinkti atstovai), Kris
tina Nakienė ir Danutė Rukšy- 
tė (seminaro studentą rinktos 
atstovės). Ruošos darbus at
lieka komisija, kuriai vadovau
ja Mindaugas Pleškys. Kiti na
riai: Rita Dapkutė, Rūta Nainy- 
tė-Sušinskienė, Emilija ir Ro
mas Sakadolskiai. Korespon- 
denciniai nariai: Rasa Ka- 
minskaitė-Avižienienė, Linas 
Rimkus ir Vaiva Vėbraitė. Inf.

Stipendiją fondai
JAV ir Kanadoje veikia įvai

rios lietuvią institucijos, į ku

rias galima kreiptis stipendi
ją. Kiekviena turi savo taisyk
les, kurioms sužinoti reikia 
kreiptis tiesiogiai.
JAV lietuvią fondas, 
3001 West59th Street, 
Chicago, IL 60629, USA. 
Vydūno jaunimo fondas, 
c/o Vytautas Mikūnas, 
3425 West 73rd Street, 
Chicago, IL 60629 USA. 
“Ateities” šalpos fondas, 
c/o Dr. Vacys Šaulys, 
2639 West 86th Street, 
Chicago, IL 60652, USA. 
Kanados lietuvią fondas, 
1573 Bloor Street W., 
Toronto, Ont. M6J 3E1, Canada. 
A. ir T. Kojelaičią stipendiją 

fondo komisija,
1573 Bloor Street W., 
Toronto, Ont. M6J 3E1, Canada. 
“Labdara”,
Toronto Lietuvią namą 

švietimo fondas, 
1573 Bloor Street W., 
Toronto, Ont. M6J 3E1, Canada. 
Kun. P. Ažubalio stipendiją 

fondas,
c/o Dr. A. Kazlauskas, 
9 Chartwell Rd., 
Oakville, Ont. L6J 3Z3, Canada.

Tamošaičių sodyboje
Dailininkai Anastazija ir Anta

nas Tamošaičiai, kurie gyvena 
Kingstono mieste, yra pasišven
tę visą gyvenimą rinkti ir kurti 
lietuviškus drožinius, audinius 
bei paveikslus. Jie yra parašę 
dvi knygas anglą kalba: pirmoje 
jiedu smulkiai apibūdina lietu- 
viškus tautinius drabužius, o ant-

iš lauko lietuviškais 
Viduje sienas dengia 
lietuviški audiniai, 

stovi lietuviškos lėlės,

roję — lietuviškus margučių raš
tus.

Kas antri metai Maironio mokyk
la ruošia iškylą j Kingstono mies
tą pas p.p. Tamošaičius. Iškylos 
tikslas — supažindinti lietuvišką 
jaunimą su lietuvišku menu.

P.p. Tamošaičiai gyvena lietu
viškoje sodyboje netoli Lauryno 
upės. Jų mažas gyvenamas namas, 
nors statytas iš paprasto nedažy
to medžio, yra išpuoštas ir išdro
žinėtas visokiausiais raštais. Vi
duje visur iškabinti p.p. Tamošai
čių austi audiniai bei tapyti pa
veikslai, kurie dengia lietuviš
kais raštais kiekvieną sieną.

Tačiau šiame namelyje nėra vie
tos išdėstyti visus rankdarbius 
bei paveikslus, tad greta stovi 
Tamošaičių galerija. Šis pasta
tas, maždaug tokio patdidumo kaip 
jų gyvenamas namas, yra taip pat 
papuoštas 
drožiniais, 
įvairiausi 
Lentynose 
gražiai aprengtos tautiniais dra
bužiais, ir kai kur manekenai ap
rengti suaugusių tautine apranga. 
Kituose kambariuose stovi daugy
bė staklių. Ant kiekvienos yra už
mestas naujas ir vis kitoks audi
nys. Prie sienų stovi keli pradėti 
gobelenai, kurie vėliau atvaizduos 
kokį nors lietuvišką vaizdą arba 
gamtos sceną.

Antrame galerijos aukšte A. Ta
mošaitis yra išdėstęs daugybę pa
veikslų: vos lieka vietos praeiti. 
Kur tik pažiūri, matyti lietuviški 
raštai su margomis spalvomis, ir 
širdį užlieja šiluma, žinant, kad 
visa tai lietuviams priklauso.

Šis Tamošaičių gyvenimo būdas 
įrodo lietuvio darbštumą, pasiau
kojimą, kantrybę, ryžtą, nuošir
dumą, didelę meilę savajai tau
tai ir laisvės branginimą.

Tą laisvę buvo galima pajusti 
ir suprasti, kodėl ji tokia brangi, 
kai laivu plaukėme Tūkstantį sa
lų, kai švelnus vėjelis glostė kiek
vieno veidą, kai kiekvienas kvėpa
vo tyru oru, kai vanduo bangavo 
ir medžiai šlamėjo ten, kur tik 
akys matė, kai visi rūpesčiai bu
vo užmiršti ir visų žvilgsniai tel
kėsi ties gražiu vaizdu su pilies 
griuvėsiais. Jie priminė Kanados 
ir šimtąkart garbingesnę Lietuvos 
istoriją. , ,L. Mockutė
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Lietuvių paviljone Anapilio salėje Mississaugos tautybių savaitgalyje 
“Karasaga”. Iš kairės: KRISTINA JANAVIČIŪTĖ, JEANETTE CAMP
BELL, talkinusios paviljono darbuose Nuotr. St. Dabkaus

Mokiniai studijuoja ir koncertuoja
Naujienos iš Vasario 16 gimnazijos

Pavasariškas darbymetis 
atėjo ir į Vasario 16 gimnazi
ją. Ne vien tik penki abiturien
tai — I. Bytautaitė, D. Korin- 
taitė, A. Herbstas, S. Kairys ir 
A. Tydeksas sėkmingai išlaikė 
abitūros egzaminus ir gavo 
brandos atestatus, bet ir gim
nazijos šokėjai, muzikantai 
bei choristai pradėjo savo pa
sirodymų pynę.

Pirmasis, galima sakyti, bu
vo “vietinio masto”. Hiutenfel- 
de, t. y. vos 3 tūkstančių gy
ventojų miestelyje, kur yra Va
sario 16 gimnazija, atidarytas 
naujas lauko teniso komplek
sas. Įkurtuvių (gegužės 24) pro
ga mūsų gimnazistai atliko me
ninę programą, sudarytą iš tau
tinių šokių ir orkestro sugrotų 
muzikinių kūrinių. Į šventę at
vykę svečiai bei sportininkai, 
nuoširdžiai pasveikino moks
leivius ir dosniais plojimais 
padėkojo už atliktą programą. 
Beje, čia reiktų paminėti ir 
galimybę mokiniams lavintis 
stalo ar lauko tenise. Įrengi
mais naudojasi nemažai vaikų, 
savo paskutiniais laimėjimais 
pradžiuginę tėvelius, sirga
lius ir mokyklos vadovybę.

Lygiai savaitę vėliau (gegu
žės 31) įvyko, jau tapęs tradi
cija, gimnazistų pasirodymas 
“Pan-Europa Union” surengta
me minėjime spalvingame 
Bambergo mieste. “Pan-Euro
pa Union” sąjūdis už suvieny

Stipendijos lituanistikos studentams
Klivlando lietuvių komitetas 

Kent State universiteto lituanis
tikos programai remti praneša, 
kad lituanistikos stipendijų fon- 
deyra$46,150sumosir$16,071 nuo
šimčių. Tad iš šių nuošimčių bus 
skiriamos dvi stipendijos.

1. Rudenį 1987 m. Pilna stipen
dija universiteto studijas baigu- 
siam-siai, kuris-ri ruošis magistro 
laipsniui ar rašys disertaciją dak
taro laipsniui gauti savo darbus, 
grindžiant lietuviška tematika. 
Lietuvių kalbos mokėjimas raštu 
ir žodžiu yra būtinas. Stipendi- 
ninkas-kė privalo dirbti ne ma
žiau kaip 15 valandų per savaitę 
Kent State universiteto bibliote
kos lituanistikos skyriuje, kuria
me šiuo metu yra 12,000 kataloguo
tų knygų.

2. Rudenį 1986 m. Dalinę $1,000 
stipendiją — bakalauro laipsnio 
siekiant srityje, susijusia su litua
nistika (pvz. istorija, geografija, 
literatūra ir kt.). Lietuvių kalbos 
mokėjimas raštu ir žodžiu yra bū
tinas. Stipendininkas-kė privalo 
dirbti ne mažiau 10 valandų per 
savaitę Kent State universiteto 
bibliotekos lituanistikos skyriu
je. Stipendija bus atnaujinama 
kasmet per ketverius metus stu- 
dentui-tei išpildžiusiam akademi
nius universiteto reikalavimus.

Vasaros tyrinėjimų programa 
veiks ir šią vasarą. Bus skiriama 
viena stipendija dviejų savaičių 
moksliniam darbui arba dvi vie
nos savaitės stipendijos. Patalpa 
ir valgis parūpinama universiteto. 
Užsiregistruot prieš vasaros atos
togas. Šiomis stipendijomis jau 
yra pasinaudoję šie asmenys: prof. 
Bronius Vaškelis (1982 m.) ir Vik
toras Nakas (1983 m.).

Be to, jaunimas, kuris iš anksto 
užsiregistruos per Kent State uni
versitetą, galės gauti iki 6 valandų 
semestrinių įskaitų (kreditų) Lie

tą Europą aktyviai siekia Ry
tų ir Vidurio Europos šalių iš
laisvinimo iš sovietinių impe
rialistų. Šios sąjungos tikslas, 
kad žmonių bei tautų laisvo ap
sisprendimo teisės būtų garan
tuotos ir kitapus geležinės už
dangos. Propaguodami Euro
pos tautų vienybę krikščiony
bės plotmėje, paneuropiečiai 
kovoja prieš ateistinį — komu
nistinį auklėjimą ir reikalau
ja tikėjimo laisvės pavergtose 
šalyse. Todėl gimnazistai vi
suomet mielai vyksta į šiuos 
parengimus, suprasdami, kad 
ir jie savo nedideliu, bet nuo
širdžiu indėliu prisideda prie 
bendro reikalo.

Minėjimo žiūrovams patiko 
programa, o mokiniai pasigro
žėjo senoviniu Bambergo mies
tu, jo garsiąja katedra ir van
dens kanalais.

Birželio 7 d. gimnazistai vėl 
koncertavo eilinėje, kas dveji 
metai vykstančioje “Hesseno 
dienų” šventėje Herborne.

Kvietimą į tokius renginius 
gauna ne kiekviena folkloris
tinė grupė, todėl džiugu, kad 
mūsų gimnazijos šokėjai, va
dovaujami Živilės Grodbergie- 
nės, ir gimnazijos choras su 
orkestru, vadovaujami mokyto
jo Arvydo Paltino, sėkmingai 
pasirodo svarbiuose ir gausiai 
lankomuose renginiuose, gar
sindami lietuvių vardą Vokie
tijoje. K.S.

tuvių jaunimo sąjungos lituanisti
kos vasaros seminare Loyola of 
the Lakes prie Akron-Kent.

Be minėtų stipendijų, Kent State 
universitete galima gauti lietu
vių kalbos kursų 14 valandų se
mestrinių įskaitų (dėstytojas Pra
nas Joga, egzaminatorius prof. dr. 
A. Klimas) ir 32 semestrinių va
landų lituanistinių studijų pa
žymėjimą.

Pažymėtina, kad Kent State uni
versiteto lituanistikos archyvuo
se šiuo metu jau yra 12,000 kata
loguotų knygų ir dar 6,000 ruošia
ma katalogavimui. Pats Kent State 
universitetas jau yra išleidęs dau
giau kaip $200,000: $100,000 litua
nistiniam archyvui ir $100,000 li
tuanistinei programai. Tad lietu
vių parama šiam tikslui yra labai 
pozityvi ir reikšminga.

Visų stipendijų reikalu kreiptis 
į dr. H. Hochhauser, Lithuanian 
Program, Director, Ethnic Heri
tage Program, 314 Satterfield Hall, 
Kent State University, Kent, Ohio 
44242, USA.

Klivlando lietuvių komitetas 
Kent State universiteto 
lituanistikos programa; remti

Dr. Viktoras Stankus, 
pirmininkas
D r. H. Hochhauser, 
Director
Ethnic Heritage Program

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIUS” kaip dovaną jaunavedžiams, 
studentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui — $15.00, JAV-se — $15.00 
amerikietiškų. Reguliari prenume
rata — $20.00. JAV-se — $20.00 ame
rikietiškų.
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Diena, skirta Lietuvai
SibiriniŲ trėmimų sukaktis ir maldos diena Marijos šventovėje

Ilgėjosi laisvos Lietuvos...
A. a. Jadvyga Viluckienė, “TŽ” skaitytoja, mirė V. Vokietijoje

Birželio 14 d. 2000 lietuvių 
iš Pensilvanijos, Niujorko, 
New Jersey, Connecticut ir ki
tų vietų suvažiavo į Čenstaka- 
vos Marijos šventovę Dayles- 
town, Pa. (apie 30 mylių nuo Fi
ladelfijos) paminėti sibirinių 
trėmimų ir drauge melstis už 
Lietuvą. Šis minėjimas dauge
liu atžvilgių išsiskiria iš kitų 
įprastinių minėjimų.

Jį suorganizavo kun. Timo
thy Burkauskas, vienuolis pau- 
lietis. Jis tai darė gavęs pri
tarimą iš lietuvių vyskupų, 
vienuolijų, organizacijų ir 
visuomenės veikėjų. Jam pavy
ko suorganizuoti tikrai gerą, 
plačios apimties maldos die
ną, pritinkančią didingai, mo
derniai Čenstakavos Marijos 
šventovei.

Didžioji dauguma dalyvių 
buvo lietuviai ir lietuvių 
kilmės šeimos iki ketvirtos 
kartos. Buvo dalis ir nelietu
vių iš Filadelfijos, kur viso
se parapijose buvo skaitomas 
arkivyskupo kardinolo Krol 
specialus laiškas.

Visą dienos programą atli
ko patys lietuviai. Mišias at
našavo prel. Ladas Tulaba Šv. 
Petro bazilikos kanauninkas 
iš Romos ir 15 kunigų. Pamoks
lus pasakė kun. K. Pugevičius 
— angliškai, kun. dr. A. Paš- 
kus — lietuviškai. Giedojo Niu
jorko Apreiškimo parapijos 
choras vad. Viktoro Ralio.

Prasidėjo nuo mažo būrelio
Nekaltai pradėtosios Marijos seserų vienuolijos 

penki dešimtmečiai Amerikoje
“Jau esu pradėjęs ir seserų kong

regaciją lipdyti čia, Marijampo
lėj” — rašė laiške vysk. Karevi- 
čui vienuolis kun. Jurgis Matulai
tis. 1918 m. spalio 15 d., jo paruoš
tus įstatus Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserų kongregacijai pa
tvirtino vysk. A. Karosas. Jos bu
vo pavadintos vargdienių seselė
mis. Dabar jas Amerikoje vadina
me Putnamo seselėmis.

Iki pirmojo bolševikmečio 1940 
m. jų veiklos ir darbų tinklas Lie
tuvoje buvo plačiai išskleistas.

Vienuolijos 60 metų sukaktis 
paminėta prieš aštuonerius me
tus. Po poros metų minėsime 70- 
tąją sukaktį. Šiais metais minė
sime nemažiau svarbią kongre
gacijai ir išeivijos lietuviams 
jos 50 metų sukaktį įsikūrimo Ame
rikoje. Jaučiant II D. karo pavojų 
Rytų Europoje, penkios kongrega
cijos seserys buvo išsiųstos iš 
Lietuvos. Jos 1936 m. pasiekė JAV 
ir apsistojo Thompsone, CT., pas 
tėvus marijonus, Marianapolyje. 
Atvyko seserys — Aloyza, Apoloni
ja, Augustina (mirusi), Konsola- 
ta ir Tarcizija. Visos šiuo metu 
yra Putname. Sės. Apolonija sun
kiai serga ir yra prižiūrima Matu
laičio slaugos namuose.

Vienuolijai (Putnamo) per 50 
metų ilgiausiai vadovavo sės. M. 
Aloyza, sės. M. Augusta, sės. M. 
Margarita. Dabar vienuolijos vy
resniąja yra sės. Paulė. Seserys 
Aloyza ir Augusta vienuolijon 
įstojo Lietuvoj.

Balandžio 19 d. seselių rėmė
jų centro valdybos posėdyje

Visus kviečiu į talką
Mieli Kanados lietuviai,

Už dvejų metų, t.y. 1988 m. 
liepos 3 d., įvyks VIII Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventė. Ji bus skirtinga nuo 
jau praėjusių septynių. Pirmą 
kartą ji rengiama Kanadoje, 
Hamiltone. Tai bus bene di
džiausias šio krašto lietuvių 
renginys Kanadoje. Ta šventė 
sutrauks per du tūkstančius 
šokėjų iš viso laisvojo pasau
lio. Tą skaičių sudarys apie 
60 suvažiavusių taut, šokių gru
pių, kur šokėjų amžius bus nuo 
pradinės mokyklos vaikų ligi 
moksleivių, studentų ir šokė
jų veteranų.

Tokio masto šventei reikia 
daug planavimo, darbo ir lai
ko. Tai gera proga visiems Ka
nados lietuviams įsijungti į 
šios šventės ruošimo darbus. 
Sudarytam renginio komite
tui reikės daug talkininkų įvai
riem darbam atlikti. Kai spau
doje pasirodys to komiteto na
rių pavardės, adresai ir jų pa
siimtos pareigos, ateikite į tal
ką jiems savo darbu, talentais 
ir sumanymais.

Šiuo laišku prašau ne vien 
tik fizinės pagalbos. Kviečiu 
visus prisidėti ir savo auko
mis šventės išlaidoms padeng
ti. Jūsų aukoms bus išduoda
mi pakvitavimai dėl pajamų 
mokesčio. Taip pat pi" šau vi

Kardinolas Casaroli tele
grama perdavė Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II apaštališkąjį pa
laiminimą, laiškais sveikino 
nuncijus Pio Laghi ir kardi
nolas Krol.

Po Mišių buvo šventoji va
landa ir procesija. Vėliau sa
lėje meninę programą atliko 
Rasa Krokytė, Filadelfijos 
tautinių šokių grupė “Aušri
nė” ir Apreiškimo choras iš 
Niujorko. Programai vadovavo 
Teresė Gečienė. Ji perskaitė 
JAV prezidento Reagano Balti
jos tautų laisvės dienos pro
klamaciją ir įteikė kun. T. 
Burkauskui Mindaugo medalį 
šios dienos atminimui.

Kitoje salėje buvo paroda: 
vaizdai kenčiančios ir kovo
jančios Lietuvos Katalikų 
Bendrijos, Marijos šventovės 
Lietuvoje, kryželių drožiniai, 
audiniai, knygos, įvairūs lei
diniai ir kt. Rodinių atsiun
tė Religinė lietuvių šalpa, N. 
Pr. Marijos seserys iš Putna- 
mo, Alkos muziejus ir kt.

Visa programa buvo atlikta 
pakilioje susikaupimo ir rim
ties nuotaikoje. Dalyviams 
paliko džiaugsmingos nuosta
bos įspūdį. Malonu, kad nors 
ir vėlokai, po 45 metų, pasau
lis pradeda suprasti lietuvių 
tautos kryžių ir ateina pagal
bon pačiu galingiausiu ginklu 
— malda. P. A.

svarstytas sukakties minėjimas. 
Balandžio 26 d. įvyko minėjimas 
angliškai kalbantiems rėmėjams, 
geradariams, kaimynams. Padė
kos Mišias atnašavo vysk. Reilly. 
Dalyviai buvo supažindinti su 
kongregacijos gyvenimu, veikla, 
darbais. Liepos 27 d. metinėje 
lietuvių susitikimo šventėje, pa
maldose ir kitose dienos progra
mos dalyse vienuolijos sukaktis 
taip pat bus paminėta.

Posėdyje nutarta šios svarbios 
sukakties proga rėmėjų vardu prie 
centrinio namo pagrindinio įėjimo 
pastatyti arkiv. Jurgio Matulaičio 
statulą. Centro valdyba tikisi, kad 
visi rėmėjai tam pritars ir savo au
komis šį vertingą projektą padės 
įgyvendinti. Jei mūsų viltys išsi
pildys ir Lietuvos krikšto sukakties 
proga 1987 m. arkiv. Matulaitis bus 
paskelbtas palaimintuoju, jau bū
sime bent kiek pasiruošę. A. a. 
kun. Stasys Yla, ne kartą pareiškė 
savo abejones, ar būsime pasiruo
šę tinkamai priimti savo plaimin- 
tąjį. Reikia manyti, kad būsime.

Gerosios naujienos metais gal 
galėjome būti gyvesni, bet Sąmo
ningo tikėjimo metąi rodo ką kita. 
Pasauliečiai pradėjo daugiau ir 
drąsiau organizuoti maldos, susi
kaupimo, Šv. Rašto studijų ir ki
tokių pavadinimų tikinčiųjų būre
lius. Duok Dieve, kad Lietuvos 
krikšto minėjimas lietuviams ne
pasiliktų tik minėjimu ...

Putnamo seselės ir jų rėmėjų 
c.v. laukia visų liepos 27 d. Už 
daug ką turime Dievui padėkoti ir 
daug ko maldauti. Albina Lipčienė

sus organizuoti šventei lėšų 
telkimo vajus, renginius ir sa
vo projektus.

Turiu ir dar vieną prašymą. 
Ši šventė bus taip pat ir 
didžiausia Kanadoje lietuvy
bės išlaikymo demonstracija. 
Ji bus tas magnetas, kuris su
trauks visą mūsų lietuviškąjį 
jaunimą, jų tėvelius ir sene
lius iš visų Kanados kampų ta 
proga į Hamiltoną. Čia atvykę 
būsite tikraisiais liudininkais 
šios tik kas ketveri metai pasi
kartojančios šventės, kuri da
bar rengiama pirmą kartą Ka
nadoje. Planuokite ir ruoški
tės visi būti dalyviais VIII Lais
vojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventės.

Iš anksto jums dėkingas-
Dr. Vaidotas Kvedaras, 

šventės rengėjų komiteto 
pirmininkas

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Čiurlionio ansamblis atlieka meninę programą 1986 m. gegužės 30 d. Klivlando universiteto John Carrol iškilmė
je, skirtoje universiteto 100 metų sukakčiai Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuvių Bendruomenės darbai 
“Pasaulio lietuvis”, rėmėjų būreliai, politinė veikla, kultūros kongresas Kanadoje, 

jaunimo kongresas Australijoje
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menė gana plačiai darbuojasi, 
tik ne viską praneša visuome
nei. Yra krašto valdybų ir kitų 
vienetų, kurie apie savo dar
bus visuomenės neinformuoja. 
Kitaip elgiasi PLB valdyba 
— ji po kiekvieno posėdžio 
išsiuntinėja spaudai savo pra
nešimus. Iš jų matyti Bend
ruomenės atliekami ir planuo
jami darbai.

“Pasaulio lietuvis”
Antai iš 1986 m. devintojo 

“Bendralaiškio” sužinome, 
kad PLB valdyba gegužės 17- 
18 d.d. posėdžiavo Čikagoje. 
Jame pranešimą padarė “Pa
saulio lietuvio” red. Bronius 
Nainys. Ryšium su tuo prane
šimu iškilo klausimas, ar “PL” 
yra PLB oficiozas, ar redakci
ja įpareigota perteikti PLB 
mintis? Ta linkme pasirodė 
spaudoje net priekaištų, kal
tinančių PLB valdybą dėl kai 
kurių rašinių “PL”.

PLB “Bendralaiškio” 9 nr. 
randame šį pareiškimą: “Pa
saulio lietuvis’ yra viso pa
saulio lietuvių ir Bendruo
menių žurnalas, redaguoja
mas atviros spaudos tradici
joje. PLB valdyba pritaria ‘Pa
saulio lietuvio’ redakcijos 
darbo krypčiai ir reiškia nuo
širdžią padėką už atsakingą re
dagavimo darbą p. Broniui 
Nainiui ir visam redakciniam 
kolektyvui. Tuo pačiu PLB val
dyba pabrėžia, kad ‘Pasaulio 
lietuvis’ nėra PLB valdybos 
oficiozas ar informacinis biu
letenis, o žodžio laisvės rė
muose leidžiamas žurnalas, į 
kurio redagavimą PLB valdy
ba nesikiša”.

Iš kitos betgi pusės PLB 
valdyba “kreipiasi į LB kraš
tų ir apylinkių valdybas, pra
šydama prisidėti aukomis ir 
ypač skaitytojų skaičiaus sa
vo vietovėse kėlimu”. Taigi 
“PL” nėra PLB oficiozas, ta
čiau jos globojamas, daugiau 
ar mažiau remiamas lėšomis 
žurnalas, kurio gyvata jai tie
siogiai rūpi. Kitiems žurna
lams PLB valdyba tokio dėme
sio neskiria.

Rėmėjų būreliai
Lėšų stoka PLB valdybos 

veiklą gerokai pasunkina, ir 
dėl to ji jieško naujų kelių 
lėšom telkti. Štai ką rašo mi
nėtasis “Bendralaiškis”:

“Finansų komisijos pirmi
ninkas, PLB valdybos vicepir
mininkas Stasys Jokūbauskas 
pranešė apie iždo stovį ir fi
nansines problemas. Buvo 
konstatuota, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė yra 
sunkioje finansinėje padėty
je. Dalinai ši problema kyla 
dėl to, kad kai kurios kraštų 
valdybos nepildo PLB seimo 
padaryto nutarimo iš Vasa
rio 16 proga surinktų aukų 
30% skirti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklai. Taip 
pat ne visi kraštai atsiskaito 
už solidarumo įnašus. Todėl 
PLB valdyba yra priversta pa
ti jieškoti pajamų šaltinių 
ir kartais finansiniuose va
juose neišvengiamai susiker
tama su kitų kraštų Bendruo
menių veikla.

Kol PLB Seimo nutarimai 
nebus pilnai vykdomi, PLB 
valdyba neturi kitos išeities, 
kaip pati siekti papildyti sa
vo iždą reikalingiausiems dar
bams atlikti. Todėl valdyba 
priėmė vicepirmininko S. Jo- 
kūbausko pasiūlymą steigti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės rėmėjų būrelius, t. y. ma

žas grupes asmenų, kurie kas 
metai įsipareigotų paaukoti 
PLB veiklai finansuoti bent 
po 100 dol. Posėdyje dalyva
vę PLB valdybos nariai ir pa
reigūnai tam pasiūlymui entu
ziastiškai pritarė ir patys su
dėjo pirmąjį 1000 dolerių. 
Taip pat buvo nutarta pakarto
tinai kreiptis į kraštų valdy
bas primenant jų pareigą: “pa
gal PLB seimo nutarimą 30% 
surinktų Vasario 16 proga au
kų siųsti PLB valdybai”.

Politinė veikla
Politinė sritis yra bene pa

ti opiausia, nes joje dirbantys 
kiti veiksniai — VLIKas ir 
ALTa vis dar nėra linkę pripa
žinti Bendruomenės kompe
tenciją. PLB valdyba, kaip ma
tyti iš “Bendralaiškio”, yra tvir
tai nusistačiusi veikti ir oku
puotos Lietuvos laisvinimo 
srityje, derinant savo veiklą su 
kitais veiksniais. Tam tikslui 
PLB valdyba siūlo sukviesti 
veiksnių konferenciją š. m. 
liepos 20 d. Vašingtone, aptar
ti esamas problemas ir nusta
tyti koordinacines politinės 
veiklos gaires.

Be to, PLB visuomeninė ko
misija, kuriai dabar vadovauja 
V. Kamantas, yra nutarusi po
sėdžiauti š. m. liepos mėnesį 
Vašingtone ir apsvarstyti ak
ciją ryšium su Vienoje lap
kričio mėnesį įvyksiančia Hel
sinkio akto peržiūros konfe
rencija.
Kultūros kongresas Kanadoje
Jau anksčiau PLB valdyba 

buvo užsimojusi rengti lietu
vių kultūros kongresą, kuris 
apsvarstytų opiuosius kultūri
nės srities klausimus ir pa
žvelgtų į ateitį. Š. m. gegužės 
17-18 d.d. posėdyje ta mintis 
buvo jau daugiau konkretizuo
ta ir nutarta kultūros kongre
są rengti Kanados Toronte 
1988 m. vasarą, derinant datą 
su PLB seimu ir tautinių šo
kių švente, kuri įvyks kaimy
niniame Hamiltone. Kultūros 
komisijos pirm. Milda Len
kauskienė įpareigota šį nu
tarimą vykdyti.

Jaunimo kongresas
Šeštasis pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresas rengiamas 
Australijoje 1987 m. Tuo klau
simu PLB posėdyje praneši
mą padarė PLJS valdybos 
pirm. Gintaras Grušas. “Bend- 
ralaiškyje” sakoma: ’’Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba formaliai patvirtino 
jaunimo kongreso sąmatą pa
teiktą Australijoje veikian
čio jaunimo kongreso ruošos 
komiteto. Patvirtindama są
matą, PLB valdyba pabrėžė, 
kad ji neneša finansinės at
sakomybės už sąmatoje numa
tytos sumos peržengimą. Vi
cepirmininkas sporto ir jau
nimo organizacijų reikalams 
Rimantas Dirvonis pateikė 
PLB valdybos siūlomas jau
nimo kongreso gaires, kurios 
buvo vienbalsiai priimtos”.

Kiti reikalai
PLB valdybai rūpi palaiky

ti ryšius su įvairių kraštų Lie
tuvių Benduomenėmis. Dėl to 
jos nariai stengiasi dalyvauti 
visuose didesniuose suvažiavi
muose bei renginiuose. Šią va
sarą į Europos LB kraštų valdy
bų suvažiavimą vyks vicepirm. 
Birutė Jasaitienė, į JAV ir Ka
nados tarybų sesijas — pirm. 
V. Kamantas, į Australijos lie
tuvių dienas — vicepirm. St. Jo
kūbauskas ir “PL” red. Br. Nai
nys.

B. Jasaitienė numato arti
miausioje ateityje aplankyti 
Vasario 16 gimnaziją. PLB val
dyba šios gimnazijos egzisten
ciją laiko viso pasaulio lietu
vių reikalu ir dėl to gimnazi
jai skiria daug dėmesio bei re
mia lėšomis.

Pareigūnai
PLB valdybon įeina: pirm. 

Vytautas Kamantas, pirminin
ko pavaduotojas ir administra
cinių reikalų komisijos pirm, 
dr. Tomas Remeikis, vicepir
mininkai ir komisijų pirmi
ninkai — Rimantas Dirvonis, 
Mykolas Drunga (pasitraukęs), 
Algimantas Gečys (pasitrau
kęs), Birutė Jasaitienė, Sta
sys Jokūbauskas, Raimundas 
Kudukis, Milda Lenkauskienė; 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos pirm. Gintaras Grušas; 
valdybos talkininkai — proto
kolų sekr. Jūratė Budrienė, 
ižd. Vytautas Budrionis, rei
kalų vedėja Danutė Korzonie- 
nė, teisinis patarėjas Saulius 
Kuprys. G.

IRENA SLYŽYTĖ-MOORE, Kazimie
ro ir Klementinos Slyžių duktė, 1986 
m. birželio 5 d. baigė Guelpho uni
versitetą laipsniu “Doctor of Vete
rinary Medicine”. 1982 m. ji buvo ga
vusi laipsnį “Bachelor of Science in 
Agriculture” irgi Guelpho universi
tete. Irena buvo aktyvi lietuviškoje 
veikloje Sault Ste. Marie ir Guelphe. 
S.S. Marie ji buvo ateitininkė, šoko 
tautinių šokių grupėje, buvo išrink
ta karalaite visų tautybių festivaly
je. Studijuodama Guelphe, ji šoko 
Toronto tautinių šokių grupėje “Gin
taras” ir priklausė Guelpho universi
teto lietuvių studentų klubui. Irena 
dabar dirba Seaforthe su savo vyru 
Williamu, kuris pernai baigė veteri
narijos medicinos mokslus. Jiedu 
augina dukrelę Lauren Dana

Vasario 16 gimnazijos mokiniai šoka Aštuonytį XXVI Hesseno dienų šventėje Herborne, V. Vokietijoje. Kairės 
eilėje: Nida Gedgaudaitė, Joakimas Friteris, Klausas Žulys; dešinės eilėje: Rūta Kirštainaitė, Andrius Huberis, 
Sigita Alksninytė ir kiti mokiniai. Vasario 16 gimnazijos šokėjai gana dažnai pasirodo kitataučių renginiuose

Gimė Jadvyga Petkutė-Viluc- 
kienė prieš beveik 77 metus, 
Visų šventųjų dieną — 1909 m. 
lapkričio 1, Grūstės kaime, Se
dos valsčiuje, tarp Mažeikių ir 
Telšių. Staiga mirė nuo širdies 
smūgio, tolokai nuo gimtosios 
Žemaitijos, svetingoje V. Vo
kietijos žemėje, 1986 m. gegu
žės 16 d.

Jinai gimė daugiavaikėje, 
neturtingoje šeimoje. Jos moti
na eidavo pas ūkininkus dirb
ti, nes vyras, išvykęs į Ame
riką, prapuolė Bruklyno do
kuose. Senųjų carų laikais, 
piemenaudama pas ūkininkus, 
Jadvyga tegalėjo tik labai trum
pai lankyti mokyklą, buvo sa
vamokslė rašyboje. Dirbdama 
tarnaite, persikėlė gyventi į 
Klaipėdą ir čia ištekėjo 1930 
m. už kretingiškio Antano Vi- 
luckio. Turėjo 6 vaikus.

1939 m. Klaipėdon įžygiavo 
Hitleris. Metus pagyvenusi 
prie šio diktatoriaus, šeima 
repatriavo į Maskvos okupuo
tą Lietuvą. Karo laikotarpį pra
leido Kaune. Vėl įžygiavus so
vietų armijai, buvo suimtas jos 
vyras — batsiuvys, nes slapstė
si nuo mobilizacijos į sovieti
nę armiją. Prasidėjo nuolati
niai vežimai į Sibirą, kurie tę
sėsi iki Stalino mirties.

Nuo 1945 m. Jadvyga su vyru 
ir vaikais vėl gyveno Klaipė
doje iki 1960 m., kai emigravo 
į V. Vokietiją kaip buvę Klai
pėdos gyventojai. Čia Jadvyga 
nuo pirmųjų dienų užsisakė 
“Tėviškės žiburius” ir buvo 
nuolatinė skaitytoja, o taip pat 
retkarčiais parašydavo į šį

“Talkos” kapitalas tebeauga
Hamiltono kredito kooperaty

vas “Talka” užbaigė gegužės mė
nesį su $24,119,987 balansu. Nuo 
praėjusių metų to pat laikotar
pio paaugo 2 mil. dol. Kitose ba
lanso pozicijose turėjo šėrų 21,310, 
čekių sąskaitose su nemokamu če
kių rašymu — $847,704, taupymo 
sąskaitose — $5,277,302; įvairūs 
terminuoti indėliai — $7,447,117, 
trumpo termino 90 d. indėliai — 
$4,036,900, taupymo sąskaitos su 
kasdien prirašomom palūkanom 
— $482,538, registruotas pensijų 
taupymo planas — $4,585,371: pel
nas— $95,972.

Nariams išduotos asmeninės 
paskolos — $1,260,016, nekilno
jamo turto paskolos — $12,340,995. 
Išduotos paskolos sudaro 56,4% vi
so “Talkos” kapitalo, o 9,6 mil. 
dol. yra investuota trumpiems ter
minams; tai sudaro 40% turimų 
laisvų pinigų.

Dabar, kai nekilnojamo turto 
paskolų palūkanos nukrito iki 
9,75%, tai ir “Talkoje” yra gan di
delis paskolų pareikalavimas. Ba
landžio mėn. kredito komitetas 
leido išduoti naujų paskolų $883,- 
950 ir gegužės mėn. $554,142.

Kada palūkanos už paskolas ge
rokai sumažėjo, tai jos ir taupyto
joms sumažėjo. Nuo š. m. birželio 
1 d. valdyba, prisitaikydama prie 
rinkos kainų, nustatė šias normas: 
čekių sąskaitos 5%, taupymo są
skaitos 6%, taupymo sąskaitos su 
kasdien prirašomom palūkanom 
5,5%, trumpo termino 90 d. indė
liai 7,75%, terminuoti indėliai 
1 m. ir 3 m. 8,5%, registruotas pen
sijų taupymo planas 7,5% reg. pen
sijų taupymo planas 1 m. ir 3 m. 
8,5%. Už paskolas imama: asme
nines 12,25%, nekilnojamo turto 
1 m. 9,75% ir 3 m. 10,75%.

Š. m. “Talkos” valdyba yra pa
skyrusi ŠALFAS Sąjungai $500, 
“N. Lietuvos” savaitraščio pasta
to remontui $200, M. Lietuvos fon
dui $100, Tarptautinei juodojo 
kaspino dienai $250 (rugpjūčio 23 
d. bus minima sukaktis, kai 1939 m. 
buvo pasirašytas Ribbentropo-Mo- 
lotovo sutartis, kuria buvo pasi
dalinti Baltijos kraštai ir Lenkija). 

laikraštį. Pradžioje buvo ir il
gesnių straipsnių iš pergyven
to Stalino ir stalininkų tero
ro. Kai kuriuos rašinius padė
jo paruošti užsienio lietuviai. 
Stalininkų teroro ranka, siekė 
Jadvygos šeimą ir užsienyje. 
Jos vienas iš sūnų, nuvykęs ne
legaliai į Klaipėdą aplankyti 
savo sūnaus, tuoj buvo maskvi- 
nių okupantų išvarytas. Kiek 
vėliau jis buvo suimtas sovie
tinėje Vokietijos zonoje ir ke
letą mėnesių laikomas retežiu 
prikaustytas prie kalėjimo lo
vos. Vėliau šis sūnus, kankina
mas savo gimtinės Lietuvos ir 
vienintelio ten esančio sūnaus 
ilgesio, tragiškai žuvo.

Turėjo išlaikyti Motinos šir
dis, kai prie namo sustojo če
kistų sunkvežimis ir jieškojo 
Baublių šeimos išvežimui; tu
rėjo išlaikyti vyro mirtį, tra
gišką sūnaus žuvimą, šeimos 
išsisklaidymą V. Vokietijoje ir 
Amerikoje. Jėgos išseko ir mi
rė sodams žydint, kaip jai ka
daise buvo išpranašavusi či
gonė. Mirė nuosavo namo sode, 
vyriausiojo sūnaus rankose.

Jai netrūko žemiškų gėrybių, 
bet ilgėjosi laisvos Lietuvos, 
be sienų, be seklių, be apribo
jimų bent Vilniuje pabūti. Per 
26 metus, jinai nė vieną kartą 
nesilankė pas okupantą, bet ti
kėjosi, jog ateis laisvės lai
kas, jog Europoje be sienų, be 
okupacijų, grįš jos palaikai 
iš Moenchengladbach-Neuwerk 
kapinių į Kretingos kapines, 
kur ilsisi plati Viluckių gi
minė. A. V.

Š. m. yra mirę šie “Talkos” na
riai: Zosė Ratavičienė — sausio 6 
d., Fotios Hristopuolos — sausio 
16 d., Petras Latauskas — sausio 
19 d., Magdalena Uikienė-VVikis 
— sausio 31 d., Antanas Kiesiū- 
nas vasario 13 d., Vladas Skverec- 
kas — vasario 17 d., Rita Knuth — 
balandžio 4 d., Vladas Rusinavi- 
čius — balandžio 28 d„ Jurgis Stu- 
kas — balandžio 29 d., Kazys But
kevičius — gegužės 3 d.

Vasaros atostogų metu “Talkos" 
raštinėje darbui buvo gauti 5 pra
šymai. I raštinę buvo priimta ir 
nuo gegužės 15 d. pradėjo dirbti 
Rūta Sadauskaitė.

“Talkos” valdyba buvo keliais 
atvejais per spaudą perspėjusi 
savo narius, kurie neturi čekių 
sąskaitų, bet neteisėtai išraši- 
nėja iš taupymo sąskaitų. Tai ne
leistina praktika. Jeigu bankuo
se taupytojas taip darytų, tai če
kis būtų grąžinamas atgal. Norin
tieji naudoti išrašomus čekius, 
turėtų atidaryti atskiras čekių 
sąskaitas. Tai nariams buvo pa
kartotinai priminta ir per meti
nį narių susirinkimą. Vis dėlto 
kai kurie nariai tai darė ir toliau. 
Valdyba nutarė nuo gegužės 15 
d. įvesti tokiems čekiams, netei
sėtai išrašomiems iš taupymo (sa
vings) sąskaitos po vieną dol. už 
čekį. Taipgi nariai turės apmo
kėti visus papildomus patarnavi
mus, kuriuos “Talka” apmoka ban
kams už narių išrašytus čekius — 
nepadengtus, sustabdytus, grąžin
tus, išrašytus ant svetimų blankų. 
Nariams čekių išrašymas iš čekių 
sąskaitų ir toliau yra nemokamas 
ir neribojamas išrašomų čekių 
skaičius.

“Talkos” raštinė liepos ir rug
pjūčio mėnesį šeštadieniais bus 
uždaryta. Stasys Dalius

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.
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“Lietuvis žurnalistas”
Žvilgsnis į turinį, komentarai ir pastabos

Portugalų novelės lietuviškai
Povilo Gaučio sudarytas stambus leidinys

BALYS GRAŽULIS

Verstinę, jam nepažįstamą 
literatūrą skaitant dažnai ky
la abejonė dėl skaitomo kūri
nio vietos savo krašto litera
tūroje ar net rašytojo kūrybo
je. Jam neįmanoma spręsti, ar 
skaitomoji knyga yra reprezen
tacinė tos literatūros knyga 
ir ar ji geriausia iš šio rašy
tojo kūrybos. Skaitytojas betgi 
žino, kad knygos vertė priklau
so nuo literatūrinės vertėjo 
nuovokos ir skonio. Jis turi 
vertėjo atranka pasitikėti, nes 
vienintelis kriterijus yra rek
laminis leidėjo knygos ir auto
riaus apibūdinimas viršelių 
aplanke arba, kaip šiuo atveju, 
vertėjo pateikiamos nekritiš
kos rašytojų darbų apybraižos.

Tačiau dėl čia recenzuoja
mos knygos didesnių abejonių 
neturėtų kilti. Knygą “Portu
galų novelė” išleido vertin
gais leidiniais pasižyminti 
Lietuviškos knygos leidykla, 
o ją išvertė ir sudarė lite
ratūroje gerbi nusimanantis, 
prityręs ir gerą skonį turin
tis vertėjas Povilas Gaučys. 
Tai pakankamas knygos vertin
gumo laidas.

Knygoje išspausdinti net 34 
smulkiosios prozos kūriniai. 
Juose atsispindi viso šimtme
čio portugalų novelės raida. 
Tačiau žymesnių pakitimų nei 
literatūroje, nei pačioje tau
toje nesimato. Dauguma nove
lių sukurta portugalų litera
tūrai būdingu neorealistiniu 
stiliumi, kai kur priartėjan
čiu prie natūralizmo.

Apibendrinant pasakytina, 
kad portugalų novelistai yra 
savo laikotarpio ir gyvenamo
sios tikrovės vaizduotojai. Jų 
kūriniuose pabrėžiama pažin
tinė patirtis ir, atrodo, kad 
jiems turinys yra svarbesnes 
už kūrinio formą, nes jų nove
lės nepasižymi konstruktyvi
niu išradingumu ar įvairumu. 
Dažniausiai jos prasideda tie
sioginiu veiksmu, o įvykiai 
vystosi natūralia slinktimi 
ir be ekskursijų į pašalius, 
be tuščiažodžiavimo, veda prie 
neišvengiamos atomazgos. Ne 
vienoje jų randi kažkokio mis
ticizmo ir visose, net ir pasa
kose ar misterijose, jaučiama 
išgyvento įvykio drama. Toks 
stilius skaitytoją iš karto pri
riša ir neleidžia atlyžti iki 
paskutinio sakinio.

Yra čia novelių, pasakoji
mų, misterijų, pasakų ir pa
prastų buities iškarpų. Tačiau 
visuose kūriniuose gamtos ap
rašymai bei aplinkos vaizdai 
taupūs, spalvingi, beveik 
skulptūriški. Jų personažai 
ryškūs, tartum išskaptuoti, 
su visomis pietiečiams būdin
gomis būdo savybėmis: jautru
mu, staigumu, prietaringumu 
ir rezignuojančiu kietumu. 
Aplamai, šios knygos noveliu
kės yra stiprūs literatūriniai 
kūriniai.

Kitokia ten novelė, kiti ir 
žmonės. Jeigu lietuviškoje 
novelėje dažnai užtinki pasto
ralinės idilės vaizdų, anekdo
tinių įvykių, lyriškumo, roman
tikos ir vilties, tai portuga
liškoje vyrauja šiurkštumas ir 
tragiškas šiurpas. Iš viso lie
tuviškoji novelė šviesesnė už 
portugališkąją. Bent jau iš šio
je knygoje pateiktų pavyzdžių 
susidaro niūrios literatūros 
ir tokių pat žmonių įspūdis. 
Atrodo, Portugalija dar tebe-

tupi devynioliktame šimtmety
je ir jos žmonės tebegyvena 
prietarų tamsoje, beviltiška
me skurde ir rezignuojančioje 
kančioje, tikėdami tragiškos 
atomazgos būtinybe. Kur socia
linių klasių garbė ginama gy
vybės kaina, kur skurdas ir 
žiaurumas tapo dvyniais, kur 
šypsena, užuojauta, — artimo 
meilė ar romantika reti reiš
kiniai. Todėl skaitydamas su
abejoji — nejaugi tas kraštas 
toks grubus, nejaugi jo dar ne
pasiekė dvidešimtojo amžiaus 
pažanga ir ar gali jo novelinė 
literatūra būti tokia perdėm 
gūdi?

Knygos novelių personažų 
dauguma — kaimiečiai, samdi
niai, nuskurdę provincijos 
miestelėnai, valkatos — vis 
paprasti, grubūs žmonės su 
staigiais jausmų prasiverži
mais. Gal dėl to ir toks tam
sus įspūdis susidaro. Antai, 
jaunas grafas suvilioja žemes
nio luomo piliečio dukterį. 
Nors grafas ir nori ją vęsti, 
jos tėvas, užuot leidęs jaunuo
liams susituokti, gindamas sa
vo luomo garbę, juos abu nužu
do. Vėžiu serganti paslaptinga 
gražuolė tik vyro užpulta sa
vo paslaptį išduoda. Namo 
grįžtantis išeivis pakelės 
smuklėje sugula su savo pa
likta dukterim. Tai vėl sergan
čių kaimiečių — vyro ir žmo
nos — šiurpi tragedija, baimė
je gyvenanti pikto girtuoklio 
žmona, pristojusį arklį spar
dantis pienininkas. Vėl vai
kas, tikintis, kad paveiksle 
nupieštas liūtas suėdė jo mo
tiną ir brolį. Ir pasaka apie 
karalių, suvalgiusį išplėštą 
iš krūtinės jo meilužės žudi
ko širdį.

Taip iš vienos istorijos į 
kitą. Net ir tuose pasakoji
muose, kuriuose apsieinama 
be tragedijos, jaučiamas kaž
koks gūdumas. Tik keliuose 
pasakojimuose “Sargo name
lis”, “Praraja” užtinki lyriz
mo ir tai tragiško. O misteri
jose (“Legenda apie Kristų”, 
“Angelas”) randi ir šiek tiek 
pragiedrulių. Poroje chaotiš
kų dramų (“Atvykimas iš Pran
cūzijos”, “Vieno gimdymo isto
rija”) pabaigoje nuotaika pra
švinta. Aplamai, šios knygos 
novelės yra šiurkščią tikrovę 
vaizduojantys paveikslai.

Noveles iš portugalų kalbos 
išvertė Povilas Gaučys, anks
čiau supažindinęs lietuvių 
skaitytojus su anglų ir ispa
nų novelėmis bei davęs kitų ge
rų vertimų. Ir šį kartą jo ver
timai sklandus lengvai skaito
mi, matai, kad jam pavyko ras
ti vykusių ir spalvingų atitik
menų portugalų kalbai.

Deja, liko ir nevykusiai ap
dorotų sakinių, kuriuos sunku 
skaityti ir suprasti. Vienų da
ryba nelietuviška, kiti prime
na pažodinius vertimus ar gal
vosūkius. Pvz. kad ir šis saki
nys: “Buvo apdovanotas visais 
apžavais, kuriuos suteikia 
aukštoji kilmė, paskaidrin- 
tais turto patrauklumu ir svei
kata”. Arba: “Gydytojas, mano 
pašauktas ryšium su nenuma
tytu įvykiu sudėtingoje raido
je įtartino ir labai rimto reiš
kinio, atsisėdo už mano rašo
mojo stalo ir pradėjo skaityti 
‘Dviejų pasaulių apžvalgą”. Ir 
vėl: “Nebijokite, — sakė Šv. 
Teotonijaus klebonas, kimšda
mas burną paršiuko kąsniu ir 
jį paskanindamas salotų gaba
lais”. “Puikios būdavo kepsnio 

riekės, triušienos ar kiaulie
nos patiekalai skerstuvių me
tu pas Lagoas ūkininką ar kle
boną”. “Su nelemtu medžiagos 
sąmokslavimu, nemaloniom 
gyvenimo akimirkom portfelis, 
pernelyg prikimštas, atsisa
kinėjo užsidaryti. . .” “Nepa
tyrusiais mostais nusiaubda
vome suraišiotas ir baugias 
mūsų žiauriai slaptų sodų vil
tis”.

Arba toks sakinys: “Prieš 
daugelį dienų buvo paskelbta 
vyrų lūpomis ii- būgnų balsais 
už girių, pranešant atidary
mą turgaus bangalių moterų, 
garsių savo grožiu ir brangi
namų už sugebėjimą dirbti 
žemę, kuri tais metais savo 
plotus iki Tala-Mungongo, kur 
tik ką buvo įrengta tartum 
erelio lizdai Kassaužes vadei
vos stovykla”. Tik gerokai vė
liau suvoki, kad čia buvo kal
bama apie vergų turgų, kuria
me bus parduodamos bangalų 
genties merginos.

Ir dar vienas sakinys: “Švie- 
sulingą rytą iš tolo sklinda ir 
pasiekia padangių kelius bal
sai tų vyrų, kurie priartėja 
prie Tala-Mungongo, beeiną 
iš Kuango ir iš kitų dar tolimes
nių Rytų žemių, net gi nuo di
džiųjų ežerų, kur gyvena bar
barai, kuriems horizontą užsto
ja Mėnulio kalnų viršūnės”. 
Gal šie sakiniai portugališkai 
ir gerai skamba, bet lietuviš
kame vertime juos sunku skai
tyti: anot posakio — gali lie
žuvį nusilaužti.

Iš čia cituotų pavyzdžių ma
tyti, kaip vertėjas, stengdama
sis išsaugoti portugališką sti
lių, nesėkmingai su ilgais sa
kiniais galynėjosi. Žymiai ge
riau jam sekėsi su trumpais.

Vėlgi, bejieškant ryškesnio 
išsireiškimo ar retesnių žo
džių vertėjui kai kur ir nepa
sisekė. Rašo “kvaptis”, ne kva
pas, “grovas”, ne grafas, “ap- 
skredusios” vietoj apskretu
sios. “Šviesulingas rytas”. Jei
gu rytas gali būti šviesulingas, 
tai galėtų būti ir tamsulingas 
vakaras. Kažin? Arba: “arklio 
kudlose” vietoj karčiuose ar 
plaukuose. “Arklynas” vietoje 
kuino ar arkliapalaikio. “Ark
lynas” reiškia žirgyną. “Auto
mobilis ją pagriebė”. Iš tikrų
jų pervažiavo ar suvažinėjo 
(gyvatę).

Nepaisant pasitaikančių kal
binių netikslumų, trukdančių 
skaityti ir vietomis erzinan
čių, Povilo Gaučio sudaryta 
portugalų smulkiosios prozos 
rinktinė yra vertingas leidi
nys, pateikiantis novelinę por
tugalų kūrybą ir supažindi
nantis su tos tautos žmonėmis.

Dar pasakytina, kad dabar, 
kai lietuviai rašytojai knygas 
leidžia savo lėšomis ar bent 
turi žymia suma prie leidimo 
prisidėti, vertimų leidimai 
yra nebūtina prabanga. Kas 
nori su kitos tautos litera
tūra susipažinti, lengvai ga
li tai padaryti, pasirinkdamas 
knygų anglų kalba bibliote
koje, o kas dar iki šiol angliš
kai skaityti neišmoko, to gal 
jokia literatūra nebedomina.

PORTUGALŲ NOVELĖ. Suda
rė Povilas Gaučys. Išleido lie
tuviškos knygos klubas. Spau
dė “Draugo” spaustuvė. Virše
lis ir aplankas dailininko V. 
O. Virkau. Čikaga, 1986 m., 415 
psl. Kaina — $12.00.

J. V. SŪDUVAS

Pagaliau po ilgoko laukimo 
pasirodė neperiodinis Lietu
vių žurnalistų sąjungos leidi
nėlis, 12 nr., redaguotas c. v. 
pirmininkės R. K. Vidžiūnie- 
nės ir jos jaunojo padėjėjo 
Gintauto Juodgudžio. Tai jau 
antras iš eilės “LŽ” numeris, 
paruoštas ir išsiuntinėtas są
jungos nariams redaktorės rū
pesčiu iš saulėtos Kaliforni
jos. Leidinėlis patrauklus 
savo išore, forma, 53 puslapių, 
gausiai iliustruotas aplinkos 
vaizdais ir geromis asmenų 
nuotraukomis. Straipsnių iš
dėstyme matyti kai kurių ame
rikiečių žurnalų stilius, išne
šant paraštėje svarbesnes 
straipsnio autoriaus mintis. 
Tai žurnalą pagyvina ir pada
ro ilgiau atsimenamą. Prie
kiniame apdare — Dainos Če- 
pulytės siluetinė žemės rutu
lio iliustracija simboliškai 
vaizduoja lietuviškos spau
dos kelią nuo Adelaidės Aus
tralijoje iki Los Angeles Ka
lifornijoje, nuo Karako Vene- 
zueloje pietuose iki Kanados 
Toronto šiaurėje.

Straipsniai
Savo straipsniais reiškiasi 

trijų kartų žurnalistai, lietu
viškos spaudos mylėtojai. Čia 
randame jau nepriklausomoje 
Lietuvoje subrendusius: Alek
sandrą Merkelį su dr. Vinco 
Kudirkos “Tėvynės varpų” ko
mentarais, Albiną Pocių su 
Adelaidės kronika, Jurgį Ja- 
šinską su vysk. A. Baranausko 
150 metų sukaktimi ir vilnie
čio žurnalisto Jeronimo Cicė
no vargo keliais. Tremties ke
liuose išaugę ir subrendę mū
sų laikraščių veteranai — V. 
Saudargas, VI. Ramojus, Juo
zas Šlajus, A. Balašaitienė ir 
kt. Džiugina drąsūs ir daug 
žadantys jaunosios kartos 
plunksnos bandymai: Gailė 
Radvenytė “Mano rašymo pra
džia”, Noros Burbaitės “O gra
žioji Italija” kelionės įspū
džiai po užburiančią Veneci
ją ir puikios jos nuotraukos, 
Rimos Janulevięįptės :—“Kaip 
padaryti mūsų spaudą įdomes
nę jaunam skaitytojui” ir t.t.

Rūta Šakienė primena sa
vaitraščio “Dirva” 70 metų su
kaktį. Panašias sukaktis juk 
minėjo ir “Draugas”, “Darbi
ninkas”, “Aidai”. Deja, jie ne
prisiminti. Iš lietuvių radijo 
valandėlių plačiau paminėta 
tik Detroito “Lietuvių balso 
radijo klubo” 40 metų sukak
tis (A. Griniaus). Redaktorės 
apžvalgoje “Savoje ir svetimo
je padangėje” galima buvo vi
sus juos prisiminti.

Plačiai paminėti mirusie
ji žurnalistai su kai kurių il
gesniais nekrologais ir nuo
traukomis. Tai graži “LŽ” tra
dicija, einanti per visus nu
merius.

Pastabos
Demokratiniuose kraštuose 

viešoji opinija yra svarbus 
veiksnys, padedantis išspręs
ti iškilusias visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo proble
mas. Opiniją formuoja žurna
listai per spaudą, žurnalus ir 
įvairius leidinius. Juk praėju
sio šimtmečio gale spausdintas 
lietuviškas žodis sukėlė mūsų 
tautinio atgimimo bangą ir pa
ruošė kelius Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei atgauti.

VYTAUTAS KASTYTIS-TVARDAUSKAS 1948 m. prie Pickle Crow aukso 
kasyklos Ontario šiaurėje netoli Manitobos provincijos sienos, kur dirbo 
visas būrys naujai atvykusių Kanadon lietuvių

“Lietuvis žurnalistas” ir yra 
tribūna visų pažiūrų spaudos 
darbuotojams pasisakyti ak
tualiausiais dienų klausimais. 
Atrodo, jo redaktorė to ir sie
kė, bet, kaip dažniausiai atsi
tinka, kai kas lieka ir pamirš
ta, nepadaryta taip, kaip buvo 
norima.

Žurnale yra gerų straipsnių, 
gilių minčių, drąsių pasisaky
mų, tačiau šalia to yra ir tokių, 
kurie būtų geriau tikę tik laik
raščių kronikoms. Ką reiškia 
net du puslapius užimantis 
1986 m. kalendorius su paplū
dimyje snaudžiančia tautinius 
drabužius dėvinčia gražuole? 
Ar tai skatinimas mūsų jauni
mui nerūpestingai praleisti 
laiką?!

Išspausdinti Izoldos Pože- 
laitės-Davis du straipsniai. 
Pirmame ji rašo tema: “Lietu
viška spauda ir jos bendradar
biai Pietų Amerikoje”. Prie 
jo pridėta didelė Adelaidės 
miesto ir Lietuvių namų — mu
ziejaus nuotrauka. Antrame 
straipsnyje ta pati autorė ra
šo tema — “Lietuviškos spau
dos bendradarbiai Adelaidė
je”. Pridėta Albino Pociaus 
nuotrauka ir “Kengūrų būrys 
pamiškėje”. Viskas vyksta Aus
tralijoje. Tai ką reiškia pava
dinimas “Pietų Amerikoje”? 
Juk Australija ne Pietų Ame
rikoje?

“LŽ” pirmiausiai turėtų rū
pėti mūsų rašomosios kalbos 
kultūra, grynumas, žurnalis
tinė etika ir siekis turėti žur
nalistinį prieauglį. Apie žur
nalistinę etiką ir laikraštinin
ko darbo sąlygas išsamiu 
straipsniu pasisakė VI. Ramo
jus, pabrėždamas, kad svar
biausias žurnalisto sąžinės 
elementas yra skelbti T-I-E- 
S-Ą, o ne dailinti korespon
denciją, siekiant sau populia
rumo ir patenkinimo renginio 
šeimininkų.

Prieauglis
Žurnalistinio prieauglio 

klausimą viena LŽS neišspręs. 
Reikalas ilgą laiką buvo už
mestas. Jai į pagalbą turi sku
bėti mūsų visuomenė su savo 
sukurtais piniginiais fondais, 
jeigu nori mūsų spaudą ilgiau 
išlaikyti. Norinčių pasišvęsti 
žurnalistinei profesijai jau
nųjų lietuvių yra, ypač mote
rų, tik reikia juos tinkamai 
paskatinti ir gerai materia
liai aprūpinti. Per eilę metų 
Lietuvių Bendruomenės kultū
ros taryba ir Lietuvių fondas 
skyrė ir skiria stambias pini
gines premijas už literatūrą. 
Iš jų didesnė dalis atiteko 
poetams už moderniąją poezi
ją. Kai kurie poetai net nesi
teikė patys atsiimti premijos, 
atvykti į jų garbei suruoštą 
premijos įteikimo šventę. O 
kiek per praėjusį laikotarpį 
kultūros taryba skyrė premijų 
kukliajam žurnalistui, redak
toriui, laikraščiui, kurie tas 
premijų šventes garsina? Nesu 
poetų priešas — prasmingą ir 
skambią poeziją mėgstu ir ger
biu. Juk proporcingai su Ame
rikos gyventojų skaičiumi mes 
turim poetų perteklių. Tačiau 
ne visa, kas eilėmis surašyta, 
yra poezija! Praktiškai žvel
giant, kiek yra skaitoma mo
dernioji Nykos-Niliūno “Žie
mos teologija” arba Leono Lė
to ekstravagantiniai eilėraš
čiai, kuriuos ir skaitant ne-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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II KULTMĖJE VEIKLOJE
Dail. Elena Urbaitytė, anks

čiau domėjusis šviesos skulptūro
mis, dabar vėl grįžo į tapybą. Š. 
m. kovo 8-31 d. d. ji dalyvavo gru
pinėje parodoje, kurią Niujorke, 
16 Village Square, Glen Cove, 
surengė Hempstead Harbor daili
ninkų draugija. Dail. E. Urbai
tytė šiai parodai buvo pateikusi 
šešis aliejumi sukurtus abstrak
tus— “Station”, “Bridge”, “Land
scape”, “Shiseido”, “Gemini”, ir 
“Messenger”. Jos tapybos darbuo
se vyravo spalvų ir plokštumų san
tykiai, spalvinės įvairovės, pa
veikslus sudinaminanti spalvų kai
ta. Šią vasarą dail. E. Urbaitytė 
dalyvaus Long Island universite
to parodoje, o rudenį — Long 
Island dailininkių parodoje.

Niujorko jaunų lietuvių grupė 
“Harmonija” ruošiasi tolimai ke
lionei Australijon, kur šių metų 
kalėdiniame laikotarpyje dalyvaus 
Australijos lietuvių dienose. Muz. 
Viktoras Ralys, dirbantis vargoni
ninku Apsireiškimo parapijoje 
Bruklyne ir vadovaujantis Niujor
ko vyrų chorui “Perkūnas”, 1980 
m. sudarė kvartetą, vėliau tapu
sį daugiau narių turinčia “Harmo
nijos” grupe. Jai dabar priklau
so: vadovas Viktoras Ralys, Biru
tė Ralytė-Malinauskienė, Rasa 
Bobelytė-Britain, Astra Butkutė, 
Viktoras Lora ir pianistė Frances 
Kovaliauskaitė. Lėšos kelionei 
telkiamos koncertais. Pirmą tokį 
koncertą gegužės 31 d. “Harmoni
ja” surengė su “Branduoliu” Niu
jorko Manhatane, Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Rinktinę lietuvių dailininkų dar
bų parodą gegužės 3-4 d.d. Bruk
lyne, didžiojoje Lietuvių kultū
ros židinio salėje, surengė Čika
gos lietuvių “Galerija”, vadovau
jama Algimanto Kezio, SJ. Paro
doje buvo išstatyta dailininkų — 
V. Petravičiaus, V. Virkau, P. 
Domšaičio, Z. Sodeikienės, Z. 
Mikšio, M. Stankūnienės, V. Igno, 
R. Viesulo, keramikės E. Marčiu
lionienės darbų, A. Kezio, SJ, 
nuotraukų. Parodą atidarė foto
menininkas Algimantas Kezys, SJ, 
kalbėjęs apie meno reikšmę žmo
gaus gyvenime, plačiau palietęs 
amžiaus aštuoniasdešimtmetį bai
giantį dail. Viktorą Petravičių, 
kuriam tik dabar pradeda atsiver
ti Amerikos galerijų ir muziejų 
durys. A. Kezys, SJ, taipgi rodė 
savo sukurtą filmą apie istoriką 
Simą Sužiedėlį, buvusį Ateitinin
kų federacijos vadų ir “Darbinin
ko” redaktorių. Žiūrovų eilėse 
buvo iš Vašingtono atvykęs sūnus 
Antanas Sužiedėlis ir trys vaikai
čiai.

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliū- 
nai savo anksti mirusį sūnų Euge
nijų Kriaučeliūną yra įamžinę me
tine jo vardo $1.000 premija, kuri 
skiriama lietuviška veikla pasi
žymėjusiam išeivijos jaunuoliui ar 
jaunuolei. Vertintojų komisija — 
pirm. Irena Kriaučeliūnienė, sekr. 
Birutė Jasaitienė, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos atstovė Ofe
lija Barškėtytė, JAV lietuvių jau
nimo sąjungos — Kristina Likan- 
derytė ir šeimos atstovė Jolita 
Kriaučeliūnaitė IX-ją premiją pa
skyrė jaunam Britanijos lietuviui 
Algiui Kuliukui už jo nuopelnus 
baltiečių Taikos ir laisvės ryžto 
žygyje pernai vasarą Baltijos jūro
je. A. Kuliukui tada pavyko sudo
minti ir sutelkti daug užsienio 
korespondentų. Premija jam įteik
ta gegužės 10 d. Čikagoje, Jauni
mo centro kavinėje. Vakaro daly
vius su E. Kriaučeliūno premijos 
laureatu supažindino kun. A. Sau
laites, SJ. Algis Kilbukas yra miš
rios šeimos vaikas. Jo tėvas, tik 
1947 m. pasiekęs laisvuosius Va
karus, vedė vokiečių-rumunų kil
mės merginą. Algis gimė Britani
joje, baigė fiziologijos studijas 
Nottinghamo universitete, dirba 
orinio susisiekimo bendrovėje. 
Ilgus metus nekalbėjo lietuviškai 
ir nesidomėjo lietuviais. Persilau
žimas įvyko 1983 ir 1984 m., kai 
jam teko lankytis Vilniuje, susi
pažinti su jaunimu, lietuviškomis 
savo šaknimis. Premiją A. Kuliu
kui įteikė J. Kriaučeliūnaitė, svei
kino: vysk. V. Brizgys, generali
nis Lietuvos garbės konsulas V. 
Kleiza, PLB valdybos vicepirm. 
B. Jasaitienė, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos vardu — O. 
Barškėtytė, Anglijoje gyvenusių 
lietuvių — J. Jokubka. Dailiojo 
skaitymo ir lietuviškų dainų pynę 
atliko Polikaičių šeimos atžalynas 
— Darius, Audrius, Marius ir Ri
ma. Ypač įspūdingas buvo poeto 
Vytauto Mačernio laiškas miru
siam broliui, perskaitytas Rimos, 
primenantis amžinybėn iškeliavu
sį Eugenijų Kriaučeliūną, kurio 
nebaigtus darbus dabar tęsia jo 
vardo premijos laureatai.

Vilniaus “Lėlės” teatras gegu
žės pradžioje dalyvavo tarptauti
niame lėlių teatrų festivalyje Bo- 
chume, V. Vokietijoje. Vilniečiai 
festivaliui buvo pasirinkę M. Mar
tinaičio pasaką suaugusiems “Že
mės dukra”, sukurtą “Eglės žalčių 
karalienės” motyvais. Spektaklį 
paruošė vyriausias teatro daili
ninkas ir rež. V. Mazūras. Festi
valiui pasibaigus, "Lėlės” teatras 
su tuo spektakliu lankėsi aštuo- 
niuose V. Vokietijos miestuose.

Lietuvos meno darbuotojų rū
mai Vilniuje pradėjo naują ren
ginių ciklą “Prisiminimų vaka
rai”, kurių dalyviai susitikimais, 
pokalbiais ir prisiminimais bus 
supažindinti su žymiųjų Lietuvos 
kultūros veikėjų gyvenimu. Pir
mas šio ciklo vakaras buvo skir
tas Kiprui Petrauskui. Apie jį bei 
jo kūrybą kalbėjo programai vado
vavęs muzikologas J. Bruveris.

Vilniaus architektų rūmuose 
vyresnioji jų karta gegužės 15 d. 
paminėjo Birutės Kasperavičie
nės gimimo šešiasdešimtmetį ir 
jos mirties dešimtąsias metines. 
Velionės darbai yra įvertinti Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos premi
jomis. Architektė B. Kasperavi
čienė yra viena pirmųjų Lietuvos 
architektų, pradėjusių taikyti 
laisvo užstatymo principą gyve
namuosiuose miesto rajonuose. 
Ji paruošė projektą Vilniaus Žir
mūnų rajonui, meistriškumo vir
šūnę pasiekė su Vilniaus Viršu- 
liškėmis, kurios dabar laikomos 
B. Kasperavičienės gulbės gies
me. Apie velionę kalbėjo jos stu
dijų laikų draugai, bendradarbiai, 
buvusieji mokiniai ir statybinin
kų atstovai. Jų prisiminimus mu
zika sujungė S. Silinsko vadovau
jamas ansamblis “Musica domes- 
tica”.

Vilniaus universiteto kiemo 
teatras vilniečius pakvietė į prem
jerą, kuriai buvo pasirinkta 1596 
m. viename Vilniaus akademijos 
kieme suvaidinta Grigaliaus Kna- 
pijaus tragikomedija “Philopater 
seu Pietas” (“Tėvamylįs arba Pa
maldumas”). Senatoriai paskel
bia mirusio karaliaus testamentą, 
pagal kurį įpėdiniu taps vienas ka
raliaus sūnų — Filopatris arba Te- 
legonas. Valdžią gaus tas, kuris 
į mirusio tėvo širdį net už karūną 
nesutiks paleisti strėlės. M. K. Sar
bievijaus kiemelyje ta tragikome
dija po 390 metų skambėjo ne loty
nų, o lietuvių kalba. Ją išvertė E. 
Ulčinskaitė, spektaklį režisavo V. 
Eimantas, apipavidalino dail. G. 
Lukoševičiūtė, muziką sukūrė S. 
Nakas.

Vilniaus konservatorijos aktų 
salėje susitiko prieš 30 metų gy- 
veniman išleista pirmoji šios kon
servatorijos aktoriaus meistriš
kumo katedros laida. Scenon išėjo 
aktoriai'—A. Rosenas, A. Bružas, 
B. Gražys, N. Narijauskaitė, E. 
Žebertavičiūtė, Vilniaus konser
vatorijos docentė E. Jankutė, 
Klaipėdos fakultetų vyr. dėsty
tojas L. Ciunis, aktorius J. Jaru
ševičius, Lietuvos kinematogra
fininkų sąjungos sekr. A. Mažuo
lis, kurso vadovas Jonas Kavaliaus
kas, pats jau 1944 m. pavasarį 
baigęs Kauno dramos teatro stu
diją. Seniau aktorius ruošdavo 
su teatrais susietos dramos stu
dijos, o dabar — Vilniaus konser
vatorijos aktoriaus meistrišku
mo katedra. Pirmosios laidos at
stovus sveikino šiemet studijas 
baigianti 27-toji aktorių laida.

Prancūzijos knygų vaikams pa
rodą Vilniuje balandžio 25 — ge
gužės 10 d.d. surengė “Vyturio” 
leidykla, talkinama Vilniaus uni
versitete lektoriumi dirbančio Ž. 
P. Martaino. Pastarasis Vilniun 
yra atsiųstas pagal Sovietų Sąjun
gos ir Prancūzijos susitarimą. Pa
rodos atidaryme kalbėjo Lietuvos 
leidyklų, poligrafijos ir knygų pre
kybos reikalų komiteto pirm. J. 
Nekrošius, apie Prancūzijos vaikų 
literatūrą — Ž. P. Martainas. Pa
rodai 400 knygų parūpino aštuo
niolika leidyklų. Jos buvo skirtos 
ne tik patiems mažiausiems, bet 
ir vyresniojo mokyklinio amžiaus 
vaikams. Pasakų knygas mažie
siems skaitytojams papildė leng
vai parašyti leidiniai apie plane
tas, erdvių ir gamtos reiškinius, 
įvairias pasaulio tautas. Vyresnio 
mokyklinio amžiaus vaikams yra 
išleistų nedidelės apimties encik
lopedijų ir mokslinių žodynų, dai
liųjų amatų mėgėjams — knygelių 
apie keramiką ir tekstilę, o ma
žiesiems smaližiukams — “150 ska
numynų receptų”. Panaši Lietuvos 
vaikų knygų paroda pernai buvo 
surengta Prancūzijos Bordeaux 
mieste. Šiemet tokia paroda yra 
numatyta Paryžiuje, G. Pompidou 
meno ir kultūros centre. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 ______•532-3414

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

E
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais 10-3
Ketvirtadieniais 10-8 zz
Penktadieniais 10-8 —
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30 i

7 % 
7'/4% 
73/4% 
73/4% 
73/4% 
8’/2% 
71/4% 
7 % 
6'/2% 
6 %

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
180-185 d. termin. ind. ... 
term, indėlius 1 metų.... .
term, indėlius 2 metų....
term, indėlius 3 metų....
pensijų s-tą...................
spec. taup. s-tą..............
taupomąją s-tą .............
kasd. taupymo s-tą........
depozitų-čekių s-tą.......
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ......................... 11 %
mortgičius nuo............  93/4%-12 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% Įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Los Angeles LB dainų bei tautinių šokių ansamblio “Spindulys” grupė, S. m. birželio 30 d. išvykusi Pietų Ame
rikon, kur su koncertais aplankys lietuvių telkinius. Kairiame krašte — vadovė DANGUOLĖ VARNIENĖ, deši
niame krašte (antroje eilėje) - vadovė ONA RAZUTIENĖ, paruošusios atitinkamų dainų ir šokių programų

S PORTAS ketvirtoj vietoj M. Ignatavičius ir 
Aug. Simanavičius su 83, P. Blis- 
kys 84, P. Stauskas ir R. Šimkus 
85, dr. S. Kazlauskas, dr. R. Sap-

CTEDUAU’C EIIDQ 406 Roncesvalles Avė.dltrHAnd runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Vaidotas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. MOSS LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS 
--------------------- o--------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

TYPE MASTER GRAPHICS
3425 Dundas Street West, Toronto, Ont. M6S 2S4

Telefonas: (416) 769-5411
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

PASiRii\Kin:

su
patyrusiu atstovu
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu antanas genys

an Independent member broker

RfžžHEK professionals inc. Realtor
f

1 east mall crescent 239-3991
etobicoke, Ontario M9B 6G8 __________ ______res: 231-2839

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, bsc,

mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION RCPAIRS

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,------------------------ -------- ------ ----------------- -
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZlIlCtlltO Simpson's, 176 Yonge St.,rlIlDldlG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Kliento patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

VYČIO ŽINIOS
Buvusiai iškiliai “Vyčio” krep

šininkei Vidai Balsytei-Gaškie- 
nei, netekus brangios mamytės 
Aleksandros Balsienės, reiškiame 
gilią užuojautą. Taip pat gili už
uojauta giminėms ir visiems arti
miesiems.

Kanados krepšinio rinktinėn 
pakviestas pasižymėjęs “Vyčio” 
krepšininkas Jonas Karpis. Šiuo 
momentu Kanados rinktinė ruo
šiasi pasaulio vyrų krepšinio pir
menybėms, kurios įvyks liepos 
mėn. Ispanijoje. Kanadiečiai To
ronte žaidė kelias draugiškas 
rungtynes su Izraelio krepšinin
kais ir visas laimėjo. J. Karpis 
taip pat žaidė šiose rungtynėse. 
Jis yra naujausias narys, dar 
nespėjęs tvirtai įsijungti koman- 
don, pirmenybėse nedalyvaus. Ta
čiau po pirmenybių, besiruošiant 
ateičiai, J. Karpis Kanados rink
tinės sudėtyje aplankys Bostoną, 
P. Korėją ir Kiniją. J. Karpio, 
buvusio iškilaus Toronto mokyk
lų krepšininko, Kanados krepši
nio rinktinėn pakvietimą plačiai 
paminėjo kai kurie Toronto dien
raščiai. J. Karpis bus trečiasis 
Toronto “Vyčio” sportininkas, 
kuriam teks pamatyti Kinijos sie
ną. Pirmosios buvo “Vyčio” stalo 
tenisininkės — Violeta Nešukaity- 
tė ir Elena Sabaliauskaitė. J. Kar
pis jau treti metai Toronto uni
versitete studijuoja anglų kalbą.

Balio Savicko pastangomis Wa- 
sagos vasarvietėje baigiamos 
įrengti naujos krepšinio lentos. 
Atvykęs su atitinkamomis maši
nomis, klubo pirmininkas įkasė 
stulpus ir pritvirtino naujas 
lentas. Viskas atrodo pasigėrė
tinai ir laukiama naujos aikšte
lės atidarymo. B. Savickas turi 
kelis talkininkus, ypač Ed. Na- 
cevičiaus pastangomis. A.S.

Aleksandras Žaliauskas 1985 m. 
pasiekė naują rekordą šuolyje 
į aukštį savo amžiaus klasėje 
(Bantamn, 13-14 m.), įveikdamas
l. 85 m. Šiemet jis pradėjo žiemos 
sezoną, laimėdamas Ontario leng
vosios atletikos varžybose trišuo- 
lį (12.28 m) ir antrą vietą šuolyje 
j tolį (6.11 m).

Mokyklų sezonas prasidėjo ge
gužės mėnesį Haltono rajono rung
tynėm. Aleksandras (15 metų) lai
mėjo visus šuolius savo amžiaus 
grupėje: į aukštį 1.85 m, į tolį 5.95
m, trišuolį 12.20 m. Sekančios 
rungtynės buvo Haltono-Peel. Ten 
jis vėl laimėjo visus tris šuolius, 
pasiekęs 1.92 m į aukštį. Centri
nio Ontario kvalifikacijos rung
tynėse Otavoje Aleksandras pasi
reiškė visuose trijuose šuoliuose. 
Pirmą dieną Otavoje šuolyje j tolį 
Aleksandras paskutiniame šuoly
je pasiekė 6.86 m. Tai būtų buvęs 
naujas gimnazijų rekordas, bet 
trūko 0.5 cm ir liko 6-toje vietoje 
su 6.36 m.

Antrą dieną šuolyje į aukštį jis 
pasiekė Ontario gimnazijų rekor
dą, būtent iššoko 2 metrus. Pirmą 
sykį 15 metų berniukas įveikė 2 
metrų ribą Kanadoje ir lietuvių 
tarpe. Algirdas Bielskus, žinomas 
lietuvių lengvosios atletikos vei
kėjas, pareiškė, kad ši pasekmė 
yra istorinė lietuvių sporte.

Po to Aliukas laimėjo II v. tri- 
šuolyje su 13.36 m. Visos jo tų rung
tynių pasekmės buvo geriausios. 
Jis dabar ruošiasi dalyvauti Ka
nados varžybose, kurioms kvalifi- 
kuotis reikės Burlingtone ir Sar- 
nijoje.

Aleksandro sesutė Lydija, 10 
metų, laimėjo II v. Ontario prie
auglio “Tyke” klasės šuoly į aukš
tį (1.15 m) ir gavo apmokėtą kelio
nę į New Jersey, JAV, dalyvauti 
rungtynėse “Meet of Champions”. T.

GOLFAS
Golfo žaidime golfininkas svie

dinuką į nurodytą skylę varo su 
specialia lazda. Pilnas rinkinys 
susideda iš 14 lazdų, kurios yra 
pritaikytos sviedinuko mušimui 
iš įvairiausių distancijų. Pvz., 
jei sviedinukas yra apie 100 met
rų nuo skylės, golfininkas varto
ja atitinkamą lazdą. Kiekvienas 
golfininkas turi odinį ar medžia
ginį maišą, kuriame visas lazdas 
su savim nešiojasi, nes niekuomet

nežino kokios lazdos gali prireik
ti. Su ilgiausia lazda, kuri yra su 
medine galva, golfininkas numuša 
per 200 metrų. Paprastai trys il
giausios lazdos yra su medinėm 
galvom, o visos kitos su geleži
nėm. Jos skiriasi nuo viena kitos 
ilgiu, galvos dydžiu ir palenkimu. 
Pati trumpiausia lazda vartojama 
ant pievelės, mušant sviedinuką 
į skylutę. Golfo sviedinuko dy
dis yra maždaug mažo vištos kiau
šinio dydžio, kurio skersmuo yra 
tik 2.5 cm.

Birželio 28 d. Golf Haven aikš
tėje susirinko 42 golfininkai. Kur
so norma — “par” 71. Tai ęeiškia, 
norint tobulai sužaist golfą šia
me kurse, reikia ne daugiau kaip 
71 smūgio. Geriausią rezultatą 
pasiekė A. Stauskas su 78 smū
giais, antroji vietoj liko A. Sima
navičius ir R. Strimaitis po 81, 
trečioj vietoj V. Radžiūnas su 82,

lys ir J. Rusinavičius 86. Su išlygi
namais smūgiais — P. Bliskys 62, 
V. Radžiūnas 63, dr. S. Kazlaus
kas ir J. Juodikis 67, A. Simana
vičius ir R. Strimaitis 68, J. Obe- 
lienius 69, J. Rusinavičius ir A. 
Stauskas po 70. Moterų grupėje — 
E. Kėkštienė 94, I. Kymantienė 96, 
J. Ignatavičienė 122. Su išlygina
mais smūgiais — I. Kymantienė 69, 
E. Kėkštienė 70 ir J. Ignatavičie
nė 77. Premijas už primetimą svie
dinuko arčiausiai vėliavėlės iš 
vieno ir dviejų smūgių gavo J. Ru
sinavičius, E. Kėkštienė ir V. Ra
džiūnas. Premiją už slaptos sky
lės (mystery hole) sužaidimą gavo 
P. Čiurlys. Turnyrui vadovavo To
ronto lietuvių golfo klubo pirm. J. 
Rusinavičius ir valdybos narys A. 
Stauskas.

Sekantis golfo turnyras — lie
pos 13 d., 11 v.r., Boltono aikštėje 
(857-2050).

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nas nutyli, kad tie 130 rb. yra 
verti 260 kanadiškų dolerių tik 
pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Kompartija rublių su dirbti
nai išpūsta jų verte užsienin 
neišleidžia. Kai jie kartais ne
legaliai pasiekia Kanadą, juo
doj rinkoj už vieną Kanados 
dolerį siūlomi bet penki rub
liai. Kanados paštininkų atly
ginimas keliskart aukštesnis 
už sovietų. Kanadiečiams ne
reikia laukti buto ilgame kan
didatų sąraše, nes Kanados 
paštininkai gali įsigyti nuo
savus namus, automobilius, kai 
kurie net ir vasarnamius, atos
togas praleisti Floridoje.

Manitobos universiteto prof. 
J. Rudnickis, jau išėjęs pen
sijon, ilgus metus domėjosi Ka
nados vietovardžiais, yra įstei
gęs netgi specialią draugiją 
vietovardžiams studijuoti. Jis 
dabar nori išbraukti iš Kana
dos žemėlapio su Stalinu susie
tus vietovardžių pavadinimus. 
Spaudoje jis puola du tokius 
pavadinimus: Stalino kalną 
Britų Kolumbijos Peace River 
srityje ir Stalino vietovę prie 
Sudburio, Ontario provincijo
je. Prof. J. Rudnickis, būda
mas ukrainiečių kilmės, pri
mena Stalino sukeltą badą 
1932-33 m. Ukrainoje, kur tada 
numirė apie septynis milijo
nus ukrainiečių. Jis stebisi, 
kad niekas neprotestuoja prieš 
to kraugerio vardo parinkimą 
Kanados kalnui. Pasak prof. J. 
Rudnickio, niekas Kanados 
kalnui neparinko Adolfo Hitle
rio pavadinimo, bet lengvai 
įpiršo nemažesnio nusikaltė
lio Stalino vardą. Prof. J. Rud
nickis stengsis, kad kitų var
dų galėtų susilaukti Stalino 
kalnas Britų Kolumbijoje ir 
Stalino vietovė Ontario pro
vincijoje.

Keistai nuskambėjo prane
šimas spaudoje, kad Kanados 
vyriausybė planuoja dar vie
ną nuolaidą kriminaliniams 
nusikaltėliams. Vidaus reika
lų ministeris P. Beatty turi 
projektą, pagal kurį nusikal
tėliams, atlikusiems bausmę ir 
nepadariusiems kito nusikal
timo, po penkerių metų būtų 
išbrauktas tas nusikaltimas, 
o po dešimties metų sunaikin
ta bylos kartoteka. Tada nie
kas negalės kalbėti ape panai
kintą ir visiškai išbrauktą kri
minalinį nusikaltimą. Nusikal
timo nebus įpareigotas prisi
pažinti ir už jį kalintas asmuo. 
Visiškas nusikaltimo išbrauki
mas būtų atliktas Kanados mi- 
nisterių kabineto sprendimu. 
Tokį sumanymą kritiškai suti
ko kai kurie laikraščiai savo 
vedamaisiais. Į kai kurias at
sakingas darbovietes dabar ne

priimami už vagystes ar išeik
vojimus bausti asmenys, galin
tys vėl susigundyti ir pakarto
ti tokį nusikaltimą. Jeigu pa
siūlymas bus priimtas, niekas 
negalės patikrinti jų praeities.

Kai kurie Kanados politikai 
vis dar gyvena ne visada rea
lia viltimi, kad kiekvienas nu
sikaltėlis kalėjime tampa geru 
žmogumi. Dėl to net ir žiau
riausi žmogžudžiai nebaudžia
mi mirties bausme, o tik tuo 
viską pataisančiu kalėjimu. 
Praktiškai jau yra pavyzdžių, 
kad iš kalėjimo išleisti žmog
žudžiai jais tampa antrą kar
tą. Dar lengviau pakartojami 
mažesni kriminaliniai nusi
kaltimai. Federaciniai Kana
dos kalėjimai dabar turi 12.000 
kalinių, gavusių ilgesnes baus
mes. Statistiniai duomenys liu
dija, kad nusikaltimai vyksta 
ir kalėjimuose. Pasitaiko net
gi sargų ir kitų kalinių nužu
dymų, narkotikų vartojimo. 
Neseniai buvo pranešta, kad
1984 m. federaciniuose Kana
dos kalėjimuose buvo išaiškin
ti 592 narkotikų vartotojai, o
1985 m. — 379. Džiaugiamasi 
sumažėjimu, bet faktas lieka 
faktu, kad kalinius federaci
niuose kalėjimuose pasiekia 
narkotikai. Narkotikų varto
tojams kalėjimuose reikia pi
nigų ir tiekėjų. Pinigą leng
viau nuslėpti. Sudėtingesnė 
problema yra narkotikų įneši
mas į kalėjimus. Čia vien tik 
pačių kalinių pastangų turbūt 
neužtenka. Jiems reikia ir už 
pinigą talkinančių kalėjime 
dirbančių sargų.

Skautų veikla
• Š. m. liepos 12-19 d.d. įvyks 

White Lake (Mičigane) antroji jū
rų skautų-čių buriavimo ir vado
vavimo stovykla. Pernai į stovyklą 
iš Toronto buvo nuvykę penki jū
rų skautai. Registruotis iš anksto 
pas jūrų skautų-čių vadovus-ves.

• Romuvos stovykla prasidės 
liepos 26 d. Vaikus prašome at
vežti šeštadienį ligi 11 v.r. Didy
sis laužas bus rugpjūčio 2, šešta
dienį. Mišios bus rugpjūčio 3, sek
madienį,10 v.r. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Stovykla baig
sis rugpjūčio 4 d.; uždarymas — 9 
v.r. Prašome vaikus atsiimti ligi 
11 v.r. Romuvos stovyklai registra
cijos lapus su $30 registraciniu 
mokesčiu siųsti: vyr. sk. Gailei 
Šaltmiraitei, 8 Kennedy Ave., To
ronto, Ont. M6S 2X5. Tel 762-0667. 
Kaina vienam — $110, dviem — 
$190, trim —$270. J.D.B.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas — lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

/wMvf) TORONTO_ .'-I J -f. . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7 % už 90 dienų term, indėl. 
7’/4% už 6 mėn. term, indėlius 
7’/2% už 1 m. term, indėlius 
7’/2% už 2 m. term, indėlius 
71/2% už 3 m. term, indėlius 
8'/2% už pensijų planą 
7’/4% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6-7’/2% kasd. palūkanų sąskaita 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................10 %
2 metų ..................10’/4%
3 metų ..................10’/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 93/4%
(variable rate)

AKTYVAI virš 53 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos 
iki $15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). 
Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.
A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas įkaino
tojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

t - --------- ’-------------- 1’-'-, ---------- -- • r ----- ■ —

4887 dundas st, west mmmm
Islington, Ontario M9A 1B2 232-2322 *
res: 767-0999 ww

___________ • . . ____________

BLOOR WEST VILLAGE - 3 miegamųjų — $149,900.
BLOOR WEST VILLAGE - 3 miegamųjų — $142,500.
HIGH PARK - 13 kambarių — $269,900.
QUEEN-BATHURST - 2 miegamųjų — $82,900.
MARKLAND WOODS - 4 miegamųjų — $215,000.
PALACE PIER - 2 miegamųjų — $188,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- •

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
i oronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect’



Naujausio atbėgėho koncertas
Prieš dvi savaites iš okupuo

tos Lietuvos tautinių šokių ir 
dainų ansamblio Ganderio 
orauostyje pasitraukęs Vac
lovas Povilonis š. m. birželio 
29 d. Toronto Lietuvių namuo
se surengė pirmąjį savo kon
certą drauge su Nijolės Beno- 
tienės vadovaujama grupe “Su
tartinė”. Gedimino salėje su
sirinko per 200 klausytojų. 
Rengėjų (LN kultūrinės komi
sijos) vardu įvadinį žodį tarė 
V. Kulnys, o apie naująjį dai
nininką keletą pastabų patei
kė N. Benotienė.

Koncerte “Sutartinė”, jau ge
rai žinoma Toronte (Zita Gurk
lytė, Daina Gurklytė, Dana Par- 
gauskaitė), atliko keletą tra
dicinių lietuviškų dainų su D. 
Pargauskaitės akordeono pa
lyda. Pastaroji, pasižymėjusi 
akordeonistė, laimėjusi kele
tą premijų, virtuoziškai pa
grojo porą sudėtingų kūrinių.

Pagrindinis vaidmuo šiame 
koncerte teko Vaclovui Povi- 
loniui, pirmą kartą pasijutu
siam laisvu žmogumi laisvame 
krašte. Jis su gitaros palyda 
dainavo apie Lietuvą, tėviškę,

Rengiamės
Kai pradėjo retėti mūsų šešta

dieninių mokyklų klasės, buvo 
ženklas, kad jau stokojame natū
ralaus prieauglio. Šitoji stoka, 
be abejonės, atsiliepė ir į organi
zacijų gretas, taipgi ir į vasaros 
stovyklas. Dėl to ir dar gal dėl ki
tų ne visiems suprantamų motyvų 
imtasi organizuoti stovyklas be 
lietuvių kalbos. Apie tokias ga
lima būtų atskirai kalbėti, aiš
kintis, ryškinant pobūdį ir tikslus. 
Ir vis dėlto grynai lietuviška kryp
tis su visom jos priemonėm, įskai
tant ir labai pabrėžiamą savąją 
kalbą, neturėtų būti slopinama 
“gerų ir įdomių” stovyklų kopija
vimu, pasukant pramogavimų ar 
tik bendrinio ugdymo linkme.

Reikia pasakyti, kad įvairius 
bandymus ar programinius nukry
pimus vis dėlto saisto savoji ir 
nuolatinė stovyklavietė, kokia 
yra skautų Romuva, kur per beveik 
25-rius metus augta ir stiprėta 
kartu su pasodintais ąžuoliukais, 
kur "mažytės Lietuvos" vardas jau
čiamas ir suvokiamas. Ir todėl ne
gi šitoje vietoje galėtų kas nors 
nebesirūpinti lietuviškumu? Be to, 
tas savasis uždaras ir žavingos 
gamtos kampelis ir buvo tam reika
lui įsigytas, paruoštas ir labai 
mylėtas, kad padėtų bręsti lietu
viškų šeimų atžalėlėm. Jį prara
dus, vargu ar retėjančios gretos 
bejaustų norą stovyklauti? Jaunų
jų šeimų prieauglis, nebejausda
mas principinio lietuviškumo, pa
suktų į bet kokias stovyklavietes, 
bet kur į gamtą, nes pasirinkimas 
yra labai didelis.

Ir šią vasarą liepos 26 — rugpjū
čio 4 d. XXIII-čioji Romuvos sto
vykla laukia savojo jaunimo iš To
ronto, Hamiltono, Ročesterio ir 
kitų vietovių. Kad šį kartą supla
nuota tik dešimties dienų stovyk
la, kaltė tenka pasaulinei parodai 
Vankuveryje, į kurią ruošiasi vyk
ti mūsų tautinių šokių šokėjai ir 
šiaip nemažai jaunimo. Nei lėšos, 
nei laikas neleidžia dalyvauti vi
sur, o veiklieji kaip tik visur tie

likimo kelius, kryžkeles ir 1.1. 
Kai kurias dainas jis atliko su 
akordeono ir pianino palyda, 
vietomis talkino “Sutartinei”.

Naujasis ateivis pasirodė 
kaip malonaus tembro, lyriško 
atspalvio estradinis daininin
kas su aiškia tarena. Dalis jo 
koncerto dainų buvo dabarti
nės Lietuvos dainuojamoji 
poezija, sukurta žinomų ir ne
žinomų poetų. Kai kurios dai
nos yra jo paties sukurtos. 
Netrūko ir liaudinio pobūdžio 
dainų, kurios gerokai skyrėsi 
nuo dabartinių.

V. Povilonis, kilęs nuo Mari
jampolės (gimęs 1956 m.), yra 
baigęs Gruodžio muzikos mo
kyklą Kaune, dėstęs muziką vi
durinėje mokykloje, dalyvavęs 
ansambliuose. Marijampoliš- 
kis ansamblis (70 asmenų) bu
vo išsiųstas koncertuoti Ku- 
bon. Jų lėktuvas, grįždamas iš 
Kubos, nusileido Ganderio 
orauostyje, kur V. Povilonis 
rado galimybę pabėgti lais
vėn. Tą žodį jis pabrėžė ir po- 
koncertiniame savo padėkos 
žodyje savo tautiečiams už 
paramą. Bv.

stovyklauti
patys. Užtant 1987 m. 25-mečio su
kaktuvinė stovykla žada būti ir 
gausi, ir skirtinga, programon jun
giant ir 600 metų krikščionybės pa
minėjimą po atviru dangumi. Apie 
tai jau laikas giliau pagalvoti ir 
pradėti planuoti tos dvigubos su
kakties stovyklą.

Šiemetinei stovyklai vadovaus s. 
A. Baltakienė, komendantas ps. 
dr. A. Dailydė, programos vedė
jas v.s. kun. A. Saulaitis, SJ, admi
nistratorius s.v.v.sl. dr. G. Skrins- 
kas, ūkio vadovai A. Vasiliauskas 
ir St. Kuzmas, maitinimu rūpinsis 
M. Skrinskienė, N. Liačienė, R. 
Šileikienė, J. Neimanienė, Gied
rė Tyler; skaučių pastovyklėje — 
ps. R. Poškienė, D. Kalendraitė, 
A. Lėlytė; brolijos pastovyklėje 
— s. K. Batūra, ps. E. Grybas, s.v. 
v.si. J. Gedris, A. Kučas, A. Sap- 
lys, M. Bijūnas, G. Sendžikas, ps. 
V. Keturakis, v.vi. A. Stundžia.

Stovyklos organizatoriai prašo 
paskubėti su registracija, kuri 
atliekama per vienetų vadovus- 
ves. Pastarieji teikia ir smulkes
nę informaciją. Č.S. ' " ‘ *

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda

Apie Toronto “Karavaną" 
plačiai rašė dienraščiai “The 
Toronto Star” ir “The Toronto 
Sun”. Bendruose aprašymuose 
buvo paminėti tiktai keli pa
viljonai. Aplamai, “Karava
nas” ir šiemet susilaukė pla
taus visuomenės dėmesio. Lie
tuvių paviljono “Vilnius” lan
kymas Prisikėlimo salėse šie
met buvo apsunkintas College 
gatvės taisymo darbų — nega
lėjo privažiuoti autobusai. 
Dėl to “Vilnių” šiemet aplan
kė mažesnis skaičius kitatau
čių. Lietuvių paviljonas pasi
žymėjo ypač geru tautodailės 
skyriumi (žiūr. aprašymą 
9 psl.).

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ud.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

, Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph)
Norkus■

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor Street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

ALL THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD"
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Te I. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 .
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Nuotr. St. Dabkaus
Toronto tautybių savaitėje "Karavane” dalyvavo ir lietuviai su “Vilniaus” paviljonu Prisikėlimo parapijos salėse. 
Nuotraukoje A. VAITONIENĖ demonstruoja lietuviškų raštų audimą
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Advokatė

JOANA E. KURAS, u.. b.
at i dėt r ė sa\zo r ašt i m Q

3425 Dundas St. W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St . Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

“ Vilniaus” paviljonas Toronte
Nuo 1969 m. Toronto mieste 

birželio mėnesį organizuoja
mas viso miesto tarptautinis 
festivalis “Karavanas”. Kiek
viena tautinė grupė įrengia 
savo paviljonus, pavadintus 
jų norimo miesto vardais, nuo
savose patalpose. Paviljone 
per visą savaitę veikia to kraš
to paroda, atliekama meninė 
programa, paruošiami valgiai, 
gėrimai, teikiama informacija. 
Lankytojai atsineša “Karava
no” pasus, į kuriuos paviljone 
įspaudžiamos vizos. Įėjimui į 
visus paviljonus galioja vie
nas bendras mokestis. Lietu
vių paviljonas “Vilnius” buvo 
įrengtas Prisikėlimo parapi
jos salėse.

Prisikėlimo parapijos di
džiojoje salėje grakščiai šo
kančios “Gintaro” ansamblio 
poros devynis vakarus žavėjo 
prie stalų sėdinčius lankyto
jus. J. ir R. Karasiejų vadovau
jamos “Gintaro” ansamblio vi
sos grupės pamainomis atliko 
scenines programas. Tarpais 
Hal Elvis Conway (Lakavičius) 
su dainomis ir orkestras “Tzy- 
gany” įvairino programą.

“Vilniaus” paviljono paroda, 
kurią gražiai sutvarkė Lietu
vių tautodailės instituto To
ronto skyrius, sudomino gau
sius lankytojus. Įvairūs tau
tinių drabužių, gobelenų, juos
tų rodiniai traukė lankytojų 
dėmesį. Tautiniais drabužiais 
aprengtos lėlės vaizdavo Lie
tuvos moterų tautinius drabu
žius. A. Katelienės medžio dro
žiniai buvo priderinti prie ki
tų rodinių. Vienur buvo dažo
mi margučiai, kitur — A. Vek- 
terienė verpė linus su dar iš Lie
tuvos turimu rateliu, G. Balta
duonienė nėrinėjo šiaudinu
kus, A. Vaitonienė, LTI Toron
to skyriaus pirmininkė, pakai
tomis su A. Zanderiene audė 
kiklikus bei kitus tautinius 
drabužius, A. Škėmienė - rink
tines juostas. Jas pavadavo A. 
Kazanavičienė, I. Poškutė, L. 
Nakrošienė, B. Pilipaitienė ir 
kt. Ypač gyvai atrodė L. Nakro- 
šienės austi kilimėliai. Žiūro
vai domėjosi gražiu rankų dar
bu ir visais rodiniais.

Skanių lietuviškų valgių pa
ruošimui vadovavo Br. Greičiū- 
nienė. Ant stalų teko matyti 
bulvinių dešrų, virtinių (kal- 
dūnėlių). cepelinų, šaltibarš- 
čių ir bendrą lėkštę — visko po 
truputį. Atskiras stalas buvo 
su įvairiausiais pyragais, ku

riuos paruošė moterų draugi
jos, o pelną skyrė paviljono 
naudai. Pyragus paruošė ir 
klientus aptarnavo KLK mote
rų dr-jos Prisikėlimo ir Lietu
vos kankinių parapijų skyriai, 
evangelikų-liuteronų parapi
jos moterų dr-ja, skautininkių 
Ramovė, “Gintaro” tėvų k-tas, 
“Atžalyno” tėvų k-tas, Lietu
vių namų moterų būrelis ir 
KLB Toronto apylinkės talki
ninkės. Įvairių gėrimų barę 
tvarkė K. Budrevičius.

“Vilniaus” paviljono bur
mistro pareigas atliko Alvydas 
Saplys ir Linas Garbaliauskas. 
Paviljono karalaitė buvo Zita 
Gurklytė. Paviljono vadovas 
Kęstutis Raudys koordinavo vi
sų darbus ir suorganizavo bei 
padarė įvairius lietuviškus 
gamtos ir kunigaikščių pa
veikslus. Koridoriuose bei sa
lėse taip pat buvo kelių žymių 
lietuvių vaizdai su aprašymais. 
Paviljono lankytojai gaudavo 
informacinę sąlankę apie Lie
tuvą anglų kalba.

V. Matulaitis

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę i 

3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jone St. ). Toronto, Ont. M6S 2S4 

Telefonas (416) 7č>3-33č>2

“Lietuvis žurnalistas”
(Atkelta iš 7-to psl.) 

įmanoma ir minties surasti?! 
O laikraštis mielai laukiamas 
kiekvieno, gaudomas ir skaito
mas net ir tų, kurie pagaili 
dolerio jį prenumeruoti.

Šalia poetų, atkreipkime 
dėmesį į jaunuolį-lę, kurie 
žengia pirmuosius plunksnos 
žingsnius laikraštyje. Materia
line parama skatinkime jo no
rą tapti žurnalistu, studijuo
ti lietuvių kalifą, kad ir įsteig
toje lituanistikos katedroje. 
Šeštadieninės mokyklos žurna
listų neparengs. Gerai, kad 
jos išmoko jaunimą lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Lituanis
tikos katedra tam yra tinka
miausia, tačiau ar taip yra, 
pažiūrėkime ką kiti rašo. 1985 
m. gruodžio 7 d. “Drauge” prof. 
V. Kelertienė sako; “Va, lietu
viai, kur jūsų pinigai eina — 
kas jais naudojasi ir kiek lie
tuvių tautiniam sąmoningumui 
bei kultūrai tenka! Lituanis
tiką studijuojančių tarpe yra 
kelių rūšių. Vieni, kurie atei
na iš kitų skyrių, nelietuviai. 
Jiems studijos sekasi. Antra 
kategorija — nelietuviai, ku
rie nori mokytis kalbos, kad 
galėtų susikalbėti. Trečios 
kartos lietuviai, kurie ieško 
savo šaknų. Kai kurios studen
tės nori būti gailestingomis

seserimis ar senelių namų tar
nautojomis, nori mokėti lie
tuviškai . .Štai, tau univer
sitetinio lygio kursas! Ar gali
me laukti, kad ateityje litua
nistinė katedra parengs gerai 
lietuvių kalbą mokančių žur
nalistų?

Nepaliesti klausimai
Nė vienu straipsniu “Lie

tuvis žurnalistas” nepasisakė 
apie artėjantį Lietuvos krikš
to sukakties minėjimą, nors 
spaudoje šiuo reikalu vyksta 
gyvos diskusijos. Nepasisaky
ta nei dėl “Gimtojo krašto" 
dažnų puolimų išeivijos kultū
rininkų. Tačiau ne visi žurna
listai okup. Lietuvoje, reikia 
manyti, yra taip apie mus nu
siteikę. Gerai, kad nors A. Mer
kelis savo paskaitiniu straips
niu apie dr. Vincą Kudirką ci
tuoja ir šiandien mums aktua
lias “Tėvynės varpų” autoriaus 
mintis: “Šalin šėtone! Šalin 
rusicizmo dvasia. Kuriais tik 
pavidalais tu besiskverbtum į 
lietuvių tautą — tu neši jai 
pražūtį".

Vis dėlto Lietuvių žurnalis
tų sąjungos centro valdyba ir 
jos energinga pirmininkė, R. 
K. Vidžiūnienė, išleisdami 
12-jį “LŽ” numerį, glaudžiau 
sujungė pasaulio kontinentuo
se pasklidusius žurnalistus, 
iškėlė jų darbo sąlygas, užsi
mojimus ir rūpesčius.

Advokatas
PETRAS K. ŠIMO N Ė LIS

B.A. M.L.S. LL.B.

3425 Dundas St. W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 848-0234

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

624-6336 namų 624-2199

Deveniu kultūros fondo leidiniai
1 Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas). $35.00, JAV
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 1

St. Petersburg, FL 33733, USA.
m

X EKSKURSIJOS
[VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
1. Liepos 2-11 3. Rugpjūčio 20-29 5. Spalio 8-17
2. Liepos 16-30 4. Rugsėjo 3-17

Grupes liepos 16 ir rugsėjo 3 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus 
reikmenis už dolerius. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

X I M I SIS 
AH Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1 A6 

Registration No. 0009239

1
Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v. 

tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

• atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
• parduodu ir įrengiu namų Šildymo ir vėsinimo sistemas
• įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
• uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTORITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue .
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PET1TT

DRESHEIL”“
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p. 

Narys "Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA IDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 121
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TORONTO^
Anapilio žinios

— Klebonas kun. J. Staškus yra 
išvykęs kapelionauti vasaros sto
vykloje “Neringa” Vermonte. Grįš 
liepos 12 d.

— Pakrikštyta John ir Dianos 
(Pliūraitės) Granger dukrelė Alek- 
sa-Lindsay.

— Susituokė Algirdas Jasiūnas 
su Lynn E. Buckley. Rengiasi 
tuoktis: Algimantas Patašius su 
Laurie Didulka, Denis Govėdas 
su Vilija Juškevičiūte, Rūta Mont- 
vilaitė su Stephen A. Sedlak.

— Wasagoje Mišios sekmadie
niais, pradedant liepos 6, bus 
atnašaujamos 10 ir 11 v.r. Gero
jo Ganytojo misijos patalpose. 
Tel. (705) 429-2890.

— Kun. E. Putrimas, pusmetį 
kapelionavęs Vasario 16 gimna
zijoje V. Vokietijoje, vasarai at
vyko į Torontą ir jau darbuojasi 
vaikų stovyklose.

— Parapijai paaukojo: $1000 — 
E. Baltrušaitienė; $500 — Č. Ja
vas; $340 — V. Dumbliauskas; $100 
— J. Gipai; $50 — V. D. Paškai.

— Mišios liepos 6, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Laimutę Kuncai- 
tytę, 11 v.r — už Joną ir Oną Ali
šauskus; Wasagoje 10 v.r. — už a.a. 
Stasį Jonaitį, 11 v.r. — už a.a. Joną 
R. Simanavičių.

Vysk. A. M. Ambrozic, iki šiol 
buvęs Toronto arkivyskupo 
kardinolo G. E. Carterio pagal
bininku, kuriam buvo pavesta 
etninių parapijų ir centrinio 
Toronto miesto rajono sielova
da, Šv. Tėvo potvarkiu paskir
tas Toronto arkivyskupu koad
jutorių. Kai kardinolas Carte- 
ris pasitrauks iš arkivyskupo 
pareigų, jas perims arkiv. A. 
M. Ambrozic. Pastarojo įvedy- 
bos į naujas pareigas įvyko 
birželio 25 d. Šv. Mykolo ka
tedroje, dalyvaujant būriui 
vyskupų, daugybei kunigų ir 
pasauliečių, kitų konfesijų ir 
sinagogos atstovams. Lietu
viams atstovavo keletas ku
nigų.

Kun. Jonas Pilkauskas, iki 
šiol darbavęsis Toronto Šv. 
Kryžiaus parapijoje, kurioje 
klebonavo vysk. A. Ambrozic, 
paskirtas klebonu. Jis yra gi
męs Kanadoje, čia baigęs moks
lus. Visą laiką darbuojasi ka
nadiečių parapijose. Moka šiek 
tiek ir lietuviškai.

Pagerbdama mirusias savo 
bičiules — a.a. Eleną Vasi
liauskienę, a.a. Aleksandrą 
Balsienę, Janina Pacevičienė 
paaukojo “Tėviškės žiburiams” 
$30.

Atitaisymas. Lietuvos krikš
čionybės sukakties medalionų 
kainos ne visai tiksliai pažy
mėtos skelbimuose. Turi būti: 
paauksuotas medalionas — 
$35, po liepos 1 d. $40, pasidab
ruotas — $30, po liepos 1 d. — 
$35 JAV.

137 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir kitom 
progom. Skambinkite - JAUNIUS 
BAKEVIČIUS telefonu 766-1498 
Toronte.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Tel. (416) 533-8008.

IŠNUOMOJAMAS gražus kamba
rys ramiame name nerūkančiam 
vyrui, 75 Indian Grove, Toronte.

JIEŠKAU MOTERS pasaugoti 6 mė
nesių kūdikiui (ateinančios į mūsų 
namus arba savo namuose), prade
dant rugsėjo 2 d. Yonge ir Steels 
gatvių rajone. Skambinti telefonu 
731-5328 Toronte.

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai 
vakarais: tel. 535-3847 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ, 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694. 710 An
nette St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šventoji valanda ir Mi
šios — 7 v.v., išpažinčių klausoma 
rytą ir vakarą prieš Mišias. Ligo
niai ir seneliai lankomi namuose 
ir prieglaudose iš anksto susita
rus. Šį šeštadienį Gyvojo Rožinio 
Mišios ir maldos •— 11 v.r. Pensi
ninkų namuose “Vilnius” Mišios — 
5 v. p. p.

— Pakrikštyta Krystal-Teresa, 
Jono ir Aidos Rickų dukrelė.

— Vakarinės sekmadienio Mi
šios, pradedant liepos 6 d., bus 
laikomos 8.30 v. vakaro iki rug
pjūčio 31 d.

— Ateinančio sekmadienio biu
letenis bus paskutinis prieš va
saros atostogas.

— Relginio seminaro tęsinys ir 
religinių diskusijų vakaras bei 
maldos — liepos 16 d., 7.30 v.v., 
Prisikėlimo šventovėje.

— Stovyklavietės paruošimui 
reikalingi talkininkai. Skam
binti K. Šapočkinui 239-7562.

— Parapijai aukojo: Č. Javas 
$300, S. Barčaitis $200, N. Prei- 
bienė $200, Č. B. Joniai $150, A. 
G. Kuzmarskiai $110; $100 V. Lu
kai, J. M. Astrauskai, St. Šerga- 
lienė, P. Gaidelis; $80 — J. J. Yčai; 
$50 — M. Z. Romeikos; vyskupo 
fondui $150 — N. Preibienė; pran
ciškonų klierikų fondui $600 — P. 
Ūkelienė,$50 — V. Šlapkauskas.

— Mišios liepos 6, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Povilą Rudį 
ir jo šeimos mirusius, 9.20 v.r. — 
už a.a. Stanley Bardauską, 10.15 
v.r. — už Dervinių šeimos miru
sius, a.a. Oną ir Antaną Kybartus,'
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, 8.30 v.v. — už a.a. 
Karoliną Balaišienę.

VVasagos Gerojo Ganytojo 
misijos moterų būrelis paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $30.

A. a. Aleksandros Balsienės 
atminimui F. Kupčiūnienė 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A. a. Elenos Vasiliauskienės 
atminimui B. V. Butrimai pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$30.

A. a. Bernadetos Dumčiuvie- 
nės atminimui Stasė ir Vytau
tas Fledžinskai, Albertina Mi- 
lienė iš Santa Monica, CA, pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

“The Globe a. Mail” dienraš
tis 1986. VI. 27 paskelbė Reu- 
terio agentūros žinią iš Vil
niaus, kad sovietinė valdžia 
nutarė vykdyti Lietuvoje bran
duolinės energijos planus, ne
paisant didžiosios nelaimės 
Ukrainos Černobilyje. Vaka
riečių atstovybių žinovai ma
no, kad naujoji branduolinė 
jėgainė Ignalinoje turės tokius 
pat reaktorius kaip ir Černo
bilyje. Ignalinoje bus keturi 
reaktoriai 50% didesni už Čer- 
nobilio. Tai būsianti viena 
galingiausių elektros jėgainių 
Europoje.

KLF A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondo komisija pasky
rė $1,000 stipendiją Sofijai 
Žutautaitei iš Brazilijos, stu
dijuojančiai Čikagoje, ir $1,000 
stipendiją Liutaurui Kazakevi
čiui, studijuojančiam Liuveno 
universitete (Belgijoj), oku- 
puotoj Lietuvoj kovojusiam už 
jos laisvę.

“IŠLAISVINIMO TEOLOGI
JA”, naujausia prof. A. Macei
nos knyga, 119 psl., kišeninio 
formato, jau gaunama “Tėviš
kės žiburių” administracijoje 
(2185 Stavebank Rd., Missis
sau
ga, Ont. L5C 1T3, Canada) ir lie
tuviškos spaudos kioskuose. 
Kaina — 5 dol. (JAV-se — 5 dol. 
amerikietiški). Užsakantieji 
paštu prašomi pridėti vieną 
dolerį pašto išlaidoms.

Naujas leidinys
Kelis kartus sutrukdytoji 

išleisti knyga “The Chosen 
People” žydų klausimu anglų 
kalba jau atspausdinta. Toron
te ją galima Įsigyti parapijų 
kioskuose. Norintiems užsisa
kyti paštu, laišką reikia rašyti 
šiuo adresu: ALPHA - BOOK 
PUBLICATION, P. O. Box 157, 
Stn. “M”, Toronto, Ont. M6S 4T3, 
Canada.

Knygos kaina Kanadoje ir 
Amerikoje — 13 dol. Užsisakan
tiems paštu, reikia pridėti vie
ną dolerį persiuntimo išlai
doms. Nors leidėjai įlindo į sko
lą, bet knyga palyginti įkainota 
pigiai, nes nei autorius, nei lei
dėjai už savo darbą neima nė 
cento. Jei susidarys šiokia tokia 
suma pinigų, tai leidėjai ją pa
naudos kitai vertingai knygai 
išleisti. Gili padėka visiems rė
mėjams. Leidėjai

Tel. 537-1442
Pranešame savo gerbiamiems klientams, kad šiuo metu mūsų į 
parduotuvėje vyksta didelis galutinis 

baldų išpardavimas^ 
Kviečiame apsilankyti, apžiūrėti ir įsigyti baldų, labai 
nupigintomis kainomis.

Lietuviu pamaldos Kanados 
kankinių šventovėje Midlande 
— rugpjūčio 3, . sekmadienį, 
2.30 v.p.p. Autobusas su maldi
ninkais išvažiuos nuo Prisikė
limo šventovės 11.30 v.r., iš 
Midlando — apie 5 v.p.p. Regis
truotis abiejų parapijų rašti
nėse.

Tryliktasis lituanistikos se
minaras bus 1986 m. rugpjūčio 
3-17 d. Akron, Ohio, vietovėje. 
Jis skiriamas vidurinį mokslą 
baigusiem, kurie kalba, rašo ir 
skaito lietuviškai. Ypač skati
nami dalyvauti jaunosios kar
tos lituanistinių mokyklų mo
kytojai bei universitetų stu
dentai. Lituanistinio seminaro 
programa skirstoma į tris pa
grindines sritis: lietuvių kal
bos, literatūros ir visuomeni
nių mokslų. Kanados lietuvių 
fondo dėka KLB švietimo ko
misija galės užmokėti semina
ro mokestį Kanados lietu
viams, dalyvaujantiems tame 
seminare (mokestis — per 
$450). Norintieji vykti į litua
nistikos seminarą prašomi 
kreiptis: V. Bireta, 199 Sylvan 
Ave., Scarborough, Ont. MIE 
1A4. Telefonas 261-4312. .

KLB švietimo komisija

Intensyvus anglų kalbos 
kursas suaugusiems bus dės
tomas š. m. liepos ir rugpjū
čio mėnesiais du kartus per 
savaitę Toronto Lietuvių na
muose, 6-8 v.v. arba 7-9 v.v. 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais (arba antradieniais ir 
penktadieniais). Registruotis 
pas dr. G. Bijūnienę telefonu 
621-1638 8-10 v. vakaro. Bus 
priimama nuo 6 iki 10 stu
dentų.

P. L. P. XVIII Lietuvos ka
ro mokyklos karininkų laida 
minės savo 50 metų karo mo
kyklos baigimo sukaktį š. m. 
rugsėjo 13-14 d.d. Toronte. 
Suinteresuoti tos laidos kari
ninkai prašomi kreiptis į Br. 
Ščepanavičių (6540 Falconer 
Dr. Apt. 126, Mississauga, Ont. 
L5N IMI). Tel. (416) 858-9510.

“Canadian Spectrum” yra 
naujas etninis vienetas, kuris 
rūpinasi etninėmis programo
mis televizijoje ir radijuje. 
Tasai vienetas naudojasi 
CHIN radiju ir kabeline tele
vizija “MacLean Hunter 
Cable”. Pastaruoju metu šis 
vienetas, plėsdamas savo veik
lą, rengia televizinę progra
mą Mississaugoje per 10 kana
lą. Bendradarbiaudamas su 
daugiakultūre Peel taryba, 
minėtasis vienetas yra supla
navęs kalendorinio pobūdžio 
programą, kurioje bus rodo
mos tautinių grupių šventės 
bei renginiai. Be to, ruošia
ma dokumentinė drama apie 
naujųjų kanadiečių gyveni
mą “A Quest to be Canadian”. 
Ši programa numatoma trans
liuoti ateinantį rudenį. Iki 
šiol “Canadian Spectrum” ne
turi savo ženklo (logo) ir šū
kio, išreiškiančio jo esmę. 
Dailininkai kviečiami siųsti 
savo projektus iki š. m. rug
pjūčio 15 d. šiuo adresu: Peel 
Multicultural Council, 15-B 
Dundas St. W., Mississauga, 
Ont. L5B 1H2. Priimtasis pro
jektas bus premijuojamas.

Ontario parlamento narys 
Yuri Shymko, atstovaujantis 
High Park-Swansea apylinkei, 
padarė pareiškimą parlamen
to posėdyje, kuriame kritika
vo kultūros ir pilietiškumo 
ministerijos elgesį su daugia
kultūre taryba. Esą dabartinė 
ministerė menkinanti minėtos 
tarybos veiklą, mažinanti jos 
biudžetą, per daug lėšų ski
rianti botanikos sodui ir On
tario prancūzams. Prancūzų 
tarybai, atstovaujančiai 5.5% 
Ontario gyventojų, esą paskir
ta š. m. $443,000 ir $500,000 
prancūzų kalbos mokymui; 
daugiakultūrei Ontario tary
bai, atstovaujančiai 39.7% gy
ventojų, paskirta tiktai 
$252,000.

PADĖKA

Reiškiu gilią padėką savo šeimos ir giminių 
vardu visiems, kurie dalinosi skausmu su mumis, 
palydint žmoną JANINĄ paskutinėje šios žemės 
kelionėje.

Duliūnų šeima 
ir giminės

AfA 
POVILUI BUTKIUI

Kalifornijoje mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliui VLADUI, 
žmonai BIRUTEI ir jų šeimoms -

A. ir S. Ciplijauskai
V. ir L. Matulevičiai

Mylimam broliui
AfA 

POVILUI BUTKIUI
mirus Los Angeles mieste,

VLADĄ ir GRAŽINĄ BUTKIUS, jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Dana ir Algis Zakarevičiai

AfA 
EMAI JAVIENEI 

mirus,

jos vyrą ČESLOVĄ, dukterį VIDĄ su šeima ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Jane ir Stasys Paketurai
West Lome, Ont.

AfA 
PETRONĖLEI GRAJAUSKIENEI 

mirus,
dukras - ANTANINĄ, ALBINĄ, seselę TERESINĄ, 
sūnus - BRONIŲ, ALGį ir jų šeimas, brolį VLADĄ 
ČĖSNĄ ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Angelė ir Kazimieras Bungardos 
Genutė ir Vytas Agurkiai

Mielai mamytei ir močiutei

AfA
ELENAI CHINIENEI

mirus Sault Ste. Marie, Ont.,
dukrą ELEONORĄ SKARDIENĘ, žentą JURGĮ, 
vaikaitį JURGĮ, jn., su žmona ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

K. K. Slyžiai ir šeima

AfA
ELENAI VASILIAUSKIENEI

Čikagoje mirus,

jos vyrą VINCĄ, dukrą ir sūnus su šeimomis giliai 

užjaučiame bei kartu liūdime -

jurbarkiečiai Stasė ir Antanas 
Šukaičiai

Hamilton, Ont.

MONTREAL^
Prancūzų žurnalas “Chatelaine” 

1986 m. birželio laidoje išspaus
dino rašinį apie Alain Stankę- 
Stankevičių, turintį savo leidyk
lą Montreaiyje ir plačiai besireiš
kiantį kultūriniame Kvebeko 
provincijos gyvenime. Rašinys 
pikantiškas ir užvardintas intri
guojančiai: “Ideali moteris jo 
akimis...” Jame primenama 
Stankės vaikystė Lietuvoje, kur 
augo tarp moterų. Pasak rašinio, 
A. Stankė pareiškęs: “Moteris aš 
visuomet laikiau lygiomis, kar
tais net pranašesnėmis. Jos turi 
jautrumo savybę, kurios trūksta

vyrams”. Jo jieškojimas idealios 
moters nebuvęs sėkmingas — su 
pirmąja žmona išsiskyrė po 14 
metų, o antros sau tinkamos dar 
neradęs. “Mano ištuoka (divor- 
sas) buvo ir kryžius, ir vėliava! 
Nagasaki ir Hirošima drauge!” 
Rašinys baigiamas žurnalo pa
reiškimu: “Kai puodas yra per 
daug įkaitęs ir kunkuliuoja, idea
lios moters vaidmuo — sumažinti 
ugnį, žinoma, jiegu ji to nori. Mat 
feminizmo dėka modernios moters 
laikysena, anot A. Stankės, gali 
būti taip išreikšta: “Kada noriu, 
kada galiu ir kur noriu!" Kor.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 39O7A Rosemont Blvd, ir 

Šv. Kazimiero parapijoje

KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Sekmadieniais

1475 OeSeve
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00
10.30-12.30

3907A Rosemont šv. Kazimiero par.

4.00-8.00
2.00-6.00

10.30-12.30

Atliekame visus bankinius patarnavimus

Aktyvas - virš $17,000,000. rezervas - $600,000
Dabartinių palūkanų informacija “LITE”

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTos ir radijo žinios 
nesulaikomai skleidžia informacijas įvairiuose kraštuose apie 
Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas centas artina 
Lietuvai laisvės aušrą. Aukas ar palikimus siųskime:

Tautos fondo Toronto apylinkės atstovybė
(Lithuanian National Foundation Ine.)
53 Armadale Ave., Toronto, Ont. M6S 3W9

veikia kasdien nuo 8 v.r. iki 8 v.v.

S 
didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje, k 
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite! x

2632 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA
Tel. (312) 476-9026

Savininkai - Marius ir Emilija Kiela

Rengiatės l Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės ( “HOUSG O f 220”. Jame rašite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų 1110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)----- 461 -2602


