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Pareigūnų banditizmas
Diktatūrinėje sovietų santvarkoje, pasižyminčioje 

savo kietumu, prievartiniu vienos partijos siautėjimu, 
tam tikrais laikotarpiais švysteli stebinančios prošvais
tės, savotiškas žmoniškumo pavasaris. Kadaise visi ste
bėjomės Čekoslovakijos Dubčeko iškilimu bei jo užmoju 
parodyti žmoniškąjį komunizmo veidą. Atrodė, kad tai 
naujas proveržis, žadantis laisvės pavasarį visai Sovie- 
tijai. Deja, tas pavasarinis dvelktelėjimas buvo labai 
trumpas - brutali jėga gana greitai jį sunaikino. Šiuo me
tu visas pasaulis įdėmiai seka gorbačiovinį pavasarį. Vie
ni mano, kad tai naujos epochos pradžia, kad įsitvirtina 
žmoniškasis komunizmo veidas pačiame sovietinės dik
tatūros centre Maskvoje, kiti spėlioja, kad tai laikinio 
pobūdžio reiškinys, priešingas sistemos esmei ir todėl 
trumpalaikis. Kaip ten bebūtų, faktas lieka faktu, kad 
tos sistemos pavergtoje Lietuvoje šiuo metu vyksta da
lykai, kurie buvo absoliučiai negalimi prieš keliolika 
metų. Vienas jų - “Juodojo kaspino” demonstracija Vil
niuje 1987 metų rugpjūčio 23 dieną, kurioje dalyvavo 
apie 500 asmenų. Ji nebuvo brutalia jėga išsklaidyta. 
Milicija dalyvavo, fotografavo, bet jėgos nepavartojo. 
Tik sovietinė spauda nepagailėjo rykščių demonstraci
jos rengėjams.

OFICIALI sovietinės valdžios ranka šiuo atveju 
nesiautė Vilniaus gatvėmis, parodydama netikė
tą tolerantiškumą. Deja, tas jos tolerantiškumas 
greitai dingo, ir saugumiečiai pasirinko slapto banditiz

mo kelią - suėmė vieną iš demonstracijos dalyvių, būtent 
Robertą Grigą, nuvežė į Gudijos miškus, iškasė duobę ir 
grasino sušaudymu. Grasinimo neįvykdė - po keliolikos 
tampymo bei vežiojimo valandų suimtąjį paleido. Tai 
buvo grobikiškas elgesys, praktikuojamas teroristų. To 
paties sovietinio Saugumo pareigūnai panašiai pasielgė 
su Nijole Sadūnaite — pagrobę ją vežiojo keliolika valan
dų, tardydami ir grasindami sušaudymu. Buvo pagrobtas 
ir kunigas Rokas Puzonas, nuvežtas į Gudijos miškus ir 
ten paleistas. Kad tai sovietinių saugumiečių darbas, 
netenka abejoti, nes Nijolė Sadūnaitė du jų atpažino. 
Be to, visa laikysena bei taktika juos išduoda. Juk tai 
toks pat banditizmas, kurio prieš kiek laiko griebėsi len
kų saugumiečiai, nužudę kunigą Popieliušką. Lenkijos 
valdžia, kad ir sovietinė, viso krašto visuomenės spau
džiama, suimdino nusikaltėlius, iškėlė teisminę bylą ir 
juos nubaudė. Ar sovietinė valdžia išdrįs suimti bei nu
bausti savo saugumiečius, padariusius teroristinį nu
sikaltimą okupuotoje Lietuvoje?

TIKĖTIS tokios iniciatyvos iš sovietinės valdžios nė
ra pagrindo net ir gorbačiovinio dvelktelėjimo lai
kotarpyje. Sovietinė KGB institucija yra įsteigta 
brutalios jėgos tarnybai. Ko ji negali atlikti oficialiu ke

liu, griebiasi neoficialaus, slapto būdo, kad žūt būt pa
siektų savo tikslą. Juk ne kartą “LKB kronikoje” esame 
skaitę atvejus, kuriuose saugumiečiai arba jų agentai, iš
kvietę kunigą neva pas ligonį, surišo virvėmis ir išmetė 
iš automobilio pelkėn. Taip pat yra žinoma visa eilė at
vejų, kur saugumiečiai yra pasielgę banditiškai (pvz. kun. 
Zdebskio atveju). Tai brutalios tarnybos žmonės, kurie, 
kaip ir pati jų institucija, nesikeičia nei Chruščiovo, nei 
Brežnevo, nei Gorbačiovo saulei šildant. Jeigu sovieti
nė santvarka iš tikro linksta į humanizmo pusę, tai visų 
pirma ji turėtų panaikinti KGB instituciją, kuri yra išsi
gimusi ir pasinešusi banditizmo linkme. Tai turbūt kiek
vieno diktatūrinio režimo gėdingoji pusė. Pietų Ame
rikoje garsėjo savo banditizmu dešiniųjų komandos, So- 
vietijoje tą patį daro kairiųjų panaši institucija. Kai ku
rie Pietų Amerikos kraštai, kentėję nuo minėtų koman
dų, grįžta į normalų, demokratinį gyvenimą. Kada gi ta 
linkme pasuks Sovietija, sukaustyta diktatūrinės, bruta
lios sistemos?

Pasaulio įvykiai
PRAĖJUSIA SAVAITĘ] SOVIETU SĄJUNGA PAGALIAU LEIDO 
du kartus atidėtą istorinį R. Vokietijos kompartijos vado E. Ho- 
neckerio apsilankymą V. Vokietijoje. Ypatingo abiejų Vokietijų 
suartėjimo iš šio keturias dienas trukusio vizito nebuvo galima 
tikėtis, nes tokiai minčiai nepritartų Maskva, o pats E. Honecke- 
ris, augęs komunistinėje šeimoje ir jau 1935 m. A. Hitlerio užda
rytas kalėjime, yra Maskvai ištikimas komunistas. Vykdydamas 
Maskvos įsakymą, jis 1961 m. pastatė Berlyną padalinusią sie
ną, kurią dabar oficialiame susitikime pasmerkė V. Vokietijos 
kancleris H. Kohlis, reikalavęs sustabdyti šaudymą į vokiečius, 
iš R. Vokietijos bėgančius V. Vokietijon. Komunistas E. Honecke- 
ris negali nugriauti Maskvos suplanuotos sienos, bet jis paža
dėjo bent laikinai sustabdyti *

KANADOS ĮVYKIAI

Triuškinanti liberalų pergalė
Ontario parlamento rinki

muose triuškinančios perga
lės susilaukė premjero D. Pe
tersono liberalų banga, nu
šlavusi visą provinciją. Pas
kutinį kartą Ontario parla
mento rinkimus liberalai buvo 
laimėję 1937 m. spalio 6 d. su 
anuometiniu savo vadu M. 
Hepburnu. Dabar vėl po 50 
metų trukusios pertraukos su 
daugumos vyriausybe grįžo li
beralų premjeras D. Peter
sonas, pro triumfo vartus at
žygiavęs 95 liberalų atstovų 
būryje. Mažesnį aštuonioli
kos atstovų būrelį atsivedė 
NDP socialistų vadas B. Rae, 
o dar mažesnis šešiolikos kon
servatorių būrelis parlamen- 
tan atėjo be savo vado L. Gross- 
mano. Pastarasis saugioje savo 
šeimos rinkiminėje apylinkėje 
Toronte didžiule 3.684 balsų 
dauguma pralaimėjo liberalui 
R. Kanteriui, Toronto miesto 
tarybos nariui. Toje apylin
kėje abu Grossmanai — tėvas 
ir sūnus užtikrintai laimėdavo 
rinkimus nuo 1955 m. Šį kartą 
konservatoriai neteko 34 par

lamento atstovų. Tad nenuos
tabu, kad L. Grossmanas jau 
paskelbė pasitraukimą iš va
do pareigų, kai jį pakeis kitas 
asmuo. Premjero D. Petersono 
triumfuojantys liberalai savo 
atstovų skaičių parlamente pa
didino 44.

B. Rae vadovaujami socia
listai džiaugiasi su devynio
lika atstovų tapę pagrindine 
opozicine partija Ontario par
lamente. Tas džiaugsmas betgi 
yra reklaminis, nes iš tikrųjų 
Ontario socialistai taip pat 
susilaukė skaudaus smūgio: 
rinkimuose jie ne tik nepa
didino savo atstovų skaičiaus 
parlamente, bet ir neteko ke
turių turėtų. Subraškėjo ir pa
ties vado B. Rae kėdė, kai jis 
vos tik nepralaimėjo rinkimų 
liberalui A. Tonks, kuris yra 
Yorko burmistras. Įtemptas 
varžybas vos 240 balsų dau
guma laimėjo Bob Rae. Visi 
rinkimų rezultatai dar nėra 
galutiniai. Ginčytinose apylin
kėse teks perskaičiuoti balsus. 
Tas perskaičiavimas gali suma- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Rezistencinio sąjūdžio Lietuvių fronto bičiulių stovykloje Dainavoje buvo surengtas originalus Lietuvos krikš
čionybės sukakties minėjimas 1987 m. vasarą. Mistiškoje nuotaikoje prie žvakių, išrikiuotų Gedimino stulpų pa
vidalu, atitinkamais posmais buvo prisimintas reikšmingas Lietuvos gyvenimo įvykis Nuotr. V. Maželio

Baltijos valstybės tarp kūjo ir pjautuvo II
Didžiausio Kanados dienraščio reportažas apie dabartinę būklę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

“The Toronto Star” 1987. VIII.- 
30 visą puslapį paskyrė Balti
jos valstybėms, kurias aplan
kė jo korespondentas Maskvo
je Stephen Handelman. Tame 
reportaže jis rašo daugiausia 
apie naują kultūrinį klimatą 
Baltijos kraštuose.

Pokalbis su kunigais
Savo reportažą jis pradeda 

pokalbiu su kun. Antanu Diliu 
Vilniuje, buvusiu kaliniu, ku
ris grįžęs į Lietuvą po 7 metų 
radęs naują gyvenimą. Pasak jo, 
tikinčiųjų santykiai su valdan
čia kompartija tebėra įtemp
ti, tačiau pagerėję. Atsiran
dančios problemos sprendžia
mos dialogu. Apie 80% Lietu
vos katalikų esą dalyvauja sek
madienių pamaldose. Iš Vil
niuje esančių 30 šventovių 
veikia 11. Sovietiniai parei
gūnai tvirtina, kad tokio dide
lio skaičiaus šventovių išlai
kymas esąs neekonomiškas.

Reportažo autorius mini, 
kad viena ortodoksų švento
vė Vilniuje paversta ateiz
mo muziejumi (tai klaida, tu
rėtų būti katalikų Šv. Kazi
miero šventovė, Red.). Didžiu
lė Rygos katedra esanti pavers
ta planetariumu ir teatru.

Lietuvos katalikai, pasak 
kun. A. Dilio, kovodami už sa
vo teises kartais laimi, kaip 
pvz. Klaipėdoje atgavo kadai
se nusavintą šventovę (kol kas 
tik pažadą tai padaryti dvejų 
metų laikotarpyje, Red.). Bir
želio mėnesį Vilniuje buvu
sios iki šiol didžiausios iškil
mės Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties proga. Šv. 
Tėvas norėjęs jose dalyvauti, 
bet negavęs Maskvos leidimo, 
nes Vatikanas atsisako pripa
žinti Lietuvos aneksiją. Šv. Tė
vas daug keliauja ir kada nors 
atvyks ir Lietuvon - pareiškęs 
kun. A. Dilys.

Viviana Raudsep, viena iš še
šių liuteronių kunigių Estijo
je, papasakojo korespondentui 
apie savo bendruomenę, kuri 
yra auganti ir susilaukianti 
vis daugiau jaunimo.

Rygoje veikianti mažytė Pe- 
tavas žydų sinagoga turi 2000 
narių. Jos rabinas Geršen-Gu- 
revič pareiškęs, jog nacių lai
kais ši sinagoga buvo paversta 

tvartu, o Stalino laikais buvo 
daužomi langai. Lietuvoje na
cių laikais buvę nužudyta 90.- 
000 žydų.

Naujoji karta
Remdamasis pokalbiais su 

sovietiniais pareigūnais ir ki
tais asmenimis, kanadietis 
korespondentas S. Handelma- 
nas susidarė nuomonę, kad da
bar Baltijos valstybėse vyks
ta kultūrinio klimato pasikei
timas. “Naujoji karta bijo ati
trūkti nuo savo tėvų tradici
jos bei papročių” - pareiškė 
20 metų filologijos studentė 
Gražina Miknevičiūtė Vilniaus 
universitete. Dėl to ji su sa
vo draugais bei draugėm kiek
vieną vasarą lanko kaimus, 
rinkdami liaudies dainas. Sė
dėdama po medžiu ant suoliu
ko viduramžinio universite
to kieme, ji su drauge padai
navo keletą lietuviškų liaudies 
dainų.

Kultūrinės nuotaikos
Baltiečių pasididžiavimas sa

vo kalbomis bei kultūra yra 
atkreipęs dėmesį visos Sov. 
Sąjungos. Būdamos arčiausia 
Vakarų, Baltijos valstybės stip
riau jaučia jų įtaką. Pvz. Esti
joje reikšmingą vaidmenį at
lieka Suomijos televizija, ku
rios programos matomos Esti
joje.

Kontroversinis filmas “Leng
va būti jaunam” buvęs paruoš
tas Latvijoje. Jame atvirai ke
liamos jaunimo problemos — 
narkotikai, laikysena Afga
nistano atžvilgiu ir pan.

“Minėtos televizijos progra
mos ir mūsų kaimynystė su Va
karais padarė mūsų visuome
nę daugiau reikalaujančią, 
ir todėl mes negalime jai me
luoti” - pareiškė laikraščio 
redaktorius Ilmar Raitus Esti
joje.

Panaši nuotaika esanti ir 
Lietuvoje - ir ten vyksta kul
tūrinis atgimimas. Kultūrinio 
žurnalo redaktorius Vilhel
mas Chadzevičius (vyr. “Kul
tūros barų” redaktorius, Red.) 
pareiškė: “Manau, kad neilgai 
trukus pradėsime žiūrėti, kaip 
dėstoma Lietuvos istorija mū
sų mokyklose. Jau pradėjome 
atidaryti savo archyvus bei do

kumentus ir atnaujinti pažini
mą savosios istorijos, neišski
riant nė viduramžinės”.

Senovės vertinimas
Netoli Chadzevičiaus įstai

gos matyti plataus masto re
konstrukcijos projektas Vil
niaus senamiestyje. Atnauji
namos aikštės, šventovės, isto
riniai pastatai, susiję su Na
poleono žygiu Rusijon.

Toks pat vaizdas ir Taline
- atnaujinami seni pastatai. 
Architektas Hain Toss pareiš
kė: “Po karo esame padarę 
daug klaidų ir leidome nu
griauti daug senų pastatų. Da
bar mūsų tikslas - vėl padary
ti šį rajoną estų kultūros cent
ru”. Kartais dėl to architek
tui tenka susikirsti su miesto 
vadovybe, kuriai rūpi nugalė
ti gyvenamų patalpų trūkumą. 
Tačiau miesto gyventojų pa
rama architekto planams pri
verčia miesto pareigūnus nusi
leisti.

Visa tai esą surišta su seno
vės atgaivinimu bei tautiniais 
jausmais. “Daugeliu atvejų tai 
kėlė antirusiškas nuotaikas. 
Dabar, kai tik iškyla problema 
tarp latvių ir rusų, nebepuo- 
lame į savitarpio neapykantą
- tai padarome dalimi kultūri
nio dialogo” - pareiškė Rygos 
žurnalistas ir žurnalistų są
jungos pareigūnas Hermanis 
Voldemars.

Dar tolimas kelias
Iki tikro dialogo esąs dar 

tolimas kelias, nes Baltijos 
kraštų žmonės nori realios kul
tūrinės autonomijos. Vis dėlto 
visose respublikose vietiniai 
partijos vadovai skatinami to
lerantiškiau žiūrėti į kultūri
nio nacionalizmo apraiškas. 
Naujasis Latvijos partijos va
das Boris Puvo laikomas pa
žangiu kultūrinėje srityje. Jis 
yra buvęs vietinio KGB virši
ninku ir esąs stiprus Gorbačio
vo rėmėjas.

Ar naujo kultūrinio klima
to padvelkimas yra pastovus 
reiškinys, pasak koresponden
to, parodys valdančiųjų laiky
sena tikinčiųjų bendrijų at
žvilgiu. Ateistinė valstybės po
litika yra didelė rakštis isto
rinei baltiečių sąmonei. M. 

šaudymą į bėglius iš R. Vokie
tijos. Esą mirtinais šūviais bus 
stengiamasi sustabdyti tik R. 
Vokietijos kariuomenės dezer
tyrus. V. Vokietija 1972 m. R. 
Vokietiją pripažino atskira 
valstybe, bet ją ir toliau lai
ko dalimi tos pačios vokiečių 
tautos. Bet kokias abiejų Vo
kietijų sujungimo mintis at
metė E. Honeckerio pareiški
mas, kad jis nepritaria saldiem 
sapnam prie židinio, tik gyve
nimo realybei, kuri pripažįsta 
dvi nepklausomas Vokietijas. 
Įtampą tarp kanclerio H. Koh- 
lio ir kompartijos vado E. Ho
neckerio užbaigė taikli V. Vo
kietijos prez. R. von Weizsaec- 
kerio pastaba: “Abiejų Vokie
tijų gyventojai priklauso tai 
pačiai tautai, kuri neprasidė
jo su Bismarcku ir nepasibai
gė su Hitleriu ...”

Televizijos jungtis
Kompartijos vadas E. Ho- 

neckeris apsilankė Saarlando 
kaimelyje Wiebelskirchene, kur 
jį šeimos name sutiko ir pavai
šino jauniausoji sesuo. Ten jis 
rado ir jaunystės dienų bičiu
lių. Dvi valandas trukusią 
bendrą E. Honeckerio vieš
nagės laidą transliavo abie
jų Vokietijų televizijos stotys. 
Kancleris H. Kohlis priėmė ofi
cialų kvietimą apsilankyti R. 
Vokietijoje. Santykių pagerė
jimas pastebimas varžtų suma
žinime. Pradžioje leidimus ap
silankyti V. Vokietijoje komu
nistinis R. Vokietijos režimas 
duodavo tik pensininkams. 
Prieš penkerius metus jie bu
vo duoti 50.000 kitų vokiečių, 
o šiemet apsilankyti V. Vokie
tijoje, atrodo, bus leista mili
jonui vokiečių. H. Kohlio ir E. 
Honeckerio susitikime buvo 
paliesti ir keitimosi spauda 
reikalai.

Antroji viešnagė
Savo antrąjį apsilankymą 

JA Valstybėse popiežius Jo- 
nas-Paulius H pradėjo Flori
da, kur jį rugsėjo 10 d. tarptau
tiniame Miamio orauostyje su
tiko prez. R. Reaganas ir dido
ka 1.500 amerikiečių minia. Į 
viešnagės planus yra įtrauk
tas Jono-Pauliaus II apsilan
kymas devyniuose JAV mies
tuose. Kelionę jis užbaigs su
sitikimu su Kanados eskimais 
ir indėnais rugsėjo 20 d. Šiau- 
rės-Vakarų teritorijos Fort 
Simpson vietovėje. Dėl blogo 
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oro jis ten negalėjo atvykti ofi
cialaus vizito Kanadai metu. 
Miamyje popiežiaus Jono-Pau
liaus H laukė audra ir žydų 
atstovai, vis dar negalintys 
užmiršti Austrijos prez. K. 
Waldheimo oficialaus priėmi
mo Vatikane. Užėjusi audra su 
perkūnija nutraukė Šv. Tėvo 
ketvirčiui milijono maldinin
kų laikytas Mišias Tamiamio 
parke. Buvo nuogąstaujama, 
kad į altorių, apsuptą televi
zijai skirtais bokšteliais, ga
li trenkti žaibas.

Pirmos problemos
Susitikime su dviem šim

tais JAV žydų vadų popiežius 
Jonas-Paulius II vengė pokal
bio apie Austrijos prez. K. Wald
heimo priėmimą Vatikane, jau 
anksčiau pareiškęs, kad jis ne
gali nepriimti žmogaus, kurį 
austrai išsirinko prezidentu. 
Susitikime su žydais Jonas- 
Paulius II gynė jų dažnai kri
tikuojamą popiežių Pijų XII, 
oficialiai nepasmerkusį nacių 
vykdomo žydų žudymo. Kriti
kams jis priminė, kad Pijus 
XII skaudžiai pergyveno žydus 
užgriuvusias kančias ir jiems 
stengėsi padėti visais galimais 
būdais. Esą šiuo reikalu isto
rija atskleidžia vis daugiau 
faktų. Pijus XII nacių svasti
ką yra pavadinęs Kristaus kry
žiaus priešu. Žydams jau se
niai rūpi oficialus Vatikano 
pripažinimas Izraelio valsty
bei. Jonas-Paulius II pakar
tojo ankstesnę savo mintį, kad 
žydai, kaip ir bet kuri kita tau
ta, turi teisę į savo tėvų žemę, 
bet tokią teisę turi ir palesti
niečiai, kurių didelė dalis da
bar yra pabėgėliai, netekę gim
tosios pastogės. Antrosios vieš
nagės metu Šv. Tėvo demokra
tinėje Amerikoje laukia dau
giau protesto balsų. Atsaky
damas į homoseksualų skun
dą, kad jiems nėra vietos Ka
talikų Bndrijoje, Jonas-Pau
lius II teigė, kad jiems su ki
tais kenčiančiaisiais priklau
so Katalikų Bendrijos širdis. 
Jis betgi ragino amerikiečius 
saugoti tradicines vertybes, 
vengti klaidingai supranta
mos laisvės. Esą būtų trage
dija, jeigu laisvę garbinantys 
amerikiečiai prarastų tikrąją 
šio žodžio sampratą. Gausėjan
tiems kritikams šv. Tėvas pri
minė, kad kritikos pirmasis su
silaukė Jėzus Kristus.
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Iš "Juodojo kaspino” demonstracijos Vilniuje 1987 m. rugpjūčio 23 d. Dešinėje - pagrindinė kalbėtoja NIJOLE 
SADŪNAITĖ. Ši nuotrauka buvo atspausdinta sovietinėje "Tiesoje” 1987.VIII.25 drauge su straipsniu, smerkian
čiu bei niekinančiu demonstraciją. Užsienio korespondentų žiniomis, dalyvavo 500 asmenų

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

mirus,
jo motiną VANDĄ STANKIENĘ - Anapilio moterų 
būrelio narę ir visą šeimą giliai užjaučiame bei kartu 
liūdime -

Anapilio moterų būrelis

Išstoti Lietuvai iš Sovietų Sąjungos
Politinio kalinio laiškas, besiremiantis sovietine konstitucija, taikos ir tautų sugyvenimo rūpesčiu. 

Šis laiškas paskelbtas “LKB kronikos” 73-čiame numeryje

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną JUDY, mamytę VANDĄ, sesutę VIDĄ ir 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime - 

E. R. Konteniai A. F. Pietrantonio
N. H. Otto A. Z. Stanaičiai

I. J. Jokubynai

Vienos arkivyskupijos savait
raštis “Wiener Kirchenzeitung” 
Austrijoje atspausdino tarptau
tinės Krikščionių solidarumo 
organizacijos atvirų laiškų TSRS 
generaliniam konsului Salzbur- 
ge. Laiško autoriai apgailestau
ja, kad nei Austrijos, nei kitų 
užsienio kraštų katalikų dele
gacijom nebuvo leista dalyvau
ti Lietuvos krikšto sukakties 
iškilmėse Vilniuje 1987 m. bir
želio 28 d. Iškilmingame sukak
ties minėjime nebuvo leista da
lyvauti net Salzburgo krašto at
stovam, nors, kaip žinoma, Salz
burgo kraštas ir Lietuva yra už
mezgę draugystės ryšius. Toks 
Lietuvos izoliavimas nuo pasau
lio yra sovietinio Saugumo KGB 
politikos dalis, - pažymi Krikš
čionių solidarumo internaciona
las. Panašiai nuo pasaulio bu
vo izoliuota Lietuvos K. Bendri
ja ir prieš trejus metus, iškil
mingai minint Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero mirties sukaktį. 
Panašiai izoliuota buvo ir Latvi
ja, kai ji praėjusiais metais mi
nėjo savo krikšto 800 m. sukaktį. 
Toks planingas valstybės kiši
masis į tikinčiųjų vidaus gyve
nimų ir jų izoliavimas nuo pa
saulio yra priešingas K. Bend
rijos nuo valstybės atskyrimo 
principui ir skaudžiai pažei
džia pagrindines žmogaus tei
ses ir visuotiniai priimtus tarp
tautinio bendradarbiavimo dės
nius. Baigdami laiško autoriai 
apgailestauja, kad tokiomis są
lygomis visa Kremliaus persi
tvarkymo - “glasnost” politika 
praranda pasitikėjimą, o Salz
burgo krašto draugystė su Lie
tuva negali atnešti laukiamų 
vaisių.

Koelno arkivyskupas kardi
nolas Hoeffner dėl nesveikatos 
atsistatydino iš V. Vokietijos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninko pareigų. Jis yra 80-ies me
tų amžiaus, nuo liepos mėnesio 
pradžios ligoninėje gydomas nuo 
auglio smegenyse. Kardinolas 
buvo paskirtas Koelno arkivys
kupu 1969 m.

Septyniolikos japonų budistų 
vienuolių grupė artimiausiu 
laiku atvyks į Europą, kur aplan
kys katalikų vienuolynus V. Vo
kietijoje, Britanijoje, Olandi
joje, Belgijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje. Kelionės tikslas - ar
čiau susipažinti su katalikų vie
nuolijomis Europoje, jų gyveni
mu ir religinėmis tradicijomis. 
Tai bus jau trečias budistų ir 
katalikų vienuolių susitikimas 
religinių ir kultūrinių tarpu
savio santykių sustiprinimui. 
Japonai budistai vienuoliai Eu
ropoje lankėsi 1979 m., o 1983 
m. 17 katalikų vienuolių kelias 
savaites viešėjo Japonijos bu
distų vienuolynuose.

Apie keturi šimtai studentų 
iš dešimties įvairių Vakarų Eu
ropos kraštų praleidžia vasaros 
atostogas Lenkijoje, talkindami 
naujų šventovių statybos dar
buose. Studentai statybininkai 
priklauso vadinamam “Belve
dere” klubui, turinčiam ryšių 
su “Opus Dei” organizacijos pa
daliniais Austrijoje ir V. Vo
kietijoje. Austrų katalikų žinių 
agentūra “Kathpress” pabrėžia, 
kad komunistinė Lenkijos val
džia iki šiol nedarė jokių kliūčių 
svetimšaliam studentam daly
vauti naujų šventovių statybos 
Lenkijoje darbuose. Kiekvie
nas studentas tam tikslui pa
skiria dvi savaites savo vasaros 
atostogų. Iš viso yra statomos 
keturios naujos šventovės Kato- 
vicų vyskupijoje. Studentai taip 
pat daylvavo studijų seminare 
tema: “Europa du tūkstantaisiais 
metais: naujas žvilgsnis j žmogų”.

Bulgarijoje išlaisvintas sek- 
mininkų religinės bendruome
nės veikėjas Tomas Spasšov. 
Už religinę veiklą 1985 m. jis bu
vo nuteistas trejus metus gyven
ti tremtyje viename centrinės

Profesorius, evangelikų kunigas 
J. G. H. HOFFMANN, miręs 1987 m. 
birželio 10 d., palaidotas birželio 
13 d. Prancūzijos Paryžiuje. Jis bu
vo didelis lietuvių ir kitų pavergtų 
tautų bičiulis, daug rašęs prancūzų 
spaudoje apie Lietuvą bei jos kan
čias sovietinėje priespaudoje

Bulgarijos kaime. Taigi jis bu
vo išlaisvintas vienerius me
tus anksčiau laiko. Kestono ko
legija pranešė, kad birželio mė
nesį Bulgarijoje buvo taip pat 
išlaisvintas tos pačios sekmi- 
ninkų religinės bendruomenės 
vadovas Ignatųyf

Tarptautines katalikų intelek
tualų organizacijos “Pax Roma
ną” iniciatyva Romoje 1987 m. 
rugsėjo 19-27 d.d. rengiamas ka
talikų intelektualų ir veikėjų pa
saulinis suvažiavimas. Vyskupų 
sinodo išvakarėse suvažiavimo 
dalyviai svarstys pasauliečių 
uždavinius šiuolaikiniame pa
saulyje. Tokio pobūdžio kata
likų intelektualų suvažiavimus 
paskatino rengti Šv. Tėvas Pau
lius VI. Šią idėją konkrečiai įgy
vendinti padėjo žymusis pran
cūzas katalikas filosofas Jacques 
Maritain, organizuodamas pir
muosius suvažiavimus.

Išeivijoje gyvenantys ukrai
niečiai katalikai, vadinamieji 
unitai, numato 1988 m. plačiu 
mastu paminėti Kijevo Rusios - 
dabartinės Ukrainos krikščiony
bės tūkstantmečio sukaktį. Pro
gramai apsvarstyti rugsėjo mė
nesį Romoje numatoma surengti 
išeivijos ukrainiečių katalikų 
vyskupų sinodą. Unitai - Rytų 
apeigų katalikai, ortodoksai, 
bet 1596 m. atsiskyrė nuo Orto
doksų Bendrijos, perėjo į kata
likų tikėjimą, susijungdami su 
Roma. Po II D. karo Stalinas pa
naikino ukrainiečių Ktalikų Uni
tų Bendriją, teroru ją vėl įjung
damas į Maskvos ortodoksų pat
riarchatą. Daug ukrainiečių ka
talikų dvasininkų ir pasaulie
čių tikinčiųjų, atsisakiusių pa
klusti Stalino įsakymui atsiža
dėti katalikybės, buvo žiauriai 
nužudyti, kiti pasiųsti į tremtį. 
Nuo to laiko ukrainiečių Kata
likų Bendrija veikia pogrindy
je ir nors patiria didžiausius 
persekiojimus, tebėra gyvas
tinga. CIL

Lietuvos evangelikų bažnyčios 
kalendorių 1987 metams išleisti 
davė leidimą sovietinė valdžia. 
Šalia grynai kalendorinių daly
kų, jame yra visa eilė straipsnių: 
“Lietuvos krikštas”, “Kada pra
sideda krikščionumas?”, “Surin
kimas ir Dievo žodžio sakytojai 
Lietuvoje”, “Iš evangelikų re
formatų bažnytinio gyvenimo”, 
“Kas yra reformatas?”, “Evan
gelikai reformatai Lietuvoje”. 
Taip pat yra kronikinių žinių 
skyrius ir keletas nuotraukų.

Burundi valdžia uždraudė ku
nigams laikyti Mišias šiokiadie
niais, kad nebūtų sumažinamas 
žmonių darbingumas darbo die
nomis. Esą žmonės eidami į Mi
šias po darbo vakarais labai iš
vargsta ir nėra pajėgūs darbui 
sekančią dieną. Iki šiol buvo 
galima toje valstybėje Mišias 
laikyti šiokiadieniais tiktai va
karais po 5 v. vakaro.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumui

Gintauto IEŠMANTO, gyv. 
ATSR Vuktilo raj., Podžarjės 
gyvenvietėj,

LAIŠKAS
Jus tikriausiai pasiekė ži

nia, jog aš atsisakiau rašyti 
pareiškimą, kuriuo prašyčiau 
atleisti nuo tolesnio bausmės 
atlikimo. Mano įsitikinimu, 
reikalavimas rašyti tokį pa
reiškimą, kuris sąlygojamas, 
norint grįžti į tėvynę, atitin
kamu įsipareigojimu, priešta
rauja tiesos ir teisingumo 
principams, neatitinka persi
tvarkymo dvasios. Kodėl? Juk 
ne vienas sutiko su tokiu pa
siūlymu! Nejaugi mano atvejis 
kitoks? Ne tai svarbu — toks 
ar kitoks atvejis. Yra aukštes
nių dalykų.

Šiandien įsakmiai reikalau
jama kalbėti tiktai tiesą, daik
tus vadinti tikraisiais var
dais, drąsiai kelti trūkumus, 
teigiama, kad tiesos niekada 
ne per daug. Apie tai girdėjo
me kalbant iš 27-ojo suvažia
vimo bei sausio plenumo tri
būnų. Naujo požiūrio į tikro
vę ir politiką mintys skambė
jo ir tebeskamba kitų vadovau
jančių asmenų pranešimuose 
ir kalbose. Jeigu sutiksime, 
esą įmanoma atsikratyti iš
ankstinio nusistatymo, tai 
kiekvienas tiesus ir sąžinin
gas žmogus įstengs pamatyti, 
kad aš buvau apkaltintas bū
tent tuo, jog vadovavausi mi
nėtais, iš tribūnų dabar aukš
tinamais principais, buvau 
teistas už tiesos ir sąžinės 
balsą, kuris neleido tylėti.

Teisinga diagnozė
Remdamasis dialektika, aš 

be kompromisų analizavau tik
rovę tokią, kokia ji yra poeti
nėje kūryboje, ryžtingai smer
kiau visuomenėje kerojančias 
negeroves, paliečiau ydas, 
apie kurias šiandien kalbama 
viešai ir visu balsu. Ir ne į 
šalį nuo socializmo, ne į šalį 
nuo demokratijos, kalbant ži
nomais žodžiais, o kaip tik dėl 
to, kad būtų daugiau socializ
mo, daugiau demokratijos.

Įvykių eiga parodė, kad ma
no darbuose (“Rubikonas” ... 
“Tiesos liudijimas”, “Laisvės 
paradoksas” bei kt.) ir poezijo
je pateikta diagnozė buvo ir te
bėra teisinga. Paimkime, kad 
ir “Tiesoje” išspausdintą V. 
LAZUTKOS straipsnį “Visuo
menės mokslai: be kritikos 
nėra kūrybos” (1987 m. vasario 
11 d.). Jame daromos išvados 
ir reiškiamos mintys, kurias 
aš kėliau prieš 9-10 metų, il
gai ir sunkiai jas iškentėjęs 
širdyje. Tik V. LAZUTKA 
straipsnyje remiasi abstrak
cijų pasauliu, slepiasi už žo
džių, klausimus kelia aptakia 
forma, aš gi nagrinėjau tikro
vę ir reiškiau kritiką, remda
masis konkrečiais faktais, 
remdamasis praktika. Ir išva
das dariau praktiškas, konkre
čias, aiškias, atskleisdamas 
daiktų ir reiškinių esmę bei 
tikrąjį turinį. Kitaip sakant, 
man dialektika nebuvo sutin
gęs (sic!), apmokamų profeso
rių iš katedrų skelbiamas esa
mai padėčiai patvirtinti skir
tas mokymas, o revoliucinis, 
amžina gyvybe alsuojantis tie
sos instrumentas, kovos už 
nauja vadovas (sic!), nelei
džiantis nusiraminti ir ką nors 
netikslinga bei neteisinga pa
teisinti.

Tiesa, tos idėjos ir mintys, 
kurias aš reiškiau, šiandien 
įgyvendinamos dar ne visos, 
apie kai kuriuos jų aspektus 
dažnai dar kalbama miglotai, 
puse žodžio arba visai nuty

lima. Bet juk persitvarkyme 
padaryti dar tik pirmieji 
žingsniai. Tai kurgi, sakyki
te, mano kaltė? Kad aš rašiau 
tiesą? Kad trūkumus ir klai
das kėliau aštriai, be kom
promisų? Bet juk taip ir turi 
būti daroma.

Sovietinė konstitucija
Ir dar. Apie mane buvo 

skleidžiami prasimanymai, 
kad aš esąs neva “buržuazi
nis nacionalistas”, kalbėjau 
apie Lietuvos atplėšimą nuo 
Tarybų Sąjungos ir pan. Bet 
ir teisme, ir visur kitur buvo 
nutylima, kad aš rėmiausi 
konstitucijos suteikiama tei
se bet kuriai sąjunginei res
publikai išstoti iš TSRS.

Dar daugiau — aš buvau tei
siamas už tai, jog tikėjau, 
kad tokia teisė egzistuoja ne 
popieriuje kaip masalas ar ap
gaulė, o kad galima norėti ją 
įgyvendinti tikrovėje. Ir įgy
vendinti ne siekiant atkurti 
kažkokią mitinę praeitį, bet 
žengiant į priekį socializmo 
pagrindu. Taigi ne aš pažei
džiau konstituciją, o tie, ku
rie mane suėmė, kaltino, teisė.

Tariamajame mano naciona
lizme yra daugiau internacio
nalizmo, negO žodžiuose ir 
veiksmuose tų, kurie puikuo
jasi esą nacionalistai, iš tik
rųjų gi įtvirtina melą ir veid
mainystę. Internacionalizmas 
nėra beatodairiškas lanksty
masis pašalinėms jėgoms, jų 
valios vykdymas, o bekompro- 
misinis rūpinimasis savo tau
tos reikalais, nepažeidžiant 
kitų tautų interesų. Taip, aš 
nebijau to pabrėžti, aš buvau 
ir esu už tai, kad Lietuva iš
stotų iš TSRS kaip atskira so
cialistinė valstybė. Tai šventa 
ir jokiais veidmainingais iš
vedžiojimais neužginčijama 
kiekvieno Lietuvos gyventojo 
teisė.

Ir aš esu įsitikinęs, tai pa
tvirtina tarptautinė ir vidaus 
padėtis, kad toks žingsnis pa
tarnautų ir socializmo, ir tai
kos interesams, tikrajai tautų 
draugystei. Kas meta į mane 
akmenį už siekimą įtvirtinti 
amžiną lietuvių tautos svajo
nę, tas stoja prieš viena ir 
antra.

Pasirinktas kelias
Kai kas priekaištaus, jog 

esą pasirinkau vieną kelią sa
vo mintims išreikšti. Bet malo
nėkite būti atviri ir teisūs, 
kaip to ir reikalauja persitvar
kymo dvasia: ar buvo įmano
mas kitas kelias? Šiandien, 
po sausio plenumo, visiems 
galutinai tapo aišku, jog to, 
ką aš pasakiau, kitaip ir ne
buvo galima pasakyti. Vieš
patavo nepakantumas nekano
nizuotoms nuomonėms ir min
tims, jos buvo laikomos pasi
kėsinimu į socializmą, nege
rovių politinėje, ideologinė
je srityje atskleidimas buvo 
apšauktas melu ir šmeižtu, 
geriausiu atveju — juodini
mu. Stereotipinio mąstymo 
atmosferoje bet koks nestan
dartinis sprendimas savaime 
jau atrodė neaiškus ir įtarti
nas.

Antra vertus, nebuvo ne tik 
tribūnos, bet ir galimybės vie
šai išsakyti mintims, priešta
raujančioms esamai padėčiai. 
Kol kas jų ir šiandien nėra. 
Neatsitiktinai jaučiamas kri
tiško, tai yra savarankiško 
mąstymo deficitas. O kaip jau 
nuo seno žinoma, be tokio mąs
tymo, be altarnatyvių (sic!), 
opozicinių nuomonių kovos 
nėra pageidautino žengimo į 
priekį, anksčiau ar vėliau 
ateina sustingimas, pradeda
ma piktnaudžiauti valdžia. 

Štai dėl ko šiuo metu visu 
aštrumu iškeltas visuomenės 
gyvenimo demokratizavimo 
klausimas. Ir jis keliamas, 
atrodo, ne šiaip sau, o dėl to, 
kad būtų galima pasakyti tie
są apie mūsų dienas, gyveni
mą ir pasaulį, aktyviai daly
vauti kovoje už tai, kas nau
ja ir pažangu. O ar ne to aš 
norėjau?

Neiššokti pirma laiko
1985 metų rudenį į lagerį, 

kuriame aš buvau kalinamas, 
atvyko VSK tardytojas URBO
NAS ir išdrįso pasakyti: taip, 
Jūs daugeliu atvejų teisus, 
Jūsų idėjos, mintys bus, gali
mas daiktas, įgyvendintos, 
tačiau nereikėjo su jomis iš
šokti pirma laiko, reikėjo pa
laukti, bus ir be Jūsų pada
ryta. Štai koks priėjimas 
prie reikalo! Štai kokia mo
ralė! Matai trūkumus, matai, 
kad daromos klaidos, einama 
ne tuo keliu, bet tylėk, ne
kišk galvos, tegul būna taip, 
kaip yra, kol iš viršaus nebus 
imtasi žygių, duotas nurody
mas.

Ar ne tokią poziciją, kaip 
žalingą ir amoralią, pasmer
kė M. GORBAČIOVAS vienoje 
iš savo kalbų? Aš pasakyčiau 
— tai nusikalstama pozicija. 
Juk reklamuojantys tokias 
“pilietines” pažiūras veiklūs 
vykdytojai sprendžia likimus, 
“nustatinėja”, kas neteisinga 
ir teisinga, kas bloga ir gera. 
Kitaip sakant, tariasi turį mo- 
nologiją paskutinės instanci
jos tiesai. Ir jie štampuojami, 
anot E. MIEŽELAIČIO, esamų, 
tai yra dabar smerkiamų, bet 
dar nepašalintų sąlygų, jie 
gauna už “stropų” triūsą 
žvaigždutes, jie reikalingi, 
jie ugdomi.

Kokią moralę tokiu būdu 
siekiama įgyvendinti? Prisi
taikėlišką, konformistinę, be
siremiančią ne sąžine ir tie
sa, o jas griaunančiais postu
latais. Kaip pagaliau tokioje 
atmosferoje literatūra, kriti
ka, filosofija nesivilks poli
tikai iš paskos, tiktai aiškin- 
damos ir iliustruodamos pa
teiktus teiginius, užuot sava
rankiškai zondavę ir tyrę ke
lius į ateitį?

Žinoma, aš galiu gyventi 
kaip daugelis, nekvaršinda
mas sau galvos pavojingais 
klausimais, užmerkdamas akis 
prieš tai, ko nenorima arba 
nesugebama (yra ir tokių) ma
tyti, kol nebus parodyta iš 
viršaus. Bet aš nemokėjau ir 
nenorėjau taip gyventi. Ir aš 
džiaugiuosi, aš laimingas, kad 
man pavyko peržengti baimės 
ir prisitaikymo barjerą, rasti 
nestandartinį, kaip šiandien 
mėgstama sakyti, kelią.

Gėdingas teismas
Apie tai aš kalbėjau teisme, 

pagrįstai ir motyvuotai atmes
damas šabloniškus kaltinimus 
bei išvadas, sąmoningai iš
kraipančias tiesą ir esmę. Tai 
buvo gėdingas procesas tiems, 
kurie jį surengė ir vykdė. Jis 
demaskavo juos pačius, at
skleidė jų konservatyvumą, 
trukdantį naujo žingsniams. 
Kaltintojai susidūrė su nepa
judinamu ryžtu ir įsitikinimų 
tvirtumu, bejėgiško apmaudo 
priepuolyje skubėjo didinti iš 
pradžių pasiūlytus bausmės 
terminus iki leistinos ribos. 
Jiems nebuvo svarbu nei tiesa, 
nei teisingumas. Bet apie ko
kią tiesą ir teisingumą gali
ma kalbėti, kada kaltinimo 
esmė yra įsitikinimai, paga
liau netgi nuomonės, nesutam
pančios su tuo metu galioju
siais ir tiražuojamais standar
tais? (Nukelta į 3-čią psl.)

MYLIMAM BROLIUI
a.a. LIUDUI KAVALIAUSKUI 

mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seserims - 
ALDONAI STADIENEI, JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI 

ir jų šeimoms-

/. Vadauskienė L. P. Murauskai
D. M. Reginos

PADĖKA
1987 metų rugpjūčio 10 dieną 

mirė mano vyras

STASYS JUCEVIČIUS.
Nuoširdžiai dėkoju dr. Mikui Valadkai už priežiūrą li

gos metu, dvasiškiams, lankiusiems jį ligoninėje, kun. Jonui 
Staškui už maldas, šiltą žodį šv. Mišių metu ir visą pagalbą, 
susijusią su laidotuvėmis. Ačiū muz. V. Verikaičui už giedo
jimą šventovėje.

Esu dėkinga visiems, lankiusiems STASĮ ligoninėje, 
aukojusiems šv. Mišias, “Tėviškės žiburiams”, Kanados 
lietuvių fondui ir Vėžio ligos draugijai, atsiuntusiems gėles, 
palydėjusiems i kapus, ir nešusiems velionies karstą.............

Ačiū mieloms ponioms už pyragus,"d Š. 'Šla'nulieriėf už ‘“ 
pusryčių paruošimą.

• Ypač dėkoju JONUI ŠEPERIUI už manęs vežiojimą į li
goninę, STASIO lankymą ir visą kasdieninę pagalbą.

Petronėlė Jucevičienė

“Visa augs, žaliuos, žydės
ir derlių neš

ir vėl užmigs vėlų rudenį,
bet jau be tavęs
Miela Felicija ...

(V. Balčiūnas)

PADĖKA
A. a. FELICIJA URBONIENĖ,

mūsų mylima žmona, mama, močiutė ir sesuo, 
mirė 1987 metų liepos 31 dieną Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. K. Kaknevičiui už lankymą 
jos ligoninėje ir suteikimą paskutinio patarnavimo, klebonui 
kun. J. Staškui ir kun. K. Kaknevičiui už maldas prie karsto, 
atnašautas šv. Mišias bei patarnavimą kapinėse. Dėkojame 
Vytui Alksniniu! (iš Niujorko) ir Lindai Marcinkutei, giedoju
siems pamaldose.

Ačiū J. Andruliui, V. Balčiūnui, V. Kolyčiui, B. Mažei
kienei ir C. Pakštienei už jautrius atsisveikinimo žodžius 
laidotuvių namuose, o L. Murauskienei — kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, visiems pareiš- 
kusiems užuojautą asmeniškai bei laiškais, spaudoje, už
prašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, aukojusiems 
"Tėviškės žiburiams”, dalyvavusiems laidotuvių namuose, 
šv. Mišiose, ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą.

Esame dėkingi B. Stanulienei ir jos padėjėjoms, paruo- 
šusioms pietus, ir šeimos draugėms - už pyragus.

Taip pat dėkojame visiems, draugams ir artimiesiems, 
kurie palengvino mums skausmo valandose -

vyras Vytautas, dukra Rūta su šeima, 
sūnus Kęstutis su šeima,

broliai Vincas ir Vladas su šeimomis

Canadian Srt jMnnorialžf Ltb.
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 visa menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



"Juodojo kaspino” demonstracija Niujorke. Kalba GYTIS BAKZUDKAS, pagrindinis šios demonstracijos rengė
jas, sulaukęs nemažo dėmesio plačioje visuomenėje Nuotr. V. Maželio

Nelietuviai rašo apie lietuvius
“Pravda” rašo apie reikalavimą išduoti Bražinskus, smerkia 

demonstraciją Vilniuje, o ispanų laikraštis ja stebisi.
Sovietai reikalauja panaikinti Lietuvos atstovybę Vatikane

Išstoti Lietuvai iš Sovietų Sąjungos
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Neatsitiktinai teismas tapo 
teisiamųjų pilietine, morali
ne ir dvasine pergale. O ką 
bekalbėti apie pačią pareng
tinio tardymo tvarką? Štai vie
nas iškalbingas atvejis.

Sufabrikuotas kaltinimas
Parengtinio tardymo metu 

man buvo pateiktas sufabri
kuotas kaltinimas, esą aš šan
tažavęs LKP CK pirmąjį sekre
torių grasinimu jį nužudyti. 
Tardytojai pasitelkė pagal
bon daugybę ne man priklau
sančių tekstų bei pasisakymų, 
apsirūpino net grafologine 
ekspertize, nors pažvelgus 
ir ne specialisto akims buvo 
aiškiai matyti jos tendencin
gumas. Gerai, kad atsirado 
antrieji nuo VSK nepriklau
somi ekspertai, kurie turėjo 
drąsos išstoti prieš VSK “spe
cialistų” padarytas išvadas. 
Tuo nepatenkintas VSK krei
pėsi į trečiuosius, šį kartą 
jau į tuos (sic!) Maskvoje. Aukš
toji instancija galutinai įrodė 
pirmosios ekspertizės klai
dingumą.

O ar teismas, prokuratūra, 
kitos instancijos pasidomėjo, 
kodėl tardytojai pateikė tokią 
sąmoningai klaidingą eksper
tizę, kaip ji atsirado, koks 
buvo jos, kaip ir paties kalti
nimo, tikslas? Ši klausimą ke
liu ne šiaip sau, norėdamas 
parodyti kiek man reikėjo per
gyventi, o dėl to, kad būtų 
pagalvota, kur gali nuvesti 
tokie tardymo mėginimai pa
teikti “sustiprintus kaltini
mus”.

Apie tai pagrįstai buvo kal
bėta “Literaturnaja gazeta” 
(1986. XII. 17) išspausdinta
me straipsnyje “Žvelgti tiesai 
į akis” (“Pravda v glaze”). Aiš
kinama, girdi, mūsų reikalas 
pateikti tau kaltinimą, tavo 
reikalas gintis. Išsikepurnėsi 
— gerai, nuskęsi — dar geriau. 
Mes čia esą niekuo dėti, nusi
plauname, kaip tas Poncijus 
Pilotas, rankas, ir tiek. Išei
na, kad, pasak minėto straips
nio autoriaus, “skęstančiųjų 
gelbėjimas yra pačių skęstan
čiųjų reikalas”. Juo labiau, 
kad politinėse bylose iki teis
mo advokato, nors jo vaidmuo 
ir minimalus, paslaugomis 
neleidžiama naudotis.

jfHajožiog HiEtuboS Jfoniias 
217 BEDBROOK AVE. MONTREAL-WEST. QUE . CANADA H4X 1S2

Mažosios Lietuvos fondas, įsteigtas: 1. rinkti, leisti 
ir skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos isto
riją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pa
sauliui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas- 
lietuviškas kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkime į Mažosios Lietuvos 
fondą; RĖMĖJAIS - iki $99 auka; NARIAIS - $100 ir 
didesne auka; MECENATAIS - $1,000 ir didesne auka; 
GLOBĖJAIS-PATRONAIS - $3,000 ir didesne auka.

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

Mažosios Lietuvos fondo valdyba

Taip, noriu įsijungti ir pridedu čekį sumai $...................................

Vardas Pavardė

Nr. gatvė Miestas

Provincija Pašto kodas

M L F

Melagingas įskundimas
Persitvarkymo dvasia reika

lauja atviromis akimis pažvelg
ti į praeitį, atvedusią visuo
menę į sustingimo įvairiose 
srityse būklę. Reikia pagaliau 
pasakyti visą tiesą ir apie as
mens kulto padarinius Lietu
vai. Tabu, kurie lig šiolei 
kaustė mintį šioje srityje, 
privalo būti galutinai paša
linti. Dėl to aš noriu ir ne tik 
noriu, bet ir privalau atkreipti 
dėmesį į 1974 metų rudens įvy
kius, susijusius su manimi. 
Tuomet VSK organai, remda
miesi melagingu įskundimu 
(arba pačių sugalvota versi
ja), padarė mano bute kratą.

Įskundimas, esą aš parašęs 
apie R. KALANTĄ 15 posmų 
eilėraštį ir jį, važinėdamas 
kaip žurnalistas į komandi
ruotes, platinęs po Lietuvą, 
suprantama, nepasitvirtino. 
Bet VSK darbuotojams tai ir 
nerūpėjo, nes jie turėjo tiks
lą paimti mano poetinę kūry
bą, apibūdindami ją kaip “an
titarybinius eilėraščius” (taip 
suformuluota kratos proto
kole).

Iš manęs atimta poezija bu
vo panaudota tam, kad būtų 
galima mane pašalinti iš par
tijos, iš darbo, iš žurnalistų 
sąjungos. Ir, žinoma, taip bu
vo padaryta “autoritetingais” 
bei veidmainingais preteks
tais. Ar neatrodo, kad tokiu 
būdu galima nesunkiai susido-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595

roti su bet kuo? Šių metų pra
džioje “Pravdoje” išspausdin
tame straipsnyje aprašytas 
labai panašus kratos ir jos 
tikslų atvejis. Kaip galima 
žengti į priekį drąsiai ir ryž
tingai, nepašalinus grėsmin
go pažeidimų šešėlio? O jis ne 
vienas. Ir ne tik mano atveju.

Kaltė — ne mano pusėje
Nesunku parašyti pareiški

mą, prašant paleisti ir įsipa
reigoti “nesiimti ateityje 
priešįstatyminių veiksmų”, 
kaip skambėjo pasiūlyta for
muluotė. Bet tai reikštų pri
pažinti, kad aš kažkada ėmiau
si tokių veiksmų, o tai būtų 
aiški netiesa. Tai reikštų su
sitaikyti su tais neteisėtumais, 
kurie padaryti mano ir kitų 
kalinių atžvilgiu. Tai reikštų 
susitaikyti su ta visiškai ne
teisinga, sąmoningai iškreipta 
mano įsitikinimų ir pažiūrų 
interpretacija, kurią pateikė 
VSK organai, taip pat teismas. 
Tai reikštų numoti į patirtus 
pažeidimus lageryje, numoti į 
pergyventas fizines ir dvasi
nes kančias ir pasityčiojimą.

Tai reikštų susitaikyti su 
kūrybos atėmimu, tiek suimant 
(rinkinys “Lūkesys” bei moks
liniam darbui apie susvetimė
jimą surinkta medžiaga), tiek 
parengtinio tardymo metus 
(VSK aš parašiau 270 eilėraš
čių ir poemą “Kelias”, kurie, 
žinoma, visi pakliuvo į kaltin
tojų rankas). Tai reikštų numo
ti ranka į demokratizavimo 
procesą, esą jis ne mano rei
kalas.

Atvirkščiai! Ne tie, kurie 
mane persekiojo, teisė, kali
no, ne tie, kurie iš tribūnų 
svaidė prakeikimus mano ad
resu, yra širdimi ir protu už 
demokratizavimą. Žinoma, jie 
šiandien taip pat stoja į per
sitvarkymą. Bet taip jie darė 
dėl žinomų priežasčių. Tuo 
tarpu visas mano, kaip ir kitų 
politkalinių, nueitas kančių 
ir išbandymų kelias, visos ma
no dvasinės pastangos, politi
nės filosofijos darbai ir poe
tinė kūryba yra viena tų bega
linės daugybės vidinių ir išori
nių priežasčių bei paskatų, 
vertusių ir padėjusių subręsti 
persitvarkymo idėjai, padvelk
ti naujiems vėjams. Ir tai sa
kau be jokios tendencijos.

Štai kodėl būtina paleisti 
be išankstinių sąlygų ir įsi
pareigojimą.

Aš suprantu, kad šiuo laiš
ku rizikuoju užsitraukti nau
ją valdžia ir galia disponuo
jančiųjų rūstybės potrūkį. Bet 
man nesvarbu mano asmeni
nis gyvenimas. Man rūpi tiesos 
likimas, rūpi ateitis. Visa ką 
aš padariau, padariau veda
mas šio rūpesčio, taip pat ne
rimo dėl Lietuvos ir lietuvių 
tautos rytojaus. Tokiu tikslu 
ir parašiau šitą nerimastingą, 
bet tikėjimu ir viltimi dvel
kiantį laišką. Rubikonas turi 
būti peržengtas galutinai ir 
negrįžtamai.

1987 m. vasario 19 d.
* * *

Į Gintauto IEŠMANTO laiš
ką LTSR prokuroras atsakė: 
“Išdėstyti laiške išvedžioji
mai neatitinka bylos medžia
gos bei įrodymų ir neduoda 
juridinio pagrindo imtis prie
monių atleisti Jus nuo toles
nio bausmės atlikimo, kurį 
paskyrė teismas 1980 m. gruo
džio 22 d.”

(Šio straipsnio antraštės 
— “TŽ” redakcijos).

Maskvos “Pravda” š. m. rug
pjūčio 3 d. laidoje rašo, kad so
vietai reikalauja išduoti tėvą 
ir sūnų Bražinskus. Sovietų 
teismas yra nuteisęs tėvą Bra
žinską mirties bausme, o sūnų 
— 10-čia metų kalėjimo. Pagal 
Sov. Sąjungos prokurorą A. M. 
Rekunkovą, šis sprendimas 
nesąs galutinis, nes nuteistieji 
turi teisę paduoti malonės pra
šymus. Bražinskai 1970 m. spa
lio 15 d. pagrobė sovietų “AN- 
24” lėktuvą ir privertė lakūnus 
nusileisti Turkijoje. Mirties 
bausmė tėvui Bražinskui buvo 
paskirta todėl, kad grumtynių 
metu lėktuve buvo nušauta pa
tarnautoja N. Kurčenka.

Šiuo metu Bražinskai gyvena 
JAV-se. Sūnus yra vedęs JAV 
pilietę ir pats greit gaus šią 
pilietybę. “Pravdos” manymu, 
šią pilietybę gali gauti ir tė
vas. TASSo korespondentas 
Vašingtone I. Borisenka įvai
riose įstaigose teiravosi dėl 
Bražinskų išdavimo sovietams, 
bet nieko konkretaus nesuži
nojo.

Sėkmingų ir nepavykusių 
bandymų pagrobti sovietų lėk
tuvus, kad pasiektų Vakarus, 
buvo ir daugiau. To nebūtų, 
jeigu OVIR (KGB vizų ir regis
tracijų skyrius) norintiems 
išvykti iš Sov. Sąjungos leistų 
laisviau.

“Perestroika” Lietuvoje
Lietuvos komunistų parti

jos centro komiteto visumos 
posėdis svarstė Gorbačiovo 
“perestroikos” — persitvarky
mo problemas. Pirmasis sekre
torius P. Griškevičius padarė 
pranešimą, po kurio buvo dis
kusijos. “Pravdos” korespon
dentas Lietuvai ir Kaliningra
do sričiai D. Šniukas rugpjū
čio 8 d. laidoje rašo: “Kaip 
buvo pranešime ir diskusijose 
pasakyta, nauji daigai dygsta 
lėtai. Trukdo galvojimo inerci
ja, pasenę įstatymai, instruk
cijos ir kažkieno nenoras keis
ti vadovavimo stilių. Palygi
nus su praėjusių metų pirmuo
ju pusmečiu, gamyba sumažė
jo. Kas ketvirtą įmopę plano 
neįvykdė. (...) Plenumo daly
viai pastebėjo, kad persitvar
kymo pasekmės kol kas yra 
kuklios ir žemės ūkio srityje. 
(.. .) Kas ketvirtame ūkyje su
mažėjo mėsos gamyba. Melži
mo tempo augime Lietuvą pra
lenkė visos kaimyninės res
publikos”. Ryšium su minė
tomis problemomis buvo su
kritikuoti šie administraci
jos pareigūnai, kurie kartu 
yra ir centro komiteto nariai: 
V. A. Kazanavičius, J. Rama
nauskas, J. Rusenka, G. Sime- 
nenka, B. Šešplaukis, B. Zai
kauskas ir A. Baltušis.

Demonstracija Vilniuje
Ta pati “Pravda” rugpjūčio 

24 d. laidoje paskelbė TASSo 
pranešimą apie Vilniuje įvy
kusią demonstraciją ryšium 
su nacių-sovietų sutarties 48- 
tąja sukaktimi. TASSas skel
bia: “Apgailėtinai atrodė pa
stangos ekstremistų grupės, 
kurią kurstė Vakarų “Radijų 
balsai”, surengti Lietuvos 
sostinėje Vilniuje priešsovie- 
tinę demonstraciją, siekiant 
apteršti 1940 m. lietuvių tau
tos priimtą sprendimą įvesti 
tame krašte sovietų valdžią ir 
prisijungti prie Sov. Sąjungos.

Nors užsienio radijai daug 
kartų nurodinėjo demonstra
cijos laiką ir vietą, prie poeto 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
susirinko 250-300 asmenų. (...) 
Tomis dienomis žinomi lietu
vių tautos atstovai, respubli
kos dirbantieji, savo pareiš
kimuose per televiziją, radiją 
ir spaudą pareiškė tokio pobū
džio provokacijoms savo nei
giamą nusistatymą”.

Tačiau demonstracijos po
būdis buvo per daug aiškus, 
kad užsienio korespondentai 
jo nepastebėtų. Keturis kar
tus per savaitę ispanų kalba 
Toronte leidžiamo laikraščio 
“El Popular” korespondentas 
rašo: “Savaitgalio tautinės 
demonstracijos, įvykusios tri
jose Sov. Sąjungos Baltijos 
respublikose, parodė, kad nau
ja Kremliaus “glasnost” poli
tika gali turėti valdžiai ne
lauktų ir nepageidautinų pa
sekmių. Protestai Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje taip pat 
priminė, kad daugiau negu 
šimto Sov. Sąjungos tautų tar
pe baltiečių tautiniai jausmai 
yra ypatingai stiprūs. Šimtai 
lietuvių, latvių ir estų susi

rinko savo sostinėse Vilniuje, 
Rygoje ir Taline, paminėti 48- 
tos nacių-sovietų sutarties 
sukakties, kurios dėka Balti
jos respublikos buvo įjungtos 
į Sov. Sąjungą. (...) Penkioli
kos sovietinių respublikų tar
pe jos (Baltijos respublikos) 
yra religiniu, kultūriniu, geo
grafiniu ir istoriniu požiūriu 
labiausiai vakarietiškos, ir jų 
gyvenimo lygis yra aukščiau
sias visoje Sov. Sąjungoje. 
Tarp dviejų pasaulio karų jos 
buvo nepriklausomos, bet 1940 
m., po Maskvos ir nacistinės 
Vokietijos 1939 m. rugpjūčio 
23 d. slaptos sutarties, pagal 
kurią jos pateko į sovietų įta
kos sferą, buvo prijungtos prie 
Sov. Sąjungos.

Sovietų valdžia tvirtina, kad 
Baltijos valstybės, savo komu
nistų partijų vadovaujamos, 
savanoriškai prisijungė prie 
Sov. Sąjungos, bet nei JAV, nei 
Vatikanas nepripažįsta sovie
tų valdžios šiose trijose res
publikose. Nors 50-tų metų de
šimtmetyje Maskva šiuose 
kraštuose palaužė ginkluotę 
pasipriešinimą, tautinė opozi
cija neišnyko.

Vilniuje, kur Vakarų kores
pondentai aprašė sekmadie
nio protestus, daugelis lietu
vių nurodė, kad panašūs pro
testai būtų neįmanomi tokioje 
griežtoje kontrolėje, kuri 
buvo prieš Gorbačiovui 1985 
m. kovo mėn. paimant valdžią. 
Viena subrendusi moteris, 
kuri sakėsi esanti komparti
jos narė ir tvirta Gorbačiovo 
šalininkė, pasakė: ‘Aišku, Lie
tuva turėtų būti nepriklauso
ma, tačiau nenoriu kruvinos 
kovos. Tai būtų baisi idėja’.

Kai kurie Baltijoj jūros res
publikos lankytojai, jūros, 
kuri jas skiria nuo Skandina
vijos, pastebėjo priešrusiškas 
nuotaikas, tačiau nė vienas iš 
penkiolikos Vilniuje apklausi
nėtų demonstrantų nepasakė, 
kad protestas yra nukreiptas 
prieš rusus. Vienas iš demons
trantų pasakė: ‘Čia atėjau, nes 
maniau, kad dabar nebepavo
jinga.’ Po to su drovia šypse
na pridūrė: ‘Mažų mažiausiai 
tikiuosi, kad nebus pavojinga’.

Iš tų įvykių galima padaryti 
išvadą, kad šiame pasikeitimų, 
kuriuos pradėjo Gorbačiovas, 
laikotarpyje, daugelis sovietų 
piliečių nežino kur valdžia 
nubrėžė ribą, kuri skirtų tai, 
kas yra galima viešai daryti, 
nuo to, kas būtų (valdžiai) ne
priimtina opozicija”.

Pasimetęs teologas
Krokuvos kurijos laikraštis 

“Tygodnik Powszechny”, įky
riai valdžios cenzūruojamas, 
rugpjūčio 9 d. laidoje rašo: 
“Sovietų Sąjungoje nuo birže
lio 24 d. iki liepos 10 d. viešė
jo Brazilijos pranciškonas 
kun. Leonardo Boff, žymiau
sias Lotynų Amerikos išsilais
vinimo teologijos atstovas. 
Grįžęs Brazilijon kun. Boff 
pasikalbėjime su vieno Sao 
Paulo dienraščio korespon
dentu pareiškė, kad ‘visuome
nė’ Sov. Sąjungoje yra ‘švari 
ir sveika’, kad šventovės yra 
‘atidarytos ir pilnos’, ir kad 
tai, kas yra kalbama Vakaruo
se apie Sov. Sąjunga, yra 
šmeižtas, tiesos slėpimas, fak
tų iškraipymas ir išankstinis 
nusistatymas”. Tai rodo kun.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Mes už taikę laisvėje - skelbė įrašas ant krūtinių jaunimo, dalyvavusio “Juodojo kaspino” demonstracijoje Toronte
1987 m. rugpjūčio 23 dieną. Dalyvavo 6000 asmenų Nuotr. St. Dabkaus

V. Vokietijos ateitininkų šventė įvyko 1987 m. birželio 6-8 dienomis Memin- 
gene. Paskaitos klauso (iš kairės): Indrė Čuplinskaitė, Alina Grinienė, 
Vincas Natkevičius, Rimas Čupiinskas, Kazys Motekaitis M. Šmitienė

Oželis "Pravdos" daržely
Atviros skaitytojo laiškas sovietiniame Maskvos dienraštyje

Normalią žiemą paprastai 
prašildo atlydžiai, tik Sovie- 
tijoje žiema tebesitęsia sep
tyniasdešimt metų, o atly
džiams suskaityti pakanka 
vienos rankos pirštų. Žmonės, 
pergyvenę totalistinius spei
gus, apie tai nuolat kalbėjo 
ir tebekalba Sovietijoje pa
šnabždomis, o Vakaruose — 
pilna burna.

Apie tai prirašyta daug kny
gų, paremtų konkrečiais duo
menimis, bet jas sovietiniai 
pareigūnai vadina “nekaltos” 
Sovietijos šmeižimu. Savie
siems prievartos piliečiams 
— moderniems baudžiaunin
kams partija tebetaiko bau
džiamojo teisyno paragrafus 
ir už tiesos pašnibždas tebe- 
siunčia į Šiaurę pasimokyti 
tylėjimo meno iš sibirinių 
meškų.

O dabar . .. ėmė ir įšoko ože
lis į partijos rūtų darželį ir 
išbliovė tiesą apie komunis
tinį rojų “Pravdos” (45 nr.) 
skaitytojų laiškų skyriuje. Vie
ną tokį laišką, Maskvos cen
zorių praleistą (!), cituoja 
“Gimtasis kraštas” 1987 m. bir
želio 4-10 d.

Rašo V. Brikovskis, redakci
jos žodžiais, “skaitytojas iš 
Lietuvos”: “Neimsiu meluo
ti”. . . “Pasakysiu gryną tiesą”. 
(Labai tiksli užuomina to dien
raščio melų ir pramanų srau
to!). Ir užsimena “apie privi
legijuotą visuomenės sluoks
nį” (nors neišvardina visos 
partijos ir kitų nomenklatū
rinių ir eilinių kadrų), kuris 
“norėtų toliau plaukti, kaip 
narkomanų sapne, pasroviui 
pieno upėmis pro kisieliaus 
krantus”. “Po tokios baisios, 
užsitęsusios žiemos ...” (skai
tytojas nekonkretina, jog ji 
tebesitęsia 70 metų).

Mes daugiau nieko esmingo 
pridėti prie šių tiesos žodžių 
negalėtume. Tik interpretuoti 
reikėtų.

Yra ir Vakaruose tariamai 
neutralių, tariamai nešališkų 
ideologinės kairės atstovų, 
kurie “geriau žino” ir tokią 
tiesą linkę priskirti tik “an- 
tikomunistų” ir kitų “neišma
nėlių” burnoms. Tačiau “Prav
dos” skaitytojas paremia sa
vo autoritetą neįprastom sa
vo santvarkos savybėm, bū
tent: “Esu nuoširdžiai tikin
tis katalikas. Kiekvieną sek
madienį lankau bažnyčią ir 
meldžiuosi, kad Dievas (rašo
ma iš didžiosios raidės D!) su
silaikytų nenubaudęs pasau
lio už mūsų nuodėmes”. Krei
piasi skaitytojas į pačią im
perijos galvą — M. Gorbačio

vą, žinoma, jo nepavadinda
mas Kuprevičium, kaip lietu
vių pogrindis pravardžiuoja, 
šiais žodžiais: “Jūs, supranta
ma, esate ateistas, bet, nepai
sant to, Jūsų darbai ir poelgiai 
kalba apie tai, kad kai kuriems 
tikintiesiems reikia pasimo
kyti iš Jūsų. Ir todėl žinokite, 
kad aš, kiekvieną sekmadienį 
būdamas bažnyčioje nuo 9 ligi 
13 valandos, melsiuos Dievui 
(vėl iš didžiosios raidės — va
dinas, tai ne korektūros rik
tas!) ir už Jus, ir už Jūsų šei
mą”.

Atrodo labai patikima, kad 
ir katalikas gali melstis už 
komunistus bei savo priešus. 
Tai nieko naujo. Bet sunkiau 
patikima, kai jis tvirtina, jog 
tikintiesiems reikia pasimo
kyti iš Gorbačiovo. Gaila, kad 
nekonkretina. Iš dalies gal 
tai diplomatiška — paglostyti 
totalisto savimeilę. O jei kon- 
kretintų, tai tektų viešai ap
robuoti sąžinės kaliniams ir 
aplamai tikintiesiems taiko
mą valstybinį terorizmą, ku
rio tūkstančiai pavyzdžių už
registruota “LKB kronikoje”. 
O tai juk tik maža dalis į vie
šumą iškeltų komunistinių 
“laisvių” bruožų. Tas teroriz
mas tebesitęsia ir šiandien, 
Gorbačiovo valdymo metais, 
vadinamais “persitvarkymo” ir 
“atvirumo” laikais, kuriuos 
“Pravdos” skaitytojas vadina 
beletristiniu baisios žiemos 
vardu.

Žinoma, mes jokiu būdu ne
skundžiame ir nenorime, kad 
tikras ar ta pavarde pasirašęs 
V. Brikovskis išvažiuotų pas 
Sibiro meškas “persiauklėti”, 
tačiau negalime pamiršti, kad 
ne vienas kunigas bei pasau
lietis už mažesnę dalį atver
tos tiesos (palyginus su Bri- 
kovskio baisia žiema) tebe- 
klampoja Gulago salyne. Iš to 
aišku, kad dvejopi ar dvigubi 
masteliai tebegalioja ir da
bartinėje Sovietijoje. Tad ar 
vadinamas atvirumas tik tiek 
tereiškia?

Čia mūsų nuomonės išsiski
ria, nors mes visi trokštame 
tikrų atvirumo vaisių. Libe
ralai savo meškere griebia 
kiekvieną daugiau ar mažiau 
propagandinį sovietų jauką 
(prisiminkime tik Prahos “pa
vasarį”!) ir “stato tiltus”, pri
sitaikydami prie blogio. Kon
servatoriai abejoja sovieti
niais dažais, po kuriais sle
piama tikrovė, ir toliau pabrė
žia visuotinį reikalą darbais, 
ne žodžiais sugrįžti prie anks
tyvesnio (priešrevoliucinio) 
gėrio. A. Mst.
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© PAVERGTOJE TEVYO e LIETUVIAI PASAULYJE
DRUSKININKAMS - 150 METŲ
Gydančius ir gaivinančius 

Druskininkų šaltinius gydytojai, 
vaistininkai ir chemikai pradė
jo tirti jau XIX š. pradžioje. 1837 
m. buvo sudarytas ir patvirtin
tas planas kurortui steigti. Se
kančiais metais buvo atidaryta 
gydykla su 14 vonių, pastatyti 
namai ligoniams, įrengtas kel
tas per Nemunų. Druskininkų 
150 metų sukaktis paminėta šią 
vasarą - rugpjūčio 1-2 d.d. Pir
masis kompartijos sekr. P. Griš
kevičius atvežė iš Maskvos gau
tą “Garbės ženklo” ordiną, pa
skirtą “už laimėjimus darbo 
žmonių sanatorinio-kurortinio 
gydymo ir sveikatos gerinimo 
srityje”. Už sovietinį ordiną 
Maskvai atsilyginta šventės da
lyvių apsilankymu karių kapi
nėse, V. Lenino ir partizanės 
M. Melnikaitės paminklų pa
puošimu gėlėmis. Rugpjūčio 2, 
sekmadienį, nuo ankstyvo ryto 
prasidėjo liaudies meistrų dar
bų paroda-mugė, savo paviljo
nus atidarė prekybininkai. Mies
to gatvėse ir aikštėse koncerta
vo saviveiklininkų grupės, gro
jo keturi dūdų orkestrai, šiltai 
sutiktos kaimiškos kapelos. M. K. 
Čiurlionio muziejuje buvo su
rengtas pianistės B. Vainiūnai- 
tės koncertas, prie jam skirto 
paminklo - knygos šventė, “Gi
rios aido” muziejuje - etnogra
finių grupių vakaronė. Šventės 
dalyvių laukė įspūdingas karna
valas prie Druskonio ežero su 
jin įsijungusiu Neptūnu. Ge
riausias karnavalo kaukes iš
rinko žiūrovai. Miesto šventė 
užbaigta draugystės koncertu 
ant pontonų įrengtoje estrado
je Nemune.

TEATRAS IR FILHARMONIJA
Kaunas susilauks naujų pasta

tų dramos teatrui ir filharmo
nijai. Vietai išrinkti netgi bu
vo paskelbtas konkursas, vyko 
diskusijos spaudoje. Sprendi
mą paskelbė vyriausias miesto 
architektas Algimantas Sprindys 
“Literatūros ir meno” 1987. VIII. 
8. Kauno dramos teatro rū
mai bus pastatyti kvartale tarp 
Laisvės alėjos, Gedimino, K. Do
nelaičių gatvių ir Lenino pros-; 
pekto, nepriklausomybės metais 
vadinto Vytauto prospektu. Fil
harmonijos rūmams pasirinkta 
iškeliamo “Neries” fabriko teri
torija rytinėje Vytauto (Leni
no) prospekto pusėje tarp Lais
vės alėjos, Krėvos ir Totorių 
gatvių. Artimiausiu laiku bus 
paskelbtas respublikinis abie
jų pastatų konkursas.

BEISBOLAS LIETUVOJE
Beisbolą Kaune kadaise ban

dė garsinti lakūnas Steponas 
Darius. Jo vadovaujami kaunie
čiai tada nesusidomėjo šia ame
rikietiška sporto šaka ir nesu
domino Kauno gyventojų. Dabar 
Maskvoje buvo įsteigta Sovietų 
Sąjungos beisbolo federacija, 
atvėrusi kelią beisbolui ir oku- 
puoton Lietuvon. Vilniaus “Lo
komotyvo” stadione neseniai bu
vo surengtos pirmosios oficia
lios beisbolo varžybos, kurio
se Vilniui atstovavo “Elektro
no” ir “Žalgiriečio” komandos, 
Kaunui - “Atleto” ir “Bangos”. 
Beisbolo varžyboms skirtus Lie
tuvos kūno kultūros ir sporto 

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 98 ~7

*
Kelionių į Lietuvą 
išvykimo datos:

Rugsėjo 4 Spalio 2 Gruodžio 28

Oro Unijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga — 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
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Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077

Telex 06-986766 TOR
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komiteto prizus laimėjo kaunie
čių “Atleto” komanda, suorgani
zuota tik praėjusį pavasarį. 
Maskvos pavyzdžiu planuojama 
įsteigti ir Lietuvos beisbolo fe
deraciją. Susidomėjimą beisbo
lu skatina jo pripažinimas olim
piniu sportu nuo 1992 m.
MARATONAS KURŠIŲ MARIOSE

Rugpjūčio pradžioje devintą 
kartą buvo surengtas maratoni
nis plaukimas Kuršių mariose 
iš Nidos į Ventės ragą ir atgal. 
Toks yra oficialus lietuviško
jo maratono kursas, pilnai įvyk
dytas tik vieną kartą. Jį tenka 
trumpinti dėl nepalankių oro 
sąlygų. Sutrumpinimo nebuvo 
išvengta ir šiemet. Mat tą die
ną oro temperatūra siekė tik 18° 
laipsnių Celsijaus šilumos, o 
vandens - 15,6°. Devyni marato- 
nininkai, nuvežti į Kuršių ma
rias motorlaiviu “Jūratė”, plau
kimą “Neringa-87” pradėjo grįži
mu Nidon. Pagrindinė kova vyko 
tarp kauniečio Kūno kultūros 
instituto studento N. Stepona
vičiaus ir klaipėdiečio O. Svet- 
kovo. Pirmoji vieta teko Nerijui 
Steponavičiui, antroji - Olegui 
Svetkovui. Trečias į krantą išli
po L. Liekus. Visus nustebimo 
ketvirtąja Nidon atplaukusi Di
ta Babrauslęaitė. Baigmę pasie
kė ir kitos dvi plaukikės - Ra
munė Ivanauskaitė ir Erika Šar- 
kauskaitė. Nesunkiai nuotolį 
įveikė ir kiti plaukikai - kau
niečiai Algimantas Krukonis, 
Viktoras Mažutaitis, Antanas 
Guoda. Visus maratono varžo
vus ąžuolų vainikais papuošė 
neringiškiai. Kelių dešimčių 
plaukikų iš Kauno, Plungės, 
Klaipėdos bei kitų vietovių su
silaukia maratoniniai plauki
mai Platelių ežere paskutinį 
kiekvienerių metų liepos šeš
tadienį.

SPEKULIANTŲ “JOMARKAS”
Šakietės mokytojos O. Machan- 

kovienė ir I. Dovydaitienė su mo
kinių ekskursija birželio 5 d. 
lankėsi Kaune. Vaikai ypač do
mėjosi zoologijos sodu, kuriame 
yra retų gyvūnų iš įvairių pasau
lio žemynų. Ekskursijos vado
vių nuotaiką sudrumstė speku
liantės, ,Q. Machankovienė ir I. 
Dovydaitienė birželio 18 d. “Tie- 
SOj,ėA skundžiasi Kauno vado
vams: “Vos tik įžengus pro zoo
logijos vartus, vaikus pasitiko 
alkoholiu trenkianti moteris ir 
prikibo, kad pirktume saldai
nių. Kadangi prie zoologijos so
do nebuvo nei ledų, nei kondite
rijos kioskų, sunku buvo sulaiky
ti vaikus. Zoologijos sode suti
kome dar ne vieną tokią ‘parda
vėją’. Jos prekes siūlė ne dešim
timis, o maišais. Pamatytute, kas 
čia šeštadienį ar sekmadienį da
rosi, sakė zoologijos sodo dar
buotojai, tikras spekuliantų jo- 
markas. Mūsų nuomone, šitokios 
netvarkos nebūtų, jeigu prie 
Kauno zoologijos sodo, kuria
me visada daug lankytojų, ir 
ypač vaikų, dirbtų miesto preky
bininkai. Bent jau vasarą jie 
turėtų pardavinėti limonadą, 
sultis, saldainius. Kaune yra 
saldainių fabrikas, kauniečiai 
- geri konditeriai. Kodėl Kauno 
prekybos organizatoriai tokie 
nerangūs ir leidosi, kad juos 
nukonkuruotų apsukri speku
liantė?” V. Kst.

Mokslo metai prasidėjo-einam į mokyklą! Toronto Maironio mokykla pradės mokslo metus rugsėjo 26 d. Daugelis 
didesniųjų lietuvių kolonijų mokyklų pradeda mokslo metus skirtingu laiku pagal vietos sąlygas R. Pranaitis

Sudbury, Ontario
MAIRONIO ŠAULIŲ KUOPA 

š. m. spalio 17 d., 6 v.v., 212 Frood 
Rd., lenkų salėje, ruošia Lietuvos 
kariuomenės minėjimą. Meninę 
programą atliks Hamiltono lie
tuvių teatras “Aukuras” 6 v.v. 
punktualiai. Vėliau bus minėji
mas, bendra vakarienė ir kt. Kvie
čiami Sudburio ir apylinkės lie
tuviai gausiai dalyvauti ir pasi
kviesti svečių. Kuopos valdyba

BIRUTĖ IR JUSTAS STANKAU 
rugpjūčio 29 d. šventė 25 metų 
vedybinę sukaktį. Ruošė jų duk
ros - Teresė, Joana, Diana, Vida 
Stankutės ir Audra Albrechtie- 
nė. Lenkų klubo salėje dalyva
vo per 100 asmenų - šeimos na
riai, giminės, draugai, pažįsta
mi iš Sudburio, North Bay, Wind- 
soro, Toronto, Hamiltono, Sault 
Ste. Marie ir kt. vietovių. Sukak
tuvininkai, atvykę į salę, buvo 
pagerbti dalyvių atsistojimu, o 
dukros juos papuošė gražiomis gė
lėmis ir palydėjo prie garbės stalo.

Po bendros vakarienės J. Stan
kutė pristatė visus gimines ir 
svečius. Sukaktuvininkus sveiki
no Justo brolis - Albinas Stan
kus, dalyvių vardu sveikino ir 
25 metų gražaus vedybinio gyve
nimo eigą apibūdino - Juozas 
Kručas. Šaulių Maironio kuopos 
vardu sveikino Juozas Staškus. 
Buvo parodytas, prieš 25 metus da
rytas vedybinis filmas. Dukros - 
Teresė, Joana, Diana, Vida Stan
kutės tėvelių garbei dviem smui
kais, gitara ir pianinu atliko ke
letą muzikinių kūrinių. 25 metų 
vedybinės sukakties minėjimas 
buvo filmuojamas. Birutė ir Jus
tas Stankai buvo ir yra aktyvūs 
lietuviškoje veikloje. Ilgiausių 
metų!

“JUODOJO KASPINO” DIENA, 
Molotovo-Ribbentropo sutartis 
pasidalinti Pabaltijo valstybes, 
buvo minima rugpjūčio 22, šeš
tadienį. Minėjime aktyviai daly
vavo ir lietuviai. Sudburio mies
to dviejuose didžiausiuose pre
kybos centruose buvo įrengti spe-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas) es

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main Street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

cialūs minėjimo punktai, kuriuo
se buvo rodomi specialūs filmai, 
aiškinama gėdingos sutarties 
reikšmė, dalinama tam reikalui 
paruošta literatūra, segiojami 
juodi kaspinai. Minėjimą plačiai 
aprašė “The Sudbury Star” dien
raštis.

“GELEŽINIS VILKAS” — žūk- 
lautojų ir medžiotojų klubas Dar
bo šventės savaitgalyje rugsėjo 
5 d. Wolsely Bay - V. Gudriūno 
vasarvietėje suruošė įdomią ge
gužinę ir sportinį šaudymą. Da
lyvavo 30 klubo narių. Sportinio 
šaudymo į taikinius varžybas lai
mėjo Justas Stankus. Už prizinį 
šaudymą dvi premijas laimėjo taip 
pat Justas Stankus. Karštam orui 
esant, šaltais gėrimais rūpinosi 
J. Bataitis, klubo iždininkas. Iš
alkusius maitino Audra Albrech- 
tienė - klubo pirmininkė. Šaudy
mo varžybas tvarkė - J. Paulaitis, 
klubo sekretorius ir K. Poderis, 
šaudymo vadovas. Vyko turtinga 
loterija.

IŠYKO DVIEM SAVAITĖM į 
Lietuvą Aldona Kručienė ir Ka
zimieras Šviežikas.

VIKTORAS DEVEIKIS, baigęs 
labai gerais pažymiais Chelms
ford Valley gimnaziją, gavo INCO 
stipendiją - per 4 metus po $1500.00 
ir po $750.00 asmeninėms išlai

n 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. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

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

doms. INCO stipendijos duoda
mos darbininkų, personalo ir 
pensininkų vaikmas. Viktoro tė
vas Vincas Deveikis yra pensi
ninkas, ilgus metus dirbęs INCO 
bendrovėje prižiūrėtoju. J. Kr.

EVELINA PETRAUSKAITĖ, 
“International Top Models” mode
liuotoja Toronte, grįžusi š. m. ba
landžio mėnesį iš Ispanijos (dirbo 
Madride ir Barcelonoje) ir, pralei
dusi vasarą Kanados Toronte bei 
Londone pas tėvus, rugpjūčio pra
džioje vėl išvyko Ispanijon

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask......... 10.25%
asmenines paskolas ... 11.75%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Draugystės sode (Friendship 

Gardens) Indianoje prie Miči
gano miesto savo skyrius turi 18 
tautybių. Lietuvių skyriuje Čika
gos ramovėnų, šaulių ir birutie- 
čių pastangų dėka buvo pastaty
ti paminklai buvusiems Lietuvos 
prezidentams, jau eglėmis tapo 
kadaise pasodintos eglutės. Vie
ną jų pasodino prez. Antanas 
Smetona. Antanas Klimavičius 
“Drauge” skundžiasi, kad šis 
gražus ir gerai prižiūrėtas par
kas dabar yra apleistas, liūd
nai atrodo tautybių skyriai. Jis 
pataria susirūpinti lietuvių sky
riumi. Egles reikės palikti, bet 
pmainklus Lietuvos preziden
tams reikėtų perkelti kiton vie
ton. Jie liūdnai atrodo apleis
tame parke. Paminklams geres
nę vietą būtų galima surasti 
prie Jaunimo centro ar lietuvių 
kapinėse, kur juos aplankytų ir 
matytų daugiau lietuvių, ypač 
jaunimo. A. Klimavičius apie tai 
siūlo pagalvoti paminklų inicia
toriams ramovėnams. Paminklų 
perkėlimo išlaidas galėtų pa
dengti Čikagos lietuvių organi
zacijos.

Niujorko lietuvių gydytojų 
draugija, priklausanti Pasau
lio lietuvių gydytojų sąjungai, 
buvo įsteigta 1950 m. Ji jungia 
ne tik Niujorko, bet ir kitų ry
tinių JAV valstijų lietuvius gydy
tojus. Paskutiniajame narių po
sėdyje š. m. balandžio 11 d. pa
aiškėjo didelis veiklos sumenkė
jimas. Nusiskųsta, kad draugijai 
priklauso tik dalis lietuvių gy
dytojų. Bendrauti ypač nėra 
linkę jaunieji lietuviai gydyto
jai. Susirinkime prisimintas 
Bruklyne palaidotas Vytauto Di
džiojo universiteto medicinos 
fakulteto prof. dr. Pranas Gudas- 
Gudavičius. Antkapinio pamink
lo pastatymu rūpinasi dr. A. 
Goeldnerienė. Paminklas kai
nuos tik apie $900, nes toje kapi
nių dalyje neleidžiami dideli 
paminklai. Į prof. dr. P. Gudo- 
Gudavičiaus atminimo įam
žinimą kviečiami įsijungti buvu
sieji jo mokiniai. Surinkus di
desnę sumą aukų, bus jieškoma 
kitų būdų velioniui pagerbti. 
Aukų čekius prašoma rašyti ir 
siųsti: American Medical Asso
ciation, Dr. L. Giedraitis, 10 
Barry Lane, East Northport, NY 
11731, USA. Reikia pažymėti 
“paminklui”. Susirinkimo daly
viai perrinko tą pačią valdybą. 
Niujorko lietuvių gydytojų drau
gijai ir toliau vadovaus: pirm, 
dr. V. Avižonis, sekr. dr. K. Pap- 
rockaitė-Šimaitienė, ižd. dr. L. 
Giedraitienė, nariai - dr. B. Jan
kauskas ir dr. R. Šnipas.

Australija
ALB krašto valdyba rugpjūčio 

8-9 d.d. sušaukė lietuvių vadovų 
ir veikėjų pasitarimą Lietuvių 
namuose Melburne. Pasitarimas 
susilaukė 54 dalyvių, kuriuos 
pasveikino ALB Melburno apy
linkės valdybos pirm. inž. K. Ly- 
nikas. Pranešimą apie Šeštąjį 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą padarė jo rengėjų komite
to pirm. Henrikas Antanaitis. 
Kongresas prasidės 1987 m. gruo
džio 19 d. Sydnėjuje. Atidaryme 
dalyvaus vysk. P. Baltakis, OFM, 
PLB valdybos pirm. inž. V. Ka- 
mantas, Lietuvos atstovas Vati
kane S. Lozoraitis, jn. Studijų 
dienos įvyks Kanberoje, stovyk
la - Adelaidėje. Kongresas bus 
uždarytas Melburne 1988 m. sau
sio 10 d. ALB krašto valdybos 
pirm. Danutė Baltutienė kalbėjo 
apie jaunų vadovų paruošimą 
bei jų įjungimą veiklon. Kraš
to valdyba planuoja surengti 
kelių dienų kursus, kurie jau
nimo atstovus paruoštų organi
zaciniam darbui. Jiems grei
čiau susiorientuoti padės pla
nuojamas išleisti žinynas, su
pažindinantis su Australijos 
LB organizacija, kitomis lietu
vių organizacijomis, instituci
jomis, jų tikslais ir vadovais. 
Bendruomenės veiklos finansa
vimo problemą aptarė Australi
jos lietuvių informacijos biuro 
sekr. Viktoras Baltutis. Esą se
niau būdavo susilaukiama dau
giau pelno iš Lietuvių dienų. Da
bar pelnas taip sumažėjęs, kad 
iš jo nedaug lėšų belieka ALB 
veiklai. Daug Australijoje su
rinktų aukų iškeliauja į JAV 
esantį Tautos fondą. Buvo no
rėta dalį jo palikti ALB veik
lai finansuoti, bet su tokiu pa
siūlymu nesutiko Tautos fondo 
vadovybė. Vieninteliu užtikrin
tų pajamų šaltiniu lieka Austra
lijos lietuvių fondas.

Pranešimą veikėjų suvažia
vime apie ALB savaitraščio “Mū
sų pastogė” leidybą padarė Aust
ralijos lietuvių spaudos sąjun
gos pirm. dr. Benius Vingilis. 
Sąjunga turi 164 narius, įmokė
jusius vienkartinį $25 mokestį. 
Vieno “MP" numerio išleidimas 

kainuoja $1.092. Prenumeratos 
padengia tik pusę leidybos iš
laidų. Jas padeda užpildyti skel
bimai, loterijos ir aukos. Apie 
redagavimo problemas kalbėjo 
red. Vincas Augustinavičius, 
norėjęs pasitraukti dėl teisi
nės įtampos su viena organiza
cija. Jis liko redaktoriaus pa
reigose, kurioms nėra ypatin
gos cenzūros, išskyrus įsiparei
gojimą vengti rašinių su galimo
mis teisinėmis pasekmėmis. Apie 
savaitraštį “Tėviškės aidai” kal
bėjo red. kun. dr. Pranas Dauk
nys. Jis susilaukė klausimo, ar 
šis savaitraštis ruošiasi spaus
dinti rašinius anglų kalba. Mat 
neseniai angliškai buvo išspaus
dintas vienas memorandumas. 
Red. kun. dr. P. Daunys pareiš
kė, kad tai buvo padaryta jo atos
togų metu. Krašto valdybos na
rys Jurgis Rūbas apžvelgė karo 
nusikaltėlių pajieškas Austra
lijoje. Naujasis įstatymas dar 
nėra piimtas. Jį svarstys po atos
togų rugsėjo mėnesį susirinkęs 
parlamentas. ALB Adelaidės 
apylinkės valdybos pirm. Jonas 
Stačiūnas pranešė, kad buvo 
angliškai išleista H. Tautvai
šienės atsiminimų santrauka 
“The Cemetery of Nations in the 
Siberian Tundra”. Ji pasiųsta 
Australijos ministeriams ir par
lamentarams. Pasitarimo daly
viai priėmė memorandumą Aust
ralijos premjerui R. J. Hawke’ui, 
kuris spalio ar lapkričio mėne
sį lankysis Maskvoje. Jis pra
šomas pabrėžti, kad Australija 
nepripažįsta priverstinio Bal
tijos kraštų įjungimo Sovietų Są- 
jungon, reikalauti laisvės lietu
viams sąžinės kaliniams.

Britanija
Šeimų savaitgalį Lietuvių so

dyboje birželio 19-21 d.d. suor
ganizavo Nijolė Bridges. Savait
galis penktadienio vakarą buvo 
pradėtas suvažiavusių šeimų su
sipažinimo vakariene. Šeštadie
nį, pasiskirsčius į grupes, buvo 
susipažinta su Lietuvių sodyba, 
išmokta lietuviškų žodžių. Apie 
lietuviškus Joninių papročius 
kalbėjo Vincas O’Brien, Aldona 
Waterman mokė pinti gėlių ir 
medžių lapų vainikus. Šeštadie
nio vakaras praleistas prie lau
žo, dainuojant, lietuvškas ir an
gliškas dainas, jieškant papar
čio žiedo. Sekmadienį vaikai 
mokėsi groti skudučiais, šokti 
lietuviškus tautinius šokius.

A. a. Bronius Motiejūnas, 66 
metų amžiaus, anksčiau gyvenęs 
Londone, birželio 20 d. mirė 
New Milton vietovėje, Barton 
House senelių prieglaudoje. 
Velionis buvo anykštietis - gi
mė ir augo Skiemonių valsčiaus 
Paežerių kaime. Anglijon atvy
ko po II D. karo. Palaidotas New 
Milton kapinėse.

Vokietija
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties minėjimą Štutgarte ge
gužės 29-31 d.d. suorganizavo 
kun. Kazimieras Senkus. Gegu
žės 25 d. rengėjų komiteto var
du jis surengė spaudos konfe
renciją, kurion atvyko Štutgar
to dienraščių bei kitų laikraš
čių korespondentai. Apie žmo
gaus teisių pažeidimus Baltijos 
šalyse kalbėjo sovietinėse sto
vyklose kalintas Jurijus Belo
vas. Su dabartine būkle Lietu
voje korespondentus supažindi
no kun. K. Senkus, Latvijoje - 
ev. kun. E. Rozitis, Estijoje - 
Bergmanas. Gegužės 29 d. vaka
rą katalikų dekanas mons. B. 
Kahn atidarė Lietuvos krikšto 
sukakčiai skirtą tautodailės pa
rodą, kurią suorganizavo Euge
nija Lucienė ir Irena Krivickie- 
nė, atvožusios tautiniais drabu
žėliais aprengtų lėlių, juostų, 
staltiesių, takelių, lovadeng- 
čių, gintaro dirbinių, medžio 
drožinių ir net keramikos dar
bų. Atskiras parodos skyrius “Po 
kūju ir priekalu” noutraukomis 
ir leidiniais atskleidė religijos 
persekiojimą sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Paskaitą apie krikš
čionybės atėjimą Lietuvon skai
tė iš Miuncheno atvykęs dr. K. J. 
Čeginskas. Ekumeninei popietei 
gegužės 30 d. vadovavo latvių 
ev. kun. E. Rozitis. Vakaras bu
vo skirtas draugiškam pobūviui 
ir koncertui, kurio programą at
liko solistai - Ričardas Dauno
ras, Violeta Hermanaitė-Zar- 
rach ir kun. Kazimieras Senkus. 
Sekmadienį iškilmingas Mišias 
Šv. Nikalojaus šventovėje su bū
riu lietuvių ir vokiečių kunigų 
koncelebravo Rotenburgo vysk, 
dr. G. Moseris ir vysk. dr. A. 
Deksnys. Šventiniai pietūs bu
vo surengti kurortiniame Štut
garto priemiestyje Bad Cannstat- 
te. Kalbėjo Baltietiškosios drau
gijos lietuvių-vokiečių sekci
jos pirm. prof. dr. H. J. Dahme- 
nas. Kunigystės 45 metų sukak
ties proga pasveikintas kun. K. 
Senkus.



Lietuvos krikščionybės sukaktis buvo iškilmingai paminėta Nevvarke. NJ. 
Penkių parapijų rengtos pamaldos įvyko Švč. Širdies katedroje, kur Mi
šias atnašavo Newark© arkivyskupas THEODORE McCARRICK, vysk. 
PAULIUS BALTAKIS. OFM, svečiai vyskupai ir kunigai, dalyvaujant 
2000 tikinčiųjų. Nuotraukoje pokylio metu sveikinimo žodį taria gen. Lie
tuvos konsulas ANICETAS SIMUTIS. Jo dešinėje - vysk. P. BALTAKIS, 
kairėje - dr. JOKŪBAS STUKAS ir vysk. LUCILO B. QUIAMBO, svečias 
iš Filipinų Nuotr. A. Kames

Jaunimo kongreso žinios

Tai buvo tik viena savaitė
Rimtos ir linksmos valandos jaunu šeimų stovykloje
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Iš telefoninio pasikalbėjimo 
su dr. Antanu Stepanu Australi
jos sostinėje Kanberoje, paaiš
kėjo, kad jaunimo kongreso pa
ruošiamieji darbai eina prie ga
lo. Dr. Stepanui tenka rūpintis 
akademine programa, ypač studi
jų dienomis. Iki šiol sutiko daly
vauti su paskaitomis bei simpo
ziumuose ir diskusijose: St. Lo
zoraitis, jn., iš Italijos, Eglė Juod- 
valkė iš V. Vokietijos, Julius Puo
džiūnas iš Anglijos. Tomas Venclo
va iš JAV, Viktoras Nakas iš JAV, 
Emilija Sakadolskienė. Gintė Da- 
mušytė ir kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, iš JAV. Taškūnas ir Brazai- 
tienė iš Australijos.

Dr. Stepanas prašė Kanados 
atstovus atvykti pasiruošus daly
vauti simpoziume “Kodėl man 
svarbus lietuvių tautos likimas?", 
atsivežti savo krašto siūlomą veik
lai projektą, papasakoti apie Ka
nadoje Lietuvių Bendruomenės 
akciją ryšium su Deschenes komi
sijos darbais, apie Laisvės olim
piadą ir Kanadoje rengiamas šei
mų stovyklas.

Šiuo metu jau baigtas ruošti

Kritiškas žvilgsnis į lietuvių išeiviją
Viliaus Bražėno paskaita Toronte

Žurnalistas, politinis komen
tatorius, veiklus skautas, visuo
menininkas Vilius Bražėnas š. m. 
spalio 10, šeštadienį, 7 v.v., Toron
to Lietuvių namuose.skaitys pa
skaitą: “Neortodoksinis žvilgs
nis į lietuvišką išeiviją ir pasaulį, 
- laisvės kovos keliai ir klystke
liai bei informacinė veikla tarp 
draugų ir priešų, politikoje ir ži
nyboje”.

Vilius Bražėnas gimė 1913 m. 
Latvijoje. I D karo metu su pabė
gėlių banga pasitraukė j Rusiją. 
Gyveno Ukrainoje ir Maskvoje. 
Jaunystės metais susipažino su 
komunizmo užuomazga, kai lanky
damas pradinę mokyklą “savano
riškai” paradavo prieš Leniną 
Raudonoje Kremliaus aikštėje. 
Revoliucijos badmečio metu mi
rė tėvas, ir Vilius su motina 1922 
m. grįžo į atkuriamą nepriklauso
mą Lietuvą. II D karo metu pasi
traukė į Vokietiją, 1949 m. - at
vyko į JAV, kur iki 1971 m. dirbo 
kaip elektros inžinierius.

Dar būdamas moksleiviu daly
vavo skautų veikloje, bendradar
biavo spaudoje. Šiuo metu gyve
na Bonita Springs, Floridoje, yra 
“Lee Constitution” žurnalo redak
torius. Reiškiasi kaip paskaiti
ninkas, keliaujantis po visas Ame
rikos valstijas. Priklauso “Ameri
can Opinion Speakers Bureau”. 
Kaip populiarus paskaitininkas, 
dažnai kalba amerikiečių klubuo
se, jaunimo stovyklose, mokyklo
se ir bet kuriomis progomis. Tuo 
būdu skleidžia žinias apie sovie
tuose egzistuojančius Gulagus, 
Lietuvos vergiją, KGB teikiamą

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. J* VAZNELIU

&iffs International Jhc.
W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

“Atstovų vadovas". Tai minčių, 
informacijos bei diskusinių klau
simų vadovėlis, kuris turėtų pa
dėti kiekvienam atstovui orien
tuotis nuvykus į kongresą. Kopi
jos siunčiamos Lietuvių jaunimo 
sąjungų valdyboms tolimesniam 
platinimui.

Taip pat paruošti ir jau išsiųs
ti kongreso registracijos blan
kai. Jas privalo užpildyti kiekvie
nas vykstantis į kongresą — atsto
vas, dalyvis, turistas.

Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkė Daiva Piečaitytė- 
Lapienė yra persikėlusi gyventi 
Torontan iš Montrealio. Jos tele
fonas: 366-6894.

Toronto—Hamiltono jaunimo 
grupė, kuriai vadovauja Aidas 
Vaidila, jau kelis kartus vasaros 
metu tarėsi apie lėšų telkimą. 
Ankstyvą rudenį numatyti jau
nimo šokiai Toronto Lietuvių na
muose, išpardavimai ir kitokie 
projektai lėšoms telkti. Iki šiol 
iš didžiųjų mūsų finansinių insti
tucijų susilaukta mažai dėmesio 
ar paramos. Gabija 

Žurnalistas ir paskaitininkas 
VILIUS BRAŽĖNAS

disinformaciją ir glaudų ryšį su 
OSI Amerikoje.

Vilius Bražėas ypatingą dėme
sį kreipia į lietuvišką jaunimą, 
gyvenantį šiame žemyne, ragina jį 
aktyviai dalyvauti Amerikos ir 
Kanados politiniame gyvenime. 
Dažnai primena mūsų veikėjams 
apie jaunosios kartos politinio 
potencialo neišnaudojimą. Pa
skaitose, straipsniuose ir komen
taruose Vilius Bražėnas teigia, 
kad mūsų stiprybė glūdi išlaiky
me tautos tradicijų, dvasinių ver
tybių ir pasiryžime vieningai ko
voti su mūsų priešu - rusišku ateis
tiniu komunizmu. Jis yra įvertin
tas kun. J. Prunskio premija už 
Lietuvos reikalų garsinimą kita
taučių spaudoje. V, K.

čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.

Penkti metai iš eilės Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Wa- 
sagoje organizuojama šeimų 
stovykla. Tėveliai kartu su 
įvairaus amžiaus vaikais su
važiuoja į šią stovyklą iš Ka
nados bei JAV. Šiais metais 
stovykla buvo ypatinga: daly
vių gausumu, nes atostogauti 
atvyko 35 šeimos, iš viso 142 
žmonės, iš kurių 74 buvo vai
kai; turėjome ir tokių, kurie 
atvyko iš tolimos Kanados 
šiaurės, įveikę tūkstančius 
kilometrų (pvz. Danaičiai iš 
Kuujuaq, Quebec, kur jie gy
vena Kanados eskimų koloni
joje); šiais metais stovykla 
šventė savo gyvavimo 5 metų 
sukaktį.

Mintį organizuoti šeimų sto
vyklą Wasagoje prieš penke
rius metus pasiūlė Gabija Juo- 
zapavičiūtė-Petrauskienė. Tuo 
metu ji pati turėjo vienerių 
metų amžiaus dukrytę Viliją. 
Vaiko atsiradimas ir augini
mas paskatino daugiau dėme
sio kreipti šeimai — sudaryti 
kuo daugiau progų bendrauti. 
Gabija dažnai sako; “Norint 
išauginti vaikus lietuviško
je dvasioje, neužtenka tik na
mie kalbėti lietuviškai. Nuo 
pat mažens reikia pratint juos 
bendrauti, kad augdami rastų 
lietuvius draugus. Reikia jieš- 
koti progų, o joms neatsiradus, 
suorganizuoti jas, kad lietu
višką kalbą bei dvasią pajustų 
plačiau negu tik mažame šei
mos ratelyje”. Gabija tai vyk
do, ypač sėkmingai organizuo
dama šeimų stovyklas, kurios 
kiekvienais metais darosi gau
sesnės dalyvių skaičiumi, įdo
mesnės programomis.

O kokia ta stovykla buvo, 
sunku viską perteikti. Savaitė 
— trumpas laiko tarpas, bet 
tos dienos lieka ilgai neuž
mirštamos tiek vaikučiams, 
tiek tėveliams.

Stovyklos programa prasi
deda nuo ankstyvo ryto. 8 v. 
visi eina pusryčių. 9 v. — vė
liavų pakėlimas. Po to visi, 
pagal amžių, išsiskirsto įvai
riems užsiėmimams. Buvo ke
turios grupės: Arai, Bebrai, 
Slibinai ir Drambliai. Visos 
šios grupės turėjo užsiėmimus 
nuo 9.15 v.r. iki 12 v. Tai nebu
vo priverstiniai užsiėmimai, 
bet užsiėmimų kambariai visa
da būdavo pilnutėliai.

Sportas, dainavimas, rank
darbiai, pasakos buvo pagrin
diniai užsiėmimai kiekvieną 
dieną. Visi mokytojai (patys 
tėvai) iš anksto būna pasiruo
šę kiekvienai pamokėlei, kad 
45 minučių laiko tarpas būtų 
kuo naudingesnis ir įdomes
nis vaikučiams. Smagu buvo 
kai trejų metų mergytė, išei
dama iš darbelių pamokėlės, 
rankytėje nešėsi savo pada
rytą trispalvę vėliavėlę. Sma
gu eit miško takeliu niūniuo
jant naują išmoktos dainos 
melodiją arba aptarti tą pik
tą vilką, kuris visus ožiukus 
gaudė. Tai pirma dienos pusė.

12 v. visi kviečiami pasistip
rinti šeimininkių pagamintu 
nuostabiai skaniu maistu. Po 
pietų didžioji dalis stovyklau
tojų eidavo prie ežero. Patys 
mažiausieji ramioje, tylioje 
stovyklavietėje likdavo popie
tiniam miegui. 4 v. entuzias
tai grįždavo savanoriškam 
sportui suaugusiems (tinkli
niui, krepšiniui), o 5-6 v. vaka
rienė. 6.30 v.v. vėliavų nulei
dimas, vakaro giesmė “Marija, 
Marija” kaip padėka Dievui už 
laimingai praėjusią dieną, už 
Jo globą ir meilę mums ir mū
sų brangiam turtui — vaiku
čiams.

Po vėliavų nuleidimo — va
karinė programa, naktipie
čiai ir 8-8.30 v.v. stovykloje 
viešpataudavo tyla. Visi “di
dieji” darbininkėliai per die
ną būdavo tiek nusiplukę, jog 
paguldyti tuoj pat užmigdavo. 
Tokia tvarka praėjo visas sto
vykloje praleistas laikas.

Kadangi stovykla vadinasi 
“šeimų”, tai nebuvo pamiršti 
ir tėveliai. Ypač vakarinėse 
programose buvo reikalingas 
jų dalyvavimas. Septyni va
karai, septynios vakaro pro
gramos buvo be galo įdomios. 
Susipažinimo žaidimai - tai 
pirmoji vakarinė programa, 
už kurią atsakingos buvo Un- 
derių ir Giniočių šeimos. Ne
labai drąsu pradėt pirmie
siems, bet didelė stovyklų 
praktika padėjo jiems labai 
įdomiai pravesti žaidimus, 
įtraukiant mažus ir didelius, 
o pertraukėlių metu paįvairi

nimui suvaidint žinomų lietu
viškų pasakų epizodus.

Pasakų laužas, pravestas 
Stirbių iš Filadelfijos, buvo 
ypač įdomus, nes viską atliko 
vaikučiai, o pats laužas irgi 
“stebuklingas”, liepsnojo val
gykloje ant stalo, tik nei sta
las sudegė, nei dūmų buvo 
(lauke lijo).

Visa stovykla buvo išvaikš- 
tinėta, kol paskirstytos koman
dos jieškinių jieškojo. Jieš- 
kinį paruošė Civinskai ir 
Aukštuoliai iš Klivlando. O 
dainų ii- juokų laužas pilna 
to žodžio prasme atitiko pa
vadinimą. Ačiū Vaidotui Vai
čiūnui iš Hamiltono — daug 
išminties reikėjo žiūrovams, 
kol nuliūdęs karalius juoktis 
pradėjo!

Sportas — sveikata! o savo 
jėgas išbandyti garsiojoje Al- 
šėnų ir Gedvilos suorganizuo
toje olimpiadoje teko visiems
— ir mažiems, ir dideliems, 
juo labiau, kad garsios koman
dos (kūno dalys): Ausų būgne
liai, Šnervės, Pak-pak-pakau- 
šiai ir Nykščiai dalyvavo be 
pralaimėjimo.

Tikras lėlių teatras, atvež
tas Moss iš Detroito ir Benotų 
iš Toronto, sukvietė daugybę 
žiūrovų į laužavietę. Ten bu
vo gražiais drabužiais pasi
puošusios raganos dukros ir 
vargšė našlaitė, kuri vėliau 
tapo karaliaus žmona. Piktas 
vilkas, gyvenantis netoli sto
vyklavietės, kuris gąsdino vai
kučius neit vieniems į mišką, 
paliko visiems linksmą prisi
minimą. Ir paskutinis vakaras
— magikos laužas. “Ir kaip jie 
taip padarė?” — aikčiojo pu
blika, stebėdama Radžiu iš Fi
ladelfijos atliekamus “stebuk
lus”. Vieną vakarą po progra
mos stovyklautojai organizuo
tai ėjo pasivaikščioti prie eže
ro. Tai buvo tikras saulės pa
lydėjimas tolimos gintarinės 
Palangos paplūdimy, tik vietoj 
jūros čia buvo Georgian įlan
kos ežeras ir mūsų vaizduotėje 
sukurtas medinis tiltas į te
nai ...

Du vakarus tėveliai turinin
gai praleidom su kun, Antanu 
Saulaičių, SJ, iš Čikagos. Vie
ną vakarą buvo diskusija apie 
tikėjimo analizės anketą, per 
kurią atradome savo tikėjimo 

Lietuviškų šeimų stovykloje Kanados Wasagoje prie Georgian Bay užsi
ėmimo metu 1987 m. vasarą Nuotr. A. Giniočio

Asmeninės dovanos giminėms 
Lietuvoje

Galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems pageidaujamų 
ir naudingų dovanų. Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siun
tinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai 
trumpą laiką.

Siuntinys 12-1987 m.
Vyriškas arba moteriškas bliuzonas - striukė, išeiginiai marš
kiniai, moderni bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, 
vyriškas arba moteriškas nertinis.
Siuntinio kaina, siunčiant oro paštu .................................... $330

Siuntinys 14 - 1987 m.
Sportinis kostiumas, “Adidas” arba kitokios firmos; jei klientas 
pageidauja, gali būti vyriškas arba moteriškas, moteriški arba 
vyriški sportiniai labai geros rūšies batai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina, siunčiant oro paštu .................................... $250

Pasiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba 
sudarome tokius, kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo gro
jimo plokšteles. Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu 
ir naudingiausiu paveldėtojui būdu.

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

Tel. O1 -460-2592

subrendimo lygį. Antras vaka
ras, praleistas kartu su dva
sios tėvu Saulaičių, buvo dis
kusijos apie lietuvių charak
terio savybes. Tai buvo gana 
įdomus pokalbis, kuris truko 
iki pat gilaus vidurnakčio. At
rodė, kalbos ir klausimai ne
sibaigs. Kaip nebūtų keista, 
visos kalbos buvo tik lietuviš
kos, nesivaržė tie, kuriems se
kėsi sunkiau derinti linksnius, 
galūnes žodžiuose.

Sėdint ir klausant stebėtojo 
vietoje, nesunku buvo suprasti 
ir pastebėti, jog šioji karta 
jaunų žmonių, gimusių ir užau
gusių svetimoje žemėje, turi gi
lų lietuvybės jausmą. Supran
ta kokį turtą tėvai jiems per
davė, mokydami gimtosios lie
tuvių kalbos, istorijos, išlai
kydami brangias lietuviškas 
tradicijas. Ir visa tai, jau 
būdami patys tėvais, stengiasi 
perduoti savo vaikams.

Nėra lengva aprašyti visas 
smagias valandėles, praleis
tas stovykloje. Baigiantis sto
vyklai, buvo išdalintos įver
tinimo anketos. Padarius an
ketų suvestinę, 100%o visi sto
vyklautojai buvo patenkinti 
stovyklos organizacine puse, 
meniškų užsiėmimų pravėdi
nau, vakarinėmis programo
mis, ypač visi dėkojo kun. 
Saulaičiui už apsilankymą 
ir pokalbį. 99% stovyklauto
jų į klausimą “Ar grįžtumėt” 
atsakė “taip”. Aš manau tai 
didžiausias atpildas už įdėtą 
organizatorių darbą ir prita
rimas bei paskatinimas toles
nei veiklai.

Paskutinę uždarymo minutę, 
nuleidus vėliavas, sugiedojus 
giesmę “Marija, Marija”, pa
sveikinus ir padėkojus dau
giausia darbo įdėjusiems žmo
nėms, stovyklos komendantai 
išdalino visiems vaikučiams 
ženkliukus su vaikų nuotrau
kėlėmis. Atminimo sagės buvo 
papuoštos simboliniais kaspi
nais: geltona, žalia ir raudo
na spalvomis su įrašu “Šeimų 
stovyklos penkmetis, WASA- 
GA, 1987”. Visi stovyklauto
jai, pailsėję, pilni jėgų toli
mesniam lietuviškam darbui 
auginant šeimas, susikabino 
rankomis ir dainavo: “Oi su
die, sudie, stovykla sudie, 
sudie ...” N.B.

AfA 
JUOZUI ANKUI

mirus, žmonai ALDONAI, sūnums - ALGIUI ir VYTUI, 
seserims — SALOMĖJAI, ANELEI, ALESEI, ELENAI, 
MAGDELENAI, broliams - ALGIMANTUI, FELIKSUI, 
VINCUI, jų šeimoms ir giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą-
S. P. Ročiai D. Zulonienė

AfA
LIUDUI KAVALIAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,

jo seserį JUSTINĄ SRIUBIŠKIENĘ, jos šeimą 
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -
J. Vingelienė O. Skrebūnienė
E. Draudvilienė S. J. Andruliai

AfA 
MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI

mirus,

nuliūdusias jos dukras - IRENĄ IGNAITIENĘ, 
MARYTĘ MICEIKIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame -

Vincas ir Albinas Baršauskai su šeimomis

AfA 
IGNUI MAŽULIUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu,

jo seserį KRISTINĄ JOKUBAUSKIENĘ su šeima 
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

P. D. Babinai
L. Eug. M. Klevai

AfA 
JUSTINUI BUŠAUSKUI

mirus Lietuvoje, ... . ...
jo brolį JONĄ BUŠAUSKĄ ir šeimą nuoširdžiai
užjaučiame -

Klara ir Kostas Stankai

AfA 
KAZIMIERUI ŠILEIKAI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną LIUDĄ ir sūnus su šeimomis liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Elena ir Paulius Leonai
Sofija PetravičienėMiami Beach, Florida

AfA 
KAZIMIERUI ŠILEIKAI

mirus,

nuoširdžiai ir giliai užjaučiame žmoną LIUDĄ bei 
sūnus su šeimomis -

Jurgis ir Elzbieta Kazickai

AfA 
JUSTINUI DAILIDEI

tragiškai žuvus automobilio nelaimėje,

gilią užuojautą reiškiame žmonai MORTAI, 
dukterim - LILEI ir RITAI, sūnums - EDŽIUI 
irRANIUI —

Zenonas Šimkus
Jeronimas Jekelaitis ir šeima

AfA 
VIKTORUI KURAUSKUI

mirus Lietuvoje, 

sūnų ČESLOVĄ ir šeimą Windsore bei gimines
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

S. V. Aušrotai n. P. Nielsen
M. Povilaitienė d. Zulonienė

E. P. Žuliai
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Nauja medikė KAROLINA-JUSTINA-MARIJA KRIAUČIŪNAITĖ, Justo 
ir Laimos Kriaučiūnų duktė; yra baigusi Kardinolo Newmano gimnazijų 
Kanados Hamiltone ir MacMasterio universitetų (buvo gavusi stipendijų). 
Būdama XII gimnazijos klasėje dalyvavo Ontario provincijos moksleivių 
rašinių konkurse ir laimėjo pirmų vietų iš 1,814 dalyvių. Buvo apdovanota 
aukštu žymeniu. Dalyvavo Hamiltono lietuvaičių mergaičių chore “Aidas”

Nelietuviai rašo apie lietuvius

Deimantinė laikraštininko sukaktis
Septyniasdešimt penkeri metai žurnalistui Antanui Juodvalkiui

BRONIUS JUODELIS
Iki šių dienų laisvojo pasau

lio lietuvių periodikų didele 
dalimi užpildo vyresnės kartos 
laikraštininkai. Vieni jų mėgs
ta publicistiką, kiti daugiau 
dėmesio kreipia į mūsų išeivi
jos gyvastingumą, Bendruome
nės ir kitų organizacijų pasi
reiškimus, renginius, planavi
mą ir ateities darbus. Savom 
pastabomis spaudos pusla
piuose jie stengiasi išlaikyti 
mūsų tautinę gyvybę išeivijo
je ir dirbti Lietuvos gerovei, 
lietuvybės išlaikymui. Vieni 
jų labai darbštūs, pajėgia kal
bėti visų laikraščių puslapiuo
se, kartais per daug pamokan
čiai, lyg būtų visų sričių žino
vai, kiti be priekaištavimų ir 
be iškraipymų mūsų gyvenimą 
fotografuoja plunksnos pagal
ba, palikdami pačiam skaity
tojui pasidaryti išvadas ar 
sprendimus.

Vienas ryškiausių mūsų gy
venimo stebėtojų, aprašyto- 
jų ir objektyvių vertintojų iš
eivijos spaudoje yra žurnalis
tas Antanas Juodvalkis, nuola
tinis “Dirvos” bendradarbis, 
tačiau ir uolus laikraštininkas 
Lietuvių fondo, Bendruome
nės, kultūrinių įvykių reika
lais visoje mūsų periodikoje. 
Svarbiausia, kad jo pastabos, 
samprotavimai remiasi realy
bės pajutimu su optimistine 
vizija. Manyčiau, kad jo tauti
niai nuosaikią ir realistinę pa
saulėžiūrą suformavo ilgame
tė jo veikla “Pro Patria” idea
lo siekime ir ekonominių moks
lų studijos. Kartais, neveng
damas ir kritiško žodžio savo 
straipsniuose, jis iškelia po
zityvius aspektus ir siekia dar
bo bei veiklos pagerinimų. To
dėl Čikagoje mes jį matome be
veik visuose lietuviškuose pa
rengimuose, į kuriuos jis kvie
čiamas, ir vėliau skaitome jo 
aprašymus spaudoje.

Nepaisant deimantinio am
žiaus, A. Juodvalkis suspėja 
apkeliauti net kelis parengi
mus tą pačią dieną Čikagoje 
ir jų įspūdžius perduoti mūsų 
periodikoje. Vertinant jo ob
jektyvumą, į visus lietuviš
kus parengimus jis yra kvie
čiamas ir jo aprašymų objekty
vios pastabos yra vertinamos.

Jo amžiaus deimantinės su
kakties proga š. m. rugpjūčio 
6 d. JAV LB socialinių reika
lų tarybos seklyčioje buvo su
ruoštas kuklus jo garbingo ir 
dab^taus amžiaus paminėji
mas, dalyvaujant jo šeimos na

V. Vokietijos Miuncheno lietuvių “Ratukas” vieno renginio programoje

riams ir artimiausiems bend
radarbiams, Bendruomenės, 
Lietuvių fondo, Tautinės są
jungos ir Lietuvių žurnalistų 
sąjungos atstovams. Atsižvel
giant į sukaktuvininko pagei
davimą susilaikyti nuo puoš
nių dovanų, jam buvo įteikta 
lietuviška knyga su visų daly
vių parašais. Pagerbimui va
dovavo vienas jo artimiausių 
idėjos draugų — inž. Jonas Jur
kūnas.

Sveikinimus su linkėjimais 
sulaukti antros deimantinės 
sukakties, iškeliant sukaktuvi
ninko atsidavimą lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje, išreiš
kė Birutė Jasąjtįenė — PLB 
vardū, dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas — Tautinės sąjungos var
du, Marija Remienė — Lietu
vių fondo vardu, Mečys Valiu
kėnas — korporantų ir“Dirvos” 
redaktoriaus vardu, Karolis 
Milkovaitis — Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų vardu, Bronius 
Juodelis —JAV LB krašto val
dybos ir Lietuvių žurnalistų 
sąjungos dr. P. Daužvardžio 
fondo vardu.

Raštu sveikino JAV LB kul
tūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė ir Lietuvių moterų 
fededracijos Čikagos skyrius. 
Sveikinimo žodį šeimos vardu 
tarė ir sūnus Uosis. Sveikino 
ir šio pagerbimo faktinoji ren
gėja Danguolė Valentinaitė.

Padėkos žodyje A. Juodval
kis dėkojo visiems į šį pobūvį 
atsilankiusiems, dėkojo neži
nomiesiems pobūvio rengė
jams ir labiausiai dėkojo sa
vo žmonai, kurios talka ir pa
galba lydi visus jo darbus. Sa
vo darbą lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje sukaktuvinin
kas laikė būtinu indėliu, ku
rį kiekvienas atnešame, dau
giau ar mažiau, mūsų tautos 
labui.

Su šampano taurėmis sukak
tuvininkui buvo palinkėta il
giausių, laimingų ir darbin
gų metų ateityje. Palinkėta 
ir toliau darbuotis lietuvybės 
išlaikyme išeivijoje, ypač Lie
tuvių fonde, kuriame jis dabar 
atlieka labai svarbias parei
gas, kaip inforamcijos komi
teto pirmininkas.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. o. Box 1343, Postal Staion “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Boffo nesiorientavimą ir stip
rų polinkį į kairę. Ne be rei
kalo Vatikanas jį buvo nutil
dęs vieneriems metams.

Uždaryti atstovybę
Paryžiaus lenkų žurnalo 

“Kultūra” nuolatinis kores
pondentas Romoje D. Mo- 
rawski š. m. balandžio laidoje 
rašė, kad norint pagerinti 
Katalikų Bendrijos padėtį Lie
tuvoje, reikia likviduoti Lie
tuvos pasiuntinybės Vatikane 
likučius. Į tai Lietuvos atsto
vas Vatikane Stasys Lozoraitis 
atsakė laišku, kuris išspaus
dintas minėto žurnalo birželio 
laidoje:

Lietuvos atstovybė prie 
Apaštališkojo Sosto yra visų 
Vakaruose gyvenančių lietu
vių remiama. Kai 1958 m. ši 
atstovybė atsidūrė pavojuje, 
lietuviškos Vakarų visuome
nės reakcija buvo išimtinai 
stipri. Tas pats įvyktų ir da
bar. Ši atstovybė yra sovieti
nės okupacijos nepripažinimo 
simbolis. Kadangi ‘LKB kro
nika’ kreipiasi į mane kaipo 
Lietuvos prie Apaštališkojo 
Sosto atstovą, tai reiškia, 
kad ir Lietuvoje šia atstovy
be pasitikima”.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

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

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

.... .. I, .. . v- . . .U .„A.....

Katynas ar Chatynas?
“Tėviškės žiburių” 1987 m. 

rugpjūčio 25 d. laidoje iš
spausdintas Sn. K. straipsnis, 
kuriame sakoma, kad škotų fil- 
muotojus sovietai buvo nuga
benę į Katyną. Katyne 1943 m. 
buvo rasti lenkų belaisvių, 
daugiausia karininkų, masi
nių žudynių kapai. Visi rasti 
prie lavonų dokumentai rodė, 
kad žudynės įvyko 1940 m. ba
landžio mėnesį, kai šią sritį 
valdė sovietai.

Neatrodo, kad sovietai būtų 
skotus nuvežę į Rusijos Katy
ną, kur jiems patiems yra pri
skiriami karo nusikaltimai. 
Greičiausiai jie buvo nuvežti į 
Gudijos Chatyną, kur vokie
čiai, panašiai kaip Pirčiupyje, 
išžudė visus kaimo gyventojus. 
Tokių kaimų Gudijoje yra la
bai daug.

Apie karo nusikaltimus Gu
dijoje 1963 m. Minske buvo 
išleista rusų kalba dokumen
tinė knyga “Vokiečių — fašis
tų okupantų nusikaltimai Gu
dijoje 1941-1944”. Nors ši kny
ga turi 435 psl., nei lietuvių 
batalionas, nei tariamas karo 
nusikaltėlis Gecevičius nėra 
joje minimi. J.B.

Automobilių stovėjimo 
pažeidimo pabaudos. 
Kodėl jūs nebegalėsite 

išvengti pabaudų 
mokesčio.

Labai gaila, bet jūs nebegalėsite palikti tų popierinių kortelių savo 
mašinoje.

Pagal naują įstatymą, jūs turite užmokėti pabaudą, arba jūs galite 
reikalauti teisminės peržiūos, jeigu jūs galvojate, kad įtariamas pažeidimas 
yra ginčytinas, kitaip jūsų automobilio leidimas ir 
vairuotojo teisių patvirtinimas nebus atnaujintas.

Tai yra jūsų pasirinkimas. Labai paprasta.
Jeigu jūs gausite mašinų stovėjimo pažeidimo 

bilietą, jūs žinosite, ar tas miesto rajonas, kuriame 
gavote bilietą, jau įvedė naują įstatymą. 
Jūsų pasirinkimai bus aiškiai parašyti ant 
bilieto. Visi miesto rajonai įves naują 
įstatymą iki 1989 metų.

Dėl daugiau informacijos 
kreipkitės j: 
Communications Branch 
Ministry of the 
Attorney General 
18 King Street East 
5th Floor 
Toronto, Ontario 
M5C1C5

Ministry of 
the Attorney
General

Pamaldos Lietuvai iš Vatikano radijo studijos 1987.VII.5. Mišias atnašauja Telšių vyskupas ANTANAS VAIČIUS 
ir aštuoni kunigai iš okupuotos Lietuvos: Juozas Barkauskas, kan. Kazimieras Gasčiūnas, Jonas Juodelis, Algi
mantas Kajackas, Ričardas Mikutavičius, Pranas Račiūnas, Kazimieras Sudavičius, Kazimieras Vaičionis. Jie visi 
dalyvavo Lietuvos krikščionybės iškilmėse Romoje Nuotr. J. V. Danio

Lietuviai jungėsi radijo bangomis
Vatikano radijas ir lietuviškoji programa

J. V. DANYS

Lietuvos krikščionybės su
kakties šventėje Romoje pa
grindinės Mišios buvo Šv. Tė
vo Jono-Pauliaus II atnašau
tos Šv. Petro bazilikoje, kar
tu paskelbiant Jurgį Matulai
tį palaimintuoju, 1987 m. bir
želio 28 d. Daug buvo renginių 
surištų su minėjimu, buvo ir 
keletas iškilmingų pamaldų.

Pažymėtinos vienos giliai 
prasmingos Mišios, kuriose 
dalyvių skaičius buvo visai 
mažas, bet kurias galėjo sekti 
šimtai tūkstančių lietuvių. 
Tai lietuviškos pamaldos per 
Vatikano radiją rugpjūčio 5, 
sekmadienį. Jos trumpomis ra
dijo bangomis buvo siunčia
mos į Lietuvą bei į didesnę 
dalį Europos.

Išskirtinos ir kartu istori
nės šios pamaldos buvo tuo, 
kad jose aktyviai dalyvavo aš- 
tuonių kunigų delegacija su 
vadovu vyskupu Antanu Vai
čiumi iš okupuotos Lietuvos, 
kuriai buvo leista dalyvauti 
Lietuvos krikščionybės minė
jimo šventėje Romoje.

Vysk. Vaičius atnašavo Mi

šias ir pasakė pamokslą, o kon- 
celebravo visi aštuoni kuni
gai iš šešių Lietuvos vyskupi
jų. Mišių metu buvo transliuo
jamos Čikagos lietuvių operos 
choro radijo studijoje įrašytos 
lietuvišKos giesmės. Tradici
nėms giesmėms, kaip “Pulkim 
ant kelių”, ir liturginiams pa
maldų įtarpams pritarė ir susi
rinkusiųjų būrys.

Mišių transliacijai pritai
kytoje studijoje, susėdus tre
jetui tuzinų žmonių, beveik ne
liko vietos stovintiesiems. Čia 
šį kartą susirinkusiųjų tarpe 
buvo žmonių iš trijų kontinen
tų: Europos, Australijos ir 
abiejų Amerikų. Mišių skaity
mus atliko lietuviai iš Austra
lijos, JAV, Kanados, V. Vokie
tijos, Italijos; jų tarpe buvo 
ir Stasys Lozoraitis, jn., Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
šefo pavaduotojas ir Lietuvos 
atstovas Vatikanui.

Vysk. Vaičiaus pamokslas 
buvo nuoširdus, raginantis 
lietuvius Lietuvoje bei esan
čius kitur gerbti pagrindines 
vertybes ir jas įgyvendinti.

Giliai veikiantis buvo šis 
bendras lietuvių iš Lietuvos

ir iš trijų kontinentų maldi- 
nis susitikimas, žinant, kad 
jo klausosi Lietuvoje. Matėsi 
susijaudinimo ašaros Mišių 
dalyvių akyse, matėsi jos ir 
akyse poroje dvasiškių iš Lie
tuvos.

Skaitantiems gana papras
tus Mišių tekstų žodžius, bet 
žinant, kad jie girdimi Lietu
voje, buvo irgi jaudinantis mo
mentas, ir kartais kažkaip lyg 
ir sunkiau sekėsi ištarti tuos 
žodžius:

— Už Lietuvos katalikus. Sek
dami palaimintojo Jurgio Matu
laičio pavyzdžiu, tebūna jie “že
mės druska ir pasaulio šviesa”.- 
Visada būdami ištikimi Atpirkė
jui, tetarnauja savo tautos ir vi
sos žmonijos gerovei. Teatlieka 
jiems Dievo skirtą misiją, niekada 
neprarasdami vilties, ištverdami 
maldoje ir brolių meilėje.

— Už vargstančius, ligonius, 
pažemintus ir nuskriaustuosius, 
tremtinius ir išvežtuosius, už 
sąžinės belaisvius ir visus, kurie 
kenčia dėl tikėjimo ir tiesos. Te
stiprina juos šventųjų globa ir kil
nių žmonių solidarumas ir pagalba.

Vatikano radijo programos
Vatikano, radijas transliuos 

ja apie 60 programų maždaug
60-timi kalbų į Afriką, Ame
riką, Aziją-Australiją ir Euro
pą (28). Dauguma programų 
transliuojamos kiekvieną die
ną po du kartu.

Dvylika programų skiriama 
pamaldų transliavimui įvai 
riomis kalbomis. Jos papras
tai transliuojamos sekmadie
niais, išskyrus pamaldas lo
tynų kalba. Jų tarpe yra pa
maldos lietuvių, ukrainiečių, 
lenkų, čekų, slovakų, rumunų, 
armėnų, kiniečių kalbomis.

Lietuvių kalba transliacijų 
yra 3: kasdien 7.30 v.r. ir 9.00 
v.V. Lietuvos laiku (ta pati ži
nių programa) ir sekmadie
niais 11.45 v.r. Mišios.

Lietuvių programos vedėju 
yra kun. dr. Vytautas Kazlaus
kas nuo 1950 m. Jis ne tik ad
ministruoja programas, bet ir 
daug pranešimų pats paruošia. 
Kiti Vatikano radijo pastovūs 
darbuotojai yra V. Lozoraitis, 
dr. Barbora Vileišytė ir Sau
lius Kubilius.

Vatikanas padengia visas iš
laidas, surištas su programų 
paruošimu, transliacijomis bei 
personalo išlaikymu. Lietuvių 
programos įstaigai yra paskirti 
du kambariai.

Radijas yra viena svarbiau
sių priemonių teikti informa
ciją, kai “geležinės uždangos” 
ir kitokios užtvaros laisvam 
susižinojimui tebeegzistuoja. 
Todėl Vatikano lietuviškos ra
dijo programos yra nepapras
tai didelė parama lietuviams.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

HR CHAFIL 2160 Huronttiio Si.. 279-7*41

RONCUVALltS CHAFIL 436 RoncilV4ll«« Av*. 
9JJ-7954
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Būrelis dalyvavusių 1987.VIII.8 Dailiųjų menu klubo susirinkime pas Elena Tumienę, Fullerton, Kalifornijoj. 
Iš kairės: Alė Rūta, Bronys Raila. Jonas Andrašūnas, Dana Mitkienė, Bernardas Brazdžionis, Aldona Brazdžio
nienė, X, M. Lembertienė, J. Leškienė, J. J. Gustaitienė, Mulokienė, Andrašūnienė, Algirdas Gustaitis, Elena 
Tumienė, Živilė Gimbutaitė, Pranas Visvydas, Gediminas Leškys Nuotr. Pr. Gasparonio

Anglijos skautų albumas

Kultūros kongresui rengiantis
Kokio norim ir ko laukiam iš pasaulio lietuvių kultūros kongreso

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

Matosi šiek tiek spaudoje 
apie šio kongreso planavimą ir 
projektuojamą programą. At
rodo, norime parodyti ir pama
tyti savo laimėjimus, kultūri
nius pasireiškimus. Norime 
sau pasakyti, kad kultūrinėje 
plotmėje mes gyvi, nes reali
zuojame įdomius dalykus, ku
riame ir siekiame. Planuoja
me išgirsti visą eilę aukšto ly
gio akademininių paskaitą 
mums rūpimais kultūriniais 
klausimais.

Visa tai gražu, uždega viltį 
ir troškimą kurti. Bet esu rea
lus žmogus tiek savo profesi
joje (social worker - susidu
riu su žemiška žmonių realy
be), tiek kaip žmogus - savo sie
kimuose, troškimuose, kūrybo
je noriu matyti rezultatus įdė
to darbo, laiko, pastangų.

Todėl ir prieš tokį didelį 
įvykį - kultūros kongresą keliu 
sau visą eilę klausimų ir savo 
rate mėginu užmegzti diskusi
jas - kokie galėtų būti atsaky
mai?

Pirmiausia, ko mes pasaulio 
lietuvių kuiltūros kongresu 
siekiame, į kokią dalį lietuviš
kos visuomenės kreipiamės, 
ką norime daugiausia sudo
minti ir pasiekti, kokius esmi
nius klausimus norime iškelti 
ir mėginti rasti į juos atsaky
mus? Ar norime pažiūrėti į sa
vo šiandieninę lietuvišką kul
tūrą realiomis akimis: ar esa
me pavojuje, ar galima ką nors 
daryti tam pavojui sumažinti, 
kaip ir kokiom priemonėm?

Kyla klausimas, ar norime 
suvažiuoti į šį kongresą kaip 
statistai - išklausyti gerų pa
skaitų, pamatyti keletą neblo
gų kultūrinių apraiškų, sutik
ti visą eilę mielų bičiulių, dar 
daugiau apšerkšnijusių, malo
niai paploti viens kitam per 
petį, papilti šiek tiek panegi
rikų ir toliau žengti sena vaga 
ir toliau save raminti posakiu 
“prieš vėją nepapūsi”, mes esa
me maža tauta, lašas jūroje, 
svetimos įtakos ne mūsų kont
rolėje, darome ką galime ir t.t. 
ir t.t.

Čia ir klausiu save, ar ne per 
ilgai mes ėjome viena ir ta pa
čia vaga ir gal gerokai atitru
kome nuo realybės - savo lietu
viškos kultūros realybės.

Kažin ar nebūtų svarbiau 
šio kultūros kongreso pagrin
diniu tikslu laikyti žvilgsnį į 
savo lietuvišką kultūrinę rea
lybę? Prieš akis iškyla visos 
esminės sritys, kurios sudaro 
kultūrą: kalba, spauda, litera
tūra, teatras, dailė, chorai, tau
tinių šokių vienetai, tautodai
lė; visuomeninė veikla ir jos 
kultūrinės apraiškos, organi
zacijos, ypač jaunimo, jų kul
tūriniai siekimai, kultūrinių 
užmojų ir apraiškų finansavi
mas ir mūsų finansinės institu
cijos.

Atrodo, dedame daug pa
stangų, kad lietuvių kalba išlik
tų gyva ir nenyktų. Beveik vi
sur veikia lituanistinės mokyk
los, jaunų šeimų rateliai, daug 
šeimų stengiasi, kad vaikai ir 
jaunimas gerai išmoktų ir var
totų lietuvių kalbą.

Yra dar daug vaikų ir jauni
mo, kurie namuose negirdėjo 
kitos kalbos, kaip lietuvių. Jie 
užaugo su lietuviškom pasa
kom ir dainom, lankė lituanis
tines mokyklas, priklausė or
ganizacijoms, stovyklavo, šoko 
tautinių šokių vienetuose ir 
ansambliuose, atstovavo lie
tuvių bendruoemenei.

Kur jie stovi lietuvių kalbos 
atžvilgiu dabar? Atrodo, dar 
daug kas iš jų neblogai kalba 
ir supranta lietuviškai. Deja, 
savo tarpe daug mieliau kalba 

krašto kalba. Kai kas prenu
meruoja lietuvių spaudą, bet 
dauguma skaito tik kronikos ir 
įvykių žinias. Lietuviški kios
kai ir spaudos platintojai tei
gia, kad jauni žmonės retai per
ka lietuviškas knygas. Spau
dos puslapiai nėra užpildo
mi jaunų žmonių. Retai pasiro
danti jaunų žmonių lietuviška 
kūryba nesukelia didelio entu
ziazmo, nors širdyje džiaugiuo
si jų pastangom ir drąsa.

Teatrų rengiami festivaliai, 
ir kai kurie vienetai pajėgia 
šiek tiek sudominti mažą skai
čių jaunų žmonių. Daugumos 
pasirinkti veikalai yra per di
delių reikalavimų vienetų pa
jėgoms. Ir vėl džiaugiamės 
kiekvienu jaunu veidu ir jo 
pastangom, o jo pasirodymo 
kokybei nestatome esminių 
reikalavimų.

Daugumos chorų eiles suda
ro jau auksinio amžiaus ar la
bai arti jo dainininkai, o jų pro
gramos yra arba tikybinės gies
mės arba nostalgiškos dainos. 
Pasitaiko ir juokingų keiste
nybių - jaunesnių žmonių vie
netai, siekiantys įdomesnių 
programų, geresnės meninės 
kokybės, ne visada yra publi
kos ir mūsų vadovaujančių as- 
nąęnų sųprąnj.ąinj, kartais net 
vadinami “snobais” ir linksta
ma juos izoliuoti, o ne kelti ir 
jų egzistenciją remti bei pripa
žinti jų kokybę.

Panašios nuotaikos pasireiš
kia tautinių šokių ir ansamb
lių atžvilgiu. Atrodo, pripaži
nimo atvejais pagrindiniu kel
rodžiu yra parapijinis ir savo 
kiemo rodiklis, o ne kokybė, 
meniškumas, aukščiausio ar 
bent aukštesnio kultūros laips
nio siekimas.

Didelio rūpesčio kelia mū
sų metiniai minėjimai ir įvai
rūs renginiai, kurie darosi vis 
trafaretiškesni, nekūrybingi, 
ir juo toliau, juo mažiau susi
laukia publikos, ypač jaunes
nės mūsų kartos. Čia ir vėl mė
ginu klausti save, kodėl taip 
atsitiko? Juk kai prieš 40 me
tų atvykom į šį kraštą, pikti- 
nomės tada rastomis kultūri
nėmis apraiškomis, didžiavo- 
mės savo kultūriniu pajėgumu, 
savo intelektualiniu ir akade
miniu pasiruošimu. Labai daž
nai parodėm daug kritikos ir 
arogancijos senosios imigra
cijos lietuviškai veiklai ir kul
tūrinėm pastangom. Dabar sa
ve klausiame, kokią kultūrinę 
tikrovę mes sukūrėme ir ko
kią kultūrinę ateitį pajėgsim 
užtikrinti?

Pažiūrėjus į mūsų organiza
cijas, susidaro įspūdis, kad pa
grindinis jų tikslas yra veik
ti ir pasirodyti. Todėl ir auk
lėjamosios organizacijos nebe
pajėgia įdiegti savo nariams 
esminių idealų bei principų. 
Šiandien pagrindinės mūsų 
jaunimo organizacijos nedaug 
skiriasi vienos nuo kitų: dau
geliu atvejų daro tai, kas po
puliaru, kas lengviau realizuo
jama, kas daugiau patraukia na
rių. Šiandien retai kuriame 
vienete skautavimas yra išgy
venimas šūkių, įstatų. O idea
lų įdiegimas juk ir yra asme
nybės vertybių kūrimas bei įsi
savinimas. (kalbu apie skauty- 
bę, nes man ši organizacija 
yra daugiau pažįstama, bet ma
nau, kad ir kitos jaunimo orga
nizacijose yra panašūs reiški
niai). Daugeliu atvejų stovyk
los, kongresai, suvažiavimai 
tiek patraukia žmonių, kiek 
jie pateikia dalyviams pasi
linksminimų ir populiariai va
dinamo “fun”. Tiesa, yra priima
mi skambūs nutarimai, užpil
domos ir analizuojamos anke
tos, bet kas toliau? Kas reali
zuojama? Kokios išvados ir pa

siūlymai veda prie esminių 
persiorganizavimų, naujų prie
monių ir veiklos būdų jieškoji- 
mo? Vis tie patys teigimai, nu
rodymai, patarimai ir nutari
mai pasilieka tik popieriuje.

Gerai žinome, kad visos mū
sų kultūrinės apraiškos yra 
reikalingos didelio finansinio 
kapitalo, kurio laimingu atve
ju mūsų visuomenėje netrūks
ta. Beveik kiekvienoje dides
nėje kolonijoje veikia lietu
viški bankai. Amerikos ir Ka
nados Lietuvių fondai yra su
kaupę milijonines sumas. Vy
resniųjų organizacijos yra taip 
pat ekonomiškai pajėgios, o 
vienkartiniai svarbūs rengi
niai vusoment sutelkia reika
lingas sumas.

Pasigendam planavimo ir 
pramatymo esminių kultūri
nių dalykų, bendros kultūri
nės programos, kuri būtų rea
lizuojama ir remiama visų 
bendrom pastangom.

Yra keista ir nesuprantama, 
kad šiandien mes bijom ar ne
drįstam pripažinti geriausius 
reprezentacinius kultūrinius 
vienetus, kuriuos mūsų finan
sinės institucijos planingai 
remtų ir sudarytų jiems sąly
gas vis geriau ir tobuliau reikš
tis.

Aišku, tai liečia taip pat mū
sų rašytojus, poetus, dailinin
kus ir kitus kūrėjus. Deja, čia 
dažnai parapijinė, savo kiemo 
ir asmeniškų ambicijų dvasia 
neleidžia padaryti sprendimų, 
kurie nemeluotai pajudintų 
mūsų kultūrinį gyvenimą ir 
įgalintų pasireikšti esminius 
mūsų kūrėjus.

Taigi, čia mėginau išreikš
ti savo rūpestį mūsų kultūri
niais klausimais ir labai su
trauktai iškelti keletą klausi
mų bei problemų.

Kaip kultūros kongrese šie 
klausimai galėtų būti gvilde
nami? Tuo reikalu mėginu pa
lyginti, kaip vyksta įvairūs 
kongresai, kuriuose tenka da
lyvauti. Aišku, yra įvairių bū
dų ir metodų. Manau, kad mū
sų klausimams nagrinėti būtų 
priimtiniausia mėginti suor
ganizuoti kongresą diskusinių 
grupių ar būrelių pagrindu. 
Tam, žinoma, reikia gerai pa
sirengti. Reigia numatyti kong
reso tikslą ir pagrindinę min
tį, pagrindinį tuo klausimu kal
bėtoją. Tiktai po to skirstytis 
į atskirų šakų būrelius ar gru
pes ir planuotai, bet konkre
čiai nagrinėti rūpimus klausi
mus ir mėginti prieiti, prie 
praktiškų išvadų bei pasiūly
mų, kas darytina, kad mūsų 
kultūrinis veidas nušvistų ir 
kad atsivertų kokie nors var
tai bei keliai į ateitį.

Manau, būtų naudinga, kur 
įmanoma, vietovėse ar kraš
tuose, pagrindiniais klausi
mais sudaryti diskusines gru
pes, kurios išnagrinėtų įvai
rias temas ir pateiktų kongre
se diskusijų santraukas, išva
das, pasiūlymus. Tokiu būdu 
būtų proga susieiti ir pasida
linti mums rūpimais kultūri
niais klausimais su įvairių sri
čių, organizacijų ir kultūrinių 
vienetų žmonėmis. Būtų labai 
svarbu, kad šis kongresas pa
siektų ir aktyviai įtrauktų mū
sų jaunąją kartą plačiąja pras
me: ir 25, ir 35, ir 45, ir 55 me
tų amžiaus žmones, kurie gal 
ne visada atranda sau vietą 
mūsų bendruomenėse, bet ku
rie turi didelį potencialą ir 
energiją ką nors sukurti bei 
realizuoti.

• Menininkas gali vaizduoti blo
gį, bet taip, kad jis atgrasintų, stum
tų nuo savęs, neleistų manyti, jog 
tai gera, neskatintų kitų jo kartoti 
ar pamėgdžioti. (Jonas-Paulius I)

K. BARĖNAS

Mėgstamos minėti sukaktys gy
vų ir mirusių asmenų, įvykių ir 
organizacijų. Šįkart gana savi
tai savo 40 metų sukaktį paminė
jo Lietuvių skautų sąjungos Ang
lijos rajonas: išleido trumpai 
1947-1983 metų veiklą aptariantį 
albumą, kuriame, kaip skelbiama, 
išspausdintos 445 fotografijos. 
Tiesa, iki keturiasdešimtmečio 
albume truputį trūksta, gal dėl to, 
kad dabar ir rajono ribos išsiplė
tė, jau Europos, nebe vien Angli
jos j is yra.

Jeigu albumas, tai, žinoma, ja
me turi viską parodyti fotografi
jos. Tai didelio formato leidinys, 
turįs tik 144 puslapius, kuriuose 
sutilpo ir tekstas, ir arti pusės 
tūkstančio nuotraukų. Įrišta į tam
siai žalius kietus viršelius, ir nu
garėlėje auksinėmis raidėmis įra
šytas pavadinimas LSS Anglijos 
Rajono Albumas 1947-1983. Vir
šelio pirmame puslapyje pakarto
tas tas pavadinimas ta pačia auk
so spalva ir dar pridėti skautiš
ki ženklai. Žodžiu, reprezentuo- 
tis skirtas leidinys, kurį sureda
gavo Eimutis Šova, o medžiagą 
jam rinko, be paties redaktoriaus, 
dar 10 asmenų.

Redaktorius atliko savo darbą 
gerai. Nemažai metų jis juk re
dagavo to rajono žurnaliuką “Bu
dėkime”, taigi turi jau apsčiai 
tos srities patyrimo.

O reprezentuotis, rodos, jau 
yra kuo. Ne kažin kiek tūkstan
čių į Britaniją po karo tų lietu
vių buvo suvažiavę, bet čia tada 
atsidūrė ir gražus būrelis skau
tų vadų, dirbusių Lietuvoje, o 
paskui Vokietijoje. Tai jie tuoj 
entuziastiškai griebėsi gaivinti 
skautybę britų saloje, ir skiltys, 
draugovės, tuntai ar kitaip pa
vadinti vienetai buvo suorgani
zuoti stambiosiose lietuvių ko
lonijose ir smulkesnėse, kur bu
vo jaunimo, ir net stovyklose, kur 
dalis atvažiavusiųjų turėjo kurį 
laiką pagyventi. Žinoma, kilno- 
jimasis, emigracija į kitus kraš
tus retino lietuvius, retino ir jų 
skautą vienetus. Būdinga, kad 
kiti kraštai paviliojo nemažai jau
nų talentingų vadų, kurie skauti- 
jai čia buvo tikra viltis.

Tačiau, kaip albume surinkti 
duomenys rodo, per tą aptaria
mąjį laiką rajonas čia turėjo net 
113 vyresnio ir žemesnio laips
nio vadų ir į jo darbus įsijungu
sių talkininkų. Nemažai praėjo 
metų, bet nemaža? būta ir darbi
ninkų. O kiek, žiūrėkite, tie va
dovai ir visokie talkininkai jau 
susilaukė ordinų ir kitokių žy
menų! Vadinas, rajonas dirbo, 
veikė, ir jo veiklą vertino cent
rai. Nuo 1951 m. jis leidžia ilgai 
rotatorium atsukamą, kseroksu 
dauginamą, o dabar jau spaustu
vėje spausdinamą žurnaliuką “Bu
dėkime”, kurio buvusių ir esamų 
redaktorių, iliustratorių, tech
niškų darbuotojų ir administra
torių susidarytų nemažas būrys, 
jeigu juos surinktume į vieną

NIUJORKO DRAUGOVĖS LAIK
RAŠTĖLIS, 1987 m. 5 nr. Studen
tų ateitininkų sąjungos Niujor
ko draugovės pirmininkė - Audrė 
Lukoševičiūtė.

EVANGELIJOS ŠVIESA, tri mė
nesinis krikščioniškos minties 
(evangelikų) leidinys. Ats. redak
torius ir kasininkas - K. Burbulys, 
redaktorius - P. Enskaitis (34 Cline 
Ave., N. Hamilton, Ont. L8S 3Z4).

Antanas Maceina, ORA ET LA- 
BORA. Bažnyčios ir kultūros klau
simu. Lietuvos krikšto sukakčiai 
1387-1987. Nei leidėjas, nei kai
na nepažymėti. Spausdino “Pli- 
niana” spaustuvė Selci Umbro 
miestelyje, Perugia, Italija. Iš
leido V. Vokietijos lietuvių ka
talikų sielovada ir Lietuvos krikš
to sukakties komitetas. Kaina - 
7 dol. arba 12 DM. Platina Alina 
Grinienė, Diamantstr. 7, 8000 
Muenchen 50, W. Germany.

Kęstutis K. Girnius, PARTIZA
NU KOVOS LIETUVOJE. Leidėjas
- “Į laisvę fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti”, 422 psl. Aplankas
- dail. Prano Lapės. “Draugo” 

Montrealio lietuvaičių choras “Pavasaris”, vadovaujamas estės muzikės 
INGRID TARK, koncertuos Toronto Lietuvių namuose š. m. spalio 3 dieną. 
Ši nuotrauka padaryti Los Angeles mieste per koncertą

krūvą. O kaip besurinksi, jei kai 
kurie yra išvažiavę į kitus kraš
tus, o keletą jau ir mirtis pasiėmė!

Skaitytojas albume suras duo
menų, kur būta lietuvių skautų 
didesnių telkinių, kokių specia
lių vienetų, kokių kursų, kas ir 
kaip rėmė rajono darbą. Lietu
viai skautai turėjo progų ir repre
zentuotis, kartais džiamborėse 
dalyvauti su ištisomis rinktinė
mis skiltimis ne tik Britanijoje, 
bet ir kituose kraštuose. Tada 
stengtasi ir parodėles suruošti
— pasirodyti prieš kitataučius 
su savo tautinėmis relikvijomis 
ir lietuviško nagingumo pavyz
džiais. Turėta ir retų susitikimų 
su žinomais politikais, su Baden- 
Powell našle, jų sūnum, anglų 
skautininkais, su kuriais ir pa
stovus ryšys palaikomas. Be abe
jonės, rajonas didžiuojasi, kad 
1957 m. tarptautinėje stovyklo
je su grupe savųjų dalyvavusi D. 
Fidlerienė buvo pristatyta Bri
tanijos karalienei, o jos sūnaus
— Valijos princo žmona princesė 
Diana vestuvių proga rajono bu
vo apdovanota lietuviškais tau
tiniais drabužiais.

Per tą laiką turėtos 34 vasaros 
stovyklos, kuriose bent savaitėlę 
pabūna kartu ir skautiškasis jau
nimas, ir jį tvarkantieji bei 
mokantieji vadai, kviestieji tal
kininkai. Kai buvo nupirkta Lie
tuvių sodyba, tai daugiausia tų 
stovyklų ten ir ruošta. Kai kuriais 
metais stovyklos praeidavo vien 
kaip poilsio ir skautiško bei lie
tuviško darbo laikas. Kai kuriose 
jų dalyvaudavo iš kitur atvažiavę 
skautininkai, tyčia ir netyčia už
klydę skautai, užsukdavo svečiai. 
Spausdinami visų tų stovyklų 
trumpi aprašymai, kuriuose iš
vardyta, kas vadovavo ir kas ki
tokius darbus atliko, o taip pat 
ir kokie žymesni svečiai kartu 
stovyklavo ar buvo apsilankę.

Visus aprašymus iliustruoja 
fotografijos. Taigi taip dailiai 
įrištas ir tiek daug fotografijų 
turįs albumas, norėtume sakyti, 
bus gražus atsiminimas tiems, 
kurie dalyvavo toje skautiškoje 
veikloje (o dalyvavo tikrai dide
lis nuošimtis lietuviško jaunimo, 
ir tai yra vienintelė pastovi jau
nimo organizacija), o ir dovanoti 
bus ne gėda.

Palaukite, palaukite! Nors al
bumą išleisti kainavo apie 6.000 
svarų, taigi, palyginti, didoka 
suma, bet nemaža dalis čia sudė
tų fotografijų — kažkokia miglota 
pilkuma. Sakytum, lyg kelių de
šimčių metų senumo filmo vaiz
dai. Gal anuose filmuose net ir 
truputį geriau atrodo viskas. Ži
noma, parašai liudija, kas kiek
vienoje fotografijoje turėtų bū
ti.. . Taigi gaila, atrodo, ir išleis
tų pinigų, ir rajono vadovų užsi
mojimo tokiu leidiniu reprezen
tuotis, ir įdėto darbo. Kas gi at
sitiko? Atrodo, kad albumą spaus
dinti apsiėmusi lietuviška “Ni
dos” spaustuvė bus nekaip už tuos 
tūkstančius pasitarnavusi skautų 
rajonui.

spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, IL 60629, USA. Leidinys gau
namas: A. Pargauskas, 8908 But
terfield Ln., Orland Park, IL 60462, 
USA.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Pirmoji 
karalių - Ezro knyga. Komenta
rai - aiškinimai. Paruošė Kostas 
Burbulys (evangelikų kunigas). 
Čikaga, 1987 m., 316 psl.

Marijus Blynas, LIETUVOS SE
NOVĖS PALIKIMAS. Istorinių, 
kultūrinių, politinių straipsnių 
rinkinys III. Išleido Kęstučio-Je- 
ronimo Butkaus fondas 1987 m., 
127 psl. Išleidimo vietovė nenu
rodyta. Kaina - $5.

MEDICINA, Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjungos žurnalas, 1987 m. 
1(69) nr. Redaktorius - Vaclovas 
Šaulys, MD, administratorė - So
fija Blažys (3038 W. 59th St., Chi
cago, IL 60629, USA). Metinė pre
numerata - $10.

Aurelija Balašaitienė, SKEVELD
ROS. Romanas. “Vilties” drau
gijos leidykla. Cleveland, 1987 m,, 
425 psl. Kaina - $10.
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□ KlILTMEJE VEIKLOJE
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 

Kennebunkporte muzikiniai ren
giniai buvo pradėti liepos 18 d. 
sol. Benedikto Povilavičiaus, bo- 
so-baritono iš Bostono, koncertu. 
Jam akompanavo kompoz. Jeroni
mas Kačinskas. Didoka koncer
to dalis buvo skirta šimtajam kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus gim
tadieniui. Koncerte skambėjo su
kaktuvininko kūriniai - “Išėjo tė
velis į žalią girelę”, “Tamsiojoj 
naktelėj”, “Oi kas?”, Senio bala
dė iš operos “Pagirėnai”. Lietu
viškąją koncerto dalį sol. B. Povi- 
iavičius papildė V. Kairiūkščio 
kompozicija “Aš viską palikau”, 
B. Budriūno “Šauksmu” ir pirmą 
kartą atlikta J. Kačinsko daina 
“Išjos sūnus”. Koncertą užbaigė 
romantiškos W. Heirso “Laukinės 
gėlės”, Valentino arija iš Ch. Gou
nod “Fausto” ir Mefisto baladė 
iš A. Boito operos “Mefistofelis”.

Dvidešimt penktąją “Dirvos” 
novelės konkurso $600 premiją 
laimėjo buvusi Los Angeles dra
mos sambūrio vadovė Dalila Mac- 
kialienė, dabar gyvenanti Flori
doje. Los Angeles mieste posė
džiavusi vertintojų komisija - Vla
das Bakūnas, Rūta Šakienė ir Pet
ras Maželis vienbalsiai nutarė pre
mijuoti novelę “Užeigoje”, pasira
šytą Pempės iš raisto slapyvardžiu. 
Atplėšus vokelį, paaiškėjo, kad 
naujoji laureatė yra Dalila Mac- 
kialienė, neseniai išleidusi roma
ną “Beržas už lango”. Premija pa
skirta iš mecenato a.a Simo Kaše- 
lionio palikimo, kurį prižiūri ir 
tvarko korporacija “Neo-Litua- 
nia”. Ji surengs pokylį St. Peters- 
burge premijai įteikti. Vertintojų 
komisija taipgi pasiūlė “Dirvos” 
puslapiuose, susitarus su auto
riumi, spausdinti Žuvėdros slapy
vardžiu pasirašytą novelę “Nelai
mė”. “Dirva” prašo atsiliepti šios 
nepremijuotos novelės autorių.

Montrealietė sol. Gina Cap- 
kauskienė savo tradicinį koncer
tą vasarotojams Tėvų pranciško
nų vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine valstijoje, surengė rugpjū
čio 14 d. su pianistu dr. S. E. Cibu. 
Koncertą ji pradėjo M. K. Čiurlio
nio, VI. Jakubėne, K. V. Banaičio 
harmonizuotomis liaudies daino
mis, kurias papildė B. Budriūno 
“Šauksmas”, “Mano meilė”, G. 
Gudauskienės “Jaunystė”, J. Go- 
vėdo “Serenada” ir “Liepsnelė”. 
Baigminėje dalyje skambėjo Kreis- 
lerio-Rachmaninovo “Meilės skaus
mas”, M. Laparcerie “Mano širdis 
yra smuikas”, P. Linckės “Šv. Jo
no vabalėlis”, F. Leharo Vilija 
iš operetės “Linksmoji našlė” bei 
kiti lengvo žanro kūriniai. Kon
certą sol. G. Čapkauskienė už
baigė Aleksandro Stankevičiaus 
ir poeto Henriko Nagio “Vandens 
malūnėliais”.

Anatolijaus Kairio komediją 
“Paskutinė valia” Australijos Ade
laidės Lietuvių namuose rugpjū
čio 8 d. suvaidino saviveiklinė 
“Vaidilos” teatro grupė, paruošta 
rež. Vytauto Opulskio. Komediją 
parūpino scenos veikalų konkursą 
paskelbęs lietuvių karių vetera
nų sąjungos “Ramovė” Adelaidės 
skyrius, vadovaujamas pirm. Vy
tauto Vosyliaus. Konkursu buvo 
siekiama susilaukti naujų veika
lų, tinkamų saviveiklinėms sce
noms. Jin įsijungė keturi Austra
lijos ir keturi JAV lietuviai, at
siuntę penkias dramas, keturias 
komedijas ir vieną pjesę. Vertin
tojų komisija $500 premiją pasky
rė čikagiečiui A. Kairiui už Ado
mo slapyvardžiu pasirašytą trijų 
veiksmų komediją “Paskutinė va
lia”. Veiksmas šioje komedijoje 
sukasi apie merdėjantį šykštuo
lį Adomą Guziką, slepiantį san
taupų knygeles su ketvirtadaliu 
milijono dolerių, nepaliekantį 
testamento. Po jo mirties dėl tų 
dolerių kovoja buvusios žmonos 
bei kiti giminės, įsijungia ir sovie
tams atstovaujantis advokatas, 
dangstydamasis Lietuvoje suras
tu sūnumi. Velionies palikimas 
nukeliauja Sovietų Sąjungom Iš 
viso turto lieka tik lagaminėlis 
su velionies nudėvėtais marški
niais, sulopytom kelnėm, prakiu
rusiais batais, kurie, vietinių gi
minių ir jų advokato nuomone, dar 
bus geri Maskvai. Dabartinis vado
vas ir rež. V. Opulskis darbą su 
“Vaidilos” teatru 1979 m. yra pra
dėjęs taip pat Anatolijaus Kairio 
pjese “Ku-kū”. Jis ne tik režisuo
ja, bet ir pats pasigamina sceno
vaizdžius, vaidintojų eiles papil
do jaunimo atstovais. Žiūrovų šil
tai sutiktame “Paskutinės valios” 
spektaklyje vaidino aktoriai - V. 
Vosylius, A. Lendraitienė, A. Bal
tutytė, R. Sabeckis, N. Vitkūnie- 
nė, B. Jonavičienė, V. Marcinko- 
nytė, V. Ratkevičius ir N. Skidze- 
vičius.

Mišrų kamerinį Vilniaus jauni
mu chorą pernai rudenį Lietuvos 
švietimo darbuotojų namuose su
organizavo dirigentas ir kompozi
torius Vakaris Lopas. Per trumpą 
laiką tas choras paruošė progra
mą, surengė koncertus Vilniuje, 
Klaipėdoje, Kaune, Taline, o tra
diciniame S. Šimkaus chorų kon
kurse Klaipėdoje tapo laureatu 
liaudies chorų grupėje. Jaunimo 
chore susibūrė merginos ir vaiki
nai, nuo mažens dainavę “Liepai
čių” ir “Ąžuoliuko” choruose. 
Naujojo choro koncertuose nere
gėtu grožiu padvelkė J. Naujalio 
“Vasaros naktys”, S. Šimkaus 
“Oželis”, B. Dvariono “Penkios 
patarlės”, K. Brundzaitės chori
nės miniatiūros.

Leningrado leidykla “Muzika” 
išleido lietuvių kompozitorių ope
rų arijų gaidų rinkinį sopranui, 
spaudai paruoštą pianistės Eri
kos Dineikaitės. Platesnei dainuo
jančių ir besimokančių auditorijai 
būdavo prieinami tik nedaugelio 
lietuvių kompozitorių operų kla- 
vyrai. Dainininkams dabar leis 
susipažinti su Lietuvos kompozi
torių kūrybos fragmentais rinki- 
nin įjungtos J. Karnavičiaus, E. 
Balsio, V. Laurušo ir V. Barkaus
ko operų arijos. Istorinį muzi
kinio teatro vaizdą Lietuvoje at
skleidžia trumpa įžanga, prade
dama pirmuoju itališkos V. Puči- 
telio ir M. Skakio operos “Ele
nos pagrobimas” spaktakliu Že
mutinėje Vilniaus pilyje 1636 m. 
rugsėjo 4 d,, baigiama paskuti
niais lietuviškų operų spektak
liais Vilniaus operos ir baleto 
teatre.

Poeto Maironio 125-tąsias gi
mimo metines jau pradėjo minė
ti knygos bičiuliai, dar nesulau
kę oficialios gimimo datos lapkri
čio 2 d. Poeto sukakčiai skirton 
šventėn Panevėžyje susirinko kny
gos bičiuliai iš Vilniaus ir Druski
ninkų miestų, Utenos ir Anykščių 
rajonų. Minėjimas buvo pradėtas 
Krekenavoje, kur 1915-18 m. dir
bo Maironis. Dalyviai, susirinkę 
ant Varnakalnio kalnelio, klausė
si aktoriaus L. Noreikos skaito
mų Maironio poezijos posmų, ViL 
niaus filharmonijos kanklininkių 
atliekamų liaudies dainų, apžiū
rėjo paminklinį akmenį, pakeitu
si poeto suolelį. Knygos bičiuliai 
tą pačią dieną aplankė J. Lindės- 
Dobilo ir G. Petkevičaitės-Bitės 
kapus Panevėžyje, pastarosios na
mą Puziniškyje, kalbininko J. Bal
čikonio kapą Ėriškiuose, buvusio 
“Čičinsko dvaro” vietą Upytėje. 
Bendras knygos bičiulių vakaras 
buvo surengtas Panevėžyje, “Ek
rano” gamyklos kultūros rūmuo
se. Vakaro dalyviams kalbėjo - 
prof. M. Lukšienė, poetas P. Pa- 
lilionis, knygos “Į aukštą kalną” 
autoriai M. Telksnytė ir V. Rač- 
kaitis. Gilų įspūdį minėjimo da
lyviams paliko druskininkietės 
B. Zalanskaitės atliekamos liau
dies dainos.

Dramos aktoriaus Petro Kuber- 
tavičiaus (1897—1964) devynias
dešimtosios gimimo metinės birže
lio 22 d. paminėtos atsiminimų 
vakaru Kauno menininkų namuo
se. Velionį, sukūrusį apie 200 vaid
menų ir juos atlikusį daugiau kaip 
5.000 spektaklių, pernelyg anks
ti pakirto kamuojanti plaučių ir 
balso stygų liga. Jį dar gerai pri
simena vyresniosios kartos atsto
vai, ypač Lietuvos valdovų vaid
menyse. Atsiminimais dalijosi Lie
tuvos dramos teatro veteranas An
tanas Mackevičius, pats gimęs 
1902 m. sausio 23 d., pabrėžda
mas, kad žiūrovus labiausiai jau
dindavo P. Kubertavičiaus atlie
kamas titulinis vaidmuo V. Krė
vės-Mickevičiaus “Šarūne”, jo lū
pomis tarti jauno Šarūno žodžiai: 
“Viena saulė danguje, vienas val
dovas Dainavos šalyje. . .” Esą 
žiūrovai taip susižavėjo, kad P. 
Kubertavičių net ir gyvenime bu
vo pradėję vadinti Šarūnu. Apie 
buvusį savo mokytoją P. Kuberta
vičių, vadintą Tėtušiu, kalbėjo 
jo auklėtiniai - V. Blažys, A. Jod- 
kaitė, A. Tarasevičius, atsimini
mų vakarui vadovavęs L. Zelčius. 
Jie citavo velionies pamėgtus žo
džius: “Menas gražus, bet negai
lestingas, jis lyg ta rožė: kvapi 
gėlė, bet turi ir spyglius, kurie iki 
kraujo bado rankas . . Režisū
riniam velionies palikimui atsto
vauja jo paruošti J. Grušo: “Tė
vo”, J. Baltušio pjesės “Gieda gai
deliai”, R. Blaumanio “Sūnaus 
palaidūno” spektakliai. Atsimi
nimų vakarą užbaigė kelios solis
tų A. Domeikos ir V. Blažio at
liktos dainos su pianistės I. Žva- 
ginytės palyda. Priesalyje sureng
ta nuotraukų paroda vakaro daly
viams dar kartą priminė talentin
gąjį aktorių. V. Kst.
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KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 63/«%

180-364 d. term, ind............ 7 %
1 metų term, indėlius ....... 774%
2 metų term, indėlius.......  772%
3 metų term, indėlius .......  73/4%
1 metų GlC-met. palūk....... 872%
2 metų GlC-met. palūk......  83/4%
3 metų GlC-met. palūk......  91/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 772% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 872% 
Specialią taup. s-tą ........... 674%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63A% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ........................ 1072%
Sutarties paskolas

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 972%
2 metų .................. 1074%
3 metų .................. 1072%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 974%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas iki $15,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvolles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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 Į NAMUS
----------------------------- o-----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI ■

L— -------------------—......................    ■ »—Jy.. — '
t ‘ai - •

A.P GOMES
Raai Estate* Insurance LM _

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
žinti ir Ontario socialistų vado 
B. Rae pergalę. Jam taipgi bus 
sunku užmiršti du iš socialis
tų eilių pasitraukusius ir libe
ralų kandidatais tapusius at
stovus — David Ramsay ir An
tonio Lupusella. Normaliai to
kių atsimetėlių, perėjusių į ki
tos partijos eiles, laukdavo 
sunkiai beišvengiamas pralai
mėjimas, o šį sykį abu eksso- 
cialistai rinkimus lengvai lai
mėjo užtikrinta balsų daugu
ma. Teisinga tenka laikyti iš
vadą, kad šiuose Ontario par
lamento rinkimuose pagrindi
nis balsuotojų dėmesys teko 
partijų vadams. Triumfo susi
laukė D. Peteronas, visiško at
metimo — L. Grossmanas, da
linio — B. Rae. Premjerui D. 
Petersonui problema gali tap
ti per didelė liberalų dau
guma parlamente, bet jis žada 
neužmiršti ministerio pirm. B. 
Mulronio konservatorių susi
lauktos pamokos Kanados par
lamente. ,

Antroji prancūziškai kalban
čių šalių konferencija Kvebe
ko mieste susilaukė vyriausy
bių vadų iš trisdešimt septy
nių valstybių, kuriose pran
cūzų kalbai tenka pirmoji ar
ba antroji vieta. Tris dienas 
trukusią konferenciją suren
gė Kanada su Kvebeku. Konfe
renciją pradėjo ir oficialiu 
žodžiu užbaigė Kanados minis- 
teris pirm. B. Mulroney, kai 
kuriem posėdžiam vadovavo 
Kvebeko premjeras R. Bouras
sa. Tokia taktika buvo pabrėž
tas Kanados dvikalbiškumas, 
jame Kvebekui tenkantis vaid
muo. Neturtingųjų šalių atsto
vams daugiausia rūpėjo finan
sinės paramos sustiprinimas. 
Prancūzijos delegacija, vado
vaujama prez. F. Mitterrando, 
pranešė, kad sekančiais me
tais jos parama prancūziškai 
kalbančiom šalim bus padi
dinta $44 milijonais, metinis 
Prancūzijos įnašas pasieks be
veik dviejų bilijonų dolerių 
vertės sumą. Kanada nurašė 
$325 milijonų skolą Senega- 
lijai, Zairui, Madagaskarui, 
Kamerūnui, Kongui, Dramblia- 
kalnio pakrantei ir Gabonui. 
Skolos panaikinimą su ironiš
ka pašaipa sutiko opozicinės 
partijos Kanados parlamente. 
Tarptautinė amnestija šias ša
lis yra apkaltinusi pagrindi
nių žmogaus teisių pažeidi
mais, išskyrus Drambliakalnio 
pakrantę. Kanada savo meti
nės paramos įnašą nutarė pa- 
dinti $17 milijonų, o Kvebekas 
— $4 milijonais.

Konferencijos dalyvius de
monstracijomis sutiko apie 300 
ateivių iš Vietnamo ir Kam-

konferencijos taikai Artimuo
siuose rytuose. Kanada buvo 
vienintelė valstybė, atsisakiu
si balsuoti rezoliucijos pri
ėmime. Užsienio reikalų mi- 
nisteris J. Clarkas teisinosi, 
kad laisvo apsisprendimo tei
sė palestiniečiams iš tikrųjų 
reikštų pritarimą nepriklauso
mai jų valstybei. Visi žinome, 
kad didžiausią opoziciją to
kiai valstybei reiškia Izrae
lis, nenorintis pasitraukti iš 
okupuotų sričių. Atrodo, kon
servatoriams rūpėjo užsitik
rinti Kanados žydų balsus par
lamento rinkimuose. Trečioji 
prancūziškai kalbančių šalių 
vadų konferencija įvyks 1989 
m. Senegalijos sostinėje Da
kare.

Kanadoje lankėsi Tautinio 
Afrikos kongreso pirm. O. Tam- 
bas, kurio atvykimas iš anks
to nebuvo garsinamas. Kong
resas yra organizacija, siekian
ti teroro veiksmais nuversti 
rasistinį baltųjų režimą P. 
Afrikos respublikoje. Tokie 
veiksmai yra nukreipti ne tik 
prieš baltuosius, bet ir negrus 
bei kitas rases, atmetančias 
nepažabotą terorą. Pluoštą 
duomenų dienraščio “The To
ronto Sun” rugpjūčio 27 d. lai
doje pateikia savo skiltį tu
rintis B. MacDonaldas. Kong
reso būstinė yra Zambijoje, kur 
ją kasmet pasiekia $80 milijo
nų vertės karinė parama iš So
vietų Sąjungos. Kongresas va
dovaujasi Lenino šūkiu “Tero-

nės. Pasirinktai aukai suri
šamos rankos ir kojos, ant kak
lo užmaunama automobilio pa
danga, apipilama benzinu ir 
padegama. Nuo karščio ištir
pusi guma žemėn teka aukos 
kūnu. Kongreso vadovų gru
pėje yra devyniolika komu
nistų. Pirm. O. Tambas dažnai 
lankosi Maskvoje, kur jį ma
loniai sutinka M. Gorbačio
vas. Kongreso nariui J. Slovui, 
P. Afrikos kompartijos vadui, 
Sovietų Sąjunga pernai pasky
rė Lenino draugystės ordiną.

Ministeriui pirm. B. Mulro- 
niui politiškai nemalonus bu
vo susitikimas su terorizmo 
atstovu O. Tambu, reikalavu
siu griežtesnių sankcijų P. Af
rikos respublikai. B. Mulroney 
pasmerkė kruviną taktiką bal
tųjų valdžiai nuversti. Esą to
kiu atveju P. Afrikos respub
lika susilauktų ekonominio 
chaoso, dėl kurio nukentėtų 
ir negrų dauguma. Spaudoje 
pasigirdo balsų, smerkiančių 
O. Tambo įsileidimą Kanadon. 
Ministeriui pirm. B. Mulroniui 
primenama, kad Kanada neįsi- 
leižia palestiniečių PLO orga
nizacijos atstovų. Suvaržymai 
taikomi visiems vadams nuo 
PLO ambasadoriaus laipsnio. 
Vadovaujamasi principu, kad 
PLO yra terorą kurstanti or
ganizacija. Kyla klausimas, 
ar tokiu atveju panašių varž
tų nereikėtų ir terorizmą prak
tikuojančiam Tautiniam Afri
kos kongresui?

--'J 2 , - * LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

63A% už 90 dienų term, indei. 
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
774% už 1 m. term, indėlius 
77?% už 2 m. term, indėlius 
73A% už 3 m. term, indėlius 
872% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
83A% GIC 2 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
772% už pensijų planą

(variable rate)
872% už 1 m. term, pensijų planą 
772% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
53/4-63/4% kasd. palūkanų sąskaita 
43/4-53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

už asmenines
paskolas nuo........  1072%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages): 

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................... 10 %
2 metų .....;..............  1072%
3 metų ...................... 103/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 9 %
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgi- 
člus iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 63 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

bodijos. Jų protestai buvo nu
kreipti prieš konferencijoje 
dalyvavusią komunistinio Viet
namo delegaciją. Mažesnės de
monstrantų grupelės atstova
vo kai kurioms Afrikos šalims. 
Savotiška sensacija tapo stai
gus Burundijos prez. pik. J. B. 
Bagažo išvykimas iš konferen
cijos, susilaukus pranešimo, 
kad jį iš valdžios šioje mažy
tėje valstybėlėje pašalino ki
ti karininkai. Pik. J. B. Baga
žas prieš 11 metų Burundijos 
prezidentu taip pat buvo tapęs 
karinio sukilimo dėka. Jo dik
tatūrinė valdžia techninę bei 
finansinę paramą gaudavo iš 
Sovietų Sąjungos ir komunis
tinės Kinijos. Pastaraisiais 
metais pik. J. B. Bagažas sie
kė artimesnių ryšių su Libija. 
Konferencijai paruoštos rezo
liucijos buvo priimtos be ypa-

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

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

pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas -J. Tamošiūnas

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

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

Zlllctatd Simpson's, 176 Yonge St.,
zIIImICiICj Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Ateitininkų žinios
Prisikėlimo parapijos patalpose 

rugsėjo 13 d. įvykusiame posėdy
je dalyvavo: G. Petrauskienė, L. 
Underienė, J. Adamonytė, A. Kar- 
kienė, O. Gustainienė, J. Čuplins- 
kienė, I. Čuplinskaitė. Buvo dis
kutuojama naujų veiklos metų 
programa. Nustatytos įvairių ren
ginių datos. Nutarta jaunių ir 
moksleivių susirikimuose dau
giau dėmesio kreipti į at-kų ideo
logijos pagrindus.

Jaunučius sutiko globoti G. Pet
rauskienė. Ji pabrėžė, kad be tė
vų bendradarbiavimo ir įsiparei
gojimo neįmanoma sklandžiai ir 
produktyviai dirbti.

Jaunius ir tolįau globos J. Ada
monytė. A. Karkienė iš globėjos pa
reigų pasitraukė. Jieškoma J. 
Adamonytei pagalbininkės-o. 
Moksleivius globos dr. J. Čup- 
linskienė ir I. Čuplinskaitė. Moks
leivių susirinkime rugsėjo 13 d. 
pirmininke išrinkta Julija Šukytė.

Studentai taip pat turėjo susi
rinkimą rugsėjo 13 d. Pirmininku 
lieka L. Daukša. Aptarta veiklos 
metų programa. Sveikiname nau
juosius narius ir moksleivius, 
kurie šį rudenį pradėjo studijuo
ti ir įsijungė j at-kų studentų eiles.

Visiems linkiu sėkmės, nuošir
daus bendradarbiavimo ir visada 
žinoti, kodėl mes dirbame ir už ką 
kovojame. O. G.

ALVYDAS-PETRAS SAPLYS, 
Primos ir Broniaus Saplių sūnus, 
1987 m. pavasarį baigęs komerci
nius mokslus bakalauro laipsniu. 
Yra baigęs Šv. Mykolo gimnaziją (su 
Ontario stipendija), Maironio mo
kyklą. Aktyvus lietuvių veikloje - 
nuo pat vaikystės priklauso tauti
nių šokių “Gintaro” ansambliui, 
skautų organizacijai ir šiuo metu 
eina vadovo pareigas; reiškėsi spor
te - krepšinyje; Šv. Mykolo gimna
zijoje buvo krepšinio komandos ka
pitonu, Toronto universtitete - 
krepšinio rinktinės nariu, žaidė 
“Aušros” krepšinio komandoje. 
Šiuo metu dirba Toronte, “Q.W. 
Page a. Associates Ine.” firmoje 
kaip kompiuterio specialistas (com
puter software consultant)

Skautų veikla
• Spalio 4 d., po 10.15 v.r. Mi

šių, Toronto skautų būkle šaukia
mas skautų-čių tėvų susirinki
mas, kuriame bus išrinktas tėvų 
komitetas ir pasitarta dėl veik
los su vadovais.

• Rugsėjo 22 d., 7.30 v.v., bend
ras - “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų posėdis Toronto skautų būkle.

• Kunigaikštytės Birutės drau
govės sueiga - rugsėjo 23 d. Toron
to Lietuvių namų III aukšte. J.D.B-

• Skautų vyčių ir vyr. skaučių 
suvažiavimas įvyks 1987 m. spalio 
9-12 d.d. Beaumont, Ohio, BSA 
stovyklavietėje netoli Kliv- 
lando. Tuo pačiu metu ten vyks 
ir III tuntininkų-kių, skautinin- 
kų-kių suvažiavimas su atskira 
programa. Suvažiavimo tema: “Aš 
pasižadu tarnauti — pasiruoši
mas VII tautinėi stovyklai”. Visi 
skautai vyčiai ir kandidatai nuo

17 metų amžiaus kviečiami daly
vauti. Inf.

• Trimetiniai LSS rinkimai 
užlipo į antrąją pakopą. Prezi
diumas paskelbė galutinį suvažia
vimo dalyvių ir kandidatų sąrašą 
ir prašo iki 1987 m. spalio 12 die
nos (pašto antspaudas) atsiųsti 
balsavimo lapelius adresu: v.s. V. 
Varnas, 2307 Lyric Ave., Los Ange
les, Calif. 90027, USA. Esant rei
kalui, skambinti: (213) 662-2611.

Iš Kanados rajono šiame kores- 
pondenciniame suvažiavime daly
vauja 94: 65 sesės ir 29 broliai. 
Yra renkami tarybos nariai, vy
riausieji skautininkai, akademi
kų pirm., garbės teismas, kontro
lės k-ja ir rajonuose rajonų va
dai, kurių uždavinys yra koordi
nuoti seserijos-brolijos veiklą, 
rūpintis bendriniais jų uždavi
niais, organizuoti didesnės ap
imties stovyklas, atstovauti ra

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonas 532-1 149

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED 
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. ORA, SRAį’R'valifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

4887 dundas st *••$» 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dvieju miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina - $164.900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO JKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

allan■nnf BROWN

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

Toronto istorijos taryba rengia leidinį apie šio miesto įvairių tautybių bei

jonui LSS taryboje, skautams 
ir skautėms visuomenėje bei 
atlikti kitus LSS vadovybės skir
tus įpareigojimus. Kanados ra
jone šitoms pareigoms kandida
tuoja dabartinė rajono vaaeivė 
s. Aldona Baltakienė ir ps. S. Kuz
mas.

• Pereitą savaitgalį, beviešė
dama pas gimines Cincinnatti, 
Ohio, staiga mirė Ročesterio skau
čių vadovė s. Laima Lelienė, dar 
prieš trejetą savaičių stovyklavu
si sukaktuvinėje Romuvos stovyk
loje. Visada linksma, draugiška, 
vidurinės kartos sesė, motina Auš
ros ir Nidos turėjo palikti myli
mą vyrą Vytį, dukras, gimines, 
draugus ir skautišką šeimą. Pa
suko amžinuoju keliu, vedančiu į 
pastovesnę laimę, apie kokią ga
lėjai mąstyti, žvelgdamas į nak
ties žvaigždynus, dengiančius gęs
tantį laužą Romuvoje . . . Kana
dos skautai ir skautės, staigios 
permainos sukrėsti nuoširdžiai 
užjaučia velionės šeimą, gimines,

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
rasių gyventojus. Medžiagą apie lietuvius paruošė KĘSTUTIS RAUDYS, 
pavestas KLB Toronto apylinkės valdybos. Nuotraukoje iš kairės: Toron
to istorijos tarybos tarnautoja, Kanados valstybės sekretorius ir daugia- 
kultūrių reikalų ministeris DAVID CROMBIE, KĘSTUTIS RAUDYS 
etninės spaudos žurnalistų ir rašytojų klubo dešimtmečio iškilmėje

draugus, prisimindami vakarinės
maldos žodžius “Dievas yra čia” 
-su pasilikusiais ir nuėjusiais. Č.S.

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DIS’! INC T ION

Tel. 535-2331
arba 537-2869



AfA 
KSAVERAI BUČIENEI,

Anapilio moterų būrelio narei, mirus, jos seserį
PALMYRĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

AfA 
LIUDUI KAVALIAUSKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame seseris - JUSTINĄ SRIU- 
BIŠKIENĘ, ALDONĄ STADIENĘ ir jų šeimas -

L. Juzukonienė
V. B. Saulėnai

Torontiškio “Atžalyno” šokėjai S. AUGUST ir L. GRIGAS atlieka lietuviškų vestuvių šokį tautybių savaitės - Ka
ravano metu. Už savo programą "Atžalynas” laimėjo trečių vietų iš 50 paviljonų Nuotr. B. Tarvydo
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Devenitį kultūros fondo leidiniai
1 Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $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,

St. Petersburg, FL 33733. USA

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

mirus,
jo motiną VANDĄ ir seserį VIDĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Buvę Telšių Vyskupo Valančiaus vardo 
gimnazijos mokslo draugai

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

Kanados Lietuvių Bendruomenė

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI

mirus,

motiną VANDĄ, seserį VIDĄ VERBICKIENĘ ir 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Kotryna ir Juozas Ališauskai

PADĖKA

MARTA ŠALKAUSKIENĖ
(Dimskytė)

pailgos ligos mirė,1987m. Iiepos.18 d,* 
palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Reiškiame gilią padėką draugams ir pažįstamiems už 
asmeniškai, laiškais ar per spaudą mums išreikštą užuojau
tą liūdesio valandoje, už gėles prie velionės karsto ir už viso
keriopą pagalbą bei velionės palydėjimą paskutinėje šios 
žemės kelionėje.

Gili mūsų padėka Išganytojo parapijos dalyviams, kun. 
P. Diliui už įspūdingas pamaldas.

Gili padėka asmenims, paskyrusiems aukas velionės 
atminimui “Tėviškės žiburiams”, Alzheimer ligos tyrimams 
paremti ir kitiems gėriams tikslams. Ypatingai esame dėkin- 1 
gi V. D. Karosams, kurie labai daug mums padėjo ir užprašė 
šv. Mišias už mirusios vėlę.

Vyras - Stasys, sūnus - Kęstutis, 
dukros - Irena ir Nijolė

St. Petersburg, Florida
“SAULĖS” MOKYKLOS mokslo 

metai pradėti rugsėjo 5 d. Don 
Vista Community Center, St. Pe
tersburg Beach. Mokyklos reika
lais kreiptis į Ritų Moore 345-0082 
arba Aurelijų Žalnieriūnaitę-Ro- 
bertson 367-5787.
ŽURNALISTAS MYKOLAS DRUN- 

GA iš Čikagos rugpjūčio 10 d. pa
darė pranešimų apie savo kelionę 
į okupuotų Lietuvų ir pokalbį su 
tenykščiais pareigūnais.

PREL. J. BALKŪNO 85 metų am
žiaus sukaktis bus paminėta spa
lio 21, trečiadienį, 11 v.r. pamal
domis Šv. Vardo šventovėje ir 1 
v.p.p. pokyliu “Kapok Tree” resto
rane. Rengia specialus komitetas.

SPALIO MĖNUO skirtas labda
ros vajui. Aukos BALFui renkamos 
lankant namus. Tolimesnių vietų 
gyventojai prašomi siųsti aukas 
ižd. M. Žigaitienei, 6900 Sunset 
Way, St. Petersburg Beach, FL 
33706. Spalio 7 d. IV Veteranų 
parko paviljone rengiama gegu
žinė. Pradžia - 11 v.r., pietūs - 
12.30. Lapkričio 4 d., 5 v.p.p., Lie
tuvių klubo salėje įvyks BALFo 
rengiamas koncertas. Programų 
atliks solistai Margarita ir Vacys 
Momkai.

SUVALKŲ TRIKAMPIO BŪRE
LIS sudarė naujų valdybų: pirm. 
St. Kazlauskas, ižd. S. Vaškienė, 
nariai - O. Mikelevičienė, A. Dū
da. Surinktos aukos jau pasiekė 
tikslų ir bus paskirstytos, kaip 
numatyta.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTI
NĖS SĄJUNGOS vietinio skyriaus 
gegužinė - rugsėjo 30 d. IV Vete
ranų parko paviljone. Pradžia - 10 
v.r., pietūs - 12.30. L. Ž.

LIETUVIŲ KLUBO SEZONO 
PRADŽIA - spalio 24. Numatyta 
plati kultūrinė bei visuomeninė 
programa.

• Viltis maitina mane, kaip ir 
pusę pasaulio. Visų gyvenimų ji bu
vo mano kaimynė. Ir kas bejos bū
tų buvę iš manęs? (Beethovenas)

— KLB krašto valdybos posė
dis įvyko š.m. rugsėjo 8 d. Prisi
kėlimo par. patalpose Toronte. 
Pirm. A. Pacevičius pranešė apie 
Kanados parlamento primtų karo 
nusikaltėlių įstatymų. Juo rūpi
nosi ir “Canadians for Justice” 
komitetas, kuriame dalyvauja ir 
lietuvių atstovas. Jo siūlymu by
las teismuose galės kelti tiktai 
Kanados teisingumo ministeris. 
Tos galios neturės provinciniai 
teisingumo ministeriai. Pirm. 
A. Pacevičius išreiškė pasiten
kinimų Kanados lietuvių pastan
gomis šioje srityje.

— KLJS pirm. Daiva Lapienė 
padarė pranešimų apie Kanados 
lietuvių jaunimo atstovų pasi
ruošimų dalyvauti Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese Austra
lijoje ir lėšų telkimų. Spalio 
31 — lapkričio 1 d.d. Toronte 
rengiamas kongreso atstovams 
paruošti seminaras, kuriame kal
bės PLJS pirm. Gintaras Grušas 
iš Los Angeles ir kiti.

— KLB švietimo komisijos pirm. 
A. Vaičiūnas kalbėjo apie litua
nistinį vasaros seminarų Lemon- 
te, pasidžiaugė jo kokybe, bet ap
gailestavo per mažų studentų skai
čių. Iš Kanados dalyvavo 4, kurie 
sudarė trečdalį Wsų dalyvių.

— KLB krašto valdyba apgailes
tavo pasitraukimų iš švietimo 
komisijos ilgamečio ir uolaus 
darbuotojo Liudo Tamošausko ir 
jam išreiškė gilių padėkų.

Toronto miestas

VIEŠAS PRANEŠIMAS
Pakankamas šildymas
Toronto miesto namų įstatymas sako, kad nuosavybės savi
ninkas yra atsakingas už palaikymą šilimos visuose kamba
riuose minimum 21 °C (70°F) nuo rugsėjo 15 iki birželio 1 die
nos. Vienintelė išimtis tais atvejais, kai patalpos gyventojai 
gali patys reguliuoti temperatūrą savo kambariuose.
Jei esate nuomininkas ir jaučiate, kad jūsų patalpa nepakanka
mai šildoma, pasakykite ar parašykite savininkui. Jei nieko 
nedaroma. Pastatų ir priežiūros departamentas gali jums pa
dėti. Skambinkite 392-7960 nuo pirmadienio iki penktadienio 
tarp 8.30 v.r. ir 4.30 v.p.p.; po darbo valandų skambinkite 
392-7149

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. JONĄ GER- 

ČIŲ, mirusį 1987 m. rugpjūčio 25 
d., jo atminimui paaukojo laido
tuvėms: $50 - B. Vyšniauskas, K. 
Žiobienė, P. Janulis; $30 - J. Jau- 
neika, E. Rimkus; $20 - J. Lingai- 
tis, V. Galeckas, B. Dirsė, A. Us- 
valtas, G. Rugienius, E. Rasokie- 
nė, B. Lukošienė, V. Namūras, D. 
M. Murphy, J. Mačiulis, S. Augusti- 
navičius, A. Klemkienė, J. Ven
cius; $15 - L. J. Vitai; $10 - A. Bud- 
reika, A. Martinkevičius, J. Liut
kus, J. B. Žiogas, A. Aleliūnas, M. 
Mickevičienė, J. Jurėnas, O. Her
man, S. Oleka, A. Čiuprinskienė, 
B. Keburis, E. Vindašienė, F.B.G. 
Jull, A. Vieraitis, B. Rutkauskas, 
B. Rudokienė, S. Beržinis, Jon. 
Vieraitis; $5 - O. Šeduikienė, A. 
Mikėnienė, J. Astrauskas, J. Luk
šys, B. Čeika, V. Jakubickienė; iš 
viso - $695.

Nuoširdi padėka aukotojams.
Birutė Gerčiuvienė

* Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletu numerių ne
mokamai.

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1 M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

— Posėdyje dalyvavo ir KLB 
Toronto apylinkės pirm. Leonas 
Radzevičius, atvykęs pasitarti 
dėl KLB tarybos suvažiavimo, ku
ris įvyks Toronto Lietuvių na
muose š. m. lapkričio 14 d. KLB 
iždininkui jis įteikė $1000 aukų, 
KLB raštinei išlaikyti.

— PLB seimo organizacinio ko
miteto narys ir KLB vicepirm. 
Vytautas Bireta pranešė, kad 
patalpos seimui parūpintos 
“Loew’s Westbury" viešbutyje, 
Toronto centre. Kanados lietuvių 
atstovams rinkti netrukus bus 
sudaryta komisija. Kanadai at
stovaus 15 rinktų asmenų.

— Prasidėjus naujiems darbo 
metams, primenama, kad visais 
KLB reikalais galima kreiptis 
į KLB reikalų vedėjų Darijų 
Deksnytę pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 1 v.p.p. 
—- 5 v.p.p. telefonu (416) 533-3292 
arba raštu (1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8). Inf.

Lituanistiniai kursai 
pavojuje

Ryšium su mokslo metų pra
džia posėdžiavo Toronto Lie
tuvių mokyklų taryba, kuri ap
tarė Maironio mokyklos ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų reikalus. Posėdyje išryškė
jo viena aktuali problema. 
Aukštesniuosius lituanistinius 
kursus ketina lankyti per 30 
mokinių. Galėtų mokytojauti 
du valdžios apmokami mokyto
jai, turį Ontario provincijos 
mokytojo kvalifikacijas. Ta
čiau sunku rasti ir vienų. Tie
sa, viena mokytoja, gelbėjusi 
padėtį ne kartą anksčiau, su
tiko pradėti darbą tik po Ka
lėdų.

Svarstytos priežastys, kodėl 
taip yra. Manoma, kad tarp lie
tuvių mokytojų yra paplitusi 
nuomonė, jog kursai neturi mo
kymo priemonių. Taip nėra. 
Yra neblogų priemonių, kurių 
pagalba įmanoma dirbti. Gali 
būti ir kita priežastis. Supran
tama, mokytojo darbas yra sun
kus. Todėl po dienos darbo va
landų yra nelengva apsikrauti 
papildomomis valandomis va
karais. Tačiau Mokyklų taryba 
kreipiasi į gerą lietuvių moky
tojų valią. Lituanistiniai kur
sai yra rimtame pavojuje. Jei 
neatsiras mokytojų, kursai ga
li užsidaryti, ir 30 ar daugiau 
lietuvių mokinių tautiniu at
žvilgiu bus nuskriausti. Todėl 
yra sunku įsivaizduoti, kad iš 
gana didelio lietuvių mokyto
jų skaičiaus Toronte neatsi
rastų norinčių pagelbėti.

Prašome kreiptis į Mokyklų 
tarybos pirm. kun. Augusti
ną Simanavičių, OFM, tel. 533- 
0621. Inf.

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. ll.b, 
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
Telefonas (416) 864-2734

Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacljų srityje su didžiausiom 
firmom
Aukso kasyklų analizuotojas 
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds", RRSPs, 
“Mutual funds” ...... -
Sąžlnigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/44RK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3 769-1616

CHOICE

MASKELL INSURANCE

“ALL THE

world-IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 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 •

Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas 
ir vyriausias pastatų pareigūnas

(KMMM

RF/MKK
realty lifestyles inc., realtor 

an independent member broker

Mississauga Condo
1,500 kv. pėdų, prabangus butas: du miega
mieji, salonėlis, dvi keturių dalių prausyklos, 
skalbykla, didelė virtuvė, balkonas, požeminė 
autoaikštė. Labai geras pastatas. Parduotuvės
ir susisiekimas visai arti. Ideali vieta pen
sininkui. $148,900.

erika neeser sales representative

110 lakeshore road east 
mississauga, Ontario L5G 1E3 
res: 276-4163 on 24 hour pager

X EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

TA T) 17 Q TT T? k? insurancesJA k) T1 -lA REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

Rugsėjo 30 — spalio 16 10 dienų Vilniuje.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiem.

Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms i visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

X BACĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

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 ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1987. IX, 15 — Nr. 38 (1961)

TO RO N T ©w MONTREAL?®
Anapilio žinios

— Parapijos choras, vadovau
jamas muziko Jono Govėdo, rug
sėjo 13 d. pradėjo naują veiklos 
sezoną. Repeticijos — kiekvieną 
sekmadienį, 10 v.r., Parodų salė
je. Laukiami ir nauji nariai.

— Maironio mokyklos mokinių 
grupė naujų mokslo metų pradžios 
proga rugsėjo 27, sekmadienį, 
11 v.r., dalyvaus pamaldose, at
likdami liturginius skaitymus 
bei nešdami Mišių aukas.

— Kun. E. Putrimas, studijuo
jantis Romoje, talkina parapijai
— du sekmadienius iš eilės atna
šavo Mišias Wasagoje.

— Lietuvos kankinių parapijos 
taryba uoliai ruošiasi iškilmėms, 
kuriose rugsėjo 27, sekmadienį, 
5 v.p.p., bus atšvęstos sukaktys 
kunigų — J. Staškaus ir Pr. Gai
dos. Dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir visa eilė kunigų svečių. 
Pamokslą pasakys kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas.

— A. a. Ksavera Bučienė iš 
Bramptono palaidota 1987 m. rug
sėjo 12 d. iš Lietuvos kankinių 
šventovės lietuvių kapinėse.

— Paaukojo parapijai $200 M. 
Jurkšienė.

— Mišios rugsėjo 20, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Juozą Jan
kaitį, 11 v.r. — už parapiją; Wa
sagoje 11 v.r. — už Bridickų šei
mos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, rugsėjo 6, Rus

sel ir Renatos (Jankutės) Clever- 
don bute, Mississaugoje, buvo pa
gerbti Emilis Jankus, 80 m. ir Mor
ta Jankuvienė, 74 m. amžiaus su
kakties proga. Emilis Jankus nuo
širdžiai padėkojo visiems atvyku
sioms ir moterų draugijai už svei
kinimą raštu bei gražias gėles. 
Be to, jis išreiškė padėką už svei
kinimą šventovėje rugsėjo 6 d. pa
maldų metu. Ta proga Emilis pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” ir 
parapijos moterų draugijai po $50.

Lietuvių namų žinios
— LN socialinių reikalų komi

sijos talkininkai rugpjūčio mėn. 
aplankė 31 sergantį tautietį. Lan
kė: L. Balsienė, T. Benotienė, A. 
Borkertas, J. Dambaras, E. Jaškie- 
nė, O. Juodišienė, Br. Mackevi
čius, J. Paškevičius, A. Petryla, 
T. Renkauskienė, S. Rudienė, O. 
Tunaitienė, B. Trukanavičius, R. 
Žiogarys.

— LN socialinių reikalų komisi
ja rūpinasi išgauti tautiečiams 
priklausomas pensijas, atstovau
ja valdžios įstaigose, parūpina 
papigintus butus, reikalingiems 
suranda slaugos priežiūrą arba 
patalpas ir t.t. Šioje srityje dar
buojasi LN tarnautoja Darija 
Deksnytė. Norintieji socialinių 
reikalų komisijos pagalbos arba 
žinantieji apie sergančius tau
tiečius prašomi kreiptis darbo 
valandomis 532-3311; kitu laiku
— S. Rudienė 762-1076, J. Dam
baras 769-4891, V. Kulnys 769- 
1266.

— Ligonių lankytojai renkasi 
kartą per mėnesį pasitarimui. 
Sekantis susirinkimas — LN rug
sėjo 22, antradienį, 8 v.v. Įėjimas 
per “Lokio” svetainę. Galintieji 
prisidėti prie ligonių lankymo 
ar kitu būdu talkinti kviečiami 
dalyvauti šiame posėdyje.

— LN lapkričio 7, šeštadienį, 
bus koncertas-balius LN 35 metų 
sukakčiai paminėti. Meninę pro
gramą atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

— Savanoriai — talkininkai, pa
davę prašymus talkinti LN binge, 
prašomi užsiregistruoti iki rug
sėjo 21 d. Po šios datos visi no
rintieji talkinti LN binge bus 
įtraukiami į sąrašą pagal užsi
registravimo datą.

Kun. Edmundas Putrimas, 
gilinantis savo teologines 
studijas Romoje, vasaros ato
stogas praleidžia daugiausia 
Toronte, kur gyvena jo tėvai. 
Visą liepos mėnesį jis darba
vosi Prisikėlimo parapijos 
surengtose lietuvių vaikų sto
vyklose, o rugpjūčio mėnesį 
lankė Suvalkų trikampio ir 
Lenkijos lietuvius, lydėda
mas vyskupą P. Baltakį. Jo ke
lionės įspūdžiai bus spausdi
nami “Tėviškės žiburiuose”.

Tarptautinis “Juodojo kaspi
no” komitetas, pirmininkau
jamas esto Markus Hess, krei
pėsi į Kanados užsienio reika
lų ministerį J. Clarką, prašy
damas kreiptis į M. Gorbačio
vą, kad nebūtų baudžiami bal- 
tiečiai, dalyvavę Vilniaus, 
Rygos ir Talino demonstraci
jose, kurios protestavo prieš 
Molotovo-Ribbentropo sandė
rį. Esą tuo būdu baltiečiai ne
padarė jokio nusikaltimo, o 
tik pasinaudojo pilietinėmis 
savo teisėmis. Ar J. Clarkas 
tuo reikalu yra ką nors daręs, 
nėra žinių. Sovietinė spauda 
visu smarkumu vanoja įvyku
sias baltiečių demonstracijas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantį sekmadienį ant

roji rinkliava — Kanados misijų 
reikalams.

— Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo 25 m. minėjimo 
vakarienė ir koncertas parapijos 
salėje — spalio 4 d. 5 v.p.p. Meni
nę programą atliks “Sutartinės” 
kvartetas.

— Kun. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų provincijolas, spa
lio 4 d. sakys mūsų šventovėje 
pamokslus, vizituos Trečiojo šv. 
Pranciškaus ordino kongregaciją 
ir vienuolyną. Taip pat dalyvaus 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo sukakties renginyje.

— Parapijos kavinėje maistas 
bus pradėtas gaminti rugsėjo 20 
d. Maisto gaminimu pasikeisda
mos rūpinsis Br. Greičiūnienė 
ir E. Walenciej su savo padėjė
jomis.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, jau veikia 
sekmadieniais po 8.30 v. Mišių 
iki 12.30 v.p.p.

— Dalyvavusių parapijos orga
nizuotoje kelionėje birželio 
mėn. į Paryžių ir Romą susirin
kimas rugsėjo 16, trečiadienį; 
7 v.v. — padėkos Mišios, po jų Pa
rodų salėje — Eug. Abromaičio 
skaidrės, nuotraukos, kavutė.

— Susituokė Vaida Stirbytė ir 
Juozas Zenkevičius, Valerija Už- 
balytė ir Ernesto Longo.

— Vaikų Mišios — rugsėjo 27, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
šventovėje. Po Mišių — vakarienė 
Parodų salėje. Kaina — $5 šeimai. 
Rengia jaunų šeimų sekcija, ku
rią sudaro: pirm. Gabija Petraus
kienė, Ramona Valadkienė, Elena 
Barakauskienė, Dalia Juknevi
čienė, Helen Elliott, Regina Gi- 
niotienė, Mary-Anne Kušlikienė, 
Indrė Paškauskienė, Rūta Rusi- 
nienė ir Nijolė Simonavičienė.

— Parapijai paaukojo: $100 — I. 
V. Biskiai, dr. A. ir V. Lukai, J.A. 
Ranoniai, M. Z. Romeikos, P. S. 
Užbaliai, J. Vaičeliūnas; $60 — R. 
G. Šimkai; $50 — I. M. Ehlers, J. T. 
Kiškūnai; pranciškonų klierikų 
fondui: $100 — M. Caprackaitė; 
Religinei šalpai: $100 — V. S. Liui- 
inos, J. Vaičeliūnas; vargonų va
jui: $100 — J. Vaičeliūnas.

— Mišios rugsėjo 20, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juozą Vainių, 
9.20 v.r. — už a.a. Napoleoną Les- 
kauską, 10.15 v.r. — už a.a. Angelę 
ir Alfonsą Šmigelskius, 11.30 v.r.— 
už parapiją, 7 v.v. — už a.a. Juozą 
Kaulių.

V7s/ kviečiami į 
VAIKŲ MIŠIAS 
Prisikėlimo šventovėje 
rugsėjo 27, sekmadieni 
4 v.p.p. Parodų salėje 5 v.p.p.
- "Chili” vakarienė; $5 šeimai. 

Apie dalyvavimą pranešti 
Mary-Anne Kušlikienei 

tel. 234-0500.

Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmėse Toronte š. 
m. lapkričio 14, šeštadienį, 
Ryersono instituto salėje bus 
speciali meninė programa, ku
rią atliks 150 asmenų jungti
nis choras, sudarytas iš Toron
to, Hamiltono ir Londono cho
rų. Tai iškilmei jis jau pradė
jo ruošti kantatą “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva”, sukur
tą poeto H. Nagio ir muziko A. 
Stankevičiaus Lietuvos krikš
čionybės sukakčiai. Ši kantata 
bus atlikta su orkestro ir var
gonų palyda. Repeticijos vyks
ta ketvirtadieniais nuo 7 iki 
10 v.v. Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Koordinatorius V. 
Verikaitis kviečia visus To
ronto lietuvių choristus tuo
jau įsijungti į chorą, nes vė
liau nebus priimami. Plates
nė informacija apie šį koncer
tą ir kitus Lietuvos krikščio
nybės sukakties iškilmių ren
ginius bus kitame “TŽ” nr.

Kultūrinis ukrainiečių cent
ras Oakvillėje (St. Volodymir 
Cultural Centre) gavo iš Onta
rio pilietiškumo ir kultūros 
ministerijos per ministerę dr. 
Lily Munro $441,328 paramą 
statybai. Centras statomas 
1280 Dundas St. W. Pastatas 
skirtas kultūrinei bei visuo
meninei veiklai ukrainie
čiams, kurių toje srityje yra 
96,000. Statyba, pradėta š. m. 
liepos mėnesį, numatoma 
baigti 1988 m. pavasarį. Šiai 
statybai valdžios lėšos paskir
tos iš “Community Facilities 
Improvement Program”, kuri 
remia istorinių vertybių, pa
statų bei vietų apsaugą. Pa
rama taip pat skiriama bend
ruomeninėm organizacijom, 
jų pastatų įsigijimui, atnau
jinimui, statybai.

Š. m. spalio 3, šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose

PROGRAMĄ atliks Montrealio mergaičių choras “PAVASARIS”, 
vadovaujamas muzikės Ingrid Tark, akompanuojamas muziko Jeff Fisherio. 
Salė atidaroma 6 v.v. Po koncerto šokiams gros 5 asmenų orkestras. Šiltas bufetas, 
ruošiamas V. Birštono. Veiks baras, bus loterija. Bilietas - 7 dol., pensininkams ir 
studentams 5 dol. Platina: V. Kulnys tel. 769-1266; A. Sukauskas tel. 244-2790; Z. Rėvas 
tel. 251-9635. Iš anksto užsakant stalus, daroma nuolaida. Dalyvaudami šio jaunystės 
žavėsiu spindinčio ir aukšto meninio lygio pasiekusio choro koncerte, paremsi te jaunimo 
pastangas išlaikyti lietuvišką dainą. Rengia - LN jaunimas ir LN vyrų būrelis
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVO

♦ su menine programa, kurią atliks “Sutartinės” kvartetas,

š. m. spalio 4, sekmadieni 5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos auditorijoje. J 
4 Kviečiame bilietus Įsigyti iš anksto bankelio raštinėje darbo valandomis ir sekmadieniais po pa- 
*♦ maldų parapijos salėje iki rugsėjo 27 d. Įėjimo bilietas - $10.00, pensininkams ir studentams - $7.50. * 

♦ Valdyba ♦įl
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Dėmesio!
Kun. J. Staškaus ir kun. Pr. 

Gaidos kunigystės sukakčių 
iškilmės 1987 m. rugsėjo 27, 
sekmadienį, prasidės ne 4 
v.p.p., kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet 5 v.p.p. Lietuvos 
kankinių šventovėje. Tas pa
keitimas padarytas, kad vysk. 
P. Baltakis, OFM, suskubtų 
atskristi iš JAV į tas iškilmes 
ir atlikti kunigo Pr. Gaidos pa
kėlimo į prelatus apeigas. Pro
grama šventovėje prasidės 
solistų giesmėmis, po jų bus 
koncelebracinės Mišios. Bai
gus religinę dalį — pokylis 
Anapilio salėje. Šių iškilmių 
pamaldoms bus specialus au
tobusas nuo Islingtono pože
minio stoties 4.30 v.p.p.

Rengėjai
Denise Narcisse-Mair, žymi 

kanadiečių dirigentė ir lek
torė, “Volungės” choro kvie
čiama, sutiko skaityti paskai
tą bei vadovauti vienam pasi
tobulinimo seminarui choro 
nariams. Jos specialybė — cho
rinė dinamika ir dirigento- 
choristų ryšys. “Volungė” kvie
čia apylinkės chorų narius 
bei muzikos darbuotojus pasi
naudoti šia proga. Seminaras 
įvyks rugsėjo 25, penktadienį, 
7 v.v., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Dalyvio kaina — $10. 
Registruotis iš anksto pas Ri
mą Gustainytę vakarais tel. 
(416) 368-3199.

Montrealio mergaičių cho
ras “Pavasaris”, įsteigtas 
prieš 6 metus, š.m. spalio 3, 
šeštadienį, Toronto Lietuvių 
namuose atliks meninę pro
gramą. Chore dainuoja 18 mer
gaičių nuo 15 iki 25 m. am
žiaus. Dirigentė — Ingrid 
Tark, jauna estų kilmės pro
fesionalė muzikė, baigusi Mc
Gill universitetą magistrės 
laipsniu. Akompaniatorius
— muz. Jeff Fisher. “Pavasa
rio” repertuare vyrauja lie
tuvių kompozitoriai: St. Šim
kus, A. Mikulskis, J. Stankū
nas, V. Baumilas, T. Makači- 
nas, St. Sližys ir kt.

“Pavasaris” yra apkeliavęs 
daugelį lietuviškų kolonijų
— Bostoną, Čikagą, Los Ange
les ir kt. Jis yra pasiekęs 
aukšto meninio lygio.

Jurgis Gliaudą, apie koncer
tą, įvykusį Los Angeles mies
te, rašo: “Pavasario’ choras 
padainavo šešiolika dainų, 
kurių muzikinis audinys sai
kingai įvairus ir išlaikytas 
malonios nostalgijos lygyje. 
Tatai rodo, kad ‘Pavasaris’ 
gerai jaučia savo pajėgumą 
pasirinkto žanro lauke ir ne
ketina angažuotis modernis- 
tikos ekstravagancijoje. Mer
gaičių choras ‘Pavasaris’ yra 
neabejotinai puiki dovana lie
tuviškos dainos mėgėjų audi
torijai”. V.K.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui A. S. Sakai paauko
jo $25.

Iš Sov. Sąjungos imigravu
sių žydų draugijai Toronte 
Kanados valstybės sekretorius 
ir daugiakultūrių reikalų mi- 
nisteris D. Crombie paskyrė 
$9000 paramą, skirtą paruo
šimui savo narių naujam gyve
nimui Kanadoje.

Toronto Lietuvių namuose 
rugsėjo 20, sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
bus rodomas A. Kulbio gamintas video filmas :

“PARTIZANAS”
ir vaizdai iš kelionių Lietuvoje.

Įėjimas - laisva auka. Rengia - KLB Toronto apylinkės į 
kultūrinė komisija |

“IBM-COMPATIBLE”

“REAL TECHNOLOGIES"

namų, [staigų, prekybos ir mokslo reikalams
- Turime pasirinkimą XT,286,386 modelių

— Prieinamos kainos/patikimi gaminiai
- Taisymo ir techniški patarna vimai

- Lietuvis savininkas

MISSISSAUGA
PIZZA PRODUCTION

jieško tarnautojų - vyrų arba moterų
Dixie a. Eglinton, 1 mylia į pietus nuo 401 greitkelio

Kreiptis: ęįAJofO Food§ ląc.

1201 Fewster Drive, Mississauga, Ontario

Pagerbdami “Tėviškės žibu
rių” darbuotoją a.a. Feliciją 
Urbonienę, V. L Ignaičiai pa
aukojo šiam savaitraščiui $25.

A. a. Juozo Ankaus-Ankuda- 
vičiaus atminimui, užjausda
mi velionies seseris, brolius 
bei jų šeimas, Vytas ir Augutė 
Dubickai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

A. a. Magdalenos Barščiaus- 
kienės atminimui, užjausdami 
dukras, jų šeimas ir gimines, 
Vytas ir Augutė Dubickai pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20, Salomėja ir Balys Saka
lai — $25.

A. a. Bernardo Petkevičiaus 
atminimui Bronius Rakaus
kas paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Emilis Jankus, minėdamas 
savo amžiaus 80 metų sukaktį, 
parėmė lietuvišką spaudą, pa
aukodamas $50.

Vietoj gėlių a.a. Ksaveros 
Bučienės laidotuvėms Petro
nėlė Vitienė ir Vladas Jasine- 
vičius paaukojo “Tėviškės ži
buriams” po $10.

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

(Prieš Lietuviu namus)

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

(contact lensesi
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mikro-kompiuteriai 
ir “software”

Tel. (416) 270-2583 
Mississauga

Virginija Kairytė tris mėne
sius dėstė anglų kalbą ir ma
tematiką gimnazijoje Kenijos 
kalnuose Afrikoje, pakviesta 
“Crossroads International”. Ta 
proga ji aplankė Nairobi uni
versitetą, Jungtinių Tautų Ap
linkos studijų centrą, naujai 
steigiamą kompiuterių bend
rovę “Mikis Rope”. Visur bu
vo maloniai priimta. Grįžusi 
Kanadon, Virginija pradėjo 
aplinkos teisės studijas (En- 
viromental Law, Osgoode Hali, 
York University). Grįžusią Ka
nadon pasitiko močiutė Ona 
Račkauskienė iš Clarksono, 
tėvas ir motina.

Misijonierius iš Indijos kun. 
Paul Cruz atsiuntė “TŽ” šį laiš
ką: “Su didelio dėkingumo 
jausmu rašau Jums ir vėl. Kai 
kurie Jūsų skaitytojai man 
siunčia religinių reikmenų ir 
kitokių dalykų, kurie padeda 
mūsų misijoms. Jais dalinasi 
daug misijonierių, dirbančių 
toje srityje. Šiais Marijos 
metais' mums reikia daugiau 
rožinių, škaplierių, statulė
lių ir medalių, vartotų Kalė
dų bei Velykų atvirukų, dra
bužių. Visa tai priimame su 
dėkingumu.” Adresas: Kada- 
voor Church, Mathill P.O., Qui- 
lon — 691601, Kerala, India.

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.

Tautos šventės minėjimą ir šiais 
metais suruošė Mindaugo šaulių 
kuopa. Rugsėjo 6 d. AV švento
vėje iškilmingas Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė šaulių kuopos 
kapelionas Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Stasys Šilei
ka, asistuojamas dijakono Pau
liaus Mališkos.

Salėje minėjimui vadovavo kuo
pos pirm. Augustinas Mylė. Po 
vėliavų įnešimo, žuvusių pager
bimo ir Kanados himno kpt. Kle
mensas Čeputis iš Otavos skaitė 
paskaitą, pabrėždamas Vytauto 
Didžiojo ypatingą sugebėjimą 
administracinėje, karinėje ir 
diplomatinėje srityje. Minėjimą 
keturiomis dainomis paįvairino 
Agutė Stravinskaitė, akompanuo
jant Mme S. Lafleur. Oficiali da
lis baigta Lietuvos himnu. Po to 
visi dalyviai buvo pavaišinti šal
tais užkandžiais, kava ir pyragais. 
Tautos fondui buvo renkamos au
kos ir skiriamas šios dienos 
pelnas.

Kantatos “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva” rengėjų komitetas 
praneša, kad jos paruošimas, 
premjera ir leidinys kainavo ar
ti $18.000. Komitetas džiaugiasi, 
kad, montrealiečių dosnumo dėka 
dar liko pora šimtų dolerių pelno.

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos organizuotas dviratinin
kų mara'onas pasisekė tik dalinai. 
Trys montrealiečiai jaunuoliai 
Valytė Valiulytė, Romas Staškevi
čius ir David Poronovich po nak
tinės kelionės traukiniu pasiekė 
Toronto Union stotį rugsėjo 5 d., 
7.30 v.r. Iš ten savo atsivežtais 
dviračiais po pusvalandžio pradė
jo kelionę į Montrealį. Per dvy
lika valandų pasiekė Kingstoną. 
Bet čia niekur negalėjo gauti nak
vynės, nes visi viešbučiai buvo 
užimti. Be gero poilsio kelionę 
tęsti dviračiais atsisakė ir sekantį 
rytą 3 v. susikraustė į pirmą pasi
taikiusį traukinį, kuriuo per ke
turias valandas grįžo į Montrea- 
!)■

Kaip bebūtų, bet šia proga ir 
toliau renkamos aukos paremti 
jaunimo kongresui, kuris įvyks 
š. m. gruodžio mėnesio pabaigoje

Greitas ir tikslias patamsvimss

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS 
Res.: 256:5355 c. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

IT*/! Q MONTREALIO LIETUVIŲ 
L| | AK 55 KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.
MOKA UŽ:

Certifikatus ................ .... 8’/2% Taupymo - special............. .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ....................  73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 4’/2%
180 d.-364 d...... ....  71/4% Einamos sąsk..................... .... 4’/z%
120 d. - 179 d...... ....  63/4% Pensijų- RRSP-term...... .... 81/2%
60 d. - 119 d..........  6’/2% Pensijų — RRSP — taup...... .... 6 %
30 d.- 59 d..........  6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........  10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais ........  10.30-12.30 --------- 10.30- 12.30

Toronto miesto reikalų tvar
kyme tautinės mažumos silp
nai tėra atstovaujamos. Savi
valdybės rėmuose yra įvairių 
komisijų, kurių atlyginami 
nariai yra skiriami miesto ta
rybos. Suinteresuoti asmenys 
gali paduoti prašymus bei kan
didatuoti į atitinkamas tarny
bas. Tokiems asmenims ren
giamas supažindinimo semi
naras š. m. rugsėjo 28 d., 6.30 
v.v., miesto tarybos kambaryje 
tiems, kurie suinteresuoti is
torijos komisija (Toronto His
torical Board), 7.30 v.v. — su
interesuotiems atliekų rinki
mu (Recycling Action Commit
tee). Rugsėjo 30 d. rotušėje, 
Committee Room 4, 6.30 v.v. se
minaras suinteresuotiem svei
katos klausimais (Board of 
Health). Spalio 1 d., 6.30 v.v., 
miesto tarybos kambaryje se
minaras suinteresuotiems 
miesto planavimu (Planning 
Advisory Committee), 7.30 v.v. 
— atliekų rinkimu suintere
suotiems (City Recicling Com
mittee). Dalyvaujantys tuose 
seminaruose gaus ir prašymų 
blankus. Telefonas informaci
jai iki rugsėjo 23 d.: Nomina
ting Committee 392-7022. 

ir ateinančių metų sausio mėne
sio pradžioje Australijoje. B.S.

“The Gazette” 1987. VIII. 28 iš
spausdino Gwynne Dyer straipsnį 
“Baltiečių protestai bergždi, bet 
svarbūs". Tą straipsnį jis parašė 
ryšium su "Juodojo kaspino” de
monstracijomis. Esą Baltijos vals
tybių nepriklausomybės bylą re
mia ne tik 7 milijonai jų gyven
tojų. Tų kraštų okupacija yra 
nuolatinė didelė rakštis Sov. Są
jungai. Tačiau pasaulyje esą daug 
tautų, neturinčių savo nepriklau
somybės.

Autorius, matyt, nepakankamai 
susipažinęs su Baltijos valstybių 
istorija, nes rašo, kad Lietuva 
nuo XIV š. buvo nepriklausoma 
tiktai 20 metų. Paminėjęs Balti
jos valstybių rusinimą, jis prime
na, kad Vakarai nepripažįsta so
vietinės okupacijos, nes ji buvo 
ne tik neteisinga, bet ir neteisė
ta. Baltiečių nepriklausomybės 
reikalavimas pasiekęs viešumą 
1979 m., kai 45 veikėjai pasirašė 
pareiškimą Sov. Sąjungai ryšium 
su Molotovo-Ribbentropo sutar
ties 40-čiu. Baltijos respublikų 
atvejis esąs pagrįstas tarptauti
ne teise — jos buvo Tautų Sąjun
gos narėmis. Jų nepriklausomybė 
buvusi sunaikinta dviejų tarptau
tinių banditų. “Dabartinėmis ap
linkybėmis, nors jų atvejis yra 
gerai pagrįstas, mažai ką tereiš
kia milžiniškos sovietų galybės 
akivaizdoje, tačiau vertas nuolat 
priminti. Pasaulis keičiasi, ir 
niekas nežino ką atneš sekantis 
šimtmetis”. K.

“Star September” 1987 m. iš
spausdino ilgą I. Harmerio 
straipsnį apie filmų aktorę 
Ann Jillian — Jūratę Nausėdai
tę, gyvenančią Los Angeles ir iš
tekėjusią už buvusio policijos 
tarnautojo Andy Murcia. NBC te
levizijos pasiūlymu, ji sutiko 
būti pagrindine aktore filme “The 
Ann Jillian Story”, kuriame vaiz
duojamas jos susirgimas vėžiu, 
kova su ta liga, sėkminga opera
cija ir grįžimas į normalų gyve
nimą. Dabar ji yra 37 metų am
žiaus. Prie straipsnio pridėta 
didelė jos ir vyro nuotrauka.

BEI KALINGAS BUTAS. Skambin
ti telefonu 663-8388 Toronte.

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

TIKRAS BIČIŲ MEDUS parduo
damas Anapilio knygyne ir Prisi
kėlimo parapijos kieme sekmadie
niais po pamaldų. Taip pat galima 
jo gauti pas bitininką Joną Norkų 
Hamiltone tel. 389-8179.

JIEŠKAU NERŪKANČIOS MO
TERS gyventi mano namuose ir sau
goti vaikus. Turės kambarį ir prau
sykla, galės naudotis automobiliu. 
Skambinti tel. 887-1392 Unionville, 
Ontario.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
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