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Dabar tokie laikai
Būdinga šių laikų pasaulio žymė: blaškomas!, ieš

koma tamsoje — gal kur nors yra kokios durelės, pro ku
rias galima būtų išsisprausti, per daug nepažeidžiant 
savo sąžinės? Reikia grabaliotis, nes darosi trošku, o 
grįžti atgal nemodernu. Net ir teisėtai, laisvai išrinktos 
plačiųjų sluoksnių parlamentinės atstovybės nebeįsten
gia sukurti visus patenkinančio įstatymo. Ir kaip gi su
kurs tai, kas žmogui neįmanoma padaryti, kaip paten
kins nesibaigiančius ir vis didėjančius išlepusio žmo
gaus reikalavimus?

I
ŠEITIES ieškojimuose kas gi galėtų patarti kurį Die
vo įsakymą priimti, o kurio nematyti? Kas galėtų at
spėti, kuris valdžios pareigūnas dar yra išlikęs žmo
gumi, o kuris tapęs tik jo šešėliu — ir vis dėlto su tom pa

čiom galiom ir privilegijom, su šimtais planų ir gražių, 
priešrinkiminių pažadų. Jei kas dar bando aprimti, su
stoti ir pamąstyti apie gyvenimo prasmę aplamai, vietoj 
vieno nedalomo klausimo apstoja jį visa eilė smulkių 
klausimėlių, sprogstančių skeveldromis kasdien ir ne
sulaikomai smingančių į pojūčius: nieko kito nereikia, 
o tik gyventi šia diena. Pokalbyje su šiaipjau iš esmės 
ramiu, niekam neužkliūvančiu miniažmogiu į klausimą, 
kodėl pvz. santuokos, net ir Dievo vardu padarytos, pa
sidarė tokios trapios, susilauki ramaus atsakymo: da
bar tokie laikai. Kodėl jaunimas vengia tradicinių reli
ginių praktikų, atsakymas tas pats: dabar tokie laikai. 
Taigi tais “dabartiniais laikais” labai paprastu būdu 
bandoma pateisinti naujoviškomis įvairovėmis sudurs
tytą palaidumą. O svarbiausia, kad visa tai nuskamba 
apgailėtinu paradoksu: pats žmogus, tuos laikus sukū
ręs, kaltina laikus. Šitai būtų panašu į keistuolį, savano
riškai užsinėrusį sau kilpą ant kaklo, lipantį į kartuves 
ir skelbiantį, kad jį nori kažkas pakarti.

P
ER VISĄ pasaulį sklinda ekonominiai deficitai. Ne
bėra valstybės, kuri įstengtų subalansuoti biudže
tus. Rodos visa žmonija skęsta skolose ir plastiki
nėse kortelėse. Ir visa tai juk tik tam, kad medžiaginių 

gėrybių troškulys nebenumalšinamas. Nesunku ir čia 
būtų ištarti: dabar tokie laikai. Tuoj pat ir peršasi įvaiz
dis, kad suskaldytas ne vien tik atomas. Suskaldytas ir 
žmogus, ir tai gana skaudžiai. Viena jo pusė pavirto ne
sibaigiančių norų ir gobšumo versme, kita — stumiama į 
šalį, pamirštama, tarpais priekaištaujanti ir todėl ne
mėgstama. Rodos tik ir sukamos galvos, kaip tą antrąją 
pusę sulikviduoti. Taigi savęs suskaldymas bene ir bus 
pati didžioji šių dienų žmonijos problema, kurios apim
tyje lengviau suprantamas tas populiarusis teiginys: 
dabar tokie laikai. Nėra abejonės, kad šitos ar panašios 
įžvalgos giliau mąstančių žmonių tarpe kelia rimto su
sirūpinimo. Užtat į klausimą, ko šių dienų pasauliui 
šiandien labiausiai reikia, ne vienas jau drįsta atvirai 
pareikšti: dvasinio atsinaujinimo. Plačiai kalbama apie 
tautos atgimimą, apie jos dvasinių poreikių tvarkymą, 
skaudžius trūkumus, didelį entuziazmą ir bejėgiškumą 
tuoj pat atlikti būtiniausius dvasinės pertvarkos dar
bus. Tikrai dideli uždaviniai tautoje. Bet nemažiau dva
sinių poreikių peržiūros reikia ir tose “laimingiausio
se” pasaulio šalyse, kuriose jau pradedami demonstruo
ti instrumentai, galintys labai švelniu būdu padėti žmo
gui nusižudyti... Gal kas nors tikisi iš to išradimo susi
krauti milijonus? O iš tikrųjų išradėjams reikėtų pasuk
ti kita linkme, kur laukiama visų sutelktinės pagalbos, 
nebeskirstant žmones į profesijas ar luomus. Visiems 
turėtų rūpėti suskaldyto žmogaus sujungimas į vieną ir 
nedalomą tvarinį, koks jis iš tikrųjų ir yra. Šitokia ope
racija išspręstų labai daug klausimų. Taip — (gal kiek 
keista) — net ir ekonominių. Č. S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Kvebeko kova su indėnais
Nemažos įtampos Kanadai 

buvo atnešusi nesėkminga 
Meech Lake sutartis, kurią 
palaidojo Niufaundlandijos 
ir Manitobos parlamentai, jos 
nepatvirtinę iki birželio 23 d. 
Kvebeko provincija vėl liko 
oficialiai neįjungta Kanados 
konstitucijon. Premjeras R. 
Bourassa skaudžiausio smūgio 
susilaukė iš Manitobos parla- 
mentan NDP atstovu išrinkto 
indėno Elijo Harperio, trukdy
mo taktika sustabdžiusio Meech 
Lake sutarties patvirtinimą. 
Jos įsigaliojimui reikėjo vi
sų Kanados parlamentų pilno 
pritarimo.

Kvebeko premjeras R. Bou
rassa, prancūziškai provinci
jai siekęs savitos bendruome
nės (distinct society) pripaži
nimo, susidūrė su netikėta 
kliūtimi. Tokių teisių konsti
tucijoje pareikalavo ir Kana
dos indėnai, pirminių gyvento
jų palikuonys. Pagrindiniu jų 
gynėju tapo indėnas E. Harpe- 
ris, Manitobos parlamente su
stabdęs Meech Lake sutarties 
patvirtinimą. Atrodo, šis įvy
kis turėjo didesnės ar mažes
nės įtakos Kvebeko susikirti

mui su savo indėnais, atnešu
siam naujos įtampos visai Ka
nadai.

Susikirtimo priežastys
Trintis prasidėjo nedide

liame Okos miestelyje, prie ku
rio yra mohawku genties indė
nų Kanesatako rezervatas. Ne
toli Montrealio esančio Okos 
miestelio burmistras J. Ouel- 
letas nutarė praplatinti gol
fo aikštę, prisijungdamas 22 
hektarus miško. Indėnai, tą 
žemę laikantys Kanesatako re
zervato nuosavybe, nesutiko su 
tokiais planais, nės ten yra ir 
mohawku genties kapinės. Kai 
protestas nepadėjo, jie užblo
kavo ton vieton vedantį kelią. 
Blokada su įrengta barikada 
buvo pradėta š.m. kovo mėne
sį. Keturis mėnesius nebuvo 
jokio susikirtimo su indėnais, 
ginančiais savo teises.

Tik dabar, kai buvo atmesta 
Meech Lake sutartis, burmist
ras J. Ouelletas staiga gavo 
teismo sutikimą pašalinti blo
kadą ir nedelsdamas pasikvie
tė saugumiečiais vadinamus 
Kvebeko provincijos polici- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Varėnos rajono Marcinkonių parapijos šventorius 1972 metais Nuotr. Adelės Krutulienės

Vakarų bilijonai komunizmo neišgelbės
Tarptautinė demokratinių sąjūdžių konferencija Prahoje, kurioje dalyvavo ir sovietų 

disidentai, ir trys lietuvių atstovai. Bendra išvada - sovietinę sistemą reikia 
ne pertvarkyti, o pakeisti demokratine

VYTAUTAS SKUODIS

1988 m. gale Vilniuje įvyko 
įvairių demokratinio judėji
mo, vykstančio Sovietų Sąjun
goje, atstovų suvažiavimas. 
Vienoje suvažiavimo deklara
cijų buvo kreipiamasi į užsie
nyje gyvenančius buvusius di
sidentus ir politinius kalinius 
su prašymu Vakaruose įsteigti 
instituciją, kuri atstovautų 
demokratiniam judėjimui. Tuo 
pagrindu Amerikoje buvo su
daryta iniciatyvinė grupė, ku
ri 1989 m. pavasarį Paryžiuje 
įsteigė koordinacinį centrą 
demokratiniam judėjimui so
vietų imperijoje remti, jį pa
vadino “Democracy & Indepen
dance” (Demokratija ir nepri
klausomybė) ir suorganizavo 
savo pirmąją tarptautinę kon
ferenciją “Sovietinio bloko 
demokratinė alternatyva”. Ji 
susilaukė nemažo dėmesio ir 
pritarimo.

1989 m. rudenį organizacijos 
nariai buvo pakviesti į Romą, 
į italų iniciatyva suorganizuo
tą simpoziumą — “Tautos So
vietų Sąjungoje”. Apie tuos du 
renginius buvo plačiai rašy
ta išeivijos spaudoje.

Taikiu keliu
Trečias tarptautinio masto 
renginys, kurį suorganizavo 
minėtoji organizacija, įvyko 
1990 m. liepos 4-6 d.d. Čekijos- 
Slovakijos federacinės res
publikos sostinėje Prahoje. 
Ji buvo pavadinta “Taikus ke
lias į demokratiją”. Pagrindi
nis šios konferencijos rėmė
jas buvo “The national council 
to support the democracy mo
vements” ir dar 10 kitų Ame
rikos privačių bendrovių bei 
asmenų.

Į šią konferenciją Prahoje 
pirmą kartą buvo pakviesti de
mokratinio judėjimo veikėjai, 
gyvenantys Sovietų Sąjungoje 
ir Pabaltijo kraštuose. Žymią 
tų svečių dalį sudarė įvairių 
neformalių ir registruotų de
mokratinių organizacijų atsto
vai, atvykę iš Armėnijos, Azer
baidžano, Gruzijos, Rusijos, 
Ukrainos. Dalyvavo ir žydų or
ganizacijų atstovas. Iš Pabal
tijo į konferenciją atvyko Es
tijos Liaudies fronto veikėjas 
rašytojas Arvo Vallikivi, Lat
vijos Nepriklausomybės judė
jimo veikėjas Olgerd Eglitis 
ir du Lietuvos parlamento na
riai, Sąjūdžio veikėjai — Ka

zimieras Uoka ir Petras Vai
tiekūnas.

Prezidento Havelio žodis
Liepos 4 d. konferenciją pra

dėjo ką tik naujai išrinktas Če- 
kijos-Slovakijos federacinės 
respublikos prezidentas Vac- 
lavas Havelis. Jis pabrėžė, kad 
šią konferenciją surengė buvę 
ir esantys Sovietų Sąjungos di
sidentai. Jo žodžiais, tai žmo
nės, kurie savo gyvenimą pa
šventė žmogaus teisių gyni
mui. Kreipdamasis į organiza
cijos “Demokratija ir nepri
klausomybė” narius, prezi
dentas V. Havelis kalbėjo: 
“Dabartinę Čekijos-Slovaki- 
jos federacinės respublikos 
valdžią sudaro tokie pat vei
kėjai kaip jūs. Ir mus perse
kiojo, sodino į kalėjimus, nors 
pagal iškalėjimo metų skaičių 
turbūt negalime su jumis ly
gintis. Ir mes į demokratiją 
ėjome tokiu pat keliu, kaip jūs 
dabar einate. Tačiau, atėję į 
valdžią, stengiamės nepasi
keisti, likti tokiais, kokie bu
vome”. Baigdamas savo kalbą, 
prezidentas V. Havelis pabrė
žė, jog būtina, kad visuose kraš
tuose demokratiniai pakeiti
mai vyktų taikiu būdu. Jis taip 
pat išreiškė pasitenkinimą, 
kad ši konferencija vyksta 
Prahoje. Prezidento Vadavo 
Havelio kalba buvo sutikta ir 
palydėta ilgomis ovacijomis.

Spaudos konferencijoje
Iki oficialios konferencijos 

pradžios Kultūros rūmų salėje 
vyko atvira spaudos konferen
cija, kurioje kiekvienas galė
jo pateikti klausimus visiems 
organizacijos “Demokratija ir 
nepriklausomybė” nariams, 
atstovaujantiems savo kraš
tams.

“The Washington Times” ko
respondentas paklausė mūsų 
nuomonės dėl to didžiulio skir
tumo JAV Baltuosiuose Rū
muose, priimant Pietų Afri
kos veikėją Nelsoną Mandelą 
ir Lietuvos premjerę Kazimie
rą Prunskienę. Buvo paaiškin
ta, kad JAV prezidento Busho 
elgesys ne tik Lietuvos vyriau
sybės, bet ir pačios Lietuvos 
atžvilgiu jos gyventojus labai 
apvylė.

Pirmieji pranešimai
Pirmosios dienos konferen

cijos popietiniame posėdyje, 
užtrukusiame apie tris valan
das, buvo perskaityti trumpi 
glausti pranešimai apie padė

tį įvairiuose sovietų imperi
jos kraštuose. Daugelis prane
šimų buvo sudvigubinti, t.y. 
kalbėjo organizacijos “Demo
kratija ir nepriklausomybė” 
narys ir svečias iš to paties 
krašto. Lietuvos tema kalbėjo 
V. Skuodis ir P. Vaitiekūnas.

Estijos Liaudies fronto at
stovas Arvo Vallikivi pabrėžė, 
kad 1968 m. “Prahos pavasa
ris” turėjo didelę įtaką demo
kratinio judėjimo pradžiai 
Estijoje. Latvijos Nepriklau
somybės judėjimo atstovas Ol
gerd Eglitis išreiškė nuomo
nę, kad išsprendus Vokietijos 
sujungimo problemą, Europo
je svarbiausia problema liks 
visų Pabaltijo kraštų nepri
klausomybės atstatymas ir vi
siškas išsilaisvinimas. Kol ši 
problema neišspręsta, nėra 
pagrindo manyti, kad II-sis pa
saulinis karas pasibaigė.

Iš visų Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų atstovų pasisaky
mų visumos buvo galima susi
daryti aiškų vaizdą, kad demo
kratinis judėjimas, kuris da
bar vyksta Sovietijoje ir Pa
baltijo kraštuose, auga, ple
čiasi ir stiprėja. Šio proceso 
jau nebegali sustabdyti jokios 
represinės priemonės.

Disidentų pareiškimai
Antrąją konferencijos die

ną pranešimai buvo sugrupuo
ti trijuose posėdžiuose: “Ke
lyje į demokratiją”, “Ar yra al
ternatyva laisvajai rinkai?” ir 
“Ką turėtų daryti Vakarai?”. 
Tuose posėdžiuose kalbėjo or
ganizacijos “Demokratija ir 
nepriklausomybė” nariai, sve
čiai iš Sovietų Sąjungos, Lie
tuvos, Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos politiniai veikė
jai bei ekonomistai.

TSRS aukščiausiosios tary
bos ir Rusijos federacijos TSR 
AT deputatas Genadijus Bur
bulis, pasitraukęs iš kompar
tijos, o dabar — Rusijos demo
kratų partijos vicepirminin
kas, pasakojo apie TSKP kri
zę, apie TSRS AT deputatų 
tarpregioninę grupę, kuri su
ardė Sovietų Sąjungos kom
partijos kompaktiškumą ir vie
nybę. Ją dabar turi pakeisti 
demokratų partija. Pristatant 
G. Burbulį, buvo pažymėta, 
kad jis yra artimas dabartinio 
Rusijos federacijos TSR AT 
pirmininko Boriso Jelcino bi
čiulis. Privačiame pokalbyje 
su G. Burbuliu paaiškėjo, jog 
jo seneliai 1-jo pasaulinio ka-

(Nukelta į 3-čię psl.)

Senatorių apklausa
JAV kongreso Helsinkio ko

misijos apklausoje, LIC prane
šimu, du senatoriai A. D’Ama- 
to ir D. DeConcini liepos 12 d. 
tyrė, kokiomis aplinkybėmis 
buvo atmesti Pabaltijo kraštų 
prašymai dalyvauti Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje Kopenha
goje stebėtojų teisėmis. Ap
klausoje liudijo JAV delegaci
jos Kopenhagoje vadovas am
basadorius M. Kampelmanas 
ir du delegacijos nariai. Liu
dytojus klausinėjo senatoriai 
A. D’Amato, D. DeConcini, F. 
Lautenbergas ir kongresme
nas S. Hoyer.

Ambasadorius Kampelma
nas įteikė komisijai raštišką 
pranešimą, kuriame užsimi
nė apie Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministerių lan
kymąsi Danijos sostinėje, pra
šiusių savo kraštams suteikti 
konferencijoje stebėtojų sta
tusą. Visiems buvo aišku, kad 
visų delegacijų pritarimo šiam 
klausimui nebus. Nežiūrint 
to, amerikiečių delegacija rei
kalavusi, kad konferencijos 
sekretoriatas oficialiai rea
guotų į baltiečių prašymą, tuo 
parodydama jiems tinkamą 
pagarbą. JAV delegacija tai
pogi išreiškusi viltį — Balti
jos valstybės vieną dieną ga
lės oficialiai dalyvauti ESB 
konferencijoje.

Senatorius DeConcini teira
vosi, ar JAV valdžia ragina so
vietus sėsti prie derybų stalo? 
Ambasadoriaus atsakymas — 
derėtų, kad JAV visuose susi
tikimuose keltų Pabaltijo klau
simą. Ambasadoriaus žinio
mis, Lietuvai blokada dalinai 
nuimta. Derybų dar nėra, esą 
kai kurie nesutarimai baltie
čių tarpe komplikuoja padėtį.

Maskva kryžkelėje
Tokia tema “The Toronto 

Star” liepos 20 d. laidoje iš
spausdino savo koresponden
to S. Handelmano straipsnį.

Penkiasdešimt milijonų uk
rainiečių siekia kitokio poli
tinio gyvenimo, paskelbdami 
suverenitetą. Ukrainiečiai iš 
paskiausiųjų, besijungiančių 
į naują be kraujo revoliuciją 
Sov. Sąjungoje.

Prezidentas Gorbačiovas 
šaukiąs savo prezidentinę ta
rybą ieškoti būdų, kaip sustab
dyti imperijos byrėjimą. “Mums 
reikia šiuo metu sovietinės 
Helsinkio konferencijos”, — 
pareiškęs A. Babuškinas, ko
munistų partijos centro komi
teto pareigūnas. Reikią su
šaukti įvairių tautybių politi
nių vadų konferenciją.

Paskutiniaisiais mėnesiais 
respublikų parlamentų priim
ti nutarimai sugriovė Maskvos 
decentralizavimo planus. M. 
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Gorbačiovas ir patarėjai gal
vojo respublikoms perduoti 
nemažas valdymosi teises. Bet 
pastarosios nutarė nelaukti.

Lietuva kovo mėnesį pradė
jo aukštų siekių žaidimą, pa
skelbdama nepriklausomybės 
atstatymą. Panašiai pasiskel
bė Latvija ir Estija. Neseniai 
Rusijos federacinės respub
likos aukščiausioji taryba pa
skelbė, kad jos įstatymai vir
šija Sov. Sąjungos įstatymus. 
Po to, tą patį padarė Uzbekis
tanas. To paties siekia ir kita 
Azijos respublika — Kazachs
tanas. Birželio 22 d. Gruzija 
priėmė ekonominės nepriklau
somybės įstatymą ir prieš Mask
vos valią atsuko vieną valan
dą laikrodžius ir pripažino Pa
baltijo nepriklausomybę. Net 
ramiojoje Gudijoje tautinio 
sąjūdžio žmonės sušaukė Mins
ke konferenciją, pasisakyda
mi už pilną ekonominę bei po
litinę nepriklausomybę.

“Maskva yra tikrai kryžkelė
je”, — sako Estijos premjeras, 
— “ji neturi kito pasirinkimo: 
plėtoti toliau demokratinį ju
dėjimą ar užsidaryti imperijos 
tradicijoje”.

Latvijos vyriausybės programa
Latvijos valdžia liepos 18 d., 

kaip praneša Reuterio agentū
ra, pateikė Aukščiausiajai ta
rybai svarstyti programą, ku
rioje siūlomi planai supriva- 
tinti nuosavybę, nustatyti nau
jus santykius su Kremliumi, 
atskirti Latvijos administra
cinę struktūrą nuo Maskvos. 
Latvija privalo turėti sienų, 
muitų, vidaus saugumo ir su
sisiekimo su užsieniu kontro
lę. Tarptautinis Latvijos ne
priklausomybės faktinis pri
pažinimas siejamas su pasita
rimais Maskvoje.

Latvijos premjeras Godma- 
nis pabrėžęs prekybos svarbą 
tarp Latvijos ir Sov. Sąjungos. 
Šie kraštai esą nėra linkę nu
traukti ekonominių ryšių. Tai
pogi reikią imtis pastangų už
megzti prekybinius ryšius su 
kitomis rspublikomis.

Latvijos vyriausybė tikisi 
parduoti 25-30 nuošimčių ne
kilnojamo turto, išskyrus že
mę ir jos turtus, kas irgi galė
tų įvykti 4-5-rių metų laikotar
pyje.

Nori emigruoti į Lietuvą
Pasak Reuterio agentūros, 

įtampa tarp Baltijos kraštų ir 
Sov. Sąjungos atslūgo, kai Lie
tuva priėmė 100 dienų mora
toriumą. Sovietinis dienraštis 
“Komsomolskaja Pravda” bir
želio 19 d. paskelbęs, kad ru
sai kiekvieną dieną registruo
jasi emigruoti į Lietuvą nuo 
to laiko, kai ten prasidėjo ko
va su Maskva. Nuostabu esą, 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Dabarties įvykiai Lietuvoje

Apskrities viršininkas Vilniaus krašte
Mūsų tautiečio patirtis Eišiškėse vokiečių okupacijos metu 1942-44 metais - santykiai su 

vokiečiais ir lenkais, žiaurus lietuvių naikinimas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kad taip atsitiko. Rodos, Lie
tuvos pasiskelbimas nepri
klausoma, blokada, antilietu
viška propaganda sovietinėje 
spaudoje turėjo iššaukti prie
šingą reakciją. Kodėl? Mat 
Baltijos kraštuose gyvenimo 
lygis aukštesnis negu kitose 
Sov. Sąjungos dalyse. Rusą da
lis, gyvenanti Baltijos kraš
tuose, remia jų nepriklauso
mybę.

Lietuvos ginčas su Maskva 
dėl kariuomenėn ėmimo pa
blogėjęs, kai Aukščiausioji 
taryba priėmė laikiną įstaty
mą steigti Lietuvos kariuome
nę. Sov. Sąjungos gynybos mi- 
nisteris Jazovas įspėjęs, kad 
respublika nusistato prieš sa
ve sovietų karines pajėgas.

Turėtų giliau pagalvoti
Tarptautinis katalikų mėn

raštis “30 Days” birželio mėne
sio laidoje rašo: “One day Gor
bachev will be succeeded by 
super Gorbachev — Vieną die
ną Gorbačiovą pakeis virš Gor
bačiovas” su tikrai revoliuci
ne programa. Žodis “revoliuci
ja” turima galvoje ne tas, ku
rį naudoja Gorbačiovas, prisi
mindamas 1917 m. revoliuciją. 
Revoliucija tokia, kuri pakeis
tų sovietinę visuomenę nuo 
viršaus iki apačios. Tokiu re
formatoriumi galėtų būti pa
sikeitęs ir M. Gorbačiovas. Ta
čiau tai turėtų įvykti stebuk
las. M. Gorbačiovas turi nuo
pelnų, kurių negali nuneigti 
net ir jo kritikai. Bet atrodo 
jau yra išsisėmęs. Jis su savo 
planais pasilieka įvykių užpa
kalyje. Atrodo, kad jis turi di
delę jėgą, bet iš tikrųjų ji yra 
ribota. Vakariečiai vietoj dre
bėdami dėl jo politinės atei
ties, turėtų giliau įsigilinti į 
sovietinę būklę. Toks persi- 
galvojimas turėtų prasidėti su 
mažąja Lietuva, kuri reikalin
ga pagalbos.

Nesipriešins pilnai 
nepriklausomybei

“The Globe and Mail” liepos 
25 d. laidoje paskelbė, kad M. 
Gorbačiovo patarėjas G. Re
venko spaudos konferencijoje 
pasakęs, jog M. Gorbačiovas 
nesipriešins, jei kuri iš 15 res
publikų panorėtų pasitraukti. 
Tačiau jis pageidauja, kad su 
respublikomis būtų pasirašy
ta nauja sutartis, suteikiant 
joms daugiau valdymosi galių. 
Pasak Revenko, nebus pavar
tota jėga, norint išlaikyti res
publikas Sov. Sąjungoje. G. 
Revenko galvoja, kad eventua
liai atsiras, norinčių atsiskir
ti. Nei Kremlius, nei armija 
nevartos jėgos. Tokie atvejai 
būsią išspręsti demokratijos 
pagrindu.

Jau ne viena respublika pa
skelbė, kad jos įstatymai vir
šija Sov. Sąjungos. Esą Gorba
čiovo vadovaujamai vyriausy
bei tokie nutarimai nekelia 
problemų. Naujoje federaci
joje kiekviena respublika nu
spręs, kiek valdymo galių per
leis centrui. Tačiau kai kurios

• Paremkite "Tėviškės žibu
rius" auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ”leidėjai 

AfA
ELEONORAI PRUNSKIENEI

staigiai iškeliavus amžinybėn,
likusius nuliūdime - vyrą ANTANĄ, du sūnus, dukrą, 
vaikaičius, dvi sesutes tėvynėje ir visą giminę giliai 
užjaučia -
Hamilton, Ont. A. Žulys

sritys turėtų pasilikti tik cent
ro žinioje.

Žmogaus teisių konferencija 
“Vilnius-Leningradas1990”
LIC pranešimu, rugsėjo 1-4 

d.d. Leningrade vyks Antroji 
tarptautinė žmogaus teisių 
konferencija “Vilnius-Lenin
gradas 1990”. Pirmą tokią kon
ferenciją “Solidarumas” su
rengė 1988 m. Krokuvoje, kur 
dalyvavo per 1000 žmonių. Čia 
buvo išrinktas organizacinis 
komitetas kitą konferenciją 
1990 m. rengti Vilniuje. Šių 
metų pavasarį komiteto nariai 
bandė susirinkti Vilniuje, bet 
negavo vizų. Tada balandžio 
mėnesį komitetas posėdžiavo 
Punske. Iš ten buvo kreiptasi 
į Leningrado miesto tarybą, 
kad dėl nepalankių sąlygų Lie
tuvoje konferencija būtų per
kelta į Leningradą. Taryba, dar 
gavusi Vytauto Landsbergio 
laišką, mielai sutiko konferen
ciją globoti.

Šioje konferencijoje bus 
diskutuojama apie tautines 
mažumas, mažas tautas, žmo
gaus teises, teisinę valstybę, 
socialines teises, gamtos tar
šą, keliavimo ir pabėgėlių tei
ses. Konferencijoje žada daly
vauti “Solidarumo” vadas L. 
Walensa.

Į organizacinį komitetą įei
na šie lietuviai: Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas Vyt. Landsbergis, tarybos 
nariai - A. Degutis, P. Vaitie
kūnas, Vilniaus sekretoriato 
narės - B. Pečiulevičiūtė, A. 
Taunytė.

Pavergtų tautų savaitė
JAV prezidentas Bush ir vi

ceprezidentas Quayle Baltųjų 
rūmų sodelyje, dalyvaujant per 
200 svečių, liepos 25 d. pažy
mėjo Pąvergtų tautų savaitę. 
Garbės svečių tarpe buvo jau
nuolių iš Čekoslovakijos, Len
kijos ir Vengrijos. Buvo arti 20 
išeivių lietuvių iš įvairių Ame
rikos vietovių, jų tarpe VLIKo, 
ALTos, Lietuvių Bendruome
nės atstovai.

Apie Pabaltijį savo kalboje 
sakė: “Ir šiandieną taip pat no
riu prisiminti Latvijos, Lietu
vos ir Estijos tautas ir atnau
jinti mūsų neblėstančią para
mą ilgai besitęsiančiam tautos 
apsisprendimo siekiui. (LIC)

Algirdas Brazauskas 
Vašingtone

Liepos 25 d. į Vašingtoną at
vyko Lietuvos ministerės pir
mininkės pavaduotojas, bei 
Lietuvos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas. Yra numatomi jo 
pasimatymai su JAV prekybos 
departamento, importų-eks- 
portų banko bei Federacinės 
indėlių draudos korporacijos 
atstovais.

Ministerės pavadutojo poli
tinę programą Vašingtone ko
ordinuoja VLIKas. A. Brazaus
kas matysis su JAV veteranų 
departamento sekretoriumi E. 
Derwinski, senatoriais - R. 
Dole, A. D’Amato, P. Simon ir 
D. Riegie, kongresmenu R. 
Durbin ir Tautinio saugumo 
tarybos atstove C. Rice. Numa
tomas pasirodymas Fox televi
zijos laidoje. J-A.

OSVALDAS ŽADVYDAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lenkų ūkyje
Ūkininkai, kurie dar nebuvo 

atlikę praėjusių metų prievo
lės vokiečiams, buvo paraginti 
nedelsiant tai padaryti. Atvy
ko lenkas iš stambaus ūkio. 
Jis pareiškė esąs neatlikęs 
prievolės, nes tas ūkis yra 
apygardos komisaro žinioje, 
ir prievolės neatliekamos. Su
sipažinimui su ūkiu, jo pajė
gumu pakvietė mane atvykti 
sekmadienį, nes darbo dienom 
aš esąs užimtas. Sutikau. Bu
vau numatęs važiuoti automo
biliu popietėje, bet atsitiko 
kitaip. Grįžęs iš pamaldų ra
dau prie gyvenamo namo sto
vinčią karietą, pakinkytą 
dviem arkliais. Prisistatė 
vežikas, gan švariai apsiren
gęs, ir pranešė, kad atvažiavo 
manęs vežti į ūkį.

Tai buvo staigmena. Ūkyje 
pasitiko administratorius, su 
kuriuo jau buvau įstaigoje su
sipažinęs. Svetainėje supažin
dino su penkiais “tarnauto
jais” — visi buvę Lenkijos kari
ninkai. Pietaujant užsimezgė 
kalbos, žinoma, su taure lenkiš
kų gėralų. Jie kalbėjo atvirai, 
lyg būčiau jų idėjos šalininkas. 
Lenkija esą žlugo, bet neilgam. 
Po karo ji būsianti nepriklau
soma valstybė. Anglai jų pusė
je. Vokiečiai esą sukalbami. 
Komisaras Wulfas pasitikįs 
lenkais. Jo pritarimu gaunami 
ginklai kovai prieš bolševikų 
gaujas, kurios skverbiasi iš Gu
dijos ir sudaro pavojų Vilniaus 
kraštui. Taip šešetas, pakaito
mis kalbėdami, “apšvietė” ma
ne. Iš praeities žinant lenkų 
klastas, jų svaičiojimui tikėti 
buvo tas pat, kaip pasirašymas 
lenkų sutarties Suvalkuose.

“Armija krajowa”
Jau 1942 m. Eišiškių apskri

tyje veikė “Armija krajowa”. 
Organizuotas veikimas prasi
dėjo 1943-44 m. Tuo metu bol
ševikų išmesti desantai Vil
niaus krašte aktyviai veikė: 
sprogdino geležinkelių bė
gius, nuversdavo traukinius, 
užpuldinėdavo vokiečius ke
liuose.

Iš šio laikotarpio paminėsiu 
epizodą, kaip “Armija krajo
wa” kovojo prieš lietuvius. Jų 
daliniai siautė Benekainių, 
Dieveniškių, Varanavo apy
linkėse. Nušovė Dieveniškių 
valsčiaus viršaitį Kakarieku 
už tai, kad jo sūnus Julius (da
bar gyvena Čilėje, istorijos 
profesorius) studijavo Vil
niaus universitete.

Viršaitį Kakarieku pažinau 
asmeniškai. Tai buvo lietuvis, 
patriotas, kovojęs lenkų oku
pacijos laikotarpyje už lietu
vybę.

“Armija krajowa” paskelbė 
net mobilizaciją. 1943 m. rude
nį Dainavos kaimo vyrai gavo 
šaukimus stoti į kariuomenę. 
Reikalauta stoti į AK, kas ne
stos, bus karo lauko teismo su
šaudytas.

Ne tik mobilizavo vyrus, bet 
ir reikalavo tą armiją išlaiky
ti. Nustatytas prievoles turė
jo atlikti be jokių atidėlioji
mų. Prievolių sąraše nurody
ta, kokius reikmenis pristaty
ti, būtent medžiagas, megztus 
bei austus drabužius, maisto 
produktus.

1944 m. kovo pradžioje AK 
dalinys suruošė “akciją” Dai
navos k. Nužudė lovoje gulin
tį Francišeką Vilbiką, buvu
sį Juodiškių apylinkės vykdo
mojo komiteto pirmininką, 
Aleksandrą Grišką. Jo lavoną 

PADĖKA

AfA 
MEČYS ZUBRICKAS

mirė 1990 m. liepos 9 d. Toronte, palaidotas 
liepos 13 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui J. Staškui už laido
tuvių Mišias ir apeigas bei palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už užprašytas Mišias, dalyvavimą koplyčioje ir laidotuvėse.

Ačiū karsto nešėjams ir visiems pareiškusiems užuo
jautas bei aukojusiems “Tėviškės žiburiams".

Visiems nuoširdus ačiū.

Brolis Kęstutis ir šeima

įmetė į Žižmos upę (pavasarį 
upei patvinus, buvo surastas 
lavonas). Nužudė ir trečią — 
Boleslovą Grišką.

Toks gyventojų prievarta
vimas, žudymas vyko visame 
Vilniaus krašte. Pvz. 1944 m. 

, balandžio pabaigoje vietinės 
rinktinės daliniai atvyko į Aš
meną. Vienas batalionas nužy
giavo į Alšėnus be kliūčių, 
antras — į Graužiškes. Pasta
rasis ketvirtame kilometre bu
vo lenkų “Krašto armijos” da
linių staiga užkluptas. Paty
ręs nesėkmę, sugrįžo į Ašme
ną. Netrukus batalionas iš
siuntė vieną kuopą į Ašmenė- 
lę, vadinamą Mūrine Ašmena. 
Gegužės 13-14 naktį kuopą už
puolė minėti lenkų daliniai. 
Įvyko kautynės. Lietuvių kuo
pa turėjo tik 3 rankinius kul
kosvaidžius, po 150 šovinių 
kiekvienam, o kareiviai — tik 
po 15 šovinių. Daugiau jų vo
kiečiai lietuviams nepatikė
jo. Kautynėse žuvo mano moks
lo bičiulis, IX-os laidos kpt. 
Edvardas Počebutaš, kuopos 
vadas, 22 kareiviai ir 3 sužeisti. 
Dalį kuopos lenkai paėmė į ne
laisvę ir nurengę paleido.

Ką lenkai kalbėjo man prieš 
porą metų, iš dalies buvo tie
sa: vokiečiai iš tikro lenkus 
ginklavo. Tačiau jie kovojo 
ne vien prieš rusų desantinin
kus, bet ir lietuvių dalinius.

Vokiečių teroras
Vokiečiai nieku nesiskyrė 

nuo lenkų. Tai faktas. Vokie
čiai, 1943 m. rugsėjo 30 d. at
vykę į Eišiškių aps., Valkinin
kų vis., Šarkiškių k. ir apylin
kę, terorizavo ūkininkus. Visi 
Šarkiškių k. gyventojai buvo 
suimti ir išvežti į priverčia
mąsias darbo stovyklas bei ka
lėjimus. Tik dalis pabėgo trė
mimo metu. Vokiečiai atvažia
vo šarvuotu traukiniu, apsupo 
kaimą, sudegino 16 sodybų, gy
vulius atėmė.
Antroji, dar žiauresnė tra

gedija įvyko Eišiškių aps., 
Valkininkų vis., Pirčiupio k. 
1944 m. birželio 3 d. Bolševi
kų desantininkai 1943-44 m. 
buvo įsikūrę Rūdninkų girioje. 
Pirčiupis, Rūdninkų girios pa
kraštyje, 44 km į p.v. nuo Vil
niaus. Pirčiupį, kaip ir kitus 
lietuviškus šios girios ir pa
kraščių kaimus, desantininkai 
laikė nepatikimais, todėl plė
šė gyventojus, terorizavo. Pir
čiupį sudarė du kaimai — Se
nasis ir Naujasis Pirčiupis. 
S. Pirčiupio k. 1944 m. vokie
čiai įrengė atsparos punktą, o 
N. Pirčiupyje stovėjo aviaci
jos dalinys, išvykęs prieš bir
želio 3 d. Bolševikų desanti
ninkai buvo nusprendę Pirčiu
pį sunaikinti vokiečių ranko
mis. Jiems tai pasisekė. Bir
želio 3 d., apie 9 v.r., bolševikų 
desantininkai prie N.P. miške 
apšaudė vokiečių kariuome
nės ir Vilniaus gestapo auto
mobilius: 5 nušovė, kelis pa
ėmė nelaisvėn, o kiti pabėgo 
į Eišiškes. Vokiečiai tikrai 
žinojo, kad juos apšaudė bol
ševikų desantininkai. Užuot 
sunaikinę desantininkus Rūd
ninkų girioje, vokiečiai atker
šijo lietuviams. Tai tarptauti
nis nusikaltimas. Deja, nei 
bolševikai, nei vokiečiai ne
buvo nubausti. Tai abiejų — 
rusų ir vokiečių įvykdytas ge
nocidas.

Apie 11 v. atvažiavo vokie
čių baudžiamasis dalinys. 
Tuoj surinko visus N. Pirčiu
pio gyventojus ir tuo metu į 
kaimą atvykusius. Iš gyvento
jų atskyrė tik 4. Tuo metu bu
vo atvykusi Eišiškių aps. vir

šininko įstaigos tarnautoja 
Marytė Uždavinytė. Jai pasi
sekė išgelbėti savo šeimą, kuri 
turėjo mažą ūkelį N. Pirčiupy
je. Vėliau dar paleido 3. Pra
džioje surinko 15 vyrų, nuvarė 
į klojimą ir, ten surišę, kloji
mą padegė. Po to — kitus 15 vy
rų ir 1.1. Surinkę moteris ir vai
kus, užsklendė duris, pirkias 
uždegė, o norėjusias pabėgti 
nušovė. Žudynės truko 14-17 
valandų. Liepsnojo kaimas, ug
nyje degė pirčiupiečiai — ne
kalti dzūkų kaimo gyventojai. 
Paskutinė moteris su kūdikiu 
ant rankų sudegė 5 v.v. Žuvo 
21 vyras, 29 moterys ir 69 vai
kai. Iš viso — 119 asmenų. Tik 
birželio 11 d. vokiečiai leido 
Valkininkų klebonui kun. Bar- 
tašauskui tyliai, be bažnyti
nių apeigų palaidoti aukas. Di
džiosios tragedijos nusiaubto
je vietoje po II D. karo žmonės 
pasistatė trobesius. Ir vėl nau
ji gyventojai kenčia sunkią 
sovietinę okupaciją.

1960 m. Pirčiupio k. pasta
tytas paminklas skulptoriaus 
G. Jokūbonio ir archit. V. Gab- 
riūno. Jį sudaro “Motinos” pa
minklinė statula, memoriali
nė siena su žuvusiųjų pavar
dėmis ir reljefu.

AfA 
JUOZUI PLEINIUI

Lietuvoje mirus, 

jo brolius, klubo narius PIJŲ, JERONIMĄ ir šeimą bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Hamiltono lietuvių medžiotojų ir
žūklautojų klubas Giedraitis

AfA 
JONUI AŽUBALIUI

mirus, 
žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ, LINĄ ir kitus gimines 
skausmo valandoje giliai užjaučiame bei kartu liūdime - 

. ,. Jane, Kostas, Vytautas ir Danutė Mickai Montrealis

AfA 
MAGDALENAI BILEVIČIENEI

mirus,
sūnus - VYTĄ, KAZĮ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Petras ir Danutė Vaitiekūnai bei šeima

Paminklas “Motina” tragiškai 
žuvusiems Pirčiupiuose

PADĖKA

Mirus mano brangiam tėveliui Lietuvoje

a. a. M. AMBULTUI,

reiškiu padėką savo ir šeimos vardu kun. klebonui J. 
■Liaubai, OFM, už atlaikytas Mišias, visiems draugams 
ir pažįstamiems už dalyvavimą jose, už pareikštas už
uojautas raštu bei žodžiu, už atsiųstas gėles.

Jūsų visų atjautimas lengvino mūsų skausmo va
landas, esant toli nuo tėvynės.

Liūdinti duktė Z. Saunorienė su šeima

AfA
ONUTEI SKUKAUSKIENEI

mirus,
vyrui VIKTORUI, dukrai DANUTEI, broliui ALGIUI, 
sesutėms — JULIJAI ir RAMUTEI su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -

V. R. Šalnos I. Čiurlienė

Kas kaltas?
Kas yra kaltas dėl žiaurios 

Pirčiupio tragedijos? Bolševi
kai visą kaltę priskiria vokie
čiams ir lietuviams “fašis
tams”. Bet antroji medalio pu
sė rodo, kad pirmieji provoka
toriai buvo bolševikų parašiu
tininkai, savo bazę įsteigę 
Rūdninkų girioje.

Prisimintina, kad nuo 1944 
m. pradžios bolševikų parti
zanų būrių veikla sustiprėjo. 
Būtina buvo stiprinti parti
zanų vadovavimą. 1944 m. sau
sio 1 d., Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto nu
tarimu, buvo sudaryti du po
grindžio komitetai — šiaurės 
ir pietų sričių. Šiaurės sričiai 
vadovavo I sekretorius M. Šu- 
mauskas, Pietų sričiai — I sek
retorius G. Zimanas, Lietuvos 
žydas.

Jei G. Zimanui būtų rūpėję 
Pirčiupio gyventojai, tai so
vietiniai partizanai būtų su
triuškinę atvykusį vokiečių 
baudžiamąjį dalinį. Deja, tai 
nebuvo padaryta.

Už žudynes atsakingi bolše
vikai ir vokiečiai. Žudikų dar 
yra gyvų. Laikas jų nusikalti
mus išaiškinti.

Eišiškių apskritis buvo su
daryta nenormaliose, karo 
meto sąlygose. Ją administruo
ti buvo labai sunku. Reikėjo 
vykdyti okupanto įsakymus, 
antra, ginti savo žmones, jų 
reikalus. Bet šis laikotarpis 
buvo neilgas, trukęs 1942-1944 
m. 1944 m. vasarą Vilniaus 
kraštas susilaukė antro oku
panto, kuris ir dabar tebesiau- 
čia.

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėtei

AfA
VLADUI PERKAUSKUI

1990 m. liepos 2 d. iškeliavus iš šio pasaulio,

nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui J. Liaubai, OFM, 
už velionies lankymą ligoninėje, paguodą, už Rožinį 
koplyčioje, Mišias šventovėje bei palydėjimą į kapines.

Dėkojame A. Paulioniui už giesmes šventovėje. 
Ačiū už Mišias, aukas Kanados lietuvių fondui, užgėlęs, 
užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje. Nuoširdi padėka 
karsto nešėjams. Dėkojame mieloms ponioms už py
ragus ir B. Stanulienei už pietų paruošimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už visokeriopą pagalbą. Niekad 
neužmiršime jūsų nuoširdumo šiose skaudžiose liū
desio valandose.

Liūdintys - žmona Bronė, 
sūnus Gintautas ir marti Susan

Onaiiian &rt jfJlEmorialš Htb.
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 didėlį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Europos demokratų partijos ir Europos žmonių partijos (EPP) prezidiumas Kopenhagoje 1990 m. birželio 4 d. Iš dešinės 
į kairę: M. Vulfsons, latvis, Aukšč. sovietų tarybos narys; J. Jurkans, Latvijos užsienio reikalų ministeris; V. Čepaitis, 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos narys; A. Saudargas, Lietuvos užsienio reikalų ministeris; dr. E. Klepsch, krikščionių 
demokratų frakcijos pirmininkas; Sr. Christopher Prout, QC MEP Europos demokratų frakcijos pirmininkas

Vakarų bilijonai komunizmo neišgelbės

Demokratija veržiasi į Rytus 
Tarptautinė konferencija “Taikus kelias į demokratija” 

1990. VII.4-6 d.d. Prahoje, kurioje dalyvavo ir lietuviai.
Kalbą pasakė Vytautas Skuodis. Štai jos tekstas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ro metu iš Lietuvos atsidūrė 
Urale, kuriame gimė ir jo tė
vas.

TSRS AT ir Armėnijos AT 
deputatas rašytojas Karenas 
Simonianas paneigė komunis
tų vadų Vakarams peršamų 
nuomonę, kad ten, kur komu
nistai praras valdžių, įsigalės 
anarchija. Jis pritarė plačiai 
žinomo buvusio Rusijos disi
dento ir politinio kalinio V. 
Bukovskio nuomonei, kad ko
munizmas — tai virusas, pate
kęs į Žemę, nuo kurio pasau
lis privalo išsigydyti.

Aleksandras Podrabiniekas, 
knygos “Baudžiamoji medici
na” autorius, už jų atkalėjęs 
6 metus, taip pat pabrėžė, kad 
Sovietų Sųjungos visuomenė 
privalo išsigydyti nuo primes
tos komunistinio socializmo 
ideologijos. Viena pagrindi
nių priemonių — tai laisva ir 
nepriklausoma spauda, kurios 
dabar Sovietų Sųjungoje pri
skaičiuojama daugiau kaip 
800 pavadinimų. Jis pats lei
džia ir redaguoja “Ekspres 
kronikų”. Dėl to jam atimta 
teisė gyventi Maskvoje.

Irimo procesas
Įdomus buvo Genadijaus 

Kočelkovo pranešimas. Jis ke
letu metų dirbo TSKP CK apa
rate. Rašė kalbas TSKP CK ir 
KGB aukštiems pareigūnams. 
Išstojo iš kompartijos po tra
giškų įvykių 1989 m. Kaukaze. 
Dabar jis — Rusijos demokra
tų partijos veikėjas. Pagal kil
mę— gudas.

G. Kočelkovo žodžiais, So
vietų Sųjunga yra partinės po
litinės sistemos valstybė, ku
ri veikia per represyvinį me
chanizmų. TSKP dabar ėmė 
dar stipriau remti savo repre- 
syvinius organus. KGB sistemo
je dirba daugiau kaip 200.000 
pareigūnų. Jiems talkina keli 
milijonai informatorių nuo 
akademikų iki dvasiškių. KGB 
visur turi įtakos. Ir milicija 
buvo jos kontroliuojama. KGB 
vadovai — tai buvę ir esantys 
TSKP CK vadai. Tačiau KGB, 
kaip ir TSKP, vyksta irimo ar
ba puvimo procesas.

Kalbėtojas pažymėjo, jog ka
rinio perversmo galimybė So
vietų Sųjungoje yra nedidelė, 
tačiau vis dėlto yra. Tai daug 
priklausys nuo demokratinio 
judėjimo veikimo taktikos.

Irimo procesas vyksta ir so
vietų armijoje. Karinė techni
ka pasenusi. Kariškių, netgi 
generolų, pragyvenimo lygis 
žemas, ir tai kelia didelį nepa
sitenkinimų. Sovietų armijoje 
kareivių sųlygos nežmoniškos. 
Vien per paskutiniuosius 5 
metus pačioje armijoje žuvo 
daugiau karių, negu per visų 
karo Afganistane laikotarpį.

G. Kočelkovas pažymėjo, kad 
šiuo metu Rusijoje ir visoje 
Sovietų Sųjungoje demokra
tinės jėgos labai stiprėja. Mi
licija vis dažniau palaiko de
mokratinį judėjimų ir jį gina.

Canadian European 
^Export Import Co. 
z Siunčiame siuntinius

į Lietuvą, Estiją, Latviją, Gudiją, Ukrainą
Siuntiniai siunčiami supakuoti pačių siuntėjų ne mažesni 
kaip 5 kg.
Taip pat turime mūsų bendrovės paruoštų siuntinių.
Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Persiunčiame pinigus tiesiogiai jūsų norimam asmeniui.
Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos drauda ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

404 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 Fax (41 6) 533-491 O 

Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v„ 
šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Big Win Center

760 Brant St., Burlington, Ont.
Tel. (416) 639-7547

Kazan Overseas Parcels 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 
Tel. (519) 743-7653

Silesia Co., 37 Hellems Ave., Welland, Ontario
Tel. (416) 734-4487

Pūvanti sistema
Ukrainietis Petro Ruban, 

sovietiniuose kalėjimuose ir 
lageriuose praleidęs pusę sa
vo gyvenimo, pasakė, jog So
vietų Sųjungoje žmonės siste
mų naikina jau 70 metų. Jie iš
moko blogai dirbti, blogai va
dovauti, blogai kraštų valdyti, 
gerai vogti. M. Gorbačiovas 
ėmė tų komunistinę sistemų 
moderninti. Tačiau, deja, joje 
dar nėra skirtumo tarp įstaty
mus leidžiančios, vykdomo
sios ir teisinės valdžios. Kol 
nebus priimtas nuosavybės 
įstatymas, tol Sovietų Sųjun
goje nebus rimtų demokrati
nių pakitimų. Dabar susidaro 
paradoksas: Vakarai išmeta 
bilijonus, kad gelbėtų iš es
mės supuvusių, tačiau vis dar 
pavojingų sistemų.

Maskvos miesto tarybos de
putatas, pagal profesijų che
mikas, Dimitrijus Katajevas 
pasakė, jog TSKP etiketė da
bar nieko nereiškia. Po metų 
būti TSKP nariu bus taip pat 
nepatogu, kaip kad vaikščioti 
neužsegtomis kelnėmis. D. Ka
tajevas pasakė, jog per pasku
tinius rinkimus į TSRS AT rin
kėjams buvo aiškinama, kad 
jie kreiptų dėmesį ne į renka
mo deputato priklausomybę 
partijai, o į jo žmogiškųsias sa
vybes. Pavyzdžiui, dabar Mask
vos miesto deputatų taryboje 
vyrauja demokratinė dvasia. 
Vos prieš keletu dienų viena
me posėdyje buvo svarstomas 
klausimas, kaip Lenino pa
minklų pašalinti iš vieno Mask
vos rajono.

Amerikiečių nuomonės
Amerikietis dr. Albert Wohl- 

stetter iš Los Angeles savo il
goje kalboje daug kartų minė
jo Pabaltijo valstybių statusų. 
Todėl, vietoj klausimo, jam 
buvo pareikšta vieša padėka. 
Atsidėkodamas už tai jis vė
liau padovanojo autografuotų 
savo straipsnį "Captive Na
tions and Western Security”, 
išspausdintų žurnale “The 
Wall Street Journal”, May 31, 
1990, kuriame daug vietos skir
ta Lietuvai ir kitiems Pabalti
jo kraštams.

Kitas amerikietis Martin 
Colman priminė, kad netiesio
ginė buvusio JAV prezidento 
Ronaldo Reagano įtaka demo
kratinio judėjimo Sovietų Sų
jungoje atsiradimui ir jo stip
rėjimui buvo didžiulė. Buvęs 
net įstatymo projektas remti 
demokratinį judėjimų Pabal
tijo kraštuose. Tačiau dabar
tinis JAV prezidentas viskų 
apvertė aukštyn kojom. Jis da
bar remia komunistinę siste
mų, o ne demokratinį judėjimų.

Lietuvos atstovas
Lietuvos darbininkų sųjun

gos pirmininkas ir laisvųjų 
profsųjungų veikėjas, Lietu
vos parlamento narys Kazi
mieras Uoka informavo apie 
netrukus įvyksiantį Sovietų 
Sųjungos visuotinį angliaka- 

šių streikų, reikalaujantį pa
šalinti dabartinę Sovietų Sų
jungos vyriausybę.

Vakariečių pastangos
Prancūzų politologas ir so- 

vietologas dr. Jean-Francois 
Revel, kurio knygos darė stip
rių įtakų buvusio JAV prezi
dento Ronaldo Reagano poli
tikai, ilgoje kalboje daug kar
tų lietė Pabaltijo kraštų da
bartines problemas. Už tai vė
liau jam taip pat buvo padėko
ta. J. F. Revelis argumentuo
tai patvirtino, kad Vakarų pa
galba M. Gorbčiovui — tai pa
stangos išsaugoti komunistinę 
sistemų. Vakarai neturėtų rem
ti M. Gorbačiovo ir jo politikos 
savo nepriklausomybės atsta
tymų paskelbusios Lietuvos 
atžvilgiu. Jeigu Vakarai norė
tų padėti ne sistemai, o Sovie
tų Sųjungos žmonėms, turėtų 
tų žmonių balso klausyti.

J. F. Ravelis mano, kad siste
mos neįmanoma panaikinti be 
anarchijos. Ji reikalinga, kad 
sugriūtų tai, kas yra pasenę ir 
negyvenimiška. Komunizmo 
sunaikinimas bus greitas, jei
gu pažinsime procesus, kurie 
trukdo ir lėtina jo nykimų.

Mandela - Gorbačiovas
Į "Washington Times” kores

pondento klausimų, kodėl 
Amerikoje taip labai domima
si Pietų Afrikos politiniu vei
kėju Nelsonu Mandela, Reve
lis atsakė trumpai: Mandela — 
tai juodasis Gorbačiovas, o 
Gorbačiovas — baltasis Man
dela. Simpatijos jiem abiem 
normalus reiškinys, nes ir vie
nas, ir kitas Amerikoje laiko
mi kovotojais už demokratijų 
savo kraštuose. Amerikoje kai 
kas mano, kad tokius žmones, 
kaip Mandela ir Gorbačiovas 
kritikuoti yra nusikaltimas.

Tų dienų įvairūs kalbėtojai 
išsakė ir daugiau įdomių min
čių, kurias atpasakoti šiame 
ribotos apimties apžvalginia
me straipsnyje neįmanoma.

Čekoslovakijos kelias
Trečiųjų konferencijos die

nų abiejuose posėdžiuose vy
ravo čekai, moravai ir slova
kai, organizacijos “Chartija 
77” veikėjai. Toji organizaci
ja ilgų laika buvo vienintelė 
opozicinė grupė Čekoslovaki
joje. Visi jie pasakojo apie 
sunkų Čekoslovakijos kelių į 
demokratijų, apie tai, kokį 
svarbų vaidmenį atliko nele
gali pogrindžio spauda, apie 
dabartines nelengvas politi
nes ir ekonomines šio krašto 
problemas. Pastaruoju klau
simu diskusijoms su amerikie
čiais vadovavo vienas iš JAV 
Nacionalinės tarybos demo
kratiniams judėjimams remti 
direktorių — Martin Colman.

Pagrindinė mintis
Visumoje Prahos konferen

cija buvo įdomi, turininga ir 
gerai jos rėmėjų bei globėjų 
organizuota. Galima manyti, 
kad ir svečiai, atvykę iš Sovie
tų Sųjungos ir Pabaltijo kraš
tų, iš šios konferencijos par
sivežė ugnies savo tolimesnei 
demokratinei veiklai.

Visas tris dienas kalbose bei 
pasisakymuose vyravo mintis: 
jeigu Sovietų Sųjunga nepa
keis savo ideologinės, .politi
nės ir ekonominės sistemos į 
demokratinę, Vakarų bilijo
nai sistemos nebeišgelbės. 
Vakarų pasaulio vadovai da
ro didelę klaidų, neįvertinda
mi demokratinio judėjimo, ku
ris šiuo metu vyksta Sovietų 
Sųjungoje ir kurio pagrindi
nis tikslas tų antihumaniškų 
socializmo-komunizmo siste
mų Sovietų Sųjungoje pakeis
ti, o ne pertvarkyti.

Visi konferencijos dalyviai 
vieningai pritarė nuomonei, 
kad tie Sovietų Sųjungos pa
vergti kraštai, kurie jau dabar 
yra pasiruošę atsiskirti, turi 
būti laisvi.

Aš atstovauju Lietuvai, kuri 
1990 m. kovo 11 d. paskelbė 
savo nepriklausomybės atsta
tymų. Tas reiškia, kad ji savęs 
nebelaiko Sovietų Sųjungos 
sudėtine dalimi. Dabar man 
labai džiugu kalbėti čia, Če- 
kijos-Slovakijos federacinės 
respublikos sostinėje Praho
je, greta čekų tautos istorinės 
ir šventos vietos Višehrado, 
nes geri ir draugiški Lietuvos 
ryšiai su šiuo puikiu kraštu 
ir jo žmonėmis turi senas is
torines tradicijas. Pavyzdžiui, 
kalbant apie 1410 m. įvykusį 
Žalgirio mūšį, kurio metu buvo 
sutriuškinta agresyvaus kry
žiuočių ordino galybė, lietu
viai visada su pasididžiavimu 
prisimena, kad tame mūšyje 
jiems į pagalbų atėjo ir čekų 
tautos didvyris Jan Žiško. Pui
kiame Jano Mateikos paveiks
le, vaizduojančiame to mūšio 
baigmę, nenugalimas Jan Žiš
ko kaunasi šalia Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Vytauto, 
kuris vadovavo jungtinei sų- 
jungininkų kariuomenei.

Daug bendro randame čekų, 
slovakų ir lietuvių tautinio 
atgimimo XIX ir XX š. istori
joje. Beveik vienu laiku 1918

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 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!”

■ l»b. 

m. Lietuva ir Čekoslovakija 
tapo nepriklausomomis res
publikomis. Beveik vienu lai
ku 1939 m. jos abi tos nepri
klausomybės neteko. Ir štai, 
nuo šių metų čekų, slovakų ir 
lietuvių žemės daugiau nebe
sivadina socialistinėmis. Šian
dienų pasaulis žino, kad bu
vusi Čekoslovakijos socialis
tinė respublika tapo Čekijos- 
Slovakijos federacine respub
lika, o buvusi Lietuvos Tary
bų Socialistinė Respublika 
nuo šių metų kovo 11 d. vėl 
tapo Lietuvos respublika.

Tačiau šiom abiem valsty
bėm, daugelį dešimtmečių 
kankintom totalistinio-komu- 
nistinio režimo, yra dar daug 
labai sudėtingų problemų, ku
rios turės būti išspręstos ar
timiausiais metais.

Lietuvoje 1968 m. su didele 
širdgėla buvo sutiktas tragiš
kas “Prahos pavasario” liki
mas. Tačiau toji Čekoslovaki
jos drama paskatino lietuvius 
pradėti naujų kovos etapų už 
Lietuvos laisvę. Pradiniu tos 
kovos tašku tapo 1972 m., kai 
jaunas lietuvis Romas Kalanta 
pakartojo Jano Palacho pasi
aukojimo už tėvynės laisvę žyg-

Kanados parkai ir istorinės vietovės

Nuostabių 
reginių versmės!

Visa tai yra aplink jus. Kiekvienoje šios šalies dalyje - 
Kanados valstybiniai parkai ir istorinės vietovės.
Tai labai specialios apylinkės, kur mūsų nuostabūs 
gamtovaizdžiai yra prižiūrimi ir 
protėviai prisimenami.
Aptarnaujamos draugiškų žinovų tos ypatingos vietovės 
yra ir jūsų šeimoms - aplankyti, susipažinti ir jums 
pasidžiaugti. Taipgi — puoselėti kaip savo šeimos 
tradicijų dalį. Tegu būna visa tai jūsų šių metų 
planuojamų kelionių tvarkaraštyje.
Dėl informacinių leidinukų apie Kanados valstybinius 
parkus ir istorines vietoves skambinti
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Sukrovus 20 tonų knygų Lietuvai, Lietuvių katalikų religinės šalpos štabas, 
savanoriai bei svečiai iš Lietuvos džiaugiasi atlikę darbą. Ketvirtas iš kai
rės pirmoje eilėje Religinės šalpos vedėjas kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS 

Nuotr. Algio Norvilos

darbį. Šiandienų mes, organi
zacijos “Demokratija ir nepri
klausomybė” nariai, ir demo
kratai, atvykę iš Sovietų Sų
jungos bei Pabaltijo kraštų, 
nulenkėme galvas ir savųsias 
nacionalines vėliavas prie Ja
no Palacho gyvybės aukos au
kuro.

Romo Kalantos laidotuvės 
Kaune tada pavirto į didžiulę 
demonstracijų, prieš kurių 
buvo mesta sovietų kariuome
nė, Kauno mieste įvestas karo 
stovis, įvykdyti masiniai areš
tai ir pagreitinti teismai.

1972 m. įvykius Kaune cent
rinė sovietų valdžia panaudo
jo kaip priežastį pradėti nau
doti sugriežtintas priemones 
prieš vadinamųsias “lietuviš
ko buržuazinio nacionalizmo 
apraiškas”.

Tačiau tie nauji suvaržymai 
ir persekiojimai buvo paskata 
atsirasti stipriai pogrindžio 
veiklai, kurių likviduoti KGB 
buvo bejėgė, nors daugeliui 
kovotojų už žmogaus teises,

(613) 938-5875
arba rašyti
Canadian Parks Service 
111 Water Street E. 
Cornwall, Ontario 
K6H 6S3 

už demokratijų ir Lietuvos 
laisvę teko pabuvoti kalėji
muose ir lageriuose.

Tos pogrindžio, disidentinės 
ir pusiau legalios veiklos pa
grindu prasidėjo lietuvių tau
tos tautinis atgimimas, kurio 
priekyje atsistojo masinė ir 
stipri organizacija “Sųjūdis”.

1990 m. vasario mėnesį vyku
siuose rinkimuose į Lietuvos 
TSR aukščiausiųjų tarybų, ab
soliučia dauguma buvo išrink
ti tie deputatai, kurie rinki
miniame vajuje pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymų. Tų Lietuvos nepri
klausomybės atstatymų jie pa
skelbė š. m. kovo 11d.

Čia, šioje konferencijoje, 
dalyvauja du Lietuvos parla
mento nariai, kurių vienų da
bar pristatys šio posėdžio pir
mininkas, ir jis papasakos 
apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį.

P.S. Toliau kalbėjo Lietuvos 
parlamento narys Petras Vai
tiekūnas.
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Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimas kovo 11 
d. atgaivino tautines nuotaikas, 
atnešusias kunigaikščių vardų 
bangą naujagimiams. Vilniaus 
metrikacijos naujagimių regis
tracijos skyriuje dabar įrašo
ma daug Vytautų, Gediminų, 
Mindaugų, Algirdų, Kęstučių. 
Mergaitėms motinos pasiren
ka trumpus dviskiemenius var
dus. Populiariausi yra lietuviš
kumu dvelkiantys mergaičių 
vardai — Aistė, Rūta, Ieva, 
Daiva .. .

LIETUVIŠKI ŽENKLAI
Birželio 18 d. Lietuvoje bu

vo įvesti lietuviški ženklai mili
cininkams. Juos sudaro kepurių 
kokardos su Vyčiu, antsiuvai ir 
sagos. Tų ženklų eskizus sukūrė 
Vilniaus dailės kombinato daili
ninkai, o juos gaminti pradėjo 
minėtoji įmonė. Kokardomis su 
Vyčiu ir uniforminėmis sagomis 
pirmiausia aprūpinami ypatin
gosios paskirties ir viešosios 
tarnybos milicininkai. Lietuviš
kų uniformų dar neturima, pa
liekamos sovietinės. Milicinin
kai džiaugiasi, kad dabar lietu
viai galės atskirti savuosius pa
reigūnus nuo sovietinių.

DARIUI IR GIRĖNUI
Lietuvos lakūnai ruošiasi Ste

pono Dariaus ir Stasio Girėno 
didvyriško žygio šešiasdešimto
sioms metinėms 1993 m. liepos 
17 d. Ši sukaktis bus paminėta 
nauju skrydžiu Kaunas — Niu
jorkas —- Kaunas. Iš Kauno į Niu
jorką bus skrendama per lietu
vių tremties vietas Sibire. Už 
17.000 kilometrų esantį Niujor
ką tikimasi be nusileidimo pa
siekti per šimtą valandų. Toks 
skrydis be nusileidimo kurui pa
pildyti penkiais tūkstančiais 
kilometrų viršytų dabartinį pa
saulio rekordą. Prienų sporti
nės aviacijos gamyklos kons
truktoriai jau pagamino busi
mojo lėktuvo modelio maketą, 
atliko visus apskaičiavimus. 
Sumanymą planuojama įgyven
dinti specialaus lėktuvo gamy
bai panaudojant sklandytuvų 
konstrukcijas. Kaunan iš Niu
jorko taip pat be nusileidimo 
žadama grįžti per Atlantą Da
riaus ir Girėno pasirinkta tra
sa, dėl neaiškių priežasčių tra
giškai nutrūkusią Soldino miš
ke, nepasiekus Kauno. Naujuoju 
skrydžiu norima pagerbti žuvu
sių Atlanto nugalėtojų Dariaus 
ir Girėno atminimą.

PELESOS PARAPIJA
Lietuviškus kaimus Gudijos 

Varanovo rajone lankydavo ir 
slapta Mišias laikydavo du sve
čiai iš Lietuvos: Varėnos rajo
no Dubičių parapijos klebonas 
kun. Mykolas Petravičius ir Prie
nų rajono Užuoguosčio parapi
jos bažnyčiai vadovaujantis 
kun. Kastytis Krištopaitis. Kun. 
M. Petravičiaus pastangų dėka 
pernai buvo atstatyta ir pašven
tinta Šv. Lino bažnyčia lietu
viškosios Pelesos parapijoje. 
Šiemet po iškilmingų Atvelykio 
Mišių Pelesoje buvo pašventin
ta erdvi penkių kambarių klebo
nija. Ją Pelesos lietuviams pa
dovanojo atgimstančios Lietu
vos kooperatinio statybos susi
vienijimo vadovybė. Klebonija 

FIRCHUK TEXTILES LTD,
610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E3 

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

SONY CFS-W350S

PANASONIC NV-M7EN
Ateikite ir palyginkite mūsų 
kainas. Malonus patarnavimas, 
galimybė susikalbėti angliškai, 
ukrainietiškai, lenkiškai, rusiškai 

bei jugoslaviškai.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9v.r.-5.30 v.p.p.

su ūkiniu pastatu jai kainavo 
60.000 rublių. Statybos darbus 
atliko Rimo Zaso vadovaujami 
statybininkai iš Eišiškių. Šil
tai buvo sutiktas nuolatinio kle
bono pareigoms Peleson atvykęs 
kun. Kastytis Krištopaitis, pa
skirtas Kaišiadorių vysk. Juozo 
Matulaičio. Bažnyčios švento
riuje koncertą surengė folklo
rinis “Sigmos” susivienijimo 
ansamblis.

JŪROS ŠVENTĖ KLAIPĖDOJ
Jūros šventė šiemet buvo pra

dėta antkapinio paminklo ati
dengimu Smiltynėje palaidotam 
tolimojo plaukiojimo kapitonui 
Liudvikui Stulpinui (1871-1934), 
kuris yra laikomas lietuviško
sios jūreivystės pradininku. 
Paminklo projektą paruošė du 
klaipėdiečiai — skulptorius 
Regimantas Midvikis ir archi
tektas Adomas Skiesgalas. Ve- 
lionies atminimo įamžinimu rū
pinosi prieš porą metų susida
riusi entuziastų grupė, vado
vaujama jūrininko Kazimiero 
Povilaičio. Lėšomis prisidėjo 
Klaipėdos įmonės, savivaldybė 
ir pavieniai gyventojai. L. 
Stulpinas 1903 m. baigė Liepo
jos jūrų mokyklą tolimojo plau
kiojimo šturmano laipsniu ir pa
siekė kapitono laipsnį. Nepri
klausomoje Lietuvoje jam teko 
būti jos konsulu Liepojoje ir 
Klaipėdos uosto viršininku 1923- 
33 m. Visą laiką rūpinosi jūri
ninkystės mokyklos ir jūrininkų 
sąjungos įsteigimu, bet mirė ne
spėjęs įgyvendinti šių planų. Jū
rų šventės proga Klaipėdoje bu
vo surengtos dailės ir tautodai
lės darbų parodos. Koncertais 
vasaros estradoje paminėtos 
šimtosios kompozitoriaus Juozo 
Karoso (1890-1981) gimimo meti
nės. Žuvusius jūrininkus skau
tai pagerbė Baltijos jūron nu
leistais ąžuolo lapų vainikais.

ŽURNALISTŲ JONINĖS
Metine žurnalistų švente ta

pusios Joninės birželio 23 d. 
nemažą spaudos darbuotojų bū
rį sutraukė į Girnikų kalną, ku
ris yra prie Kurtuvėnų mieste
lio Šiaulių rajone. Šventę su
rengė Šiaulių rajono laikraščio 
“Laikas” redakcija, rajono savi
valdybės kultūros skyrius ir Bu- 
bių valstybinis ūkis. Nuo Girni
kų kalno šviesią dieną matosi 
Šatrija, Kuršėnų mūrai, prie jo 
kadaise kryžiavosi knygnešių 
keliai. Jų atminimui, minint 
pirmąsias lietuviškos spaudos 
atgavimo metines, ant Girnikų 
kalno buvo pastatytas 44 pėdų 
aukščio ąžuolinis kryžius. Jį 
1905 m. gegužės 7 d. pašventi
no kan. Juozas Tumas-Vaižgan
tas. Laiko sunaikintą kryžių 
prieš dešimtį metų norėjo at
statyti Šiaulių rajono kultūri
ninkai ir kraštotyrininkai, bet 
nesusilaukė pritarimo. Tik da
bar ant kalno vėl iškilo 13,5 met
ro aukščio kryžius, pagamintas 
šiauliečio tautodailininko Z. 
Lažinsko. Joninių dalyvius svei
kino Lietuvos žurnalistų sąjun
gos valdybos pirm. Domas Šniu- 
kas, Bubių valstybinio ūkio di
rektorius A. Čekavičius, Bubių 
apylinkės viršaitė M. Grabažie- 
nė. Jonams ir Jonėms skirtą pro
gramą atliko Šiaulių rajono et
nografiniai ansambliai bei kitos 
saviveiklininkų grupės, v. Kst.

Pagalbos Lietuvai 
vajaus aukos

$15,000 — Kanados lietuvių fon
das; $5,000 — J. M. Uleckai; $1,000 
— J. P. Barakauskai, A. Trečiokas, 
V. A. Radžius, J. Anderson, J. Va
liukas, A. F. Kantautai, G. Mitalas; 
$500 - N. Liačas, A. Kalendra, P. 
Macijauskas, V. Dovydaitis, Sud- 
burio žvejų ir medžiotojų klubas 
“Geležinis Vilkas” per L. Baltutį, 
Iz. Mališka, V. Kardelis, J. Šarū
nas, R. P. Brikiai, L. Rudaitis; 
$400 — B. Mackevičius.

$250 — J. B. Vaidotas, L. Radze
vičius, M. Nevada, E. J. Norkai, A. 
Šeškus, J. K. Andruškevičius, A. 
M. Statulevičius; $200 — J. Mališ
ka, J. Augis, S. Kuzmickas, kun. P. 
Rosettis, J. Šičiūnas, V. K. Gapu- 
tis, J. Sinkevičius, J. Baron, N. V. 
Trečiokai, A. Rūkas; $150 — V. 
Laugalys, A. Liškauskas, Ch. Slavin.

$100 — V. Jokūbaitis, J. Thakur,
O. Veroninkaitis, A. Kuzmickas 
R. Jawarskyj, A. Rimkus, C. K. Tu 
ba, A. Ripkevičius, J. Gražys, F 
H. Wegierski, M. Morawski, V. S 
Lenktaitis, H. Sukauskas, J. Bud 
revičius, S. Stankevičius, A. Čer 
kasaitė, Z. Uždravis, A. R. Sapijo 
niai, P. Žukauskas, dr. V. Lenaus 
kas, E. Juzėnas, J. A. Vanagai, E 
Daniliūnas, J. P. Leveris, S. Pau 
laitienė, V. Balsys, M. Mikai, V 
Povyliūs, S. Barškutis, V. Štuikys 
E. Štuikys, A. Tolstoy, M. Trum 
pauskas, B. Lunas, O. Dementavi 
čienė.

$50 — A. Matusevičiūtė, M. Ne- 
vulis, E. Dickson, M. G. Petronis, 
K. Genys, M. Andriuškevičius, P.
P. Baronas, M. F. Wegierski, R. 
Tumpa, J. Akelaitis, V. Puodžiū
nas, A. Rubinas, J. G. Abromaitis, 
O. Kavaliauskas, K. Martinėnas, S. 
Treigienė, P. Ozalas, J. Raškaus
kas, A. L. Jurjonas, G. Mačys; $20
— Brikiai, S. Andruškevičius; $10
— dr. A. Valevičius, R. Skučas.

K. E. Šlekių 50 m. vedybų proga 
aukojo: $100 — G. V. Butkai, S. A. 
Ciplijauskai, L. V. Matulevičiai.

$1,426.41 — Hamiltono šalpos 
fondas, užbaigęs savo veiklą, li
kusius pinigus paaukojo Pagalbos 
Lietuvai vajui.

KLB iždininkas J. K.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1 

(Esu “Union Gas” /į) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 5
Lougheed & Barnard g 

šeimos ir tarnautojai g 
8

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” g

Sudbury, Ontario r

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos abiturientės (X-to sk.) - Vida 
Apanavičiūtė ir Vanesa Švedaitė su mokytojais: Mindaugu Leknicku ir 
Vida Stanevičiene

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI MIRUSIUOSIUS, 

Kanados lietuvių fondui aukojo: 
a.a. Vlado Perkausko atminimui:' 
$25 - L. D. Stukai; $20 - M. J. Gim
žauskai, G. L. Klevai, E. V. Sakai; 
$15 - A. Adomaitienė; a. a. Pranės 
Kraniauskienės atminimui: $35 - 
V. McNeill; a. a. Mykolo Ambulto 
atminimui, mirusio Lietuvoje: $25 
- P. Z. Sakalai.

KL fondas nuoširdžiai dėkoja už 
aukas. KLF

Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi-

“TŽ" leidėjai
^Ss^ss^8^3s&asss83aes&aasess&&&asss&&8&S3SS3&&Bas^ 
| Hamiltono Aušros Vartų parapijos S 

r gegninė 
I 1990 m. rugpjūčio 12, sekmadienį, 
® Hamiltono lietuvių žūklautojų ir

medžiotojų klubo Giedraitis

I
 vietovėje.

Bus loterija, geras maistas,
grynas oras. Maloniai kviečiame
Hamiltono ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti.

jsesssssssssssssssessssessse^

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ A I V A 
KREDITO KOOPERATYVAS lALAA
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 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas......................... 8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta......  8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius ..........  13%
1 m. term.ind.mėn.pal. 12.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 13%
RRSP ind. 3 m. ................  12%

Calgary, Alberta
J. DVARIONO KONCERTAS. 

Gastroliuodamas po Š. Amerikos 
miestus, pianistas J. Dvarionas 
aplankė ir Kalgarį. Tai buvo dide
lis kultūrinis įvykis visai lietu
vių kolonijai, suruoštas Elvyros 
ir Arvydo Krausų pastangomis.

Jie parūpino Kalgario universi
tete teatro salę, išplatino bilie
tus, sutvarkė visus formalumus, 
aprodė pianistui Kalgario, Banf- 
fo miestus ir apylinkes.

Po koncerto padėkos žodį tarė 
KLB Kalgario apylinkės pirm. dr. 
A. Šlekys, o mergaitės įteikė do
vaną ir gėles. Vėliau buvo vaišės, 
kurių metu visi galėjo pasikalbė
ti su jaunu ir talentingu pianistu.

Nelė Astravienė

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......  17%
nekiln. turto pask. 1 m....... 14%
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Los Angeles Šv. Kazimiero pa

rapijos lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigė birželio 
2 d. Vedėja Marija Newson pra
nešė, kad šiais mokslo metais 
buvo susilaukta beveik šimto 
mokinių. Kovo 11 d. paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas išjudino mokinius. Jie 
stengėsi daugiau kalbėti lietu
viškai ir rašyti lietuviškomis te
momis. Mokyklą baigė trys abi
turientai — Tamara Barauskai
tė, Andrius Kudirka ir Laima 
Žemaitytė. Brandos atestatus 
jiems įteikė inspektorius I. Med
žiukas. Velionės Onos Razutie- 
nės vardo premija šiais mokslo 
metais buvo paskirta abiturien
tei L. Žemaitytei už pasižymėji
mą lietuviškoje mokyklos veik
loje.

JAV lietuvių fondo tarybos 
posėdžiui Čikagoje vadovavo 
jos pirm. Stasys Baras. Jis pra
nešė, kad po sunkios ligos mirė 
a.a. Salomėja Šagamonienė, 
agronome, stambiausia fondo 
rėmėja, jam aukomis ir testa
mentu palikusi $366.000. Velio
nę globojo ir laidotuvėmis rū
pinosi Stasys Baras. Tarybos 
vardu jam padėkojo dr. Anta
nas Razma. Posėdžio dalyviai 
velionę pagerbė atsistojimu ir 
susikaupimo minute. Lietuvių 
fondo milijono dolerių kapita
lo atidavimo Lietuvai reikalai 
atidėti specialiam suvažiavi
mui, kuris įvyks kartu su sekan
čiu metiniu narių suvažiavimu. 
Skubaus sprendimo atsisakoma 
dėl susikomplikavusio Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo. Posėdyje patvirtintas 1990 
m. pelno paskirstymas lietuvy
bės reikalams. Prie $250.000 
buvo pridėtas ir nepanaudotas 
$15.955 paramos likutis. Tad 
paskirtoji suma pasiekė $265.- 
955. Švietimui buvo paskirta 
$54.500, stipendijoms — $77.600, 
menui — $39.500, mokslui — 
$25.325, visuomeniniam reika
lam— $69.030.

Čikagoje uždaroma Šv. Jurgio 
bažnyčia, palikusi gilius pėd
sakus lietuvių gyvenime. Su ja 
lietuviai atsisveikino paskuti
nėmis Mišiomis birželio 30 d. Šv. 
Jurgis dabar ruošiamas kelionei 
į Lietuvą. Ten laivu bus nuvežta 
dalis bažnyčios įrangos. Šią min
tį pasiūlė inž. Antanas Rudis, o 
jai pritarė Čikagoje viešėjęs 
Telšių vysk. Antanas Vaičius. 
Jis pažadėjo Kryžiaus kelio sto
tis, statulas, vargonus ir galbūt 
net vitražus bei kitus vidinius 
reikmenis sutelkti jau esančioje 
ar naujoje bažnyčioje. Šiam su
manymui pritarė ir Čikagos arki
vyskupijos pareigūnai, parūpi
nę leidimus. Klebonas R. Do- 
daras surado profesinę perve
žimo bendrovę, kurios specia
listai išmontuotus altorius, 
vargonus, nuimtas statulas tiki
si sudėti į du saugius konteine
rius. Supakavimas viename kon
teineryje kainuoja apie $10.000, 
o konteinerio nugabenimas 
Klaipėdon ir numatyton Lietu
vos vietovėn — $9.240. Tad įran
gos pervežimui reikės apie 
$40.000. Aukų čekiai rašomi “St. 
George — Lithuania Fund” var
du ir siunčiami šiuo adresu: 
918 West 33rd St., Chicago, IL 
60608 USA. Yra kilusi ir kita 
idėja — įsigyti uždarytos Šv. 
Jurgio bažnyčios pastatą ir ja
me įrengti JAV lietuvių religi
nio meno muziejų.

Australija
Tradicinį sibirinių trėmimų 

minėjimą Sidnio lietuviai pra
dėjo kun. Povilo Martūzo atna

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
R E M K 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.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
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šautomis Mišiomis ir pasakytu 
pamokslu.1 Pamaldose su savo 
vėliavomis dalyvavo šauliai ir 
ramovėnai, giedojo “Dainos” 
choras. Oficialioji minėjimo 
dalis buvo tęsiama Lietuvių na
muose “Sutartinės” ansamblio 
giesme ir dainomis. Paskaitą 
apie anuometinius ir dabarti
nius įvykius Lietuvoje buvo pa
ruošęs dr. Ramutis Zakarevi
čius. Juozas Almis Jūragis pro- 
gramon įsijungė savo poema 
“Mus jungia Lietuva”, lietuvių 
kompozitorių dainomis — “Dai
nos” choras, diriguojamas vado
vų Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus. Dr. B. Vingilis padėkojo 
už aukas Tautos ir Pagalbos Lie
tuvai fondams. Minėjimas baig
tas visų dalyvių sugiedotu Tau
tos himnu.

Melburno baltiečius jau daug 
metų jungia tradicinis jų chorų 
koncertas, šiemet įvykęs gegu
žės 27 d. Estų namuose. Progra- 
mon įsijungė estų moterų ir vy
rų chorai su vadovėmis Aušina 
Tavęs, Karen Adamson, latvių 
mišrus choras “Rota”, vadovau
jamas Viktoro Bendrupo, ir lie
tuviams atstovavęs “Dainos sam
būris”. Jo vadovė yra Dana Le
vickienė. Baltiečių chorų kon
certuose atliekamos lietuvių, 
latvių ir estų liaudies dainos. 
Pirmojoje koncerto dalyje atski
ri chorai padainuoja po tris sa
vo liaudies dainas, o antrojoje 
dalyje jungtinis baltiečių cho
ras atlieka dvi kiekvienos tau
tybės dainas jų kalbomis. Lie
tuviams šiemetiniame koncerte 
atstovavo liaudies dainos “Tris 
dienas, tris naktis” ir “Paleisk, 
tėveli, lankon žirgelį”. Mišrus 
baltiečių choras taipgi angliš
kai sugiedojo Australijos him
ną, originalo kalbomis — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos himnus.

Britanija
Trėmimų Sibiran minėjimą 

Boltone birželio 9 d. surengė 
Baltijos tautų komitetas. Bal
tiečių pirmininkai padėjo tauti
niais kaspinais papuoštą vaini
ką prie Žuvusiems kariams skir
to paminklo Boltono centre. Šio
je iškilmėje dalyvavo nedidelis 
baltiečių būrelis ir Baltijos ša
lių nepriklausomybės siekiais 
susidomėjusi anglų grupė. Lat
vių klube įvyko trumpa oficia
lioji minėjimo dalis. Paskaitas 
anglų kalba skaitė latvis J. Po- 
čas ir H. Vaineikis. Minėjimas 
baigtas dalyvių sugiedotais Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos him
nais. Negausiems lietuviams bu
vo sunku giedoti savo Tautos 
himną. Aukas blokados slegia
mai Lietuvai pradėjo rinkti skai
čiumi gausesni latviai.

Lenkija
Lietuvos nepriklausomybę 

remianti demontracija kovo 23 
d. įvyko Varšuvoje, surengta 
Lenkijos konfederacijos, Stu
dentų sąjungos ir Lenkijos so
cialistų partijos. Apie 300 da
lyvių nuo Varšuvos universiteto 
žygiavo prie Lenkijos seimo ir 
ministerių tarybos rūmų, nešda
mi Lietuvos vėliavą ir plakatus 
su įrašais — “Reikalaujame pri
pažinti nepriklausomą Lietuvą”, 
“Laisvę Lietuvai”. Tą dieną Len
kijos seimo rūmuose viešėjo Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
atstovai K. Motieka ir V. Čepai
tis. Prie rūmų perskaitytuose 
minėtų organizacijų pareiški
muose buvo pabrėžta bendra 
Lietuvos ir Lenkijos praeitis. 
Dėl jos buvo reikalaujama, kad 
Lenkijos vadai nedelsdami pri
pažintų kovo 11 d. paskelbtą 
nepriklausomos Lietuvos res
publikos atstatymą ir sudary
tą vyriausybę.

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



Pačios moterys neįvertina savo svarbos
Iš pokalbio su Lietuvos “Caritas” pirmininke Albina Pajarskaite

Šių metų pradžioje Šiaurės 
Amerikoje lankėsi Lietuvos 
“Caritas” pirmininkė Albina 
Pajarskaitė. Naudinga buvo 
sužinoti ne tik apie pačių 
organizaciją ir jos steigimą 
bei veiklą, bet ir išgirsti A. 
Pajarskaitės nuomonę apie 
moters vaidmenį Lietuvos at
statyme.

“Caritas” siekiai ir darbai 
jau yra plačiai žinomi, įr dau
geliui yra aišku, jog šis viene
tas rūpinasi našlaičių, sene
lių bei ligonių šelpimu. Taip 
pat esminis jo uždavinys yra at
kurti tautos dorovę. Kun. Sigi
tas Tamkevičius, “Caritas” 
dvasios vadas, teigia, kad at
gimstančiai Lietuvai labiau
siai reikia ugdyti dorus žmo
nes, darbščius, blaivius, sąži
ningus, ištikimus šeimai, my-

ALBINA PAJARSKAITĖ 
Lietuvos “CARITAS" pirmininkė

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Mano sūnui
Aš tau, sūnau, dangaus žvaigždžių neskinsiu 
ir rožėmis tau patalo ne klosi u, 
nes kai manęs nebus, 
o kur, o kur, tu gęstančios žvaigždės ieškosi?•
Aš tavo maža ranka kryžiaus ženklo išmokinsiu 
ir kelio pakrašty parodysiu erškėčius, 
nes kai manęs nebus, 
o kas, o kas tave išmokys vienumoj kentėti?
Aš tau negaudysiu drugių, pievoj žiedų neskinsiu, 
nes man plaštakė tu, man žiedas tu gražiausias, 
ir kai manęs nebus, tada visa širdim mylėsi, 
ir nemokėsi drugio nei gėlės nuskriausti.
Tave aš mokysiu, ant akmenėlio kritus 
neverkti ir paguodos neprašyti, 
nes kai manęs nebus, gal remsis į tave silpnesnis kitas... 
Būk ąžuolu, ne drebule, sūnyti...
Klivlandas, 1955

Mergaitės malda
O, Viešpatie, kurs man davei jaunystę 
su tūkstančiais siekimų ir vilčių, 
duok man sparnus, kad aš galėčiau skristi 
takais narsiausių sakalų.
Duok man drąsos, kad nebijočiau eiti 
erškėčiais klotu Lietuvos keliu, 
kad būčiau kaip ragelis aš, kaip fleita 
graudžių lietuviškų dainų.
O, Viešpatie, duok meilės man, kad aš mylėčiau 
tą Lietuvą, kurios aš nemačiau, 
kad ateitim senos tautos tikėčiau
ir būčiau džiaugsmas jai ir džiaugsmas Tau.
Klivlandas, 1962

Feministinis ratelis Vilniuje
Pirmajame “Moterą žiburiu” 

skyriuje (1990.1.23) buvo išspaus
dintas pasikalbėjimas su Vilniaus 
universiteto užsienio literatūros 
katedros vedėja Galina Čepinskie- 
ne. Paprašyta informuoti mus apie 
motery veiklą Lietuvoje, ji rašo:

Vilniaus universitete 1990 
m. vasario 1 d. įsisteigė “Femi
nistinis kultūrologinis rate
lis”, kurio branduolį sudaro 
profesorė Viktorija Daujotytė- 
Pakerienė, aš, profesorė Aldo
na Paulauskienė, universitete 
besistažuojanti Karia Gruody
tė iš Kanados, profesorė Eval
dą Jakaitienė. Jau įvyko 4 se
minarai. Pirmajame (vasario 1 
d.) profesorė Daujotytė-Pake
rienė ir kt. dalyvės kalbėjo 
apie būtinybę pradėti kultūro
loginius moters statuso Lietu
voje tyrinėjimus. Antrajame, 
kuris įvyko vasario 20 d., is
torijos mokslų kandidatė do
centė Irena Valikonytė kalbė
jo apie moters statusą Didžio
joje Lietuvos Kunigaikštys
tėje. Kovo 6 d. išklausėme prof. 
A. Paulauskienės pranešimą 
“Lietuvių kalbos daiktavar
džio giminės kategorija”, ku
riame buvo kalbama apie tai, 
kaip lietuviškuose žmonių, 
gyvūnų ir daiktų pavadinimuo
se atsispindi lietuvių tautos 
pasaulėjauta, buvo pabrėžta 
būtinybė tyrinėti šią proble
mą.

linčius tėvynę ir artimą. O tau
toje, gyvenusioje be Dievo, ku
rioje šeimos sugriovimas yra 
viena iš skaudžiausių okupaci
jos moralinių pasekmių, šis 
darbas tenka ypač moterims.

“Caritas” rengia kursus mer
gaitėms ir jaunavedžiams, pa
ruošia juos šeimos gyvenimui. 
Pirmininkės teigimu, šeima 
yra pagrindas auklėti doriems 
žmonėms, o moteris yra šei
mos židinio kūrėja ir globė
ja. Jos didingumas ir yra tas, 
kad duoda naują gyvybę ir auk
lėja žmogų; jos rankose yra 
tautos ateitis. Niekas šio už
davinio už ją neatliks.

Šiam darbui reikia pasiruo
šimo, ir jis turi būti tinkamai 
įvertinamas. Pačios moterys 
neįvertina savo svarbos. Kovo
damos už lygybę su vyrais, at- 
likdamos vyrų darbus, jos nie
kina savo ypatingos paskirties 
vertę, ir iš tikrųjų nekovoja 
už moterų teises.

“Caritas” mėgina įdiegti tau
tai didesnį dvasingumą. Kai 
bus pasiektas žmonėse dides
nis dvasingumas, ir materiali
niai sunkumai lengviau išsi
spręs.

Išeivija šiuo reikalu geriau
siai gali padėti Lietuvai aukų 
rinkimu “Caritas” darbams, li
teratūros siuntimu, konsulta
cijomis bei paskaitomis pagal 
darbo specialybę socialinėje, 
medicinos, pedagogikos ir ti
kybos srityse. RSJ

Sekantis posėdis — semina
ras kovo 27 d., kuriame prane
šimą padarė klasikinės filolo
gijos katedros docentė Dalia 
Dilytė apie antikos moteris. 
Numatyti taip pat pranešimai 
apie moters problemą Virgini
jos Woolf ir kt. rašytojų kū
ryboje.

Vasario 6 d. filologijos fa
kulteto mokslinėje taryboje 
Audronė Žentelytė apgynė di
sertaciją “Lietuvių ir latvių 
neoromantinė proza”, kurioje 
buvo atskiras skyrius “Moters 
pasaulis”, tyrinėjantis moterų 
paveikslus Šatrijos Raganos, 
Igno Šeiniaus, Vienuolio ir 
Vaižganto kūriniuose.

Taigi ir mes jau pradėjome 
šį bei tą veikti. Aš nuolatos 
visuose savo straipsniuose 
apie rašytojus stengiuosi pa
brėžti naujų, dvasingesnių ir 
lygiateisių moters bei vyro 
santykių būtinybę. Dabar pa
rašiau įvadinį straipsnį apie 
D. H. Lawrence į Pasaulinės 
literatūros bibliotekos tomą, 
kur bus išspausdintas jo ro
manas “Mylinčios moterys” ir 
taip pat akcentavau šią pro
blemą (. . .).

Man daug ką davė dalyvavi
mas PEN klubo kongreso sesi
joje “Feminist Literature and 
Universality”. Pas mus, deja, 
daug kas šį klausimą igno
ruoja.

MOI t RU 
ŽIBURIAI
— Redaguoja RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ — 
116 Humbervale Blvd., Toronto, Ontario M8Y 3P7, Canada

Lietuvos Aukštaitijos gamtovaizdis 1966 metą vasarą Nuotr. A. Krutulienės

Lietuvių kalba
Su šios problemos svarstymu 

susiduria kiekviena jauna lie
tuvių karta, gyvenanti už Lie
tuvos ribų. Jaunos šeimos daž
nai kelia klausimą: ar verta 
mokyti vaikus lietuviškai, ar 
realu reikalauti, kad trečioji, 
ketvirtoji ar dar tolimesnė lie
tuvių karta, pastoviai įsikūru
si svetimuose kraštuose, kal
bėtų, skaitytų ir rašytų lietu
viškai? Kadangi lietuvių kal
bos puoselėjimo atsakomybė 
daugiausia gula ant motinos 
pečių, ar reikėtų jos gyveni
mą apsunkinti dar viena pa
reiga?

Pažvelkime į šį klausimą 
iš dviejų taškų: 1. kodėl svar
bu išlaikyti lietuvių kalbą 
šeimoje; 2. ar iš viso reikia 
mokyti vaikus lietuviškai, leis
ti juos į lituanistines mokyk
las ir prižiūrėti kalbos moky
mosi pažangą? Pradėkime nuo 
antrojo atvejo.

Prievarta šeimoje?
Ne vienoj lietuvių šeimoj 

sumažėtų barniai, trintis tarp 
tėvų ir vaikų, kartais net ko
munikacijos stoka, jeigu tėvai 
neverstų vaikų mokytis ir kal
bėti namie tik lietuviškai. 
“Kalbėk lietuviškai!” — yra 
nuolatinis šeimos refrenas 
ypač, kai yra mokyklinio am
žiaus vaikų. Su priešmokykli
nio amžiaus prieaugliu ši pro
blema rečiau pasitaiko, nes 
vaiko pasaulis už namų sienų 
per mažai turi jam įtakos. Jo 
gyvenimas sukasi apie namus, 
šeimą, daug laiko praleidžia
ma su mama. Jeigu ji su vaiku 
kalba lietuviškai, tai ir vaikas 
automatiškai ta kalba šneka.

Su pirmaisiais pradžios mo
kyklos skyriais vaikas patenka 
į kitakalbį pasaulį. Jame pra
leidžia nepalyginamai dau
giau laiko, negu savo šeimoj, 
ir kalba, kuri nuolat aplinkui 
skamba, pasidaro lengva, sava. 
Atsiranda daug dalykų, ku
riems aptarti neužtenka anks
čiau išmoktų lietuviškų žo
džių. Vaikas griebiasi anglų 
kalbos dar ir dėl to, kad žino, 
jog mama ar tėvas tą kalbą ge
rai supranta (kartais vaikai 
su seneliais ar vyresnio am
žiaus lietuviais kalba lietu
viškai kaip tik dėl tos prie
žasties). Per dažnas “Kalbėk 
lietuviškai” pastato užtvarą 
tarp vaiko noro išsipasakoti 
ir negalėjimo atrasti tinka
mų lietuviškų žodžių. Jeigu 
tai tęsiasi ilgą laiką, kai ku
riais atvejais nutrūksta komu
nikacijos siūlas.

Tolimesnis lietuvių kalbos 
mokymas — kur įmanoma — 
pavedamas lituanistinei mo
kyklai. Žinoma, retas vaikas, 
praleidęs savaitę kasdieni
nės mokyklos suole, be jokio 
pasipriešinimo lankys dar ir 
šeštadieninę. Kiekvieną šešta
dienį namie kartojasi tas pats 
“ragų surėmimas”: iš vienos 
pusės vaiko spyrimasis prieš 
važiavimą į mokyklą, iš kitos 
— tėvų noras, kad mokyklą lan
kytų. Šalia to išsirikiuoja ir 
kitos priežastys, dažnai susi
jusios su kasdieninės mokyk-

Praktinės pastabos 

išeivijoje: realu 
los šeštadieniniais užsiėmi
mais. Čia jau reikia griežtai 
susistatyti pirmenybių eigą: 
kas svarbiau, vaiko populia
rumas, priklausymas ir gal
būt tolimesnio gyvenimo kar
jera (ypač sportavimo atžvil
giu), ar šeštadienio rytas, pra
leistas lietuviškoje mokykloje. 
Prieš šį argumentą dažnai ka
pituliuoja ir labai lietuviškai 
susipratusi šeima.

Tai pirmasis ir galbūt pats 
svarbiausias pralaimėjimas. 
Nors tėvai šventai pasižada 
vaiką namie mokyti lietuviš
kai, pažadas retai išlaikomas. 
Nejučiom dalykai išsilygina — 
šeimoje įsivyrauja nebe lietu
viškas žodis. Žinoma šeima sa
ve laiko lietuviais, ant sienos 
tebekabo Vytis, prenumeruo
jami net lietuviški laikraščiai 
(dažnai iš įpratimo, per daug 
jais nesidomint). Tokių lietu
vių šeimų turime tūkstančius.

Dabar grįžkime prie pirmojo 
klausimo.

Kokia nauda?
Sakykime, kad, nepaisant 

visų sunkumų, tėvai apsispren
džia vaikus mokyti ir su jais 
kalbėti lietuviškai. Kokia iš 
to nauda? Ar labai svarbu kal
ba, t. y. kaip tarpusavyje lie
tuviai kalbasi? Svarbiau, kas 
jų širdyje.

O vis dėlto lietuviams gyvy
biškai svarbu net ir svetur mo
kėti lietuviškai. Žinoma, prak
tiškos naudos iš to mokėjimo 
mažai, bet lietuvių kalbos mo
kėjimas ir vartojimas yra pa
grindinis lietuviškosios tapa
tybės įrodymas. Tai suprato 
jau Simonas Daukantas (1793- 
1864), kalbą glaudžiai siejęs 
su tautybe, su pačia lietuvių 
tautos gyvybe. Tai visais lai
kais pripažino ir tebepripa- 
žįsta etniniai judėjimai viša- 
me pasaulyje, nes jie taip pat 
gimtąją kalbą jungia su tautiš
kumu. Bent jau Rytų ir Vidu
rio Europos sampratos požiū
riu kalba yra pagrindinis ir 
lemiamasis tautybės dėmuo.

Tai galima akivaizdžiai ma
tyti ir iš Lietuvos istorijos. Kai 
aukštojo lietuvių tautos luomo 
palikuonys ėmė vartoti sveti
mą kalbą, ilgainiui jie virto 
kitų tautų nariais. Ir kiti lie
tuvių tautos gyventojai, ypač 
etnografinio ploto pakraščiuo
se, kur buvo didesnė svetimų 
kalbų bei kultūrų įtaka, pir
ma neteko savo gimtosios kal
bos, o po to pamažu virto ki
tataučiais.

Nereikia grįžti į senovės lai
kus Lietuvoje. Kalbos ir tauty
bės sąsajos svarbą akivaiz
džiai parodo ankstyvesnės lie
tuvių išeivijos likimas šiapus 
Atlanto. 19 š. pabaigoje ir 20 š. 
pradžioje Šiaurės Amerikoje 
klestėjo nuostabiai gyva ir 
energinga lietuviška veikla, 
kolonijos, parapijos. Pirmuo
sius lietuvius imigrantus jun
gė ne tiek tautybė (tautybės 
sąvoka tais laikais buvo gana 
miglota, nenusistovėjusi), bet 
kalba, kurią jie tarpusavyje 
tevartojo. Tačiau jų vaikai ir 
vaikaičiai, gerai išmokę anglų

ar beprasmiška?
kalbą, labai greitai nubyrėjo 
nuo lietuviško kamieno. Žino
ma, buvo šviesių išimčių, bet 
jos, palyginus su bendru “nu- 
lietuvėjusių” skaičiumi, ne
gausios.

Iš tikrųjų daugiakultūrėje 
ir daugiaetninėje bendruome
nėje kuo gi skiriasi vienos 
tautybės žmonės nuo kitos? Ga
lima drąsiai tvirtinti, kad 
kalba yra vienas pagrindinių 
etninės grupės požymių. Savo 
etninės kalbos mokėjimas ir 
vartojimas niekuomet netruk
dė ir netrukdo žmogui jaustis 
pilnateisiu, vertingu gyvena
mojo krašto piliečiu.

Išvada aiški: lietuviui rei
kalinga lietuvių kalba.

Kaip įdiegti?
Svarbiausias žingsnis čia 

yra apsisprendimas už lietu
vių kalbos mokėjimą ir moky
mą. Apsisprendus ir užsianga
žavus šiam sunkiam darbui, 
nemažiau svarbu ir mūsų pa
čių pažiūros į lietuvių kalbą, 
ir metodai, kuriais siekiame 
jos įgyvendinimo savo šeimo
je. Kaip ir kitas auklėjimas 
(pvz. krikščioniškumo, man
dagumo, artimo meilės ir t.t.) 
ar mokymas, kalba neturi būti 
brukte brukama vaikui, varto
jama kaip bausmė arba nuola
tinis komunikacijos varžymas. 
Pagal vaiko amžių ir pajėgu
mą reikia paaiškinti, kodėl 
svarbu mokėti lietuviškai, kad 
vaikas aiškiai žinotų, jog čia 
nėra tik koks tėvų užsispyri
mas.

Šiuo metu, kai viso laisvojo 
pasaulio akys dažnai krypsta į 
Lietuvą ir ten besivystančius 
įvykius, pasididžiavimas lie
tuvių kilme mūsų jaunime ir 
vaikuose ateina beveik natū
raliai, be didelių pastangų. 
Taip pat išeivijos ir tėvynė
je gyvenančių lietuvių dides
nis bei laisvesnis bendravi
mas yra nepaprastai naudinga 
motyvacija lietuvių kalbai iš
mokti. Susidomėjimas lietu
viais, sutinkamas mokyklose, 
darbovietėse, net parduotuvė
se ar gatvėje, dažnai paskati
na jaunimą (ir vaikus) geriau 
pažinti savo gimtojo krašto 
kultūrą, išmokti kalbą.

Kai kas tvirtina, kad Lietu
vos labui galime dirbti ir ne
mokėdami lietuviškai, nes šiuo 
metu atsiranda daug progų, 
kur kaip tik ne lietuvių, o gy
venamojo krašto kalba reika
linga. Be abejonės, tai tiesa. 
Tačiau tai, kas dabar vyksta, 
nėra mūsų nuopelnas. Per be
veik pusšimtį metų kitatau
čiai Lietuvos vargams skyrė 
labai nedaug dėmesio. Reikė
jo kone užmokėti už mažą ži
nutę apie Lietuvą ar lietuvius 
vietinėje spaudoje. Kuo remsi
mės, kai Lietuvos reikalai pa
galiau išsispręs? Kuo tada įro
dysime savo lietuviškumą, jei
gu būsime atsisakę lietuvių 
kalbos? Neužtenka prisisegti 
trispalvėlę prie atlapo ir teig
ti, kad esi lietuvis. Be kalbos 
negali būti tautos ir tautybės!

Danutė Bindokienė
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Feminizmas - socialinis variklis I
Istoriniai bruožai. Moterų diskriminacija tebėra pūliuojanti 

žmonijos žaizda
Tradiciškai suklostytas po

žiūris, kad vyrui privalomos 
yra tam tikros teisės, kurios 
nereikalingos moteriai, kad 
vyro elgesys yra norma, o mo
teris kažkuria prasme esanti 
nepilnavertė, — ilgai formavo 
moters padėtį visuomenėje.

Ilgą laiką moteris buvo lai
koma fiziškai silpnesne, emo
cionalia, neracionalia, nega
bia mokslams, priklausoma. 
Nepaisant šių savybių, ji vi
sada buvo apkraunama parei
gomis ugdyti vaikuose socia
lines ir religines vertybes, 
nors pati traktuojama kaip 
nuodėmių šaltinis. Atitinka
mai moters apibrėžimui buvo 
kuriami įstatymai ir papročiai.

Nuolat būdavo teigiama, kad 
moteris ekonomiškai yra pri
klausoma, yra namų šeiminin
kė ir vartotoja, jokiu būdu ne 
gamintoja. Deja, faktai sako 
ką kita: moteris savo darbu 
visada prisidėdavo ne tik na
mų ūkyje, bet ir gamyboje. Ig- 
noruodamos tą faktą, daugelis 
visuomenių menkindavo mo
ters statusą, tuo būdu atribo- 
damos moterį nuo teisės į nuo
savybę. Net šiandien kai kurio
se besivystančiose šalyse 80% 
žemės ūkio darbų atlieka mo
terys, tačiau neturi nuosavy
bės, negali siekti mokslo.

Naujausi sociologiniai duo
menys rodo, kad vyro ir moters 
stereotipizavimas yra paveldi
mas ir įtakojamas visuomeni
nių nuostatų. Kai kurie moters 
bruožai kildinami dėl atitin
kamo mergaičių auklėjimo, fi
zinis silpnumas — dėl prastes
nio mergaičių maitinimo. Be 
abejonės, kūdikių maitinimas 
ir vaikų priežiūra riboja mo
ters veiklumą, tačiau vargu 
ar motinystė pati viena sąly
gojo moters antrarūšiškumo 
statusą. Tų stereotipų grio
vimas yra sunkus ir lėtas vyks
mas, tačiau pamažu gerina mo
ters padėtį visuomenėje.

Analizuojant moters padėtį 
visuomenėse istoriniu požiū
riu, galima pastebėti nema
žai tapatumų. Vakariečių mo
terų statusą formavo graikų ir 
romėnų mintis, o taip pat ir 
žydų bei krikščioniškoji re
ligijos.

Atėnuose moteris buvo laiko
ma nepilnaverte. Nepaisant 
Platono argumentų, raginan
čių gabias moteris lavinti ir 
mokslinti, viršų ėmė Aristo
telio požiūris, tikinęs, kad 
moteris privalo būti pasyvi, 
paklusni ir tyli. Moterys ga
lėdavo išeiti iš namų tik į lai
dotuvių arba religines apei
gas. Moteris negalėjo valdyti 
nuosavybės, kurią paveldėda
vo ar turėdavo. Žmonos būda
vo kur kas mažiau išmokslin
tos ir žymiai jaunesnės už sa
vo vyrus, kuriuos joms parink
davo. Skyrybų atveju moteris 
turėjo teisę atsiimti savo krai
tį, dalinių teisių taip pat įsi
gydavo su amžiumi.

Dabartinė Lietuvos respublikos ministerė pirmininkė KAZIMIERA 
PRUNSKIENĖ, kuri lankėsi Kanadoje 1990 m. balandžio 29 - gegužės 2 
dienomis Nuotr. J. Miltenio

Romėnų moterys jau galėjo 
lankyti viešus susibūrimus, tu
rėti nuosavybę. Visos moterys, 
išskyrus pačias neturtingiau
sias, galėjo lavintis, diduome
nės moterys mokė savo vaikus. 
Nors politinių teisių moterys 
dar neturėjo, bet visuomeni
nius sprendimus iš dalies įta
kojo.

Tradicinėje žydų visuome
nėje moteris turėjo žmonos ir 
motinos vaidmenį. Moterys ga
lėjo paveldėti nuosavybę, ku
rią tačiau galėjo perimti vy
ras arba tėvas. Moterys buvo 
atsakingos už religinį vaikų 
auklėjimą, tačiau neturėjo jo
kio viešo vaidmens religinia
me gyvenime.

Buvo įteisintos skyrybos, pa
plitusi daugpatystė. Sutuokti
niai baudžiami už neištikimy
bę, bet moterys — kur kas 
griežčiau. Menstruojančios 
moterys laikomos nešvario
mis, o vyrai ne su savo gimi
nės moterimis netgi nekalbė
davo.

Ankstyvoji krikščioniškoji 
doktrina garbino moterį, bet 
kartu kaltino ją už Adomo nuo
dėmę. Moterys buvo lygiai su 
vyrais kviečiamos išpažinti 
religiją, dvasiniu požiūriu 
laikomos lygiavertėmis, tačiau 
šv. Paulius mokė, kad moteris 
privalo paklusti savo vyrui, 
neturėtų priekaištauti ir mo
kyti jo. Teoriškai buvo teigia
ma dvasinė lygybė, tačiau tik
rovėje moteris vėl laikoma pa
gundų šaltiniu, todėl moterų 
vengimas ir nekaltybės kultas 
užėmė svarbią vietą bažnyti
nėje tarnystėje.

Krikščionybė pasiūlė mote
riai alternatyvą vedyboms — 
religines bendruomenes, ku
rios VI š. jau susiformavo į 
struktūrines institucijas. Vie
nuolynai galėjo teikti mote
rims išsilavinimą ir gana sau
gų gyvenimo būdą.

Žlugus Romos imperijai, mo
ters statusas taip pat smuko. 
Vakarų Europoje moterys ne
turėjo jokių teisių, ir, išsky
rus vienuolynus, jokių galimy
bių mokytis.

Vėl daugiau teisių ir laisvių 
moterys gavo renesanso epo
choje. Įstatymai ir visuomeni
nis požiūris rėmė dvigubus 
standartus, nes, pasikeitus 
aplinkybėms, moterys irgi pa
sikeitė. Dauguma moterų buvo 
motinos, bet neturtingosios 
neištekėdavo. Net pasiturin
čiose šeimose moters ištikimy
bė nebebuvo savaime supran
tamas privalumas.

Renesanso laikotarpiu mo
terys lavinosi, nes buvo tiki
ma, kad išsimokslinimas yra 
dorybė. Išsilavinusios mote
rys, kaip Ispanijos Izabelė ar 
Anglijos Elzbieta I-ji, buvo 
iškilios asmenybės, paliku
sios ryškų pėdsaką istorijoje. 
Tačiau dauguma moterų ir to
liau tebebuvo laikomos antra
rūšėmis asmenybėmis, o jų la
vinimosi ir galios sferos itin 
ribotos. Edita Nazaraitė
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Diskusinis svarstymas

Kam atstovavo VLIKas Kopenhagoje?
JUOZAS V1TĖNAS

Ryšium su žmogaus teisių 
konferencija 1990 m. birželio 
5-29 d.d. j Kopenhagą buvo nu- 
vykusios, galima sakyti, trys 
lietuvių grupės: Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ir Lietuvos.

Kaip atrodo, PLB buvo gerai 
pasirengusi šiai konferenci
jai: paruošė platų memoran
dumą su priedais (50 psl.) ir jį 
išsiuntinėjo visoms šioje kon
ferencijoje dalyvaujančioms 
valstybėms, o paskui jį plati
no konferencijos metu.

Rūpintis Lietuvos reikalais 
PLB į Kopenhagą konferenci
jos pradžioje buvo atsiuntus 
PLB vicepirm. Gabiją Petraus
kienę ir LIC direktorę Gintę 
Damušytę, kurios gyvai reiš
kėsi, lankydamos įvairias de
legacijas, platindamos infor
maciją apie Lietuvą.

Į konferencijos pabaigą at
vyko į Kopenhagą antroji PLB 
atstovų grupė: Kanados LB 
valdybos narė Rūta Girdaus- 
kaitė ir LIC Vašingtono sky
riaus vedėjas Viktoras Nakas, 
kurie toliau Kopenhagoje rū
pinosi Lietuvos reikalais.

Taip pat į Kopenhagą buvo 
atvykę PLB kvietimu Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos depu
tatas Virgilijus Čepaitis ir vi
cepirmininko pavaduotojas 
bei Sąjūdžio seimo tarybos 
narys Alvydas Medalinskas, 
o Europos demokratų kvieti
mu Kopenhagoje lankėsi Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teris Algirdas Saudargas kar
tu su Latvijos bei Estijos už
sienio reikalų ministeriais. 
Pareigūnus iš Lietuvos globo
jo PLB atstovai ir pagelbėjo 
jiems susitikti su reikiamais 
asmenimis.

Taigi Kopenhagoje lietuvių 
išeivijai atstovavo PLB, o Lie
tuvos žmonėms — jos parei
gūnai.

Bet taip pat buvo pranešta, 
kad “VLIKą Kopenhagos žmo
gaus teisių konferencijoje at
stovauja dr. Kazys Bobelis su 
žmona ir Algirdas Budreckis 
su sūnumi” (“Draugas”, birže
lio 8).
Kyla klausimas: kam VLIKas 
dabar atstovauja ir kieno var
du minėti VLIKo atstovai Ko
penhagoje kalbėjo?

Iki šiol buvo teigiama, kad 
VLIKas atstovauja pavergtai 
lietuvių tautai krašte, kuriai 
okupantas yra užgniaužęs bal
są, o LB ir ALT kalba išeivijos 
vardu. Dėl tokio pasidalinimo 
vyko nemažai ginčų. Pvz. apra
šydamas veiksnių konferenciją 
šiais metais Vašingtone, K. B. 
tebetvirtino, kad LB ir VLIKo 
nesutarimų viena priežasčių 
yra ta, kad “LB nesiskaito su 
VLIKui dar Lietuvoje 1944 m. 
vasario 16 d. politinių grupių 
suteiktu mandatu” (“Liet, bal
sas”, 1990 m. 8 nr.).

Lietuvoje padėtis pastaruo
ju metu yra žymiai pasikeitu
si. Šiais metais buvo leista 
laisvai išrinkti Aukščiausiąją 
tarybą, kuri kovo 11d. paskel
bė aktą, kuriame sakoma: “Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, reikšdama tau
tos valią, nutaria ir iškilmin
gai skelbia, kad yra atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos pa
naikintos Lietuvos valstybės 
suvereninių galių vykdymas ... 
Lietuvos Respublikos Aukš

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tei. 487-2147, vakarais tel. 445-8955
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čiausioji Taryba kaip suvere
ninių galių reiškėją šiuo ak
tu pradeda realizuoti visą Vals
tybės suverenitetą”.

Taigi lietuvių tautos valios 
reiškėją dabar yra Lietuvos 
respublikos aukščiausioji ta
ryba. Todėl nustojo galios vi-' 
si lietuvių tautos vienaip ar 
kitaip bet kam duoti mandatai 
bei įgaliojimai. Tokiu būdu 
nebegalioja ir 1944 m. vasario 
16 d. pogrindyje veikusių lie
tuvių rezistencinių grupių 
VLIKui duotas mandatas kal
bėti lietuvių tautos vardu. Tik
rasis vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo organas dabar yra 
Lietuvos respublikos aukščiau
sioji taryba, ir tikraisiais Lie
tuvos atstovais Kopenhagoje 
buvo šios tarybos deputatai 
Čepaitis bei Medalinskas ir 
užsienio reikalų ministeris 
Saudargas. Todėl greta šių 
Lietuvos pareigūnų, pristaty
mas dr. K. Bobelio ir dr. A. 
Budreckio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto nariais būtų 
Kopenhagoje keistai atrodęs, 
ypač mažiau susipažinusiems 
su lietuvių išeivių susiorgani- 
zavimu.
Tai matyt yra supratę ir VLIKo 
veikėjai. Iš ELTOS pranešimų 
spaudoje atrodo, kad dr. K. Bo
belis ir dr. A. Budreckis vengė 
garsintis VLIKo atstovais. Pvz. 
ELTOS pranešime apie Islan
dijos užsienio reikalų minis- 
terio J. B. Hannibalssono kal
bą sakoma, kad jam padėkojo 
“dr. C. K. Bobelis ir Algirdas 
Budreckis, dalyvaudami Ame
rikos lietuvių delegacijos 
vardu”.

Taip pat ELTOS pranešime 
apie baltiečių priėmimą pas 
Norvegijos užsienio reikalų 
ministerį K. M. Bondevik sa
koma, kad juos lydėjo latvių 
ir estų atstovai bei “lietuvis 
dr. Kazys Bobelis”. O priėmi
me pas Danijos užsienio rei
kalų ministerį baltiečių dele- 
gacijon iš lietuvių įėjo Lietu
vos užs. reik. min. A. Saudar
gas, dr. K. Bobelis ir A. Bud
reckis, nepaminint pastarųjų 
titulų.

Šią baltiečių delegaciją iš 
išeivių sudarė Pasaulio bal
tiečių tarybos nariai. Šion ta- 
rybon įeina VLIKas ir latvių 
bei estų išeivių pasaulinės or
ganizacijos, panašios į PLB. 
Dėl dalyvavimo šioje baltie
čių organizacijoje vyko ginčai 
tarp VLIKo ir PLB. Kopenha
goje PLB atstovai, kaip atrodo, 
tarsi įsijungė į Pasaulinę bal
tiečių tarybą. Tai matyti iš to, 
kad PLB vicepirm. G. Petraus
kienės rūpesčiu, kaip prane
šama, Danijos delegacija pri
ėmė baltiečius — užsienio rei
kalų ministerius bei Čepaitį, 
kuriuos lydėjo Pasaulinės bal
tiečių tarybos minėti asmenys, 
o bal. 12 juos visus priėmė Da
nijos užsienio reikalų ministe
ris Uffe Elleman-Jensen. Be 
to, PLB atstovė G. Damušytė, 
pasak pranešimo, bal. 8 d. su
rengė ir Pasaulinės baltiečių 
tarybos spaudos konferenciją 
ir jai vadovavo.

Taigi VLIKo veikėjai Ko
penhagoje reiškėsi kaip Ame
rikos lietuvių išeivių organi
zacijos atstovai. Tokia organi
zacija VLIKas ir tapo Lietuvos 
aukščiausiajai tarybai paskel
bus kovo 11 d. aktą. Tiktai da
bar VLIKo pavadinimas nebe
atitinka jo pobūdžio.

“Radastos” ansamblis Kanados sostinėje
v. priščepionka

Šiais metais pasaulinis folk
loro festivalis įvyko netoli nuo 
Montrealio esančiame Drum- 
mondville miestelyje. Į šį fes
tivalį buvo pakviestas daly
vauti ir Vilniaus komunalinio 
ūkio projektavimo instituto 
folklorinis ansamblis “Radas
ta”, prie kurio prisidėjo ir ke
turi “auksinio amžiaus” dai
nininkai iš Varėnos rajono 
folklorinio ansamblio “Žemy
na”. Kadangi blokada dar buvo 
tik dalinai atšaukta, ansamb
lis turėjo kliūčių išvykti iš Lie
tuvos. Tik po ilgo bandymo pa
vyko pralaužti tą nelemtą blo
kadą ir per Varšuvą išskristi 
į Montreal}. Nors radastiečiai 
į festivalį ir pasivėlino ketu
rias dienas, vis dėlto dar galė
jo paskutines penkias dienas 
jame dalyvauti ir pagarsinti 
Lietuvos vardą.

Pasauliniam festivaliui pa
sibaigus, “Radastos” ansamb
lis buvo pakviestas dalyvauti 
“Cultures Canada 90” festiva
lyje Otavoje. Čia tris mėnesius 
vykstančiame festivalyje vie
na savaitė buvo paskirta tarp
tautinio festivalio programoms. 
“Radastai” su savo programa 
teko dalyvauti šios savaitės 
atidaryme, kuris įvyko liepos 
16 d. (kitomis savaitės dieno
mis vyko pasirodymai iš Ispa
nijos, Austrijos, JAV ir Šri 
Lankos). Esant Kanadoje, an
samblio narių pragyvenimo ir 
kelionių išlaidos buvo padeng
tos “Folklore Canada Interna
tional” organizacijos; ji taip 
pat apmokėjo ir pusę skrydžio 
išlaidų. “Žemynos” nariams, 
kurie jau yra pensininkai, be
veik visas kelionės išlaidas 
padengė Kauno “Drobės” fab
rikas.

Instrumentai savos gamybos
“Radastos” ansamblį 1981 

m. įkūrė Aldona Ragevičienė, 
kuri taip pat yra Kanadoje bei 
Amerikoje gastroliavusio Ra
tilio” įkūrėja. Baigusi muzi
kos konservatoriją ir šiuo me
tu dirbanti konsultante kultū
ros centre Vilniuje, A. Rage
vičienė sugebėjo suburti 45 
įvairaus amžiaus šokėjus, dai
nininkus bei muzikantus į gra
žų “Radastos” vienetą, kuris 
dažnai matomas Lietuvos tele
vizijoje, o 1987 m. su dideliu 
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pasisekimu koncertavo kelio
se Suomijos vietovėse. Laisva
laikiais ansamblio nariai lan
ko įvairias Lietuvos vietoves, 
rinkdami senus lietuviškos 
muzikos elementus, kuriuos 
inkorporuoja į savo progra
mas; jie taip pat tyrinėja seno
viškus liaudies instrumentus, 
juos replikuoja ir naudoja or
kestrėlyje.

Visi ansamblio nariai apsi
rengę savo gamybos autentiš
kais tautiniais drabužiais (čia 
tenka pastebėti, kad kiekvie
nas jų yra skirtingas, nes an
samblio nariai dėvi drabužius 
tos Lietuvos vietovės, iš ku
rios jie patys yra kilę). Taip 
pat ir muzikos instrumentai 
yra savos gamybos; jų autorius 
yra “Radastos” orkestrėlio va
dovas Egidijus Virbašius, dir
bantis Lietuvos konservatori
joje liaudies instrumentų 
meistru-restauruotoju. Jo pa
gamintus liaudies instrumen
tus naudoja ne tik įvairūs an
sambliai Lietuvoje, bet ir kai 
kurie lietuvių ansambliai Ka
nadoje bei Amerikoje.

Įdomi ir įvairi programa
“Radastos” viešnagė Kana

dos sostinėje prasidėjo kon
certu šalia Otavos esančiame 
Hull mieste. Vakare koncer
tas įvyko pačioje Otavoje, As
trolabe amfiteatre. Čia susi
rinko beveik pusė tūkstančio 
žiūrovų, jų tarpe 25-30 lietu
vių. Programa, kuri be per
traukos tęsėsi daugiau kaip 
valandą, buvo gerai išbalan
suota: šokiai, choro dainos, 

Radastiečiai su žiūrovais šoka lietuvišką liaudies šokį Otavoje
Nuotr. V. Priščepionkos
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kvartetai, duetai ir solo dai
nos sudarė darnią pynę, kuri 
nenusibodo žiūrovams.

Šokiai pasižymėjo savo ori
ginalumu ir paprastumu, o kai 
kurie — ir lengvu humoru. 
Toks šokių charakteris davė 
progą šokėjams į savo tarpą 
įtraukti ir žiūrovus — senus 
ir jaunus. Buvo tikrai įdomu 
žiūrėti į prancūzus, anglus, 
havajiečius ir tamsiaodžius, 
šokančius “Žemaituką”, “Kad
rilių”, “Polką tūpt”, “Girą” ir 
kitus mūsų liaudies šokius.

Didesnė dalis atliekamų 
dainų buvo mažai ar visai ne
girdėtos. Tai senos dainos, 
dainuojamos visokiomis pro
gomis įvairiose Lietuvos vie
tovėse. Įspūdingos buvo “se
nių” dainos (“seniai” — taip 
radastiečių vadinamas jiems 
padedantis “Žemynos” an
samblio ketvertukas: Elžbie
ta Kukauskienė, Stasė Kukaus- 
kienė, Marijona Leonavičienė 
ir Silvestras Masalskas). Ypa
tingai visiems patiko 74 m. am
žiaus “dėdės Silvestrų” stip
rus, pastoviai lygus, malonaus 
tembro balsas. Nors jo a cap- 
pella atliekama daina “Vaikš
tinėjo tėvulis” lietuviškai ne
suprantančiai publikai gal ir 
buvo per ilga, bet atrodo, kad 
klausytojams jis nenusibodo; 
su susikaupimu klausėsi jo 
dainavimo, o baigus dainuoti, 
ilgai plojo. Įdomi buvo ir dai
na “Lietuvos žali sodai”, at
likta viso ketvertuko. Čia vėl 
“dėdė Silvestras” pasirodė 
kaip geras dainininkas ir ne
blogas vaidintojas.

Dviguba
Kunigas TĄSIUS EREMI

NAS, IC, (rosminietis), 50 metų 
kunigystės sukaktį šventė 1990 
m. balaųdžio 14 d., o 75-rių me
tų amžiaus sukaktį švęs rugsėjo 
11 d. Kilimo yra iš Skuodo. Vi
durinį mokslą baigė Lietuvoje. 
Filosofiją ir teologiją studija
vo Italijoje. Įšventintas kuni
gu, buvo moksleivių auklėto
jas, ir mokė tikybą aukštesnė
se Italijos mokyklose.

Nuo 1968 m. gyvena Domo- 
dossolos mieste, šiaurinėje Ita
lijoje, prie Šveicarijos sienos. 
Jo vienuolyno viršininkui suti
kus, vysk. Antanas Deksnys jį 
paskyrė šiaurės Italijos lietu
vių katalikų dvasiniu ryšininku.

Ansamblio orkestrėlis, susi
dedantis iš šešių asmenų, “rė
žė iš peties” beveik be jokio at
sikvėpimo. Kaip jau buvo mi
nėta, visi instrumentai savos 
gamybos: būgnas, birbynė, dvi 
senoviškos armonikos, smui
kas, violončelė (pastaroji la
bai panaši į ankstyvojo baro
ko laikotarpio viola da gamba). 
Muzikantai taip pat pademonst
ravo skudučius, ilgus trimitus 
ir ožragį (po koncerto buvo 
įdomu iš ožragio dirbėjo iš
girsti istoriją — nuo tinkamo 
ožio suradimo iki jo ragų nu
pjovimo; be abejo ir kiti inst
rumentai turi savo istorijas).

Palankūs atsiliepimai
Koncerto pranešėja kana

dietė abejom oficialiom kal
bom gyvai ir nuotaikingai pri
statinėjo dalyvius ir supažin
dino su jų instrumentais, dai
nomis ir šokiais. Jos dėka žiū
rovai išmoko lietuviškai pasa
kyti “ačiū” ir, pasak pranešė
jos, jie kol bus gyvi, kiekvieną 
sykį nusičiaudėję atsimins lie
tuvišką padėkos žodį. (Dauge
liui tai gal atrodys kaip ne
reikšminga smulkmenėlė, bet 
iš tikrųjų — gera priemonė 
Lietuvos vardo garsinimui: ne

MEDELIS CONSULTING 
‘ v"!'1-” 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

įvairūs patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus ■ Perduodam

paramą giminėms ■ Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus ■ Pristatom gėles ■ Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj. • Iškviečiam gimines į Kanadą 

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
■ ‘‘Aeroflote’’ patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir t.t. 
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al CIQ MPnri IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., nLvIO IVILULLIU 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l LIETUVĄ
Šiuo metu patogiausias susisiekimas su Lietuva yra SAS 
(Skandinavų oro linija) TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA. 
Deja, tiesioginių skrydžių per Kopenhagą į Vilnių dar nėra. 
Iš Toronto išskrendama penktadieniais ir grįžtama sekmadieniais. Kelio
nės organizuojamos kas trečią penktadienį, pradedant liepos 13 d., atsira
dus mažiausiai 5 asmenims. Registracija baigiama 4 savaites prieš iš- 
skrendant. Norintiems parūpinsim apsistojimo vietą nuo 7 iki 21 dienos. 
Turintiems iškvietimus - gera proga prisidėti, grįžti galėsit norimu laiku, 
nežiūrint kaip ilgai ten viešėtumėt. Vasaros sezonui bilieto kaina - $1309. 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu. Į kitus kraštus suplanuojame keliones, taip pat parūpiname bilie
tus pigiausiomis kainomis.

sukaktis
Daug kartų Domodossolos 

mieste, Tėvų rosminiečių gim
nazijoje, kun. T. Ereminas, IC, 
yra suruošęs lietuviams ir bi
čiuliams italams religinius bei 
tautinius subuvimus, pasi
kviesdamas talkon iš Ziuricho 
tautinių šokių ansamblį “Vil
tis”, vadovaujamą Jonės Sta- 
siulienės. Viename tokiame 
pobūvyje dalyvavo ir vysk. A. 
Deksnys.

Milano katalikų universite
to ’ vadovybės pakviestas, ta
me universitete keliolika me
tų jis dėsto lietuvių kalbą ir 
kultūrą. Veikliam kunigui lin
kėtina sveikatos, darbingų me
tų ir gausios Dievo palaimos. K.

vienas kitatautis nusičiaudė- 
jęs savo giminių, draugų, pa
žįstamų ar bendradarbių tar
pe, tikriausiai atsimins ką tas 
“ah-choo” reiškia lietuvių kal
boje, papasakos jiems apie 
matytą “Radastos” koncertą 
ir gal užves kalbą apie lietu
vius, Lietuvą bei jos vargus, 
bandant išsilaisvinti iš ilgos 
priespaudos.)

Po koncerto besikalbant su 
įvairaus amžiaus kitataučiais, 
teko išgirsti daug palankių at
siliepimų apie “Radastą”. Vie
nas prancūzų kilmės kanadie
tis pasakė, kad mes, lietuviai, 
turime “very strong culture” 
(labai stiprią kultūrą). Pasi
teiravus ką jis turi galvoje, at
sakė: “You are trying very 
hard to preserve your old tra
ditions”. (Jūs labai stengiatės 
išlaikyti savo senas tradicijas). 
Ir tikrai, “Radastos”, “Žemy
nos” ir kitų panašių ansamb
lių užmojai patvirtina šiuos ka
nadiečio žodžius. Tradicijų 
puoselėjimas yra svarbus 
veiksnys mūsų tautos istorijo
je, nes kalbos ir tradicijų iš
laikymas užtikrina tautos gy
vybę.

Ačiū “Radastai”, padedan
čiai išlaikyti tautos gyvybę!



Išeivijos filosofas pagerbtas Vilniuje
Konferencija, skirta dr. Juozo Girniaus filosofijai
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□ KllLTCMĖJE VEIKLOJE

Montrealiečio A. STANKĖS-STANKEVIČIAUS knygos viršelis: “Litua- 
nie. L’independance en pleurs ou en fleurs” (Lietuva. Nepriklausomybė 
gėlėse ar ašarose). Paskutiniame viršelio puslapyje išspausdintas įsidė
mėtinas Helene Pelletier-Baillargeon pasisakymas apie dabartinę Lie
tuvę. “Europos rytuose lenkams reikėjo 10 metų išsilaisvinti iš priespau
dos. Vengrams - 10 mėnesių. Rytų vokiečiams - 10 savaičių. Čekams - 10 
dienų. Rumunams - 10 valandų. Ir totalistiniuose Rytuose, ir centristi
niuose Vakaruose buvo pradėta manyti, kad tuo pasibaigė mažųjų tautų 
apsisprendimo pastangos. Bet štai į pavergtų tautų priekinę sceną išeina 
visų nuostabiausia šalis — Lietuva su 3,6 milijonų gyventojų. Jos terito
rija tilptų Kvebeko plote 24 kartus! Tačiau tai didelė tauta ... Tūkstant
metė kultūra. Švietimo lygis pralenkia Prancūziją, Italiją ir Britaniją. 
Labai gyva istorinė atmintis, palaikoma stiprių kultūrinių simbolių. Gi
lus dvasingumas, niekad nesunaikintas ir nuolat stiprinamas senos tai
kingumo, priešingo smurtui, nuostatos. Lietuvoje poetai yra karaliai, 
ir sukilimai vyksta dainuojant, ‘nes daina neša daug toliau negu akmuo’. 
1990 m. kovo 11 d. ramūs bei drausmingi lietuviai masiškai balsavo už 
savo nepriklausomybę. Sovietiniai tankai nedrįso įsikišti. Pirmoji rung
tis buvo laimėta. Buvo panaudotos ekonominio spaudimo priemonės: 
‘Priešinomės 50 metų, galime ir toliau priešintis’. Lietuviai yra kant
rūs ... Kokia įkvepianti ši ‘karštoji’ kronika kvebekiečiams apie atžygiuo
jančią nepriklausomybę! Reikia dėkoti Alain Stankei, lietuvių kilmės 
kvebekiečiui, už tą magistralinę politinės drąsos pamoką.

Šiemetis “Varpas" Į anonsasnakIs 
Svarūs bei aktualūs straipsniai, intriguojantys atsiminimai, recenzijos, apžvalgos

Pačiame 1990 m. birželio ga
le skaitytoją pasiekė naujas 
“Varpas”, pažymėtas 25-tu nu
meriu. Tai varpininkų filiste
rių draugijos leidinys, anks
čiau išeidinėjęs kas pusmetį, 
bene ir tankiau, bet prieš ke
letą metų tapęs gan reguliariu 
metraščiu, redaguojamu An
tano Kučio. Labai patogaus 
normalios knygos formato, 
223 puslapių.

Pirmasis nepaprastai įdo
mus ir vertingas rašinys — Vil
niaus un-to prof. dr. Aleksand
ro Vasiliausko Lietuvos eko
nominio savarankiškumo plė
tojimo problemos. Rašoma 
apie Lietuvos ekonominio pa
jėgumo pliusus ir minusus 
ūkinio nepriklausomumo (nuo 
Maskvos) fone. Rašyta beveik 
prieš metus (kaip referatas 
Šeštajam kūrybos ir mokslo 
simpoziumui, įvykusiam 1989 
m. lapkritį, Čikagoje), tad šis 
tas jau ir senstelėję. Labai in
formatyvus, be lašelio propa
gandos ar kokių perdėjimų.

Panašios apimties Antano 
Kučio rašinys yra ištrauka iš 
spausdinimui paruoštos kny
gos Vileišiai. Ištrauka pava
dinta Taip kėlėsi Lietuva/1918 
m. Tarp kitų ano meto politi
kų ryškinamas ir nepriklauso
mybės akto signataro Jono Vi
leišio vaidmuo.

Įžymus Lietuvos disidentas, 
šiuo metu viešnagei ar visam 
atvykęs Amerikon, dr. Algir
das Statkevičius rašo “kalti
namąjį aktą” iš dalies Lietu
vos engėjams, iš dalies ir visai 
žmonijai (Dabarties tragizmas 
ir išsigelbėjimo strategija). 
Kaltinama rinktiniais žodžiais, 
rinktinėmis frazėmis. Puoš
niai, įtikinančiai, uždegan
čiai. Cituoja įsidėmėtinus 
Vinco Kudirkos žodžius iš 
“Tautinės giesmės”, tapusios 
Lietuvos himnu: “Tegul tavo 
vaikai eina vien takais dory
bės, Z Tegul dirba tavo naudai 
ir žmonių gėrybei”. Rašinį bai
gia primindamas kūrimą kul
tūros, kurios esmėje būtų gė
rio realizavimas ir blogio lik
vidavimas.

Jonas Daugėla trumpai pri
simena prieš 50 metų (1939.XI. 
11) mirusį vieną didžiausių ir 
svarbiausių nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų — Mykolą Šle
ževičių.

Čia rašančiam didžiausią 
įspūdį paliko dviejų moterų 
atsiminimų skirsniai: V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės, iš 1939- 
44 metų Vilniuje; Birutės Gri- 
gaitytės-Novickienės, iš 1919- 
20 metų. Pirmoji rašo apie sa
vo darbą vienoje Vilniaus gim
nazijoje, 1939 m. Vilnių atga
vus. Paskirta direktore, ji, kar
tu su lietuviais mokytojais, tu
rėjo išgyventi šovinistų lenkų 
boikotą, žeminimą, niekinimą, 
o, bolševikams Lietuvą užė
mus, ir šnipų pinkles. Istori
kės atminty ar užrašuose išli
kę visa eilė pavardžių, kurių 
kiekvieną suminėjus atsisklei
džia šioks ar kitoks žmogus. 
Viskas autentiška, tikra. Nu
sivyliau, kad tik 17 puslapių, 
kad ne dvigubai ar trigubai...

Antrosios, Novickienės, čia 
jau kelintas tęsinys ir,deja, 
paskutinis. Dėl šių atsimini
mų “Varpo” laukdavau! Čia ir
gi tikri, gyvi žmonės. Ne iš su
stingusių portretų ant sienų, 
be balinių suknių, smokingų 
ir medalių, o tokie, kokius au
torė matė kasdieniniame gy
venime, būdama jų amžininke 
ir bendradarbe, nepriklauso
mą Lietuvą kuriant. Tuometi
niai ministerial, profesoriai, 
jauni karininkai, busimieji 
generolai, gyvenę kambarė
liuose Kaune be būtiniausių 
baldų, stokoję drabužių ir 
maisto, bet nestokoję tėvynės 
meilės ir optimizmo.

B. Grigaitytė - Novickienė 
mirė Amerikoje 1973 m., atsi
minimų neužbaigusi. Kaip gai
la, kad Valstybės tarybos rei
kalų vedėja, taikos delegaci
jos Maskvoje narė, Koopera
cijos banko juriskonsulė, sei
mų atstovė, šakota visuomeni
ninke, tokia nuoširdi pasako
toja, nespėjo visko išsakyti.

Buvusio okup. Lietuvos fi
nansų ministerio, vėliau gula
gų kankinio Juozo Vaišnoro 
atsiminimuose apie Lietuvos 
aukso likimą 1940 m. išryškė
ja banko valdytojo Juozo Pak- 
nio didvyriška laikysena prieš 
Dekanozovo šantažą.

Įdomia recenzija dr. Vincas 
Vyčinas pristato Norberto Vė
liaus knygą Senovės baltų pa
saulėžiūra, Dalijos Tekorie
nės išverstą į anglų k. ir pava

Informaciniame rašinyje “Su
laukė grįžimo Lietuvon” “TŽ” 1990 
m. 30 nr. buvo rašyta apie 75 metus 
amžiaus sulaukusio dr. Juozo Gir
niaus sukakties minėjimus išeivi
joje ir Lietuvoje. Čia pateikiame 
pranešimą, kurį telefonu perdavė 
radijui PETRAS KIMBRYS, daly
vavęs vilniškiame renginyje. Ja
me suglaustai iškeliamos pagrin
dinės sukaktuvininko filosofijos 
mintys, kaip jas suprato dabarti
nės Lietuvos filosofai bei jos dar
buotojai. RED.

Kun. Vaclovas Aliulis, iš
radingai vedęs visą konferen
ciją, prisiminė, kokį susidomė
jimą dar prieškaryje kėlė filo
sofo figūra ir kaip pasigesta jo 
buvo alkanaisiais pokario me
tais. Sykiu buvo ir pasidžiaug
ta, kad buvo išsaugota tokia 
svarbi tautai intelektualinė 
pajėga.

Pagrindinį pranešimą “Juo
zas Girnius ir egzistencinė 
filosofija” skaitė dr. Arvydas 
Šliogeris. Jis pabrėžė, kad fi
losofo kūrybą pažadino itin 
savitas, tik egzistencializmui 
ar teisingiau — egzistencinei 
nuostatai būdingas rūpestis 
žmogumi. Didžioji Girniaus 
antinomija — žmogus su Die
vu, žmogus be Dievo, — o tik
roji jo filosofavimo vieta yra 
didysis TARP, skustuvo ašme
nys, skiriantys du kraštutinius 
polius — deistinį ir ateistinį. 
Todėl ir visa Girniaus filoso
finė kūryba paženklinta neri
mo ir tragizmo. Matyt iš čia ir 
to filosofavimo dramatizmas ir 
autentiškumas, kurio kiek sto
koja kiti du didžiausi mūsų 
mąstytojai — Šalkauskis ir 
Maceina.

Girnius kitoks negu jie. Jis 
iš pradžių išvaikšto visus šun
kelius ir klystkelius kartu su 
tais, kurie skendi nevilty, tuš
tumoj, absurde, su tais, nuo 
kurių Dievas nusisuko, o gal 
jie patys nusisuko nuo Dievo. 
Ir tik po to atsargiai, su pagar

dintą The World Outlook of 
the Ancient Balts (originalus 
veikalas ir vertimas išleistas 
“Minties” leidyklos Vilniuje). 
Dr. Vyčinas rašo labai sklan
džiu, populiariu stiliumi, su
prantamu kiekvienam.

Deja, knygoje prieš Atgimi
mą reikėjo Kūčias ir Užgavė
nes rašyti mažosiomis k ir u, 
tai nereiškia, kad taip leisti
na ir “Varpui”. Ypač į akis 
krinta, kai “kūčios” rašoma 
keliolika kartų. Šiame puikia
me rašiny palikta ir kitokių 
klaidų: gerbūvio, bačkučių, 
rugiapiūtė, javų piūtė (t.b. j), 
gerybės.

Per tris su puse puslapių dr. 
Kazys Karvelis su nostalgija, 
humoru ir beveik poetiškai iš
sako, kodėl šiuo metu buvę 
Lietuvos ūkininkai nebenori 
žemės ir kada, kodėl jos vėl 
norės.

Sunku skaityti didelį, 17 
puslapių A. Kučio straipsnį 
Parlamentinis kelias į nepri
klausomybę. Jis pridėliotas 
spėliojimų, kada kas įvyks, jei
gu įvyks, keliose vietose rašo
ma “š. m.”, bet turima galvoj 
1989-ji metai, kitur bene pa
kartotinai sakoma “kai šis ra
šinys rašomas”, bet nepažymė
ta, kada jis rašomas, tad skai
tytoją dar labiau glumina.

Bet didžiausias nesusipra
timas — tai red. A. Kučio ne
pilnų 5 puslapių vedamasis, 
pavadintas Ilgai lauktoji die
na atėjo. Deja, trys su puse 
puslapių prirašyta “lauktajai 
dienai” neatėjus, o tik 1 pusi, 
su truputėliu — Kovo 11-sios 
sulaukus. Kas be ko, “laukto
sios” belaukiant dar įgelta 
Lietuvių Bendruomenei, kam 
ši telkia lėšas . . . Reikia tik 
stebėtis, kad “Varpo” redak
torius, teisininkas ir įgudęs 
žurnalistas, pirmajame met
raščio lanke paskutinei minu
tei pasilikęs tris lapus popie
riaus, Kovo 11-sios sulaukęs, 
anksčiau lipdyti pradėto raši
nio neišmetė ir neparašė išti
sai naujo 5 puslapių patriotiš
ko, taikaus, pakilaus veda
mojo.

Pagal seną tradiciją, redak
torius pats pridėlioja trumpu
čių ne tik knygų, bet ir žurna
lų apžvalgėlių, tartum suteik
damas aprobavimą, “palaimi
nimą”. Didesnėse apžvalgose, 

ba ir pakantumu jis priartėja 
prie tos neregimos ribos, kur, 
paties filosofo žodžiais tariant, 
baigiasi laiko horizontas ir at
siveria amžinybės perspekty
va. Tada Girnius sako: laiko 
horizontas turi būti pralaužtas.

Arvydo Šliogerio nuomone, 
Girniaus filosofija svarbi ir 
autentiška jau vien tuo, kad 
mumyse pažadina lemtingiau- 
sius dabarties klausimus, sy
kiu gaivina ir tą versmę, iš ku
rios išauga ir pati filosofija 
— egzistencinį rūpestį.

Arūnas Sverdiolas peržvel
gė filosofo biografiją, norė
damas parodyti, kur filosofinė 
problematika užgimsta iš bio
grafijos faktų, ypač paryškin
damas tą dramatišką kultūri
nę situaciją, kurioje po 1940- 
tųjų metų atsidūrė Lietuvos 
kultūros kūrėjai. Girnius pri
klauso tai vienintelei kartai, 
kuri brendo unikaliomis sąly
gomis — nepriklausomoje Lie
tuvoje, savos kultūros univer
sume. Pasitraukęs į Vakarus, 
filosofas Vokietijoje mokyto
javo gimnazijoje, pradėjo ra
šyti “Žmogų be Dievo” ir kartu 
rengė studiją apie technologi
ją. Tada (prieš karą) lietuviš
kos kultūros universumas lai
kėsi savaime, dabar čia, Vokie
tijoje, buvo palaikomas sąmo
ningomis pastangomis, nena
tūralioje aplinkoje. Girniaus 
kartai pakako stiprybės tiems 
dalykams palaikyti. 1949 atvy
kęs į JAV-bes, po poros metų 
jis gavo daktaro laipsnį Mont- 
realyje. Tai galėjo atverti jam 
kelią į Amerikos universite
tus, vadinamuosius “tarptau
tinius vandenis”. Tačiau filo
sofas atsisako to ir apsispren
džia už lietuviškosios terpės 
ugdymo veiklą, kuriai nuo šiol 
bus aukojamos visos jo jėgos.

Laima Jakovonytė-Gavrilen- 
kienė dalinosi įspūdžiais, pa
tirtais skaitant “Žmogų be Die
vo” kadaise studijų laikais 
Maskvoje. Kalbėtojai buvo itin 
svarbu, kad šioje knygoje tie
sos meilė neatskiriama nuo 
meilės žmogui. Meilė žmogui 
ir pagarba jam ypač aktuali 
dabar, kai ginčai ir priešišku
mas idėjoms neretai perkelia
mas į tų idėjų nešiotojus.

Dalia Marija Stončienė 
trumpai aptarė “Žmogaus be 
Dievo” skyriuje “Laisvė be 
kaltės” liečiamą problemati
ką, o Rasa Maziliauskaitė ap
žvelgė tautiškumą Girniaus 
kūryboje. Anot jos, Girniaus 
veikaluose tautiškumo apmąs
tymai nelieka vien pasyvi re
fleksija. Tautinių aspiracijų 
jis nepriešpastato šiuolaiki
nės integracijos interesams. 
Integracija, jo nuomone, tai 
tik naujas tautiškumo būvis. 
Anot Girniaus, pasaulinėn 
kultūron galima įžengti, tik
tai peržengus aukštą tautinės 
kultūros slenkstį.

Kaip savotiškas “Žmogaus 
be Dievo” knygos tęsinys nu
skambėjo Vytauto Ališausko 
svarstymai apie Heideggerio 
filosofijos įtaką teologinei 
minčiai. Tuo tarpu Tomas So
deika, sustodamas prie “Žmo-

tarkim recenzijose, polemi
zuoja. Antai, Bronio Railos 
“Kryžkeles” aptardamas, pa
tį didžiausią satyrinį humo
ristą, dabar jau a.a. Antaną 
Gustaitį, redaktorius apšau
kia ciniku, “ darančiu juokus 
iš vertybių” ...

Tarp smulkmės yra nekrolo
gų, sukakčių minėjimų, Moks
lo ir kūrybos simpoziumo re- 
portažėlis. Kad skaitytojas at
sigautų tarp didelių straips
nių, jie perskirti eilėraščiais. 
Įdėta arti pusantro tuzino nuo
traukų, daugiausia žmonių 
grupių bei portretinių, įskai
tant labai gerą, ryškų Vytauto 
Landsbergio portretą pirma
me viršelyje.

Korektūros klaidų nedaug, 
ir prie jų esam pripratę. Tik 
nemalonu skaityti vis pasi
kartojančias kalbos klaidas: 
piautą, piovimo, kompetetin- 
gos, popierio, kompetetin- 
giausi, ką tai, salionėlio, ko
kia tai, kuri tai, salione, su kuo 
tai, sukaktį atžymėti 123 psl., 
bet jau taisyklingai sukaktis 
pažymėta 125 psl., išpildyto, 
išpildė, išpildoma (visur apie 
programos atlikimą), davi
nius, atsiekimus.

“Varpas” kainuoja 5 dol. 
Gaunamas pas admin. Eleną 
Rūkienę (3346 West 65th Place, 
Chicago, IL 60629, USA). 

gaus be Dievo”, kaip svarbiau
sio Girniaus veikalo, suformu
lavo du klausimus. Pirma, kam 
ji adresuota, ir antra, koks yra 
jos pobūdis, kas tai per knyga. 
Knygos adresas, kalbėtojo 
nuomone, yra aiškiai ne žmo
gus be Dievo, o žmogus su Die
vu. Patį veikalą Tomas Sodei
ka apibūdino kaip lietuvių 
filosofijos literatūros posū
kį, kaip tam tikrą tašką, kaip 
savotišką ašį, apie kurią lie
tuvių filosofinė literatūra mė
gino pasisukti į modernųjį fi
losofavimą, atsisakydama tra
dicinio požiūrio. Ši knyga ir 
yra tokio posūkio pavyzdys.

Toliau skleisdamas šias dvi 
tezes, kalbėtojas palietė dau
gelį aspektų, įdomių ne vien 
skaitytojui, tyrinėjančiam 
Juozo Girniaus filosofinę kū
rybą.

Filosofo brolis kun. Kazi
mieras Girnius, Salako klebo
nas, dalinosi vaikystės ir jau
nystės atsiminimais, priarti
nusiais nelengvą didelės šei
mos buitį ir atkaklų busimojo 
filosofo kelią į mokslus. Jis 
taip pat priminė, jog iš dau
giašakės filosofo veiklos kal
bėtojai nepaminėjo daug triū
so pareikalavusių pareigų lie
tuviškosios enciklopedijos re
dakcijoje. Kaip apgailestavi
mas skambėjo žodžiai ir apie 
kitus darbus, kurių Juozas 
Girnius tremtyje ėmėsi ne tik 
visuomeninės pareigos, bet ne
retai ir materialinių reikmių 
verčiamas.

Prasmingai užbaigė pasisa
kymus čikagietės profesorės 
Dalios Katiliūtės žodžiai. Pa
grindinė mintis ar net jaus
mas, kurie smelkiasi iš filosofo 
kūrybos ir veiklos, yra ieškoji
mas: ieškojimas Dievo, ieškoji
mas būties prasmės. Jos nuo
mone, tokio ieškojimo aistras 
skatino išeivių situacija, gre
sianti ne tik tautybės bet ir 
krikščionybės netekimu. Ir 
aišku, kad šiandien filosofas
nėra abejingas, stebi ir džiau
giasi tuo, kas vyksta Lietuvoje 
dabar — tautos atgimimu.

Be filosofų pranešimų, tą 
vakarą skambėjo Lietuvos kon
servatorijos kamerinio choro 
(vadovas Česlovas Radžiūnas, 
dirigentas Tadas Šumskas) gie
dami lietuvių ir Vakarų kom
pozitorių religinės muzikos 
kūriniai.

Girnius, Maceina, Šalkaus
kis — vardai dar neseniai tar
si užkeikimai pašnabždomis 
tariami mūsų lūpomis, pama
žu pareina į viešąjį tėvynės 
gyvenimą, ne tik priversdami 
pajusti, ko esame netekę, bet 
ir gaivindami mūsų mintį, ska
tindami mūsų veiklą, žadinda
mi mūsų valią. Maceinai ir Šal
kauskiui jau nebeteks išgirsti 
mūsų dėkingumo žodžių, tad 
tariame šiandien visų trijų 
adresu Jums, daktare Juozai 
Girniau. Ačiū Jums už Jūsų pa
mokas. Mes stengsimės būti 
geri mokiniai, o gal, duok Die
ve, net užsimezgusio dialogo 
partneriai, kaip tikisi profe
sorius Arvydas Šliogeris. Tikė
simės ir lauksime to ir mes.

ANGELĖ KRUČAITĖ-DANAITIENĖ, 
gimusi Ontario Sudburyje, dabar 
gyvenanti Toronte, baigusi Toron
to universitete prekybos mokslus 
bakalaurės laipsniu (B.Comm.). 
1989-90 mokslo metais Toronto uni
versitete įsigijo ir pedagogikos 
mokslo bakalaurės laipsnį (B.Ed.) 
Toronto-Etobicoke švietimo taryba 
(Board of Education) Angelę Kru- 
čaitę-Danaitienę paskyrė prekybos 
mokytoja

Atsiųsta paminėti

Alain Stanke, LITUANIE. L’IN
DEPENDANCE EN PLEURS OU 
EN FLEURS. Editions Stanke. 
Montreal, 1990, 144 psl. Įdomiai, 
prancūzų kalba parašytas leidi
nys, gausiai iliustruotas dviem 
žemėlapiais ir nuotraukomis iš 
dabartinio Lietuvos gyvenimo.

Milda Bakšytė-Richardson 
Arlingtone prie Bostono balan
džio 17 d. skaitė paskaitą ameri
kiečiams apie pakelės kryžius Lie
tuvoje “Lithuanian Wayside 
Shrines —' Tradition and Meta
morphosis”.

A. a. Alfonsas Krivickas, 
dailininkas ir pedagogas, mirė 
birželio 22 d. V. Vokietijos Gei- 
senheime, pernai atšventęs am
žiaus septyniasdešimtmetį. Ve
lionis buvo kaunietis, 1943 m. 
baigęs Kauno taikomosios ir de
koratyvinės dailės institutą, 1944 
m. vasarą su daugeliu kitų lietu
vių pasitraukęs Vokietijon. 1949- 
50 m. vadovavo piešimo klasei ir 
grafikos studijai V. K. Jonyno 
Freiburge įsteigtoje Meno ir ama
tų mokykloje. 1953-84 m. dėstė 
Lietuvos istoriją, piešimą ir me
no istoriją Vasario 16 gimnazijo
je Hiutenfelde. Jis taipgi dalyvau
davo Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėse, paruošdamas dailės dar
bų ir knygų parodėles. Velionis 
priklausė Badeno-Wuertembergo 
dailininkų sąjungai, rengdavo 
grafikos ir tapybos kūrinių paro
das, pagrindinį dėmesį skirdamas 
Lietuvai. Ten įvyko net šešios jo 
parodos: 1970, 1973, 1978, 1987 ir 
1989 metais — Vilniuje, Lietuvos 
dailės muziejuje, 1987 m. — Klai
pėdos paveikslų galerijoje. Palai
dotas birželio 27 d. Hiutenfeldo 
kapinėse.

Naujoji Lietuvių dailės mu
ziejaus galerija oficialiai buvo 
atidaryta gegužės 5 d. Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre. Pats 
Lietuvių dailės muziejus yra 
įsteigtas 1985 m. rudenį, sujun
gus tris Čikagoje atskirai veiku
sias institucijas — Lietuvių dai
liojo meno institutą, M. K. Čiur
lionio galeriją ir Lietuvių tauto
dailės instituto Čikagos skyrių. 
Tada trūko tik bendrai Lietuvių 
dailės muziejaus veiklai tinkamos 
patalpos, kurią dabar parūpino 
Lemonte prie Čikagos įsteigtas 
Pasaulio lietuvių centras. Muzie
jaus galerijos atidarymui buvo 
skirta dail. Vytauto Igno alieji
nės tapybos ir mišrios technikos 
pastarajame dvidešimtmetyje su
kurtų darbų paroda. Apie juos ir 
apie dail. V. Igno kūrybinius ry
šius su Lietuva kalbėjo parodą 
atidarantis poetas dr. Henrikas 
Nagys, primindamas, kad Lietuva 
jam tebėra svarbiausias ir nepa
mainomas kūrybos šaltinis su savo 
kryžiais, Rūpintojėliais ir kan
čią atnešusiomis sibirinio speigi- 
račio naktimis. Tris kitas savo 
fonduose esančių kūrinių parodas 
surengė Lietuvių dailės muziejus, 
M. K. Čiurlionio galerija ir Lie
tuvių tautodailės instituto Čika
gos skyrius. Gegužės 6, sekmadie
nį, Lietuvių dailės muziejus pa
rodas papildė dr. Henriko Nagio 
ir jo sesers Liūnės Sutemos poe
zijos popiete. Dr. H. Nagys skai
tė eilėraščius iš savo naujausio 
poezijos ciklo “Vilniaus pavasa
ris” ir iš ankstesnių rinkinių, 
Liūne Sutema — iš rinkinio “Ven
deta” ir naujo ciklo “Graffiti”.

Tradiciniu metiniu renginiu 
JAV lietuviams tapo Nelės ir Ar
vydo Paltinų estradinės muzikos 
koncertai. Jiems jiedu panaudoja 
Velykų atostogas Vasario 16 gim
nazijoje, kur Arvydas yra muzikos 
mokytojas, choro ir orkestrėlio 
vadovas. Šiemet jiedu iš V. Vokie
tijos į JAV atvyko jau aštuntą kar
tą, nors dabar JAV ir Kanadoje 
yra didelis įvairių grupių ir so
listų antplūdis iš atgimstančios 
Lietuvos. Nelei ir Arvydui Palti- 
nams, į Vakarus atvykusiems 1982 
m., teko būti pirmaisiais estra
dinių dainų atlikėjais. Juos Či
kagon 1983 m. koncertams pakvie
tė “Margučio” vadovas Petras Pet
rulis. Tais metais jis surengė net 
du Nelės ir Arvydo Paltinų koncer
tus Čikagoje. Šiemetinis koncer
tas balandžio 29 d. Jaunimo cent
re buvo jau devintasis Nelės ir 
Arvydo Paltinų pasirodymas Čika
goje. Vėl skambėjo sol. Nelės Pal- 
tinienės atliekamos lietuvių ir ki
tataučių kompozitorių estradinės 
dainos su muz. Arvydo Paltino 
tvarkomos įrašo juostos palyda. 
Mirus kompozitoriui Benjaminui 
Gorbulskiui, dabar sumažėjo to
kių dainų pasiūla Lietuvoje. Dėl 
jaunimo posūkio į vakarietišką 
muziką, mažesnė yra ir estradi
nių dainų paklausa. Nelės ir Ar
vydo naujajame repertuare pa
grindinis svoris dabar jau tenka 
kitataučių kompozitorių kūri
niams, dainuojamiems lietuvių 
kalba. Šiemetinius savo negau
sius koncertus JAV lietuviams 
Nelė ir Arvydas Paltinai pradėjo 
balandžio 20 d. Detroite, Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos kul
tūros centre.

Kauno politechnikos instituto 
automatikos fakulteto studentams 
paskaitų ciklą biologinių procesų 
modeliavimo ir valdymo klausi
mais pradėjo skaityti JAV Yale 
universiteto prof. dr. Rimvydas 
Vaišnys, ilgesnį laiką dirbsiantis 
šioje aukštojoje Lietuvos mokyk
loje.

Lietuva šiemet ruošiasi minėti 
tris sukaktis: Žalgirio mūšio 580 
metų, Vytauto Didžiojo mirties 
560 metų ir jam paminklą sukūru
sio skulptoriaus Vinco Grybo šim
tąsias gimimo metines. Vilniaus 
kultūros taryba šiems įvykiams 
įamžinti paskelbė knygženklių 
konkursą. Dalyviai knygženklin 
turi įjungti įrašą “EX LIBRIS, 
ŽALGIRIUI —580” ir pasirinkto 
asmens pavardę. Konkursas bai
giasi liepos 25 d. Meniškiausių 
knygženklių autoriai bus premi
juoti.

Kompozitorius Julius Sinius 
(Sinevičius) savo darbo gilius pėd
sakus yra palikęs Vilniaus krašte. 
Jis gimė 1911 m. sausio 22 d. Vaiš- 
kūnuose, dabartiniame Švenčio
nių rajone, 1937 m. baigė Vilniaus 
konservatorijos kompozicijos, 
vargonų ir chorvedybos klases, 
vadovavo Vilniaus “Varpo” cho
rui, Vytauto Didžiojo gimnazijos 
dūdų orkestrui. Plati J. Siniaus 
veikla buvo prisiminta paminkli
nės lentos atidengimu prie jo gim
tojo namo Vaiškūnuose. Iškilmėje 
dalyvavo J. Siniaus žmona, vai
kai, artimi bičiuliai ir vietiniai 
gyventojai. Jo kūrybinį palikimą 
sudaro 43 dainos ir 86 giesmės. 
Labiausiai paplitusios yra J. Si
niaus dainos “Mano kaime” (žo
džiai A. Miškinio), “Mano gimti
nė” (Maironio), “Broliai lietu
viai” (M. Šikšnio). Vilniečiai 
1976 m. Niujorke yra išleidę jo 
“Dainas ir giesmes broliam lie
tuviam”. Pokaryje J. Sinius buvo 
ištremtas Sibiran, iš kurio, ne
tekęs sveikatos, grįžo tik 1957 m. 
Mirė Vilniuje 1959 m. spalio 22 d.

Kuršėnų miesto savivaldybė 
nutarė kiekvieną pavasarį sureng
ti švietėjo ir literato, lietuviškų 
kalendorių pradininko Lauryno 
Ivinskio šventę. Jis yra miręs 1881 
m. liepos 29 d. Milvydų dvare prie 
Kuršėnų. Pirmoji šventė buvo su
rengta gegužės 26 d. Pavenčių cuk
raus gamykla įsteigė metinę L. 
Ivinskio premiją už geriausią šven
tės metų kalendorių. Pirmuoju šie
metinės premijos laureatu buvo 
paskelbtas “Valstiečių laikraščio” 
skyriaus vedėjas Antanas Naujo
kaitis, paruošęs “Mokslo” leidyk
los išleistą kalendorių “Kaimo 
metai”. Premiją jam įteikė cuk
raus gamyklos direktorius J. Ig- 

(notas, vadovavęs vertintojų ko
misijai. Šventės dalyviai aplan
kė Kuršėnų savivaldybės surengtą 
kalendorių parodą, kuriai buvo 
sutelkta daug įvairių metų kalen
dorių. Jų ilgas sąrašas pradeda
mas pirmaisiais L. Ivinskio ka
lendoriais ir baigiamas šiemeti
niais.

Prieškarinė Suomijos-Lietuvos 
draugija, veikusi 1930-45 m. ir tu
rėjusi 105 narius, atkurta Helsin
kyje. Atkuriamasis susirinkimas 
įvyko Suomių literatūros drau
gijos patalpose. Ši institucija, 
kurios sekretoriumi ilgą laiką bu
vo A. R. Niemis, 1916-18 m. išlei
do penkias lietuviškas knygas, 
ruošėsi leisti A. R. Niemio ir A. 
Sabaliausko surinktas lietuvių 
liaudies dainas. Pokaryje su Suo
mių literatūros draugijos ženklu 
buvo išleisti keli moksliniai vei
kalai, susiję su Lietuva. Atkuria
moji draugija pasivadino Suomi
jos-Lietuvos bičiulių K. Done
laičio draugija, pirmininke išsi
rinko vertėją filologijos magist
rę UlląLiisą Heino. Truputį anks
čiau Vilniuje buvo atkurta panaši 
Lietuvos-Suomijos draugija, o jos 
tarybos pirmininku išrinktas Sta
sys Skruodenis. K. Donelaičio 
draugija Suomijoje, bendradar
biaudama su Lietuvos-Suomijos 
draugija bei kitomis institucijo
mis, rinks ir Suomijoje platins 
informaciją apie Lietuvą, lietu
vius, jų kalbą ir kultūrą. Ji taip
gi rūpinsis paskaitomis, kitais 
masiniais renginiais, leidybiniu 
darbu, lietuvių kalbos kursais, 
lietuvių literatūros vertimu į suo
mių kalbą, tarpininkaus keičian
tis tyrinėtojais, rašytojais, me
nininkais bei studentais tarp Suo
mijos ir Lietuvos. Vilniuje vei
kianti Lietuvos-Suomijos draugija 
taip pat apims plačias veiklos sri
tis, pradedamas kultūriniu bei 
ekonominiu bendradarbiavimu ir 
baigiamas abipusiais ekologijos 
bei religijos reikalais. Draugijos 
pastangų dėka šiemet ir Lietuvoje 
bus paminėta Helsinkio universi
teto 350 metų sukaktis. V. Kst.

V
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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 UZ:
90-179 d. term, ind......... 10 %

180-185 d. term, ind......... 101/a%
1 metų term, indėlius..... 101/2%
2 metų term, indėlius..... 10'/4%
3 metų term, indėlius..... 10'/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 121/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 12 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 12 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 111/2% 
RRSP, RRIFirOHOSP   91/2% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.121/2% 
RRSP ir RIF-2 m. term. ind.12 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.12 % 
Taupomąją sąskaitą ........... 81/2%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekiųsąsk.iki 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 133/4%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 131/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  14 %
2 metų .................  14 %
3 metų .................  14 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 13 %

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičlus 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 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
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 (KOMPIUTERĮ)

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

professionals inc. Realtor

Ml Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

an independent member broker

232-9000 
res: 231-2839

Greitas ir tikslus ■ < )1 pa tarną vimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231-5641, namų 766-5857

ZHIotota® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
/lilbTdlC Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

B- \f ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom” sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

Šiaulių žolės riedulio mergaičių komanda “Tauras”, 1989 m. Vašingtone laimėjusi J. F. Kennedžiui atminti tarp- 
tautinį turnyrą. Sėdi pirmas iš dešinės komandos vyr. treneris Rimas Čaikauskas. Jis taip pat yra Lietuvos žo ės 
riedulio federacijos treneris

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario. M6S 4R5. 
telefonas (416) 766-5367

“Optimizmas krepšinio 
problemų rate”

Tokia antrašte “Izvestija” 1990 m. 
gegužės 29 d. laidoje paskelbė savo 
korespondento A. Petrovo pasikal
bėjimą su Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktinės pagrindiniu treneriu 
Vladu Garastu. 1990 m. gegužės 31 
d. Vilniaus “Sporte” Karolis Barto
nis rašo, komentuodamas šį pokalbį 
ir klausia: “Kodėl V. Garastas klai
dina Lietuvos krepšinio mėgėjus ...? 
Labiausiai dominantis klausimas 
ir atsakymas čia cituojamas. Taip 
pat yra perspausdinami K. Bartonio 
pasisakymai.

A. Petrovas. “Dabar klausimas, 
kuris domina visus krepšinio ger
bėjus: ar Respublikos krepšinio 
auklėtiniai — A, Sabonis, Š. Mar
čiulionis, R. Kurtinaitis, V. Chomi
čius — dėl Lietuvos sporto vadovų 
pozicijos — atriekta rinktinės riekė?”

V. Garastas. “Aš neskubėčiau da
ryti tokios išvados. Teko kalbėtis 
su šiais krepšininkais. Ir jie man 
pareiškė, kad Lietuvos sporto vado
vybė rekomendavo jiems neatsto
vauti TSRS rinktinei. Bet jeigu va
dovybė pakeis savo nusistatymą ir 
nedarys kliūčių, krepšininkai su 
malonumu žais pasaulio čempiona
te. Noriu pasakyti, kad TSRS krep
šinio federacija, sprendžiant šį 
klausimą, nesėdi rankas sudėjusi, 
ji kovoja už sportininkus. Neseniai 
federacijos prezidentas, TSRS nu
sipelnęs treneris A. Gomelskis kal
bėjosi su Lietuvos ministerių tary
bos pirmininke K. Prunskiene ir, 
atrodo, sugebėjo ją įtikinti, kad Lie
tuvos sporto vadovybei būtina pa
keisti savo poziciją dėl krepšinin
kų. Žodžiu, galimybė, kad pasaulio 
čempionate dalyvaus A. Sabonis, 
R. Kurtinaitis ir Š. Marčiulionis, 
o būtent šie žaidėjai pirmiausia 
mus ir domina, dar neprarasta ...”

K. Bartonis. “Nesiginčiju — gal 
V. Garastas ir kalbėjo su mūsų žy
miaisiais krepšininkais. Iš pokal
bio neaišku tik kada — prieš kovo 
11 d. ar vėliau? . .. Kodėl tai akcen
tuoju? Mat visi jų pasisakymai po 
Lietuvos respublikos atkūrimo prie
šingi TSRS rinktinės vyr. trenerio 
teiginiams .. .

Pacituosiu A. Pakulos straipsnį 
“Mes savo nuomonę pasakėme”. 
“Respublikoje” (104 nr.), V. Chomi
čius žurnalistui pasakė: “Su Šarū
nu Marčiulioniu ir Rimu Kurtinai
čiu tarėmės dėl Lietuvos komandų 
dalyvavimo Seattle, parašėme raš
tu ... O dėl žaidimo TSRS rinktinė
je jokių dviprasmybių negali būti — 
nei aš, nei Arvydas, nei kiti mūsiš
kiai joje nežaisime. Apie tai mes 
aiškiai pasakėme ir Garastui, ir Go- 
melskiui. Garastas suprato iš kar
to, Gomelskis dar bandė įkalbinėti, 
skambino kelis kartus, bet dabar 
jau kuris laikas paliko mus ramy
bėje”. Tą patį A. Sabonis patvirtino 
interviu žurnalui “Gigantes del br s- 
ket”: “Esame lietuviai ir TSRS ko- 
madoje nežaisime”. (Tai buvo riebi 
antraštė žurnalo pirmame pusla
pyje).

I. Marčiulionienė, atvykusi Lietu
von, žurnalistei pasakė (pokalbį 
spausdino “Sportas" 59 nr.): “Šarū
nas nė negalvoja atstovauti SSSR 
rinktinei nei pasaulio čempionate 
Argentinoje, nei kur kitur”.

Yra A. Sabonio ir V. Chomičiaus 
pareiškimas, perduotas telefaksu 
ir adresuotas Lietuvos aukščiausio
sios tarybos pirmininkui V. Lands
bergiui ir LTOK prezidentui A. Po
viliūnui. Ten tokie pat tvirtinimai: 
“Esame pasiruošę atstovauti mūsų

Respublikai atsakingose tarptau
tinėse varžybose”.

Nemanome, kad po tokių pareiš
kimų šie krepšininkai keistų savo 
nuomonę. Tad “Izvestijoje” pasaky
tos V. Garasto mintys — grynas išsi
galvojimas. Gaila, kad V. Garastas 
labai pasikliauja ir A. Gomelskiu — 
mat turime žinių, kad su gerbiama 
K. Prunskiene jis nesikalbėjo. Be 
to, ministerės pirmininkės pozici
ja aiški: čia ne vyriausybės, o pačių 
sportininkų reikalas. Ir, žinoma, 
trenerių.

O Lietuvos sporto vadovai niekam 
iš sportininkų nedraudė atstovauti 
TSRS rinktinėms. Tai pačių sporti
ninkų sąžinės reikalas. Krepšininkai 
pasakė “NE”.

“Vyčio” žinios
Toronto lietuvių sporto klubo 

“Vytis” krepšinio stovykla šiais me
tais vyks rugpjūčio 19-25 d.d., Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje. New 
Wasaga Beach. Joje kviečiami da
lyvauti lietuviai jaunuoliai, žai
džiantys ir pradedantieji, kur pa
tyrusių vadovų priežiūroje galės 
pasimokyti ir pasitobulinti krep- 
šinyje.

Ši krepšinio mokykla įsteigta Ma
merto Duliūno 1968 m. ir jau 22 me
tai veikia kaip viena iš pavyzdin
giausių Ontario provincijoje. Joje 
yra mokęsi ir kanadiečiai, o Onta
rio krepšinio organizacijų vadovai 
ją yra gerai įvertinę.

M. Duliūnas, mokyklos steigėjas, 
yra buvęs geras krepšininkas, vė
liau treneris. Jis dar ir dabar akty
viai dalyvauja “Vyčio” jaunųjų krep
šininkų auklėjime. Jaunystėje M. D. 
yra atstovavęs lietuvių krepšinio 
rinktinėms 1945-1947 m. Vokietijo
je ir Prancūzijoje, yra buvęs vienas 
iš pagrindinių to meto garsiojo “Ša
rūno” Kemptene, Vokietijoje, ko
mandos žaidėjų.

Stovyklos administraciją tvarko 
Arvydas Blauzdžiūnas ir Edis Stra
vinskas. Vyriausias stovyklos inst
ruktorius — V. Juzėnas. Jis yra bu
vęs Guelpho universiteto Gryphons 
komandos žaidėjas, laimėjusios Ka
nados čempionatą. Jo treniruoja
mos aukštųjų mokyklų komandos 
yra pasiekę daugelį laimėjimų čem
pionatuose. Be to, jis yra išrinktas 
“Womens Ontario College Coach of 
the Year”. Vyr. instruktoriaus pa
dėjėjais yra pakviesti: Jonas Kar
pis, Kanados olimpinės rinktinės 
žaidėjas, Linas Ažubalis, Guelph 
universiteto Varsity krepšinio žai
dėjas, S. Rigato, Rayersono Rams 
žaidėjas ir M. Yuzefowich, treneris 
Applewood Axeman Junior Girls ir 
“Olimpia” basketball camp.

Stovyklos viršininkas, visiems 
gerai pažįstamas — Andrius Klimas, 
ilgametis “Vyčio” A klasės žaidė
jas, patyręs treneris ir mėgstąs dirb
ti su vaikais.

Šiais metais stovykloje bus pra
vesta nauja krepšinio programa, 
ryto ir popiečio sesijomis. Taip pat 
bus pravestos pratybos lengvojoje 
atletikoje ir vandens sporte. Kiek
vieną dieną bus rodomi filmai iš 
sportinio gyvenimo.

Dėl smulkesnės informacijos 
kreiptis į “Vyčio” klubo pirm. R. 
Sondą tel. (416)-769-0671, E. Stra
vinską tel. (416)-767-9306, A. Klimą 
tel. (416)-245-7210 ar A. Blauzdžiū- 
ną tel. (416)-588-3605. Skambinti po 
6 v.v.

Atgaivinama “Vyčio” futbolo sek
cija. Jai vadovauti sutiko Tomas 
Akelaitis. Taip pat ruošiamasi su
aktyvinti tinklinio, plaukimo ir leng
vosios atletikos sporto šakas. Kvie
čiami veteranai, nes jie turi daug 
patirties, prisidėti prie šio darbo.

ALGIS NAUSĖDAS, žolės rieduli- 
ninkių komandos “Tauras” viešna
gės Toronte priėmimo komiteto pir
mininkas Nuotr. Sig. Krasausko

Šiaulių “Tauras” 
žais Toronte

Šiaulių “Tauro” mergaičių žolės 
riedulio (Field Hockey) komanda 
atvyksta į Torontą ir dalyvaus pa
saulinio masto GOA “Auksinės Tau
rės” turnyre greta Europos, Azijos, 
JAV-bių ir Kanados sportininkių. 
Turnyras vyks 1990 m. rugpjūčio 18 
ir 19 d.d. nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. “Sun- 
nybrook Park Hockey” laukuose į 
šiaurę nuo Eglinton Ave. East, Les
lie Str. (skersai gatvės nuo “Inn on 
the Park” viešbučio).

Po šio turnyro (savaitės eigoje, 
data dar nenustatyta), numatomos 
draugiškos rungtynės tarp “Tauro” 
ir Toronto miesto žolės riedulinin- 
kių rinktinės. Šios rungtynės įvyks 
1151 King Str. West. Toronto lietu
viai yra kviečiami atvykti į šį turny
rą ir susipažinti su iškiliomis, tarp
tautinį lygį pasiekusiomis sporti
ninkėmis iš Lietuvos. Įėjimas į vi
sas rungtynes nemokamas.

“Tauro” komanda atvyksta 25 as
menų sudėtyje: žaidėjos, treneriai, 
vadovai. Specialiai sudarytas komi
tetas iš Toronto sporto darbuotojų, 
pirmininkaujant Algiui Nausėdai, 
rūpinasi svečių priėmimu, nakvy
nėmis. Komanda atvyksta 1990 m. 
rugpjūčio 17 d. vėlai vakare. Toron
te žais ir viešės vieną savaitę. Rug
pjūčio 24 d. per Montrealį grįš namo.

Svečių priėmimui komitetas pra
šo tautiečius, ypatingai buvusius 
šiauliečius, po vieną ar dvi mergai
tes priimti į savo namus. Ruošiama
si sudaryti kultūrines bei turistines 
programas. Kas sutiktų suteikti nak
vynes, o ir visais informaciniais rei
kalais (rengėjai dar nėra sudarę 
rungtynių tvarkaraščio), prašom 
skambinti: Prisikėlimo parapijai 
tel. 533-0621, A. Nausėdui tel. 231- 
1423, A. Šileikai tel. 767-6520, R. Ku- 
liavui tel. 766-2996, R. Sondai tel. 
769-0671.

Komitetas sveikina taurietes ir 
tikisi, kad torontiečiai turės puikią 
progą susipažinti su šia, daugumai 
mažai pažįstama sporto šaka ir mū
sų šauniomis lietuvaitėmis.

Laimėjo pirmą vietą
Aleksandras Žaliauskas, 19 metų 

amžiaus, liepos 15 d. St. John mies
te, New Brunswick provincijoje, Ka
nados jaunių čempionate laimėjo 
I-mą vietą šuolyje į aukštį. Jis įvei
kė 2.24 m. (7’-4”). Tai geriausia jo 
pasekmė iki šiol. Jis dabar ruošiasi 
vykti į Bulgariją, kur vyks Pasauli
nės jaunių lengvosios atletikos žai
dynės.

GALITE PRISISKINTI PATYS

Whittamores ūkyje
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., 

šeštadienį ir sekmadienį 6 v.r.-2 v.p.p.
Whittamores ūkis yra prie Steeles Avenue, 4 mylios į rytus nuo 
Markham Road, (Highway 48). Dėl informacijos skambinkite

tel. 294-3275.

Skautų veikla
• Studijų dienos. Šiais metais 

skautų akademikų studijų die
nos įvyks rugpjūčio 16-19 d.d. gra
žioje gamtoje netoli Čikagos. At
sižvelgiant į šių metų įvykius Lie
tuvoje, stovykla yra pavadinta 
“Kovo 11-toji”. Yra pakviesta įvai
rūs paskaitininkai pagilinti ži
nias apie kovo vienuoliktosios 
dienos įvykius. Taip pat bus svars
toma Lietuvos ekonominė padė
tis, išeivijos lietuvių skautų ry
šiai su neseniai atsikūrusiais 
skautais Lietuvoje ir dažnai ky
lantis klausimas: “Ar grįšime at
gal į Lietuvą?”. Be to, bus meno 
paroda, vaizdajuosčių vakaronė, 
laužai, dainavimas, sportas ir t.t. 
Akademinio skautų sąjūdžio vadi- 
jos pakviestas studijų dienų ren
gimo komitetas sudarytas iš šių 
asmenų: pirm. - fil. L. Maskaliū- 
nas, vicepirm. - fil. J. Vaišnys, 
S. J., diskusijų koordinatorius - 
fil. Rimas Griškelis, studijų die
nų komendantas - fil. Vytenis Kir- 
velaitis, vakarinės programos ko
ordinatorė - fil. A. Vitaitė, kores
pondentė - t.n. T. Rudaitytė, re
gistracijos vedėjas - senj. Jonas 
Variakojis. D. B.

LIETUVIŲ 
_--T_J « ■■ A kredito PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 

10’/4% už 6 mėn.term.indėlius 

1O'/2% už 1 m. term, indėlius 

101/4% už 2 m. term, indėlius 

101/4% už 3 m. term, indėlius 

111/2% už 1 m. GIC mėn. palūk.
123/z% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
9’/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

12’/2% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
12 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
12 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

91/2% už namų planą - OHOSP 
(variable rate)

81/2% už taupymo sąskaitą
10 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

už asmenines 
paskolas nuo...133/4% 

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............  14 %
2 metų ............  14 %
3 metų ............  14 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... 13 % 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 7 7milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI 
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 53'7’-2&G&

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 416-836-1415. 
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA YORK APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 

Telefonai (Toronto linijos):
41 6-773-6480, 41 6-773-3779
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

RF/MRK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897 232-2322

DEŠIMTIES METU PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario



TF=IANSPAK
FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

NAUJI IR DĖVĖTI DRABUŽIAI, avalynė, buitiniai daiktai 
siunčiami neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams 
Lietuvoje per Pagalbos fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir 
Kanados lietuviai naujus arba dėvėtus drabužius gali 
atsiųsti TRANSPAK adresu per paštą arba per UPS. Mes 
šias siuntas persiųsim į Lietuvą. Pagalbos fondas išskirs
tys tuos siuntinius tam, kam skirta.

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai siunčiami neribotais 
kiekiais. MUITO NĖRA.

MĖSOS GAMINIAI: aukštos kokybės rūkytos dešros, skilandis, 
palendvica - $84. MUITO NĖRA.

PERVEDAMI PINIGAI naudingiausiu būdu jūsų giminėms. 
Tvarkomi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiute
rius, FAX, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą j savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p..

1-312-436-7772

Kvebeko kova su indėnais

Viešėc/omi Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International <3nc.
čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro

j, išdirbinių pasirinkimas.

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

Scarborough, Ontario M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 
220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE
SONY NATIONAL PANASONIC

SIUNČIAME "TV", "VCR’s, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
 džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ-
siūlome keliones

................ --
/ • VĮ/tA/VCC-* Torontas-Helsinkis-

' Talinas-Vilnius

Išskridimo data:
Rugpjūčio 8

R ^oron^as-Frankfurtas-Maskva-Vilnius
9PJUCIO 13 Grįžimas pagal važiuojančių pageidavimą

elionių kaina nuo........................................... $1284

Grįžimo data: 
Rugsėjo 9

Atliekamos paslaugos:
^Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui,

* pramoginės kelionės.
Išrašomi draudimai keliautojams ir 
atvykusioms svečiams.
Sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 
kiti dokumentai.
Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, 
pervežami vaistai ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams [Lietuvą 1991 m.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, 

FAX (416) 763-6279
100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ninkus. Už jų veiksmus yra 
atsakingas viešojo saugumo 
ministeris Sam Elkas. Liepos 
11 d., indėnams atsisakius nu
griauti blokados barikadą, 
ją bandė užimti šimtas poli
cininkų, ginkluotų automati
niais šautuvais ir ašarinėmis 
dujomis. Indėnai, taip pat 
ginkluoti šautuvais, pasiprie
šino.

Puolimo rezultatai
Puolimą pralaimėjo polici

ninkai, neužėmę ant kalvelės 
indėnų įsirengtos barikados. 
Kažkas užmiršo patikrinti, iš 
kurios pusės vėjas pučia. In
dėnams skirtų ašarinių dujų 
susilaukė patys policininkai. 
Bėgdami nuo dujų ir indėnų 
šūvių, jie netgi paliko kelis 
savo automobilius. Juos indė
nai apvertė buldozeriu ir pro
vincinės policijos ženklus tu
rinčiu karo grobiu sustiprino 
savo barikadą. Deja, komiškai 
pasibaigusiame puolime buvo 
susilaukta vienos aukos - bu
vo pašautas ir ligoninėje mirė 
policininkas Marcelis Lemay. 
Tačiau ir šiuo atveju neaišku, 
ar jį pakirto indėnų, ar gal
būt pačių policininkų pakly
dusios kulkos.

Šis incidentas išjudino in-, 
dėnus Kahnawako rezervate 
prie Chateauguay miestelio. 
Jie, remdami savo genties bro
lius Okos barikadoje, užblo
kavo į pietinę Montrealio da
lį vedantį Mercier tiltą. Svar
baus tilto artimiausiam susi
siekimui su Montrealiu neteko 
ten dirbantys apylinkių gyven
tojai. Indėnai pagrasino tiltą 
susprogdinti, jei blokadą būtų 
bandoma pašalinti ginklo jėga. 
Liūdniausia, kad panašias ke
lių, geležinkelių ir tiltų blo
kadas pradėjo ir kitose Kana
dos provincijose gyvenantys 
indėnai, solidarizuodamiesi su 
Okos barikados gynėjais.

Įtampą sustiprino net kelios 
Chateauguay gyventojų prie 
Mercier tilto surengtos de
monstracijos, kuriose buvo 
deginamos pakartos indėnų iš
kamšos. Prancūzės buvo užpuo
lusios ir Irene O’Brien-Neal, 
kuri savo marškinėliuose tu
rėjo nudažytą Kanados klevo 
lapo vėliavą. Policininkai jai 
patarė pasitraukti iš demonst
racijos ir ta vėliava neerzin
ti prancūzų kilmės kvebekie- 
čių.

Rezervatų blokada
Provincinė Kvebeko poli

cija užblokavo Kanesatako ir 
Kahnawako indėnų rezerva
tus, įvesdama griežtą kontro
lę ir netgi sustabdydama mais
to įvežimą. Pradžioje buvo su
laikytos net ir Raudonojo kry
žiaus maisto siuntos, kol jas 
grąžino viešas Kvebeko žmo
gaus teisių komisijos protes
tas. Esą tokia policijos tak
tika pažeidžia indėnų teises. 
Užblokuotų rezervatų indėnus 
remia beveik 200 indėnų vadų 
visoje Kanadoje.

Triukšmas dėl Okoje įvyku
sio Kvebeko provincinės po
licijos ginkluoto susikirtimo 
su indėnais pasiekė ir Jungti
nių Tautų organizaciją Niujor
ke. Patys indėnai ar jų rėmė-

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

jai paprašė atsiųsti JT kariuo
menės dalinius taikai užtik
rinti. Generalinio sekreto
riaus J. P. de Cuellaro įstai
ga pranešė, kad tokie prašymai 
priimami tik iš valstybių vy
riausybių, o Kvebeko provinci
ja ir jos indėnai nėra valsty
bės. Be to, tokie vietinio po
būdžio menki nesutarimai nė
ra verti Jungtinių Tautų sau
gumo tarybos dėmesio. Pasak 
Jungtinių Tautų pareigūnės 
Nadijos Younes, Kanados ir 
jos Kvebeko provincijos apkal
tinimas indėnų teisių pažei
dimu neturi rimto pagrindo.

Delsimo taktika
Kaltė dėl visos įtampos ten

ka ne tik Kanesatako ir Kahna
wako rezervatų indėnams, bet 
ir Kvebeko bei Kanados val
džios atstovams, pasirinku
siems delsimo taktiką. Indėnų 
reikalus tvarkantis Kvebeko 
ministeris J. Ciaccia nutrau
kė su jais pradėtas derybas. 
Jis dabar jas siūlo atnaujinti 
ne indėnų rezervatuose, o 
Kvebeko teritorijoje. Indėnai 
nepasitiki tokiu pasiūlymu. 
Mat juos, išėjusius iš rezer
vato, galėtų suimti provinci
nė Kvebeko policija.

Tomas Siddonas, Kanados 
ministeris indėnų reikalams, 
pradžioje teisinosi, kad Kve
beko indėnai savo problemas

turi spręsti su provincijos vy
riausybe. Dabar jis sutiktų įsi
jungti į derybas, jeigu indėnai 
pašalintų blokadines barika
das Okoje ir ant Mercier tilto. 
Jo pavaduotojas H. Swainas, 
grįžęs iš atostogų Europoje, 
barikadas ginančius mohaw- 
kų karius pavadino krimina
liniais teroristais, į savo ran
kas paėmusiais rezervatų kont
rolę. Ministeris T. Siddonas su
tiko su tokiomis mintimis, bet 
pasmerkė per aštrius savo pa
vaduotojo H. Swaino žodžius.

Dovanos nupirktą žemę?
Anksčiau jau buvo atmestas 

Kanados indėnų vadų pasiūly
mas sušaukti iš vasaros atosto
gų parlamento narius ir Kvebe
ko indėnų problemą išspręsti 
Kanados parlamento posėdy
je. Atrodo, galutinį sprendi
mą turės padaryti lig šiol atos
togose tylėjęs Kanados minis
teris pirm. B. Mulroney ir Kve
beko premjeras R. Bourassa. 
Pastarasis jau teisinosi, kad 
provincinė Kvebeko policija 
indėnų barikadą Okoje puolė 
be jo žinios ir pritarimo.

Dienraštis “The Toronto Sun”, 
remdamasis gautu dokumentu, 
praneša, kad Kanados vyriau
sybė yra pasiruošusi nupirk
ti ginčą sukėlusią žemę Oko
je ir padovanoti indėnams. 
Miestelio burmistrui J. Ouel- 
letui už sustabdytą golfo aikš
tės padidinimą būtų atsily
ginta kompensacija. V. Kst.

“Aušros” kreipimasis
GERBIAMI IR BRANGŪS 
TAUTIEČIAI

Nedaug yra Lenkijoje lietu
vių. Pakrikę jie po didesnius 
miestus, o didžiausia mūsų sa
lelė, prie Tėvynės prisiglau
dęs Suvalkų - Punsko - Seinų 
kraštas. Nors gyvename etniš
koje Lietuvos žemėje, nors į 
Vilnių arčiau negu į Varšuvą 
— vistik ir mums nelengva iš
laikyti lietuvišką žodį, raštą, 
išsaugoti jaunimą nuo nutau
tėjimo.

Mūsų vienintelis lietuviškas 
žurnalas “Aušra” ligi šių me
tų buvo tik ketvirtinis ir labai 
nereguliarus. Norėdami bent 
iš dalies patenkinti mūsų vi
suomenės porėikius, nuo šių 
metų pradžios pasiryžome 
leisti mėnraštį, tačiau šito ne
padarysime vien tik savo jėgo
mis, o parama iš valstybės yra 
labai nedidelė.

Daug tikėjomės iš Lietuvos, 
tačiau žiauri Sovietų Sąjun
gos politika griauna visus mū
sų bendradarbiavimo planus. 
Virš sienos riaumoja sraigta
sparniai ir neįmanoma jos 
peržengti nei privačiai, nei su 
tarnybiniu pasu.

Darbas vietoje taip pat nesi
seka. Išleidus tris pirmuosius 
numerius, balandžio 17 d. iš 
Suvalkų kultūros namų pavog
tas kompiuteris, kurį nuomo
jome ir laužėme savo “Aušrą”. 
Artimiausioje apylinkėje pa
našių įrengimų nėra. Mūsų 
darbas sustojo.

Šioj sunkioj padėty kreipia
mės į jus su prašymu paremti

mus finansiškai. Jau turime 
kompiuterį “ATARI”, kuriuo 
tekstus surenkame. Visa kom
piuterių sistema su lazerine 
spaustuvėle, kokią nuomojo
me Suvalkuose, kainuoja apie 
$2000. Ją įsigijus, galėtume 
viską daryti vietoje, t.y. Puns
ke, kur naujose valščiaus pa
talpose yra įsikūrusi “Aušros” 
redakcija. Ligšiol kasdien va
žinėjome į Suvalkus, praleis
dami aibę laiko ir lėšų. Dabar, 
po apiplėšimo, visai nežinome, 
kur dingti.

Suprantame, kad joks vie
nas žmogus prie geriausių no
rų negalėtų mums paaukoti to
kios didelės sumos, todėl to
kius laiškus išsiuntėme į ke
lis išeivijos centrus su prašy
mu pravesti rinkliavą tarp lie
tuvių, padėti mums sukaupti 
reikalingą dolerių sumą.

Visiems, kurie neatsisakys 
mums padėti, kurių auka labai 
palengvins mūsų likimą, jau 
dabar esame nuoširdžiai dė
kingi.

Vienykimės ir kovokime už 
kiekvieną lietuvį, už gimtąjį 
žodį, už mūsų brangią, laisvą 
Tėvynę Lietuvą!

Su gilia pagarba
Redakcinės tarybos 

pirmininkė

Šiam tikslui yra atidaryta lė
šų telkimo sąskaita “Aušra” 
nr. 9719 Lietuvių kredito ko
operatyve “Parama”, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6

“Aušrai” remti komitetas

MASKELL INSURANCE

■AUTU

worid-

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 •

l_ADA
Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 

dalis į Lietuvą bei Rusiją 

Skambinkite dėl informacijos dar šiandien 

CARMEN & FRANK’S LTD. [JT 
2584 Eglinton Ave. E., Scarborough, Ontario M1K 2R5 
Tel.: (416)261-7219, 261-6581 • Fax: (416)265-0979
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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
VIKTORAS E. RUDINSKAS

B.C.L., LLB., M.B.A., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

1-800-387-1883 (toll free)
• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimą 

investacijų srityje
, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

SHERLOCK
HOMES
R I A I I s I A I I I \ <

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

Tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N3 

Fax 534-8953

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

FAX 233-0285 Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

H D 17 Q uri? O INSURANCE O IvILkjri IL Iv BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p. .

Narys "Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(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
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios

— Ateinantį sekmadienį bus 
lietuvių pamaldos Midlande, Ka
nados kankinių šventovėje, 3 v.p.p. 
Bus meldžiamasi už Lietuvę. Visi 
skatinami tose pamaldose daly
vauti.

— Liepos 25 d. palaidota a.a. Sta
sė Marcinkevičienė, 82 m. amžiaus.

— Tuoktis ruošiasi Andrius Vai
čiūnas su Angele Krivinskaite.

— Šv. Jono kapinėms aukojo: 
$100 — P. Ūkelienė; $50 — G. Kau
lius; $30 — M. Šeflerienė; para
pijai: $1,000 — V. Demikienė; $50
— V. G. Balčiūnai, dr. R. Zabie- 
liauskas, J. A. Šulcai.

— Mišios, rugpjūčio 5, sekma
dienį, 9.30 v.r. už Manglicų šei
mos mirusius, 11 v.r. už parapi
ją: Wasagoje: 10 v.r. už a.a. Pau
lių Arlauską, 11 v.r. už a.a. Petrą 
Babecką.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

$50 aukojo LN valdybos pirm. R. 
Strimaitis. Aukos priimamos “Pa
ramoje” sąsk. nr. 8711, Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyve sąsk. nr. 155332.17 ir “Tal
koje” sąsk. nr. 4259. Iš viso sta
tybos fonde yra $174,168. Aukos at
leidžiamos nuo valstybinių mokes
čių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: arch. Vyt. Konstanti
nas, doc. V. Masteikaitė iš Kau
no; A. Zorkus iš N. Akmenės; B. 
Šlenytė iš Panevėžio; V. Saulis 
iš Vilniaus; kun. V. Laugalys iš 
Winipego.

— LN valdybos posėdis — rug
pjūčio 9, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN poilsio stovykla įvyks Wa
sagoje Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje rugpjūčio 11-19 d.d. 
Visas informacijas teikia V. Dre- 
šeris tel. (416) 233-3334 arba A. 
Sukauskas tel. 244-2790.

Ištesėtas pažadas
Liepos 24 d. gražioje Villa 

Colombo senelių prieglau
dos sodelyje susirinko per 200 
etninių grupių atstovų išgirs
ti Ontario sveikatos ministe- 
rės Elinor Caplan pranešimo. 
Visi buvo pavaišinti kava bei 
užkandžiais. Vėliau Villa Co
lombo valdybos pirm. Vince 
De Marco pakvietė išklausyti 
ministerės pranešimo. Ji pa
dėkojo etninėms grupėms už 
jųjų išlaikytą kultūrą bei tra
dicijas, kurios sustiprina Ka
nados daugiakultūrę bend
ruomenę. Ji priminė, kad On
tario premjeras David Peter
son 1987 m. pažadėjo finansi
nę paramą 600 lovų etniniams 
slaugos namams. Šis pažadas 
šiandien yra išpildomas ir lo
vos paskirstytos: 60 lovų skir
ta ukrainiečių St. Demetrius 
centrui, kiniečių Mon Sheong 
fondui, italų Villa Marconi, 
Nepean, Ont, ir Labdaros fon
do lietuvių slaugos namams; 
58 lovas — graikų bendruome
nei (Helenic Home); 50 lovų — 
Mohawk indėnų Akwesasne 
centrui, netoli Cornwall, Ont, 
korėjiečių bendruomenei, Mis- 
sissaugoje; 40 lovų — North 
York ligoninei (armėnams, ja- 
maikiečiams, musulmonams 
ir pietų amerikiečiams); 36 
lovas — vokiečių-menonitų 
bendruomenei, Virgil, Ont; 
34 lovas — suomių-kanadiečių 
pensininkų centrui; 32 lovas
— estų pašalpų komitetui Ka
nadoje; 30 lovų — olandų bend
ruomenei, Grimsby, Ont, ir 
slovėnų Linden fondui. Iš vi
so 600 lovų su $10 milijonų me
tiniu biudžetu. Ministerė pa
žadėjo dar 60 naujų lovų: grai
kų, ukrainiečių ir kiniečių 
bendruomenėms, kiekvienai 
po 20 lovų, jeigu jos to pagei
daus. Labdaros fondo slaugos 
namų atstovai apsidžiaugė 
šiuo laimėjimu ir pasiryžo to
liau tęsti finansų telkimą ir 
ruoštis statybai. T. S.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne

B
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jjpį Įrealty ltd.
Member Broker

1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0 

Parduodant, per- . 
kant ar tik dėl infor- r 
macijos apie namus, T-» T
vasarnamius, ūkius, <
žemes Wasagos,, 
Staynerio ir Colling- 1 /
woodo apylinkėse > C • J*-® 
kreipkitės į Z t

Angelę Šalvaitytę, b.a., 
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šventoji valanda prasi
deda 7 v.v., Mišios — 7.30 v.v. Iš
pažinčių klausoma prieš Mišias. 
Seneliai ir ligoniai lankomi ligo
ninėse ir prieglaudose, iš anksto 
susitarus. Šį šeštadienį Gyvojo 
rožinio draugija renkasi 10.30 
v.r. Rožinio kalbėti, o 11 v.r. — 
Mišios. “Vilniaus” rūmuose Mišios 
pensininkams — 5 v.p.p.

— Trečiojo ordino mūsų para
pijos kongregacijos Mišios ket
virtadienį 10 v.r. šventovėje.

— Liepos 30 palaidotas a.a. And
rius Sabaliauskas, 64 m.

— Maldos diena už Lietuvą, ku
rią skelbia Kanados Lietuvių ka
talikų centras, įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugpjūčio 5 d., viso
se lietuviškose parapijose Kana
doje. Ypatingu būdu bus prisimin
ta Lietuva Midlande, kur 3 v.p.p. 
bus Mišios, prašant Lietuvai lais
vės. Prieš Mišias bus kalbamas 
Rožinis, po Mišių apeigos prie 
lietuviško kryžiaus. Autobusas 
nuo mūsų šventovės išvyks 12.30 
v.p.p. ir sugrįš apie 7.30 v.v. Regis
truotis galima klebonijos rašti
nėje. Kelionės kaina į abu puses 
— $13 asmeniui.

— Tėvų pranciškonų stovykla
vietėj “Kretinga” Wasagoje jau 
pasibaigė antroji vaikų stovyk
la, kurioje stovyklavo 115 lietu
vių kilmės, lietuviškai nekalban
čių vaikų. Stovyklas suorganiza
vo parapijos tarybos jaunimo sek
cijos vardu Lina Kuliavienė. Sto
vyklos vadovybę sudarė: A. Kakne
vičius — komendantas, kun. Edis 
Putrimas, sės. Margarita ir klie
rikas V. Volertas — religinės pro
gramos vedėjai, P. Poskočimienė,
D. Udrys — muzikos mokytojai, dr. 
G. Girdauskaitė-Szabo — gydytoja;
L. Kriščiūnas — ūkvedys; M. 
Hurst, G. Cottreau, I. Enskaitis,
E. Houle ir G. Kriščiūnas — virė
jos; D. Agurkytė, D. Merkys, L. 
Fischer, L. Genytė, N. Genytė, A. 
Kanapka, M. Šileika, S. Valadka,
M. Ramanauskas, R. Rost, J. Kriš
čiūnas, D. Pakštas, R. Mačikūnas, 
V. Ross, K. Rost, A. Kušneraitytė, 
K. Ramanauskaitė, L. Vindašius,
A. Valadka — grupių vadovai ir 
prižiūrėtojai.

— Parapijai aukojo: $1,000 — a.a. 
Vincas Sinkevičius (testamentu); 
$100 — E. G. Kuchalskiai; $50 — J.
B. Danaičiai, V. Palilionis, R. P. 
Kūrai, E. Walenciej; vienuolynui: 
$100 — dr. P. ir I. Lukoševičiai; 
Vilkaviškio katedros statybai: 
$200 —A. V.

— Mišios rugpjūčio 5, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Kazimierą 
Gečą, 9.20 v.r. už a.a. Juozą Ra- 
žauską, 10.15 v.r. — už a.a. Alfon
są Joniką, už a.a. Justiną Česnai- 
tį, 11.30 v.r. už parapiją.

A.a. Onutės Skukauskienės 
atminimui vietoje gėlių Pri
ma ir Bronius Sapliai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A.a. Mečislovo Zubricko at
minimui vietoje gėlių Eleono
ra ir Antanas Šiškai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A.a. Vinco Paulaičio ir a.a. 
Eleonoros Prunskienės prisi
minimui Stasė Paulaitienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Jono Ažubalio atmini
mui I. ir V. Dauginiai Kun. P. 
Ažubalio stipendijų fondui au
kojo $100.

Patikslinimas. “Tėviškės žibu
rių” 29 ir 30 nr. straipsnis “Ap
skrities viršininkas Vilniaus kraš
te” buvo paįvairintas dviem 
nuotraukom iš pokarinio Lietu
vos gyvenimo. Šios nuotraukos 
yra kultūrininko Zenono Mali
nausko iš jo fotonuotraukų pa
rodos Vilniuje, vykusios Lietu
vos gamybiniame melioracijos 
susivienijime visą šių metų ba
landžio mėnesį. Autorius skau
džiai pergyveno pokario metus. 
Minėtais metais jis užfiksavo daug 
istorinių vaizdų iš to laiko ūki
ninkų - valstiečių gyvenimo bei 
darbų. Daugiau kaip 100 vertingų 
negatyvų jis padovanojo besiku
riančiam melioracijos muziejui.

V. L

Nori susirašinėti
Jurgita Skurvydaitė, 12 m. am

žiaus, skautė, lankanti muzikos 
mokyklą, nori palaikyti draugiš
kus ryšius su savo amžiaus skau
te ar skautu šiapus Atlanto. Ad
resas: Chemikų 43-10, Jonava, 
Lithuania, Europe.

Jonas Vasiliauskas, 42 m. moky
tojas, pašto ženklų, atvirukų, kny
gų rinkėjas, norėtų palaikyti ry
šius su išeivijos lietuviais. Gali
ma rašyti lietuvių, anglų ar rusų 
kalba. Adresas: Kaunas 233000, 
Ožeškienės g-vė 9-1, Lithuania, 
Europe.

PIRKSIU MAŽAI NAUDOTĄ vi
dutinio dydžio automobilį su šildy
mo ir šaldymo sistema bei automa
tine vairavimo bei stabdymo (power 
steering & power brakes) sistemom. 
Skambinti po 8 v.v. tel. (416) 766- 
6700 Toronte.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis liepos 
31 d., o poatostoginis numeris 
— rugpjūčio 21 d. Atostogų me
tu neveiks redakcija ir spaus
tuvė. Administracija dirbs vi
sas dienas, išskyrus šventes ir 
savaitgalius. Redakcija ir 
spaustuvė po atostogų pradės 
dirbti rugpjūčio 14 d.

Paskyrė 1000 dolerių
JAV lietuvių fondo valdybos 

sekretorės - reikalų vedėjos 
Alės Steponavičienės prane
šimu, Lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisija “Tėviškės 
žiburiams”, švenčiant 40 me
tų gyvavimo sukaktį, paskyrė 
$1000. Laikraščio leidėjai reiš
kia nuoširdžią padėką.

Kalbės apie 
lietuvių tradicijas

Veronika Povilionienė, Rum
šiškių muziejaus programų va
dovė ir “Ratilio” dainininkė 
iš Lietuvos, rugpjūčio 12, sek
madienį, po 10.15 pamaldų, 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje kalbės apie lietuvių tra
dicijas, dainas ir savo prane
šimą paįvairins dainomis. Tai 
reta proga išgirsti vieną iš žy
miausių mūsų tautodailinin
kių. Visi kviečiami gausiai da
lyvauti!

Veronika Povilionienė, iš
kviesta PLB valdybos, lanko 
jaunų šeimų ir jaunimo orga
nizacijų stovyklas, susitinka 
su kultūriniais vienetais, pra- 
vesdama lietuviškų tradicijų, 
pasakų, papročių ir dainų prog
ramas.

PLB kultūros komisija nuo
širdžiai dėkoja Kanados lietu
vių fondui, paskyrusiam $500 
dovaną viso šio projekto pil- 
nesniam įvykdymui.

Veronika Povilionienė ap
lankė septynias jaunimo ir 
jaunų šeimų stovyklas, turės 
pedagoginius seminarus su 
“Volunge” ir kitais kultūri
niais vienetais. Šis lietuvių 
tradicijų kultūrinis projektas 
bus pasiekęs apie tūkstantį 
mūsų jaunimo! Tikime, kad tai 
bus didelis praturtinimas jų 
lietuviško sąmoningumo.

PLB kultūros komisiją suda
ro daugiausia torontietės: A. 
Baršauskienė, A. Karkienė, I. 
Ross, R. Jonaitienė, E. Aglins- 
kienė (iš Havajų) ir I. Lukoše
vičienė, PLB vicepirmininkė.

(Inf.)
Juodojo kaspino dienos de

monstracija Toronte įvyks 
rugpjūčio 23, ketvirtadienį, 
5 v.v. miesto rotušės aikštė
je. Ją ruošia Tarptautinis juo
dojo kaspino dienos komite
tas. Praeitais metais demonst
racijos vyko 55 miestuose ir 
dalyvavo 2 mil. žmonių, re
miančių taiką, laisvę ir tautas, 
siekiančias nepriklausomy
bės. Šiais metais bendruome
nės tų tautų, kurios atgavo ne
priklausomybę, ir tų, kuriose 
pagerėjo būklė, kovojant prieš 
sovietinę kontrolę, susirinks 
atšvęsti pergalės. Tarptauti
nis komitetas džiaugiasi atga

vusių tautų laisve ir ryžtasi 
darbuotis, kad sovietų anek
suoti kraštai taptų nepriklau
somi. Visi yra kviečiami rug
pjūčio 23 d. demonstracijoje 
gausiai dalyvauti ir parodyti, 
jog kova už taiką ir laisvę tę
siama toliau. Inf.

Suvažiavimas
Lietuvių tautodailės institu

tas rengia suvažiavimą, jun
giant jį kartu su visuotiniu me
tiniu narių susirinkimu š. m. 
rugpjūčio 25 d. dail. Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių so
dyboje, R. R. 2, Kingston, On
tario K7L 5H6, Canada. Puose
lėjant lietuvių tautodailę, ša
lia einamųjų reikalų į suva
žiavimo darbotvarkę įtraukta 
lietuviškų šiaudinukų paroda 
ir 2-3-jų dienų šiaudinukų se
minaras. Seminarui vadovaus 
LTI kuratorius dail. A. Tamo
šaitis.

Šiaudinukų menininkės/ai 
bus prašomi parodyti savo 
darbus ir patyrimus šioje kū
ryboje. Būdingi lietuviškų 
šiaudinukų dirbiniai bus at
rinkti rengiamai A. Tamošai
čio knygai “LITHUANIAN 
STRAW ART”. Norintieji šiau
dinukų seminare dalyvauti 
prašomi susisiekti su Lietu
vių tautodailės instituto pir-" 
mininke A. Veselkiene. Adre
sas: 216 Brock St., Gananoque, 
Ontario K7G 1K4, tel. 613-382- 
8448. Inf.

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

Vadyba ir sąmoningumas Lietuvos ateičiai
AMERIKOS LIETUVIŲ JA LAIMO SĄJŪDŽIO

SjE JVfTTVA I</\ S
Visi Šiaurės Amerikoje gyvenantys lietuviai jaunuoliai esa

me liudininkai atgimimo, kuris vyksta šiandien Lietuvoje. Ste
bime ir džiaugiamės visais nuostabiais įvykiais, tačiau kartu su 
tuo džiaugsmu ranka rankon ir įsipareigojimais - laikas mums 
veikt. Besijungdami į šią veiklą, turime plačiau suprasti mūsų 
užduotis ir galimybes, kad pastangos ir energija būtų nukreip
tos prasmingiausia kryptimi. Amerikos lietuvių jaunimo sąjūdis 
susibūrė šį pavasarį surengti seminarą “Vadyba ir sąmoningumas 
Lietuvos ateičiai” (Leadership and Awareness in the Future of 
Lithuania) papildyti JAV jaunimo sąjungos seminarą, įvykusį 
šių metų gegužės mėnesį, Vashington, DC. Kviečiame visą jau
nimą!

Norėtume pabrėžti, kad dalyvių tarpe laukiama ne tik jaunų 
profesionalų ir universiteto studentų, bet tuo pačiu neseniai 
baigusių aukštesnįjį mokslą. Seminaras įvyks rugpjūčio 9-12 
d.d., Apreiškimo parapijoje, Bruklyne, Niujorke. Informaciją tei
kia Rimas Simonaitis tel. 203-523-5619 arba Antanas Vainius tel. 
215-648-0241. sklb.

Lietuvos tautinio ansamblio “Armonika” vadovas
Stasys Liupkevičius su dukrom —_ 
Audra ir Ugne 
atliks

1990 m-<7 <1 rugpjūčio 7,
antradienį, 7.30 v.v. 

Toronto Lietuvių namuose, 
(ėjimas - $8, jaunimui - $5. Visi maloniai kviečiami dalyvauti. 

Rengia - Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

MILIJONAS DOLERIU

Pasauliniu mastu veikianti 
religinės šalpos organizacija 
“Aid to the Church in Need” 
kas mėnesį išleidžia savo ži
niaraštį “Mirror” (anglų k.). 
Jos steigėjas ir įkvėpėjas yra 
garsusis “Speckpater” kun. 
Werenfried van Straaten, Bel
gijos vienuolis premonstra- 
tietis. Žiniaraščio 1990 m. 5 nr. 
gana daug rašoma apie Lietu
vą. Pirmame puslapyje rašo
ma apie vysk. A. Vaičių, jo lan
kymąsi V. Europoje ir organi
zacijos pažadą pagelbėti įsteig
ti spaustuvę Lietuvoje, at
spausdinti tikybinį vadovėlį 
“Dievas kalba savo vaikams” 
(100.000 egz.) ir 50.000 egz. ka
tekizmo. Paskutiniame žinia
raščio puslapyje rašoma apie 
sovietinę Lietuvos okupaciją, 
partizanų laišką Pijui XII, an
tireliginę propagandą, tęsia
mą dar ir dabar. Minėtoji orga
nizacija remia daugelį kraštų, 
kur tikintieji yra reikalingi 
pagalbos. Jos atstovybė Kana
doje: Aid to the Church in 
Need, P.O. Box 250, Montreal, 
Que, H3P 3C5, tel. (514) 340-1951.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms, kurios tiek 
daug dirbo surengdamos man 
mergvakarį. Nuoširdus ačiū ir vi
soms, kurios prisidėjo ar dalyva
vo šiame maloniame subuvime. 
Jūsų malonūs linkėjimai ir bran
gios dovanos padės Andriaus ir 
mano naujame vedybiniame gyve
nime. Jūsų nuoširdumas visuomet 
pasiliks su mumis.

Angelė Krivinskaite
Paieškojimas

Gražina Karvelytė-Kupstienė 
ieško Juozo Bagočiūno, gyvenan
čio Anglijoje; taipgi — motinos tė
vo seserų Černauskaičių bei mo
tinos seserų Lenkutyčių. Rašyti: 
Gr. Kupstienei, Marijampolė, P. 
Cvirkos 3-40, Lithuania.

liuiA~2Z,mA.’j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8Tel. (416)625-2412

Kanados katalikų savaitraš
tis “The Catholic Register” 
1990.VII.28 laidoje išspausdi
no ilgoką straipsnį apie Nijo
lę Sadūnaitę, apsilankiusią 
Kanadoje, ir įdėjo jos nuotrau
ką. Straipsnio antraštė — “Vie
nuolė, kalėjusi už tikėjimą”. 
Jame rašoma apie Nijolės ko
vą ir kančią, trukusią 20 metų. 
Straipsnio autorė Tonia De- 
siato, remdamasi savo pokal
biu su Nijole, atpasakojo jos 
persekiojimą, suėmimą, tar
dymus, kalėjimą, tremtį. Esą 
už talką “Lietuvos Bažnyčios 
kronikai” ji buvo nubausta 
trejais metais kalėjimo ir tre
jais metais sibirinės tremties. 
Į talką “Kronikai” ją pakvie
tęs kun. J. Zdebskis. Jis pasa
kęs: “Už tai gali patekti į kalė
jimą ir negausi jokio meda
lio”. Nijolė betgi ryžosi tam 
darbui ir ištesėjo, nors daug 
kentėjo. Paklausta apie Lietu
vos kovas už nepriklausomy
bę, apie per daug skubų jos 
paskelbimą, Nijolė atsakė: 
“Tiems, kurie sako, kad Lietu
va per greitai paskelbė savo 
nepriklausomybę, aš sakau — 
tegu jie kenčia 50 metų prie
spaudą, terorą ir tada galės 
pasakyti, ar nepriklausomybė 
atėjo jiems per greitai”. Baig
dama pokalbį, Nijolė pareiš
kė: “Lietuvių tauta pasitiki 
Dievu. Ji gali badauti, stokoti 
drabužių, elektros ir kitų da
lykų, kad tik galėtų būti laisva 
ir garbinti Dievą nekliudoma 
visa širdimi”.
• Supažindinkite savo draugus 

su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Ml MONTREAL
Vilniaus komunalinio ūkio pro

jektavimo instituto folklorinis 
ansamblis "Radasta" liepos 21 d. 
koncertavo šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Nors koncertas buvo 
suorganizuotas telefonais ir dau
gelis montrealiečių atostogauja, 
bet į koncertą susirinko arti dvie
jų šimtų asmenų. Žiūrovai gėrė
josi ansamblio atliktomis senovi
nėmis dainomis ir šokiais. I šo
kius buvo įtraukta ir dalis publi
kos. Dėl įvairių priežasčių an
samblis vieną savaitę pasiliko be 
globos, todėl Montrealio komite
tas, kuris rūpinasi iš Lietuvos at
važiavusiomis meninėmis grupė
mis, pasiėmė juos globoti. Daugu
mą ansambliečių tautiečiai pasi
ėmė į savo namus, o kiti liko mie
goti AV parapijos salėje ir sese
lių namuose. Ansamblį sudaro 47 
asmenys.

Kun. Algis Baniulis, Kauno ku
nigų seminarijos profesorius, yra

Greitas ir tikslus patarnavimas

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 1L7

Parduodu arba išnuomoji!
4519 La Salle Ave., Rawdon mieste 

5 kambarių medinį namą.
Apšildomas elektra, (rengtas rūsys, garažas. Sklypas - 100x270 
pėdų. Graži vieta tarp pušų. Nuoma - $225 mėnesiui. Perkant 
(mokėjimas — $3000, paskola 8%. Būsite laimingas išnuomojęs 
arba nupirkęs. Prieš atvažiuojant, rašykite adresu: Bronius 
Liskus, 4519 La Salle Ave., Rawdon, Quebec JOK 1S0.

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

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.

MOKA UŽ:
Certifikatus ................. 123/a%
Term, indėlius:

1 metų .................  11’/z%
180 d. - 364 d........ 11 ’/<%
120 d. - 179 d........ 11’/4%
60 d. - 119 d........ 103/4%
30 d. -59 d.......... 103/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 14'/4% asmenines - nuo 14'/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
į Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.

PARDUODAMOS NAUJOS koncer
tinės kanklės - $400. Neserijinio au
dimo tautiniai drabužiai, lino striu
kė (bliuze), siuvinėta rankom 11-to 
dydžio - $200. Skambinti tel. (403) 
478-4838.

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos ( kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame (video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue,’ 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai 

apsistojęs AV parapijoje. Jis pa
deda vietos kunigams pastoraci
joje.

Skautės-skautai stovyklauja 
“Baltijos” stovyklavietėje rug
pjūčio 4-12 d.d. Pamaldos kiekvie
ną sekmadienį 11 v.r.

LK Mindaugo šaulių kuopa su
rengė gegužinę liepos 22 d. S. G. 
Rimeikių vasarvietėje Rigaud 
Bay prie Otavos upės. Po poros sa
vaičių ten pat vyks ir Montrealio 
medžiotojų-meškeriotojų klubo 
“Nida” gegužinė.

Alfonso ir Cheryl Viskantų duk
relė pakrikštyta Amber-Nicole 
vardais.

A.a. Teofilė Kazenevičienė (Po- 
pieraitytė), 92 m. amžiaus, mirė 
birželio 27 d. Iš AV šventovės bir
želio 29 d. palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liūdi trys 
dukterys ir sūnus su šeimomis.

B. S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 61/z%
Taupymo-kasdienines...... 61/4%
Einamos sąsk..........................4’/z%
RRIF-RRSP-term........... 123A%
RRIF-RRSP-taup............ 8 %

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

PARDUODU labai gražius moteriš
kus tautinius drabužius, 12-14 iš- 
micros, išaustus Lietuvoje. Skam
binti tel. 533-1962.

MOKYTOJA su 12 metų dukrele 
atvykusios iš blokadinės Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. Gali slaugyti 
vyresnio amžiaus žmones, prižiūrėti 
vaikus arba atlikti namų ruošos 
darbus. Skambinti tel. 533-1962.

VILNIUJE, LAZDYNŲ RAJONE 
parduodamas 3 kambarių koopera
tinis butas antrame aukšte, netoli 
yra garažas automobiliui. Skambin
ti tel. 493-8313 Toronte arba 44-54- 
23 Vilniuje, Lietuvoje.

IEŠKAU AUKLĖS pusės metų vai
kučiui. Suteikiame butą. Skambin
ti tel. 824-9608.

WASAGA BEACH NORTH išnuo
mojamas 2 kambarių namelis 2 žmo
nėms. Galima nuomoti savaitėmis 
arba vasaros sezonui. Skambinti tel. 
622-5266 Toronte arba (705) 429-4120 
Wasaga Beach.
A3,20

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190


