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Nesibaigiantys rūpesčiai
Susiorganizavusi jau nuo pat pradžios išeiviškoji 

veikla visą lietuviškąją visuomenę judino dviem lygia
gretėm kryptim: politine ir lietuvybės išlaikymo. Abi 
kryptys svarbios, abiem reikėjo darbščių ir pasišventu
sių žmonių. Abi vienodai kėlė ir nemažų rūpesčių. Poli
tinė kryptis, atsiremdama į vakariečių laikyseną Lietu
vos okupacijos atžvilgiu, nors kiek ir pavingiuotai, tė
vynės laisvinimo šūkių skatinama, praktiškai išlaikė 
mūsų bylą gyvą ir išeiviją solidarią: mes be laisvės ne
nurimsim! Kad pagal įdėtą darbą, telktus išteklius ir 
nuolatines pastangas per mažai laimėta — vargu ar bū
tų teisinga tik veiksnius peikti ir barti. Politinių ėjimų 
susinarpliojimuose ne kartą mes pavirtom nereikšmin
gais mazgeliais, niekaip netrukdančiais globalinei ma
šinerijai veikti. Tuo įsitikinom ir po Kovo 11-tosios.

K
AS kita lietuvybės išlaikymo kryptis. Ji mūsų 
pačių rankose. Čia, rodos, niekas negalėtų pa
stoti mums kelio. O vis dėlto kažkokia nematoma 
trauka mūsų pastangas tampo tai į vieną, tai į kitą pusę. 

Kodėl šitaip yra — mėginimams atsakyti paaukota tūks
tančiai svarstybinių valandų, prirašyta daug puslapių 
laikraščiuose, bendraraščiuose, organizacijų protoko
luose ir rezoliucijose. Darbo su jaunimu būdas — rei
kia dirbti su šimtu, kad gautum vieną — kas mėgino, nie
kam nebuvo lengvas. Tai kažkas panašu į kasyklas, kur 
reikia daug žemių ir akmenų išversti, kad rastum brang
akmenį. Tie sunkumai visada slėgė mokytojų ir vadovų 
pečius. Pasiimtoji lietuvybės išlaikymo našta parklup
dė ne vieną idealistą, ne vieną ir gerai pasiruošusį iš
eivijos darbuotoją. Blogiau betgi už viską, kad šitoji pa
dėtis per eilę metų verste privertė ieškoti kažkokio vi
durkio, kuriame pasitenkinama rėmais ir pavadinimais 
formalaus gyvavimo dingstimi. Žinoma, negalima būtų 
tvirtinti, kad visa tai be jokios reikšmės: jei yra rėmai, 
į juos vis ką nors dar galima įsprausti. Tačiau nesibai
giantieji reikalavimai ir įsipareigojimai kelia pagrįs
tų rūpesčių, kaip padaryti, kad būtų geriau, kokių prie
monių griebtis, kad iš šimto išsisijotų ne vienas, bet 
daugiau.

V
OS tik vienas mokslo metų galvosūkis aprimsta, 
prasideda tuojau kitas: atostogų užsiėmimai, va
saros stovyklos jaunimui. Nėra abejonės, kad 
pastarosios yra pati efektingiausią pasiūla lietuviška

jam atžalynui suartėti, pabendrauti, tuo pačiu ir ryškes
nius pėdsakus pradėti įspausti lietuviškajame kelyje. 
Ir turėtų, rodos, tokiomis pasiūlomis naudotis didžioji 
mūsų prieauglio dalis. Skaičiai, deja, rodo visai ką kita. 
Galimas dalykas, kad tėvai per mažai vertina šitą lietu
vybės išlaikymo priemonę. Galima ir ta prielaida, kad 
kai kurie tėvai yra labai išrankūs, nepasitiki vadovais 
ar jų sudarytomis programomis. Nemažai yra ir tokių, 
kurie nenori, kad jų vaikeliai “vargtų”, galėdami nau
dotis vasarnamių patogumais. Liūdniausia betgi, kai 
pasigirsta balsų, iš viso neigiančių lietuvybės išlaiky
mo pastangas, pranašaujančių neišvengiamą susimai
šymą ir kapituliaciją. Tiesa, jų šiandien gal kiek mažiau: 
Lietuvos laisvėjimas ir ryšiai su ja padaro savo. Iš kitos 
pusės žvelgiant į stovyklines nesėkmes, reikia nepamirš
ti, ko tėvai, leisdami savo vaikus stovyklauti, gali tikė
tis. Juk neužtenka stovyklose išmokti naujų dainų ar žai
dimų, neužtenka nė naujų draugysčių. Didžiausias tėvų 
rūpestis, kad stovyklautojas namo neparsivežtų kokių 
nors moralę ar sveikatą žalojančių įpročių. Dažnai su 
pagrindu nepasitikima užsiėmimais ar priežiūra. Vado
vų budrumas ir pasitaikančių negerovių greitas šalini
mas — labai svarbi užduotis, galinti ir rūpesčius pama
žinti. Dar daugiau: tėvų bendravimas, talka ir vientisinės 
linijos palaikymas — tikresnis kelias į pasisekimą. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
KREIPIMASIS

į Rusijos federacijos tautas ir RTFSR Aukščiausiąją Tarybą

Jau daugelį šimtmečių kry
žiuojasi Rusijos ir Lietuvos 
tautų likimai. Mūsų kaimynys
tėje egzistavusių tautų ir vals
tybių panašią lemtį sąlygojo 
džiaugsmai ir nelaimės, ilga
amžiai ūkiniai, humanitari
niai ryšiai ir saitai. Istorija 
taip lėmė, kad Rusijos imperi
ja per šimtą metų valdė dides
nę Lietuvos dalį.

XIX a. pabaigos — XX a. pra
džios tautinio atgimimo sąjū
dis, skiepijęs lietuvių tautos 
sąmonėje nacionalinio išsiva
davimo idėjas, rengdamas dir
vą atkuriamai nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, didžiai ver
tino nemirtingus Aleksandro 
Gerceno žodžius “Už jūsų ir 
mūsų laisvę”. Rusijos demo
kratai atjautė ir rėmė troški
mą atkurti keletą šimtmečių 
egzistavusią Lietuvos valsty
bę. Mūsų siekis buvo realizuo
tas 1918 m. vasario 16-ąją.

Taikos sutartimi, pasirašy
ta prieš septyniasdešimt me

tų — 1920 m. liepos 12-ąją — 
Rusija pripažino Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę ir vi
siems laikams atsisakė suve
reniteto teisių į lietuvių tau
tą ir jos teritoriją. Šia sutarti
mi buvo pakloti pamatai tikrai 
lygiateisiškiems mūsų valsty
bių santykiams. Esminiai jų 
nuostatai neprarado aktualu
mo iki šiol.

Lietuvos žmonės visada sky
rė ir skiria didžiavalstybinę 
politiką ir rusų bei kitų tautų 
troškimą siekti laisvės ir de
mokratijos.

Tegu šios istorinės datos pa
minėjimas sutvirtina mūsų 
tautų ir valstybių bendradar
biavimą, suverenitetą ir tai
kią kaimynystę.

V. Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas

Vilnius, 1990 m. liepos 12 d.

Lietuvoje, po beveik 50 metą trukusio persekiojimo, atgyja religinis gyvenimas. Nuotraukoje - lietuvaitė Pirmosios 
Komunijos iškilmėje Vilniuje. Šia V. Usinavičiaus nuotrauka pasipuošė mėnraščio “Švyturys" viršelis (1990 m. 5 nr.)

Gorbačiovas nubaudė KGB generolą
Pasaulio dėmesys praėju

sią savaitę buvo nukrypęs į 
XXVIII-jį Sovietų Sąjungos 
kompartijos kongresą, kuria
me 4.657 atstovai pirmą kartą 
demokratiniu būdu rinko va
dą. Anksčiau vadas būdavo 
išrenkamas kompartijos cent
ro komiteto visumos posėdy
je, vykdančiame politbiuro 
nutarimą. Šį kartą vadu vėl 
buvo patvirtintas daug kriti
kos dėl savo reformų susilau
kęs prez. M. Gorbačiovas. Už 
jį balsavo 3.411 atstovų, prieš 
— 1.116. Vieninteliu jo varžo
vu buvo radikalių pažiūrų si
birietis T. Avalianis, pernai 
vadovavęs angliakasių strei
kui Kemerevo rajone. Jį rėmė 
tik 501 atstovas, atmetė — 4.020.

Antrojoje birželio pusėje 
Maskvoje įvyko kompartijos 
“Demokratinės platformos” 
sparno posėdžiai, sutraukę 
apie tūkstantį dalyvių. Ši gru
pė įsipareigojo siekti demo
kratinių reformų XXVIII-ja- 
me kongrese. Tada sensacija 
tapo drąsūs pensijon išėjusio 
KGB gen. mjr. Olego Kalugino 
pareiškimai “platforminin- 
kams” ir užsieniečiams žur
nalistams. Mat jis kalbėjo apie 
KGB saugumo instituciją, be
veik nepaliestą demokratinių 
M. Gorbačiovo reformų.

Aukštas pareigūnas
Gen. mjr. O. Kaluginas yra 

vadovavęs KGB saugumo sky
riui su užsieniu, dvylika metų 
buvęs šnipu JAV. Ten jis dangs
tėsi diplomatiniais darbais 
Sovietų Sąjungos ambasadoje 
Vašingtone, Jungtinėse Tauto
se, vaidino Maskvos radijo ko

respondentą. Niujorke jis net
gi baigė Kolumbijos universi
teto žurnalistikos mokyklą. 
KGB reformų reikalaujantį 
laišką M. Gorbačiovui gen. 
mjr. O. Kaluginas yra parašęs 
jau 1986 m. Padėkos nesusi
laukė, tik staiga buvo perkel
tas menkesnėms pareigoms į 
KGB skyrių Leningrade.

Nesėkmingos buvo ir gen. 
mjr. O. Kalugino pastangos 
reformines mintis išdėstyti 
“Ogonioko” (“Liepsnelės”) 
žurnale. Už jas buvo atleistas 
pensijon, nors yra tik 55 metų 
amžiaus. Užsieniečiams žur
nalistams spaudos konferen
cijoje jis parodė KGB nario 
kortelę, bet pabrėžė, kad ne
atsakinės į klausimus, kurie 
pažeidžia valstybinį Sovietų 
Sąjungos saugumą.

Nepakankamos reformos
Gen. mjr. O. Kaluginas nusi

skundė, kad M. Gorbačiovas 
tik pakeitė KGB viršininkus 
ir panaikino penktąjį direkto- 
riatą, kurio nariai neduodavo 
ramybės visokiems disiden
tams bei kitiems vidiniams 
priešams. KGB ir toliau tebė
ra visiškai uždara organizaci
ja. Jos narių eilėse liko senie
ji žmogžudžiai, kontrabandi
ninkai, šantažistai bei kiti nu
sikaltėliai. Politinis KGB apa
ratas ir dabar yra apgaubęs vi
sus gyventojus nuo akademi
kų iki kolchoznikų, nuo dvasi
ninkų iki sportininkų, nuo ka
rių iki muzikantų.

Pasak gen. mjr. O. Kalugino, 
KGB saugumiečių tarpe yra 
pritariančių reformoms, bet 
netrūksta ir tokių, kurie jas 

atmeta nesuprasdami gyveni
mo. Net ir dabartinis KGB vir
šininkas V. Kriučkovas esąs 
linkęs į konservatizmą. Tokia 
gen. mjr. O. Kalugino išvada 
teisinga. V. Kriučkovas XXVIII 
-jame kompartijos kongrese 
viešai nuogąstavo, kad M. Gor
bačiovas sovietinei liaudžiai 
atneš nepriimtiną masinį ne
darbą, uždarys kelius į nemo
kamą gydymą ir švietimą. Tie 
reiškiniai juk priklauso kapi
talistiniam pasauliui, į kurį 
veda demokratinė sistema.

Generolo išvada
Gen. mjr. O. Kaluginas pri

mena, kad demokratijon žen
giančiai Sovietų Sąjungai ne
užtenka demokratinio parla
mento. Esą bendruomenę rei
kia išlaisvinti iš praeities 
šmėkla tapusios KGB slapto
sios milicijos. Bendruomenė 
niekada nesijaus visiškai lais
va, kol bus palikta šį terorą ne
šusi pabaisa. Pirmiausia rei
kia drastiškai apkarpyti da
bartinę KGB organizacijos jė
gą, kuri gali tapti grėsme de
mokratėjimui. Esą iš jos rei
kėtų atimti ir kitoms ministe
rijoms atiduoti muitinių kont
rolę, Sovietų Sąjungos sienų 
apsaugą. KGB organizacijai 
pakaktų tik su špionažu susi
jusių vidaus ir užsienio veiks
mų, kontroliuojamų aukščiau
siuoju sovietų vadinamo par
lamento.

Gen. mjr. O. Kaluginas, at
rodo, yra susirūpinęs dėl KGB 
organizacijos užsitikrinto už
darumo ir beveik visiško apsi
saugojimo nuo dabartinių re- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Popiežius Šv. Kazimiero 
kolegijoje

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
priėmime Šv. Kazimiero kole
gijoje Romoje liepos 1 d. daly
vavo ir Mišias už Lietuvą kon- 
celebravo vysk. P. Baltakis, 
OFM, vysk. A. Deksnys ir kele
tas kunigų. Pobūvyje po pa
maldų dalyvavo ir Lietuvos at
stovas Vatikanui St. Lozorai
tis, jn, kuris savo kalboje iš
reiškė padėką Šv. Tėvui ir pa
kvietė aplankyti Lietuvą, kai 
bus tinkamos sąlygos.

“The Catholic Register” lie
pos 4 d. rašo taip pat apie po
piežiaus lankymąsi Šv. Kazi
miero kolegijoje Romoje. Laik
raštis pažymi — Šv. Tėvas no
rėtų, jog Lietuvoje baigtųsi 
politinė įtampa ir žmonės ga
lėtų gyventi “ramybėje ir tai
koje”. Jis meldžiasi, kad Die
vas sutrumpintų sunkaus mė
ginimo dienas, kurias pergy
vena Lietuvos tikintieji. Po
piežius, tačiau, šį kartą nepa
reiškė savo nuomonės dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Anksčiau yra sakęs, kad 
Lietuvos padėtis turėtų būti 
išspręsta derybose, ir Lietuvos 
teisė į nepriklausomybę netu
rėtų trukdyti M. Gorbačiovo 
vidaus reformoms.

Sveikinimas JAV prezidentui
Liepos 4-sios šventės proga 

Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirmininkas V. Landsber
gis pasiuntė sveikinimą JAV 
prezidentui G. Bushui. Svei
kinime sakoma — Lietuvos 
žmones žavi JAV du šimtme
čius išsaugota ištikimybė lais
vės ir demokratijos idealams. 
1776 m. liepos 4 diena įrašyta 
į žmonijos kovų dėl laisvės is
toriją, ir yra švyturys kitoms 
tautoms, siekiančioms laisvės 
ir nepriklausomybės.

Lietuvos valstybingumas 
siekia septynis šimtmečius. 
Deja, kai steigėsi JAV, Lietu
vai grėsė 120 metų Rusijos im
perijos vergija. Lietuva lais
vę atgavo 1918 m. ir per du de
šimtmečius daug ko pasiekė, 
kol vėl 1990 m. buvo okupuota 
Sov. Sąjungos.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
respublikos aukščiausioji ta
ryba paskelbė atstatanti Lie
tuvos nepriklausomybę. Nie
kas lietuvių neprivers pripa
žinti Sov. Sąjungos suverenu
mo Lietuvai.

Du šimtmečius JAV puose
lėja laisvės ir demokratijos 
idealus. Tikimasi, kad ameri
kiečiai palaikys ir lietuvius, 
siekiančius tokius idealus įgy
vendinti nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Eina prie nepriklausomybės
“The Toronto Star” liepos 9 

d. laidoje išspausdino kores
pondento E. Luco straipsnį iš 
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Talino. “Žinoma, imperija su
grius. Gorbačiovas bus kaip 
Romos popiežius, kuriam liks 
tik Kremlius” — sako Maarila 
Saarna, žurnalistė tapusi dip
lomate. “Centras” Maskvoje 
jau esąs mirties pavojuje, jo 
jėga provincijoje mažėjanti 
jau dienomis.

Lietuvos sutikimas principe 
nusileisti Maskvai, kad būtų 
pradėtos derybos, stipriais 
ryšiais sujungė Baltijos res
publikas siekti bendro tikslo 
— nepriklausomybės. Estijoje 
kiekvienas gyvenimo aspek
tas yra tyliai ir skubiai organi
zuojamas pasitikti tą momen
tą, kai bus atgauta pilnutinė 
laisvė. Esą baigiasi laikas la
biausiai neapkenčiamos so
vietinės jėgos demonstravi
mui, kai jauni estai buvo ima
mi į sovietinę kariuomenę. Es
tijos valdžia išleido įstatymą, 
kad toks ėmimas sovietinėn 
kariuomenėn yra nelegalus 
veiksmas.

Ekonominiai pakitimai yra 
taipogi radikalūs. Spausdina
mi nauji pinigai, kurie turėtų 
pasirodyti šių metų pabaigo
je. Treniruojami diplomatai 
ir ruošiamasi privačioms įmo
nėms. Steigiamos su švedais ir 
suomiais bendrovės. Pastarie
siems ypač rūpi pigi darbo jė
ga. Estai jau prekiauja su už
sieniu, ir gera valiuta jau pa
tenka tiesiogiai į jų rankas.

Milicija yra keičiama į poli
ciją. Šimtas milicininkų, ku
rie atsisakė mokytis estų kal
bos, buvo atleisti. Parlamen
tas nutraukė mokėjimus KGB, 
cenzoriams ir kariuomenėn 
ėmimo įstaigom. “Mes elgia
mės taip, lyg būtume nepri
klausomi”, — pareiškė Estijos 
aukščiausiosios tarybos vice
pirmininkas.

Lietuviai švelniai kritikuo
jami dėl savo užsispyrimo ne
nusileisti Kremliui, tačiau 
pažymima: “Jie sudavė sovie
tinei sistemai didžiulį smūgį 
ir visiems likusiems davė im
pulsą veikti”.

Neaišku kaip vyks derybos 
su M. Gorbačiovu. Tačiau sėk
mingi pasitarimai vyksta su 
atskiromis imperijos dalimis. 
Baltijos valstybės turi pertek
lių maisto ir kitų produktų, 
kurių taip trūksta kitose impe
rijos vietose. Be to, baltiečių 
produktai yra pigesni nei va
kariečių. Todėl atskiros sovie
tinės dalys mielai nori palai
kyti prekybinius ryšius.

Paskyrė komisiją
AP agentūros liepos d. 

pranešimu, Sov. Sąjunga žen
gė pirmuosius žingsnius pra
dėti derybas su Lietuva dėl 
jos nepriklausomybės. Prezi
dentas M. Gorbačiovas dery
boms paskyrė 22 asmenų dele-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Gorbačiovas nubaudė KGB...

Alytaus rajono Skraičionių kaimo valstiečiai aptaria dienos darbus 1948 metų pavasarį

Apskrities viršininkas Vilniaus krašte

AfA
JONUI AŽUBALIUI

iškeliavus į amžino poilsio vietą,

žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ ir LINĄ bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

J. S. Andruliai G. Gaižutienė ir dukros

Vyt. G. Balčiūnai G. L. Kurpiai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
formų. Atrodo, gyvenama vilti
mi, kad vėl grįš diktatūrinė 
kompartijos sistema, kuriai 
reikės KGB senojo aparato. 
Baigdamas savo pastabas, gen. 
mjr. O. Kaluginas pareiškė 
žurnalistams, kad jis nežino,' 
kas su juo įvyks sekančią dieną.

Pikta reakcija
Pirmiausia reagavo kompar

tijos oficiozu laikomas dien
raštis “Pravda”, gen. mjr. O. 
Kaluginą pavadinęs išdaviku, 
nors iš tikrųjų jis neišdavė 
jokių valstybinių paslapčių. 
Vienintelis jo nusikaltimas — 
be viršininkų sutikimo pabrė
žė kai kurių KGB saugumiečių 
vis dar neužmirštus Stalino 
laikų metodus. Faktas lieka 
faktu, kad prez. M. Gorbačio
vas savo demokratinėmis re
formomis neišdrįsta paliesti

“Platformininkų” suvažiavimas
Lietuvos kompartijai paskel

bus savo nepriklausomybę, 
Gorbačiovas netrukus (1989 m. 
gruodžio 25 d.) Sov. Sąjungos 
centro komiteto plenume pra
nešė apie jam pavaldžios kom
partijos Lietuvoje sudarymą. 
Ši partija oficialiai vadina
si LKP (TSKP platformos pa
grindu), bet dėl savo nepopu
liarumo yra vadinama naktine, 
o kartais pikti liežuviai ją 
pavadina ir naktinukų partija.

Š. m. balandžio 21 d. Vilniu
je, kariuomenės paimtame ir 
jiems padovanotame pastate, 
įvyko šios partijos atstovų 
suvažiavimas pavadintas LKP 
(TSKP) XXI suvažiavimu. Ja
me dalyvavo 768 atstovai, ku
rių tarpe buvo 450 rusų, 62 
lenkai, 59 gudai, 76 ukrainie
čiai ir 110 lietuvių. Okupaci
nė kariuomenė atsiuntė 118 at
stovų.

Atstovų tarpe buvo šie šiek 
tiek geriau žinomi lietuviai: 
M. Burokevičius, J. Kuolelis, 
V. Lazutka, J. Jermalavičius 
ir S. Juonienė. Jie yra mark
sizmo propagandistai, “moks
liniai” ateistai bei komuniz
mo istorikai, kurie dešimtme
čiais pasakojo, kaip Lietuva 
žygiuoja į šviesią komunizmo 
ateitį Lenino nurodytais ke
liais. Dabar jiems sunku yra 
susitaikyti su realybe ir su
prasti, kad “perestroikos” 
priešu yra ne laisvės trokš
tančios tautos, konservatyvi 
biurokratija arba mitiški ge
nerolai, bet pilkas, apatiškas, 
bevardis “homo sovieticus”. 
Raudonojo teroro, kolchozi- 
nimo, skubaus pramoninimo, 
soclenktynių ir valandomis 
eilutėse prie krautuvių sto
vėjimo pasėkoje buvo sukur
tas žmogus be jokio intereso 
dirbti, kuris su baime žiūri 
į dar blogesnį rytojų.

Šios partijos lietuvių tar
pe dar yra partiniai aparatči- 
kai kaip S. Giedraitis ir J. Gu- 
reckas ir kagėbistai kaip E. 
Eismuntas ir G. Vaigauskas. 
Rusai daugumoje yra “Jedinst- 

AfA 
JONUI AŽUBALIUI

apleidus ši pasaulį,

jo žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ ir LINĄ bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -

Prakapų šeima ir Genė L. Maldūnienė, Čikaga

M. B. Genčiai B. Agurkis, Čikaga

A. P. Kružikai M. Daukšienė ir Linas

kruvinoj diktatūroj išaugu
sios KGB organizacijos.

TASSo pranešimu, prez. M. 
Gorbačiovas, vykdydamas 
KGB vadovų pageidavimą, pa
sirašė įsakymą, atšaukiantį 
visus gen. mjr. O. Kaluginui 
paskirtus Sovietų Sąjungos 
ordinus ir medalius. Esą jų jis 
nėra vertas dėl KGB organiza
cijos garbės bei orumo ap
šmeižimo.

Nuo prez. M. Gorbačiovo ne
atsiliko ir ministerių taryba 
su premjeru N. Ryžkovu, vie
nu įsaku iš O. Kalugino atėmu
si generolo majoro laipsnį, ki
tu — KGB garbės ženklus. Ne
aiškūs lieka tik ankstyvon 
pensijon išstumto O. Kalugi
no finansiniai reikalai. Atro
do, jis suerzino KGB raudonų
jų širšių lizdą, kurio nedrįsta 
paliesti net ir pats prez. M. 
Gorbačiovas. V. Kst.

vos” veikėjai, kaip V. Ivanov 
ir I. Kučerov. Lenkams atstovau
ja Šalčininkų ir Vilniaus rajo
nų kompartinių komitetų na
riai.

Pagrindinę kalbą pasakė 
LKP (TSKP) centro komiteto 
pirmasis sekretorius M. Bu
rokevičius. Kadangi suvažia
vimo data sutapo su Lenino 
120 gimtadieniu, pirmasis sek
retorius pradėjo nuo pirmo
sios sovietiškos valstybės 
įkūrėjo santykių su lietuviais. 
Buvo paminėti Eidukevičius, 
Kapsukas, Rasikas, Mažylis ir 
kiti. Nebuvo paminėti tie lie
tuviai socialdemokratai, ku
riuos 1895 m. Leninas aplankė 
Vilniuje, nes jie vėliau pasi
rodė esą “eserai”, o ne bolše
vikai.

Burokevičius pasakė, kad 
LKP (TSKP) turi apie 40.000 
narių, tačiau dar daug yra ne- 
apsisprendusių komunistų. 
Jis sakė: “Partijos CK narių, 
aktyvistų, daugelio komunistų 
pastangomis išliko arba nau
jai susikūrė miestų partinės 
organizacijos, išskyrus Mari
jampolės miestą. (.'..). Kur tik 
yra bent trys mūsų partijos 
nariai, kurkime pirmines or
ganizacijas ir dirbkime”. At
rodo, kad Marijampolėje nėra 
nei trijų LKP (TSKP) simpa- 
tikų.

Burokevičiaus kalba buvo il
goka. Jis kartojo Gorbačiovo 
pasisakymus apie pražūtį, į 
kurią Lietuvą veda Sąjūdis, 
apie prezidento Gorbačiovo 
teises, sovietų konstituciją, 
pažadėjo stiprinti ryšius su 
kariniais daliniais ir laivyno 
ekipažu. Iš šios kalbos darosi 
aišku, kad be okupacinių jėgų 
pagalbos LKP (TSKP) nesuge
bėtų išsilaikyti. Burokevičius 
kalbėjo lietuviškai. Kadangi 
aparatūrai, kurios pagalba 
prakalba buvo verčiama į ru
sų kalbą, pritrūko ausinių, 
dauguma atstovų jo prakalbą 
kantriai išklausė, paplojo ir 
nieko nesuprato. J.B.

Mūsų tautiečio patirtis Eišiškėse vokiečių okupacijos metu 1942-44 metais - santykiai su 
vokiečiais ir lenkais, žiaurus lietuvių naikinimas

OSVALDAS ŽADVYDAS
Hitleriui užpuolus Sov. Są

jungą 1941 m. birželio 22 d., 
vokiečių kariuomenė, pade
dant Lietuvos sukilėliams, iš
vijo Raudonąją armiją iš oku
puotos Lietuvos. LE XXIX t., 
175 psl. paskelbtomis žiniomis, 
kautynėse žuvo per 2700 ir su
žeista 4000 lietuvių sukilėlių. 
Vokiečiai po vienerių metų 
okupacijos Lietuvai priskyrė 
mažą Vilniaus krašto dalį ir 
pavedė administruoti lietu
viams. Šiame straipsnyje apra
šoma tik viena apskritis - Ei
šiškių.

Kretingos apskrities virši
ninko įstaigoje 1942 m. balan
džio 28 d. buvo gauta telefono
grama iš Šiaulių apygardos ko
misaro Geweckes. Apskrities 
viršininkui įsakoma tuojau 
vykti ir prisistatyti Vilniaus 
apygardos komisarui Wulfui.

Iš Kretingos į Vilnių
Išvažiuodamas pareigas per

daviau padėjėjui ats. kpt. Pra
nui Šopagai. Automobilį pa
ėmiau “laikinai” iš Palangos 
burmistro ats. kpt. Stanislovo 
Jurevičiaus. Vėliau automobi
lis buvo atpirktas.

Vilniaus apygardos komisa
rui Wulfui prisistačiau gegu
žės 2 d. Su juo kalbėjau lietu
viškai per vertėją Jungmeiste- 
rį, Lietuvos repatriantą. Jung- 
meisteris pristatė mane kaip 
seną pažįstamą iš tų laikų, kai 
buvau Karo mokykloje kariū
nu, o jis - fechtavimo instruk- 
torium-mokytoju.

Komisaras pareiškė, kad esu 
skiriamas organizuoti ir eiti 
Eišiškių apskrities viršininko 
pareigas. Jis įteikė valsčių są
rašą. Apskritis sudaroma iš 
šių valsčių: Benekainių, Die
veniškių, Eišiškių, Kaniavos, 
Šalčininkų, Varėnos II ir Val
kininkų. Jo įsakymu įstaigai 
tarnautojus atsiųs iš kitų ap
skričių, ir tai žymiai daugiau 
nei numatyta etatuose. Parin
kus tinkamus, kitus grąžinti. 
Jei iškils neaiškumų organi
zuojant, kreiptis į jį. Perspėjo 
būti budriam važiuojant per 
Rūdninkų girią, nes pavienius 
keliautojus užpuola ginkluoti 
plėšikai (lenkų partizanai) bei 
bolševikų desantininkai. Sker
sai girią yra apie 20 km., išil
gai - 30 km. Rūdninkų giria yra 
didžiausias Lietuvos girių ma
syvas. Turėjau mauzerį ir dvi 
apkabas šovinių, o šoferis - 
beginklis.

Įstaigoje gavau pluoštą po
tvarkių, instrukcijų, benzinui 
bei maistui korteles. Tą pačią 
dieną išvažiavau į Eišiškių 
miestelį. Kelyje niekas nesu
laikė.

Jurzdiko vietovėje
Sustojau Jurzdiko bažnyt

kaimyje, 1.5 km. į šiaurę nuo 
Eišiškių miestelio, prie Vil- 
niaus-Eišiškių plento. Tuo me
tu Jurzdikas savo svarba pra
lenkė Eišiškes. Pvz. Jurzdike 
buvo pastatyta Eišiškių kata
likų mūrinė šventovė, dviejų 
aukštų mūrinė pradžios mo
kykla. Eišiškių valsčiaus val
dybos pastatas bei gyvenamie
ji namai. Per II D. karą bažnyt
kaimis nenukentėjo. Čia įsikū
rė: Eišiškių valsčiaus valdyba, 
pašto agentūra, pieninė, par
duotuvė, vokiečių karo komen
dantūra ir laikinai Eišiškių 
apskrities viršininko įstaiga. 
Komendantui sekvestravus 
pradžios mokyklos pastatą, 
mokykla išsikėlė į privačius 
namus Jurzdike.

Vykstant karo veiksmams, 
Eišiškių miestelyje sudegė 
daug pastatų bei įmonių. To
dėl visoms įstaigoms patalpų 
neužteko. Be to. ten įsikūrė 
policijos nuovada, girininki
jos įstaiga, vokiečių Arbeit- 
samt ir skerdykla.

Valsčiaus raštinėje susipa
žinau su viršaičiu Keršiu. Jis 
turėjo ūkį. lenkų okupacijos 

metu veikė lietuvių organiza
cijose, už tai buvo baustas ir 
persekiotas. Gerai pažino vie
tos gyventojus. Jo patarimai 
organizuojant apskritį buvo 
reiškmingi.

Po atvykimo sekančią dieną 
vizitavau vietos vokiečių ko
mendantą. Kapitonas Kaize
ris, I D. karo dalyvis, senyvo 
amžiaus, austras. Hitleriui 
okupavus Austriją, mobilizuo
tas. Lietuviams buvo labai 
palankus.

Įstaigos tarnautojai
Netrukus pradėjo rinktis 

kandidatai-tarnautojai iš kitų 
apskričių. Patikrinus jų žinias 
iš administracijos bei stažą, 
paaiškėjo, jog dauguma netiko. 
Atsiųsti tokie, kuriais norėta 
atsikratyti. Net atvykimo die
ną buvo per daug ragavę “Ba
cho” skystimėlio. Dalis jų, vi
sai netarnavę įstaigose, bet 
buvo parašę prašymus gauti 
tarnybai įstaigoje. Visą “auk
są” sugražinus, pranešta komi
sarui. Jis leido pasirinkti sa
varankiškai. Padėjėju buvo 
priimtas ats. kpt. Vincas Ven- 
čkauskas ir Prievolių atlikimo- 
ūkio vedėju - ats. mjr. Vladas 
Spirauskas. Dėl pastarojo rei
kėjo gauti sutikimą iš komisa
ro, nes buvo Turgelių viršai
čiu. Sutikimas buvo.gautas.

Įstaigos etatai dar nebuvo 
užpildyti. Viršaitis rekomen
davo dvi moksleives, kurios 
jokio stažo neturėjo. Priežas
tis - jos gavo iš Arbeitsamto 
pranešiipą vykti darbams į Vo
kietiją. Reikėjo gelbėti. Buvo 
priimtos Verutė Vaitiekūnai
tė iš Kalesninkų k. ir Marytė 
Uždavinytė iš Pirčiupio k., pa
garsėjusio vokiečių įvykdyto
mis žudynėmis. Dar buvo pri
imtas studentas Civinskas. 
Visi trys buvo Arbeitsamto 
atleisti kaip įstaigos tarnau
tojai. Po kelių mėnesių prakti
kos buvo pavyzdingi tarnauto
jai.

Lenkiškos pamaldos
Pirmą sekmadienį nuėjau 

Jurzdiko šventovėn. Evangeli
ja, pamokslas - lenkų kalba, 
tartum būčiau Lenkijoje. Bet
gi čia mūsų žemė nuo senų lai
kų. Eišiškių vardas minimas 
vokiečių ordino XIV š. pabai
goje ir XV š. pradžioje sudary
tuose Lietuvos kelių aprašy
muose. Žygimantas senasis, 
priskirdamas Eišiškių švento
vę prie Naujųjų Trakų prepo- 
zitūros, 1524 m. įsakė, kad prie 
Eišiškių šventovės būtų laiko
mi du kunigai, kurių bent vie
nas turi mokėti sakyti lietuviš
kai pamokslus. O XX š. lietu
viams jėga brukama “polska 
wiara”.

Po pamaldų išėjęs švento- 
riun nugirstu lenkiškai kal
bančius, kad aš esąs naujai 
atvykęs Storasta, katalikas, vis 
savas ne komunistas ar vokie
tis ... Tuokart priėjo prie ma
nęs ir pasisakė esąs kunigais 
Vasaris, vikaras. Susipažinom. 
Jis pareiškė, kad klebonas 
kviečia mane pietums. Susi
pažindamas klebonas pasisa
kė esąs lenkas, lietuviškai su
prantąs, bet kalbėti sunku, 
atsiprašė. Vertėjo nereikėjo, 
nes buvau pramokęs žargoniš- 
kos, netaisyklingos lenkų kal
bos. Pietų metu iškėliau man 
rūpimą problemą - įvesti lie
tuviškas pamaldas, ypač, kad 
jo vikaras buvo lietuvis. Klebo

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos nariui 

a. a. JUSTUI KUDABAI 
mirus,

jo dukrą VIRGINIJĄ KUDABAITĘ-GEDRIKIENĘ, vai
kaitę DIANĄ, vaikaitį DONALDĄ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

i
Vilniaus krašto lietuvių sąjungos valdyba

nas - senyvo amžiaus, pergyve
nęs bolševikų ir dabar vokie
čių okupaciją. Suprato dabar
tinę padėtį. Sutiko įvesti lie
tuviškas pamaldas, bet tik 
prieš Sumą, nes pakeitimas su
darytų parapijiečiams nepato
gumų.

Gaunu kambarį
Dalis įstaigos tarnautojų 

buvo vedę, bet dėl stokos butų 
šeimos liko gyventi savo vieto
vėse. Tarnautojai nuomojo 
kambarius pas vietos gyvento
jus. Miestelio pakraštyje, apie 
2 km. nuo įstaigos, užtikau gra
žiai atrodantį namą. Kambario 
reikalu užėjau. Pasitiko šei
mininkas - veterinarijos gy
dytojas Symiatkowskis, len
kas. Jis kalbėjo lenkiškai ir 
rusiškai. Pasakė, kad laisvą 
kambarį turėjo, bet vokiečių 
komendantas sekvestravo. 
Nuvykau pas komendantą. Jis 
pareiškė, kad keletą kamba
rių konfiskavęs pravažiuojan
tiems karininkams. Sutiko 
man užleisti. Nuvykome abu. 
Atidavė man raktus, nuėmė 
antspaudą. Symiatkowskiui 
pasakė, kad leistų man naudo
tis jo telefonu. Vėliau, arčiau 
susipažinus, Symiatkowskis 
vengdavo kalbėti apie politi
ką, nebuvo iš tų, kurie šaukė 
“marsz na Kowno”.

Eišiškių turgaus aikštėje 
buvo išlikęs apgriautas pasta
tas, reikalingas remonto: stik
lų, užraktų, statybinės medžia
gos. Leidimas pirkti buvo gau
tas iš apygardos komisaro įstai
gos. Tačiau rinkoje tų medžia
gų nebuvo, o pirkti juodojoj 
rinkoj aukštesne kaina turi
mos lėšos - per mažos. Nuo 
remonto atsisakyta.

Perkelti įstaigą?
Kilo sumanymas perkelti 

apskrities viršininko įstaigą į 
kitą valsčiaus miestelį. Numa
čiau Šalčininkus. Motyvas: at
stumas nuo Eišiškių iki Vil
niaus apie 80 km, o nuo Šalči
ninkų -45 km. Susisiekimas su 
Vilniumi iš Eišiškių vien tik 
plentu, o Šalčininkai - prie 
geležinkelio, be to, plentas. 
Reikėjo gauti sutikimą iš Wul- 
fo. Jis pritarė, bet norėjo pats 
apžiūrėti Šalčininkus. Suta
rėm nustatytu laiku susitikti 
ir apžiūrėti tinkamas įstaigai 
patalpas.

Užtikom gana didelį pastatą, 
kuriame gyveno keturios šei
mos su vaikais. Paaiškėjo, kad 
tai lenkų šeimos - pabėgėliai 
iš Lenkijos. Vienas jų kalbėjo 
vokiškai. Pradėjo aiškinti ko
misarui. kad karo metu nuken
tėjo, prarado turtą, o dabar ir 
vėl kraustomi. Būta sukto len
ko. Pasisakė, kad jo puseserė 
tarnaujanti pas Vilniaus komi
sarą.

Iš vertėjo Jungmeiterio jau 
iš anksčiau žinojau, kad len
kės turi labai didelę įtaką, ir 
komisaras palankus lenkams. 
Man patarė būti atsargiam, 
nes kitaip nukentėsiu. Komi
saras lietuviais nepasitiki. 
Wulfas atsisakė nuo sumany
mo, t.y. lenkų iškraustymo. 
Dar keletą pastatų apžiūrė
jom, bet visai įstaigai buvo 
per maži. Mano numatytas pla
nas liko neįvykdytas.

Eišiškėse buvo girininkijos 
būstinė - įstaiga ir girininko 
butas. Jį iškrausčius, perkelta 
iš Jurzdiko apskrities virši
ninko įstaiga. (Bus daugiau)

AfA 
JONUI AŽUBALIUI 

mirus,

žmonai ONUTEI, sūnums - JONUI ir LINUI 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime-

Jonas ir Bronė Maziliauskai

Liūdinčius amžinybėn iškeliavusio

AfA 
JONO AŽUBALIO,

velionies žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ ir LINĄ 

bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

T. L. Bražukai A. K. Pajaujai

R. P. Bražukai I. K. Paznėkai

D. J. Didžbaliai B. J. Lapinskai

S. A. Zimnickai

v AfA
JONUI AŽUBALIUI

mirus,
, •. >(.. t . ■■■ . 1..,. J...

giliam liūdesy pasilikusius artimuosius - žmoną 
ONUTĘ, sūnus - JONĄ ir LINĄ nuoširdžiai 

užjaučiame -

O. S. Grigučiai
B. R. Kmieliauskai
N. J. Kaleinikai
L. A. Krakauskai
A. T. Ramanauskai

V. V. Ramanauskai
D. J. Ramanauskai
B. L. Raginskai
T. V. Spuduliai
G. Vaitkienė

MYLIMAI MAMAI

AfA
MAGDALENAI BILEVIČIENEI

mirus, nuoširdi padėka kun. klebonui J. Liaubai, OFM, už 
velionės lankymą ligos metu, Šv. Sakramentų suteikimą, 
už maldas koplyčioje, Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias, aukas Pagal
bos Lietuvai vajui ir gėles, A. Paulioniui už giesmes šven
tovėje, karsto nešėjams ir taip pat ponioms už pyragus bei 
B. Stanulienei už skanius pusryčius.

Ačiū dr. A. Saunoriui už rūpestingą priežiūrą. Esame 
dėkingi ponioms, lankiusioms velionę ligoninėj ir teikusioms 
jai paguodą.

Liekame visiems dėkingi, kurie prisidėjo prie mamos 
laidotuvių-

sūnus Vytautas ir Elė Bilevičiai

Canadian Srt jfflemoriali M).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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Lietuvos respublikos ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ, 
lankydamasi JAV-se, susitiko su JAV ir Australijos milijonieriumi 
RUPPART MURDOCH’U (viduryje) JONO BOBELIO - ELTOS dir. dėka 
(dešinėje). Tas JAV pramonės didžiūnas pažadėjo Lietuvai popieriaus ir 
daŽŲ. J. Bobelis-VLIKo raštinės vedėjas Vašingtone palaiko ryšius su JAV 
politikais ir Lietuvos vyriausybės žmonėmis

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
KREIPIMASIS

į Tarybų Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą

“Vanduo pirmiau pavirs uola, 
negu Lietuva pasiduos”

XIII amžiuje susikūrusi Lie
tuvos valstybė XVIII amžiaus 
pabaigoje tapo dalybų tarp 
kaimyninių šalių objektu, ir 
didžioji Lietuvos dalis buvo 
120-čiai metų įjungta į Rusijos 
imperijos sudėtį.

1918 metų vasario 16 dieną 
lietuvių tauta atkūrė Lietuvos 
valstybę ir kovose apgynė jos 
nepriklausomybę.

Prieš septyniasdešimt metų 
1920 metų liepos 12 dieną Ru
sijos Tarybų Federacinė So
cialistinė Respublika ir Lietu
vos Respublika sudarė Taikos 
sutartį.

Šia sutartimi Rusija be ato- 
dairų pripažino Lietuvos vals
tybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę, visiems am
žiams atsisakė visų Rusijos su
vereniteto teisių į lietuvių tau
tą ir jos teritoriją, ypač pabrėž
dama, kad buvęs Lietuvos pri
klausomybės Rusijai faktas 
neuždeda lietuvių tautai ir jos 
teritorijai jokių pareigų Ru
sijai. Rusija taip pat įsiparei
gojo saugoti nuolatinį Lietu
vos neutralitetą.

Vėlesniosios sutartys tarp 
Lietuvos Respublikos ir Tary
bų Sąjungos patvirtindavo 1920 
m. liepos 12 d. Taikos sutarties 
susitarimų perimamumą ir 
neliečiamumą.

Teisėti geros kaimynystės 
santykiai tarp Lietuvos Res
publikos ir Tarybų Sąjungos 
buvo palaikomi iki 1939 metų 
vasaros, kai Lietuva vėl tapo 
dalybų objektu tarp TSRS ir 
Vokietijos, sudariusių slaptus 
tarpusavio sandėrius dėl “įta
kos sferų”.

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gaciją, vadovaujamą ministe- 
rio pirmininko Ryžkovo. Iš 
lietuvių pusės galvojama, kad 
derybos galėtų prasidėti 10 
dienų laikotarpyje. Mat dau
guma komisijos narių daly
vauja 28-me komunistų parti
jos kongrese. Sovietų komisi- 
jon tarp kitų įeina ministerio 
pirmininko I-sis pavaduotojas 
V. Masliukovas, centrinio pla
navimo viršininkas Gospla- 
nas, vidaus reikalų ministe- 
ris V. Bakatinas, armijos šta
bo viršininkas M. Moisejevas, 
KGB viršininko padėjėjas F. 
Bobkovas. Komisijai priklau
so taipogi įvairių sričių aukš
ti pareigūnai. Visa tai rodo, 
pasak agentūros, būsiant itin 
komplikuotoms deryboms.

Tuo tarpu Lietuvos vyriau
sybė ruošianti dokumentus 
prašyti Maskvos, kad būtų Lie
tuvoje suspenduotas naujokų 
ėmimas armijon ir leista, ne
trukdant Maskvai, palaikyti 
prekybinius ryšius su kitomis 
sovietų respublikomis.

Minėjo sukaktį
Lietuvos aukščiausioji tary

ba, kaip praneša LIC, liepos 
12 d. savo posėdyje minėjo 1920 
m. liepos 12 d. 70 metų taikos 
sutarties sukaktį tarp Lietu
vos ir Sov. Rusijos. Praneši
mus padarė AT pirmininkas 
V. Landsbergis, vicepirminin
kas Br. Kuzmickas, AT užsie
nio reikalų komisijos pirmi
ninkas E. Zingeris, ministerės 
pirmininkės pavaduotojas R. 
Ozolas, Rusijos aukščiausio
sios tarybos pirmininko B. Jel
cino pavaduotojas Abdulati- 
povas, Rusijos demokratų par
tijos pirmininkas N. Travki
nas bei atstovai iš Leningrado 
ir Oriolo srities.

Antrasis TSRS liaudies de
putatų suvažiavimas 1989 m. 
gruodžio 24 d. nutarime “Dėl 
Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
1939 metų nepuolimo sutar
ties politinio ir teisinio įver
tinimo” pažymėjo, kad sutar
timis TSRS ir Lietuva buvo įsi
pareigojusios bet kokiomis 
aplinkybėmis savitarpiškai 
gerbti vienas kito suverenu
mą, teritorijos vientisumą ir 
neliečiamybę, tačiau TSRS 
šiuos įsipareigojimus sulau
žė. Suvažiavimas pripažino 
TSRS ir Vokietijos sandėrius 
neteisėtais.

Antrojo TSRS liaudies de
putatų suvažiavimo nutarimas 
suprantamas kaip Tarybų Są
jungos siekimas tapti teisine 
valstybe, pasirengiant paša
linti sutarčių sulaužymo pa
sekmes, kurios yra Lietuvos 
prievartinis įjungimas į TSRS 
sudėtį 1940 m. birželį bei vė
lesnis jo tariamo teisėtumo 
pavaizdavimas 1940 m. rugpjū
čio 3 d. TSRS įsakymu.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba kreipiasi į 
Tarybų Sąjungos Aukščiausią
ją Tarybą, kviesdama ją panai
kinti neteisėtą 1940 m. rugpjū
čio 3 d. TSRS įstatymą dėl Lie
tuvos įjungimo į TSRS ir dery
bomis atkurti teisėtus tarp
valstybinius santykius, kurių 
pagrindus padėjo 1920 metų 
Taikos sutartis.

V. Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas 

Vilnius, 1990 m. liepos 12 d.

Turėjo atvykti B. Jelcinas, 
bet negalėjo. Jam atstovavo jo 
pavaduotojas Abdulatipovas. 
Buvo priimti du kreipimaisi: 
vienas — Rusijos federacijos 
tautoms bei jos Aukščiausia
jai tarybai, kitas — Sov. Sąjun
gos aukščiausiajai tarybai.

Atvyko užsienio reikalų 
ministeris

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudar
gas ir Aukščiausiosios tary
bos valstybės atstatymo komi
sijos pirmininkas Gediminas 
Šerkšnys atvyko į JAV. Jų kvie
timu pasirūpino Lietuvos at
stovas Stasys Lozoraitis, jn. 
A. Saudargas kartu su St. Lo
zoraičiu susitiko su JAV vals
tybės departamento sekreto
riumi James Bakeriu. Taip pat 
kartu su G. Šerkšniu juos pri
ėmė prezidento G. Busho vals
tybinio saugumo tarybos pir
mininko pavaduotojas Robert 
Gates. Pastarąjį spauda api
būdina kaip vieną iš preziden
to patarėjų, kurie skeptiškai 
žiūri į M. Gorbačiovo skelbia
mas reformas.

Sudaryta komisija
Lietuvos aukščiausioji tary

ba liepos 11 d. patvirtino poli
tinio, teisinio ir diplomatinio 
pasirengimo deryboms su Sov. 
Sąjunga komisijos sudėtį. Ko
misiją sudaro šie asmenys: B. 
Kuzmickas, P. Kūris, K. Lapins
kas, K. Motieka, R. Ozolas, A. 
Rudys, A. Sakalas, A. Saudar
gas, G. Šerkšnys, G. Vagnorius.

Taipogi taryba priėmė ir ki
tą nutarimą, įgalinantį Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ką V. Landsbergį ir ministerę 
pirmininkę K. Prunskienę pra
dėti sudaryti deryboms Lietu
vos valstybinę delegaciją. J. A.

Žurnalistas ir visuomenės 
veikėjas Aleksandras A. Mi- 
čiūdas, gyvenantis Buenos Ai
res mieste, Argentinoje, vie
tinėje spaudoje dažnai rašo 
apie Lietuvą. Neseniai įtakin
gas dienraštis “La Nacion” 
išspausdino A. Mičiūdo pokal
bį su Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Pokalbis atkrei
pė Argentinos valdžios ir žur
nalistų dėmesį. Jis buvo pava
dintas “Vanduo pirmiau pa
virs uola, negu Lietuva pasi
duos”. Pateikiamas trumpas 
pokalbio turinys.

Lietuva nepriklausomybei 
ruošėsi 50 metų ir niekad jos 
neišsižadėjo. Ir šiuo metu yra 
nedaug žmonių, kurie priešin
tųsi laisvam valstybingumui. 
Tokie žmonės daugiausia bijo 
prarasti privilegijų ar yra iš
gąsdinti naujų galimybių, su
klaidinti disinformacijos.

Blokada bus ištverta, jei 
žmonės galvos, jog Lietuva gy
vena karo sąlygose — reikia 
daug ko atsisakyti. Maskva 
anksčiau ar vėliau, keičiantis 
sąlygoms Sov. Sąjungoje, tu
rės pripažinti tautų teises. Pa

NUOMONES IR PASTABOS

Kas akmenyje iškalta
ALGIMANTAS EIMANTAS

Neverk, nelaužyk rankų motušėle, 
Mes išgyvensime sunkius laikus. 
Stabai sugrius, o žmonės tie pašėlę, 
Įsiutę sudraskys vieni kitus.

Antanas Miškinis

Koks prasmingas šis, mūsų 
poeto posmas! Kokie pranašin
gi to Sibiro tremtinio žodžiai! 
Ant cemento maišų užrašyta 
kūryba dvasiškai stiprino liki
mo brolius ir numatė ateities 
laisvę bei nepriklausomybę tė
vynei Lietuvai. Nei smurtas, 
nei kančia nepalaužė jo ryžto, 
jo meilės savo kraštui, jo kūry
binio talento. Visiems tautie
čiams Sibire ir Lietuvoje jis 
buvo lyg vilties švyturys. Jo 
eilės stiprino tėvynainių troš
kulį išplėšti savo žemę iš oku
panto nagų. Jo eilėraščiai žė
rėjo lietuvių širdyse lyg ta 
amžinoji ugnis, kuri sulieps
nojo 1990 m. kovo 11 dieną.

Todėl neleistina apvilti nei 
vieno mūsų tautiečio, nei vie
no patrioto, prosenelio ar kar
žygio, kovojusio už tėvynę ir 
jos laisvę. Negalima jų apvil
ti, pasiduodant okupanto prie
spaudai. Neleidžiama, kad bū
tume išnaudojami ir nutauti
nami. Turime visi prisiekti, 
kad nesuklupsime ir nepasi
duosime, kovodami už tiesą ir 
teisę atgauti valstybinę ne
priklausomybę.

Atsisakyti paskelbto sava
rankiškumo yra labai pavojin
ga. Jau daug kartų minėta, kad, 
atšaukus nepriklausomybės 
atstatymo aktą, tuo būtų pri
pažįstamas Maskvos argumen
tas, kad Lietuva esanti sava
noriškai įstojusi į Sov. Są
jungą.

Pažvelkime į padėtį, atšau
kus nepriklausomybės atsta
tymo aktą. Galimas daiktas, 
kad įvyktų naujos deportaci
jos į Sibirą, nubaudžiant už 
prieštaravimą Kremliui. Išre
tinta tauta būtų pripildyta 
kolonistais iš už Uralo. Lie
tuvių skaičius taip sumažėtų, 
kad bet koks referendumas at
gauti nepriklausomybę būtų 
tikrai nesėkmingas.

Derybose dėl nepriklauso
mybės atstatymo sąlygų galima 
daryti nuolaidų, siekiant 
bendros nuomonės. Tokioje 
padėtyje Lietuva daug laimė

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!”

ti blokada Lietuvos nepriklau
somybei nekenkia. Ieškoma 
naujų ekonominių ryšių.

Lietuva, būdama nepriklau
soma, galės daug geriau tvar
kyti savo ekonomiką. Ji yra pa
siryžusi prekiauti ir su Rytais, 
ir su Vakarais.^

Jeigu Sov. Sąjungoje kiltų 
suirutė ir net kraujo pralieji
mas, Lietuva nebūtų kalta. 
Lietuviai visomis jėgomis ven
gia provokacijų. Jie yra ir M. 
Gorbačiovo pusėje, tik kartais 
lietuvių jis nesupranta.

Vakarai neskuba Lietuvai 
padėti, nes bijo pakenkti savo 
interesams, pablogindami 
santykius su Sov. Sąjunga. Tie 
patys Vakarai 50 metų nepri
pažino Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą. Dabar reikia tik 
konkrečių veiksmų. Už Lietu
vos nepriklausomybę kalba 
Atlanto Charta ir kiti doku
mentai.

Pačioje Sov. Sąjungoje pu
čia nauji vėjai. Atsiranda ga
limybės ekonominiams ry
šiams su atskiromis sritimis. 
Tuo jau pasinaudota blokados 
metu. A.

tų, ypač jei kompromisas būtų 
sąžiningai vykdomas. Pasielg- 
tina, kad derybos patenkintų 
abi puses. Tokie rezultatai 
daug padėtų ateities santy
kiams.

Gorbačiovas nėra linkęs iš
leisti iš savo rankų Lietuvos, 
nė kokios kitos respublikos. 
Tuo būdu Lietuvos ir kitų lais
vės trokštančių tautų priešas 
yra ne tiek komunizmas, kiek 
sovietų imperializmas. Komu
nizmas, kaip ideologinė san
tvarka, pavirto griuvėsiais.

Vakarų demokratijos tebe
garbina Gorbačiovą, nors jo 
sostas braška. Mažiausiai va
kariečiai turėtų įsipareigoti 
tarpininkauti tarp Gorbačiovo 
ir laisvės siekiančių respub
likų. Aišku, kad visas proble
mas būtų sunku išspręsti, bet 
rimtus siūlymus galima būtų 
tikrai apsvarstyti.

Kyla mintis, kad Gorbačio
vas, pvz. galėtų gana lengvai 
išspręsti Lietuvos klausimą, 
pašalindamas ją iš Sov. Sąjun
gos. Toks sprendimas panai
kintų iš karto visas politines, 
diplomatines ir asmenines 
problemas. Gorbačiovas ne
prarastų prestižo svetur, o 
namie jo autoritetas pakiltų, 
nes Lietuvos ištrėmimas iš 
Sov. Sąjungos būtų jo nuopel
nas. O ištrėmimas nėra naujas 
dalykas, nes ir L. Trockis bu
vo ištremtas į užsienį dėl pa
našių priežasčių. Nėra abejo
nės, kad Lietuva mielai sutik
tų su tokiu likimu, nes gi svar
biau tapti laisvai ir nepriklau
somai, o ne jaudintis dėl sie
kių eigos.

O Vakarų pasaulis galėtų 
laisvai apsispręsti, kaip elg
tis Lietuvos atžvilgiu. Ir jam 
nereikėtų susilaikyti nuo pa
galbos Lietuvai, kad nepaken
kus Gorbačiovui.

Žinoma, galima siūlyti daug 
įvairių planų, kurie galėtų 
daug geriau išspręsti painią 
padėtį. Viena aišku, kad vis
kas turi baigtis akmenyje iš
kaltu Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimu.

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

ALT sąjungos 21-jo seimo atidaromojo posėdžio prezidiumo dalis. Iš kairės: Lietuvos gen. konsulas V. ČEKA
NAUSKAS, atidarymui vadovavusi V. JONUŠIENĖ, invokaciją skaitęs kun. A. KONTAUTAS, Lietuvos gen. kon
sulas A. SIMUTIS, dr. K. BOBELIS

yAulcos ir informacija AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Daug aukų prašytojų, daug vienetų bei asmenų, pasiryžusių teikti pagalbą Lietuvai, bet nėra 
vieno koordinacinio centro. Nepateisinama ir informacijos stoka bei slaptumas

Ilgus metus išeivijos gyveni
mas buvo apsprendžiamas 
mūsų veiksnių, kurių veikla 
daugiausia buvo nukreipta į 
kultūrinę sritį, tik vienu metu 
buvo kovojama dėl pirmavimo 
politinėje srityje, nors prieš 
“perestroikos” atsiradimą toji 
sritis buvo grynai simboliška. 
“Perestroikos” dėka Lietuvo
je pavasarėjant, pradėjo keis
tis išeivijos nuotaikos. Atsi
darė geležinės uždangos var
tai. Iš Lietuvos masiškai atvy
kę ansambliai, aktoriai ir šo
kėjai išeivijoje rado didelį su
sidomėjimą. Nebuvo savaitga
lio, kad nesigėrėtume kurio 
nors Lietuvos tautinio meno 
atstovo daina, muzika, dailiuo
ju žodžiu. Ovacijos ir džiaugs
mo ašaros lydėjo spektaklius.

Tuo pačiu metu pradėjo 
merdėti išeivijos meno viene
tai — ir jiems, ir mūsų solis
tams bei kitų sričių meninin
kams neliko nei salių, nei ka
lendoriuje vietos.

Kovo 11 Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, prasidėjo 
didelės įtampos laikotarpis, 
nes Amerikos prezidentas at
sisakė pripažinti teisėtai ir 
demokratiškai išrinktą Lietu
vos vyriausybę, aiškiai simpa
tizuodamas Gorbačiovui jo pa
vyzdžiu pasekė ir kitos Vaka
rų demokratijos. Nors viso pa
saulio akys buvo nukreiptos į 
Lietuvą, bet Gorbačiovas, ma
tydamas Vakarų santūrumą ar 
net abejingumą, siuntė tankų 
vilkstines į Lietuvos miestus, 
smurtu ir prievarta gaudė li
goninėse besislapstančius 
“dezertyrus”.

Išeivijai atėjo laikas jung
tis į intensyvesnį Lietuvos 
laisvinimo darbą. Prasidėjo 
demonstracijos, telegramų 
siuntimas JAV prezidentui, 
spaudimas kongreso atsto
vams ir senatoriams įtakoti 
vyriausybę, kad ji veiksmu 
įrodytų tai, ką per daugelį de
šimtmečių tvirtino, būtent 
Baltijos valstybių nepripaži
nimą ir teisę į laisvą tautų apsi
sprendimą. Rezultatus žino
me, bet esame bejėgiai.

Tačiau ekonominę pagalbą 
Lietuvai galime ir privalome 
teikti, kad kiek palengvėtų 
blokados sukelta krizė. Kaip 
grybai po lietaus išdygo nau
jos grupės, pasiryžusios Lie
tuvą aprūpinti vaistais ir ki
tais gyvybiniais reikmenimis. 
Aukas Lietuvai paremti renka 
ir veiksniai, jų skyriai, padali
niai ir atstovai. Nuo prašymų 
aukoti Lietuvos labui mirga 
mūsų spaudos puslapiai. Jau 
skaitome ir PLB pranešimą 
apie “sėkmingą projektų įvyk
dymą”, — persiuntimą vaistų 
iš Europos į Lietuvą ir para
mą įsigyti modernias komuni
kacijos priemones. Dar kiti 
skelbia apie milžinišką vaistų 
siuntą Lietuvon iš Amerikos ...

Iš didelių sutelktų sumų iki 
šiol panaudota tik maža dalis, 
bet didžiausias neaiškumas 
yra pačiame tų projektų vyk
dyme. Pranešimas, kad kas 
nors yra “pasiųsta į Lietuvą” 
aukotojams ir visuomenei nie
ko nesako. Lietuva yra terito
rija, kurioje yra vyriausybė, 
parlamentas, įvairios institu
cijos, ministerijos, politinės 
partijos ir t.t. Kam tos siuntos 
siunčiamos? Kaip daroma at
ranka? Juk ir vaistų persiunti
mą reikia koordinuoti, ir adre
sus turėti. Ar kreipiamasi į ko

kią nors “sveikatos ministeri
ją”, ar į parlamentą? Kitur 
skaitau, kad neverta iš Ameri
kos žemyno į Lietuvą gabenti 
vaistus, nes Europoje tokiam 
tikslui jie gaunami nemoka
mai. Ar mūsų vaistų pirkėjai 
to nežino? PLB pranešime 
taip pat matau, kad vaistų per
siuntimas iš Europos į Lietu
vą kainavo 32.000 dolerių. Ar
gi persiųsta keli šimtai tūks
tančių tonų? Aišku, jei tai bu
vo daroma su rizika ir nelega
liu keliu, gal kaina nebūtų per 
didelė, bet paaiškinimo rei
kia. O gal reikėjo ir už vaistus 
mokėti?

Kam teko komunikacijos 
priemonės? Parlamentui? Paš
tui? Sąjūdžiui? Prieš kelis mė
nesius mano namuose lankė
si vienos Lietuvos politinės 
partijos tarybos narys. Jis į 
Lietuvą nusigabeno kompiu
terį, prie kurio įsigijimo pri- 
sidėjusieji žinojo, kam jis bus 
naudojamas. Tai kodėl mūsų 
aukos dalinamos anonimiš
kai? Kodėl tiek daug aukų rin
kėjų ir taip mažai informaci
jos? Kodėl tarp jų nėra koordi
nacijos? Bendrybių ir “sėk
mingų projektų įvykdymo” ne
užtenka.

Nauja padėtis neiššaukė 
išeivijoje vienybės; ji tik dar 
daugiau susismulkino. O būtų 
praktiška ir tikslu sudaryti 
VIENĄ CENTRINĮ Lietuvos 
paramai vienetą, kuris koor
dinuotų aukų paskirstymą, 
ieškotų pigiausių ir geriausių 
metodų paramai teikti, Lietu
vos vyriausybei prisistatytų 
kaip vieningas paramos cent
ras. Jis gali būti sudarytas iš 
didžiųjų organizacijų bei fon
dų atstovų, įtraukiant į talką 
ir pavienius asmenis, kurie ar 
savo talentu, ar savo žinojimu 
tame darbe gali talkinti. Tai 
būtų ne vien išeivijai, bet ir 
Lietuvai didelė paslauga, nes 
Lietuva žinotų su kuo palaiky
ti ryšį.

Dar nevėlu koordinuoti pa
galbą Lietuvai vieningu ir 
praktišku būdu. Bet svarbiau
sia yra tai, kad aukų rinkėjai 
jaustųsi įsipareigoję teikti 

A* i MEDELIS CONSULTING 
'»** 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

įvairus 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

■ 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 MERFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUIU IVILULLIO 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į 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.

informaciją. Nebepriimtinas 
pasiteisinimas “slaptumu”, 
kaip tai buvo daroma prieš 
“perestroiką”. Nėra būtina 
skelbti pavardes ar adresus, 
bet reikia nurodyti instituci
jas, kurioms siuntos yra pa
siųstos. Slaptumas yra nerei
kalingas ir nepateisinamas, 
o atskaitomybė yra būtinas 
tvarkingos organizacijos ele
mentas ir teisėtas jos narių 
reikalavimas.

Dr. VYTAUTAS DAMBRAVA1

Naujas paskyrimas
Lietuvos atstovybė Vašing

tone praneša, kad susitarus su 
atitinkamomis Venezuelos įs
taigomis, dr. Vytautas Damb- 
rava, ilgametis veikėjas, pub
licistas ir buvęs JAV diploma
tas, yra paskirtas Lietuvos dip
lomatinės tarnybos įgalioti
niu. Jis turės asmenišką Gene
ralinio konsulo titulą.

Jo uždavinys bus rūpintis 
visais Lietuvos reikalais ir 
mūsų piliečių bei tautiečių 
interesais Venezueloje.

Reikalui kilus, dr. V. Damb- 
rava kontaktuos ir kitų Lotynų 
Amerikos šalių įstaigas, or
ganizacijas bei spaudos or
ganus.

Dr. V. Dambravos adresas: 
Prolongacion Los Manolos 
Edif. Rio Claro, Apt. 1 
La Florida
Caracas 1050, Venezuela 
Tel. 782-2103.
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PENKI MILIJONAI

Klaipėdos jūrų muziejus ir 
akvariumas susilaukė penkių 
milijonų lankytojų. Penkiamili- 
joniniu svečiu vasario 11d. ta
po uostamiesčio “Vairo” auto
remonto kooperatyvo meistras 
Stasys Šimonis, beveik dvide
šimt metų dirbęs mechaniku 
Lietuvos žvejybos laivuose. Mu
ziejaus direktorius Aloyzas 
Každalis jam įteikė iš Indijos 
vandenyno atvežtą koralą su at
minimo įrašu ir nuolatinį lan
kytojo bilietą.

GAUDŽIA BOKŠTO VARPAI
Kauno Vytauto Didžiojo mu

ziejaus sodelyje vėl sugaudė 
bokšto varpai. Atgaivinta kom
pozitorių tėvo Viktoro ir sūnaus 
Giedriaus Kuprevičių įvesta tra
dicija vasaros mėnesių sekma
dienių vakarais rengti varpų 
muzikos koncertus kauniečiams 
ir jų svečiams. Koncertai pra
dedami gegužės mėnesį ir ren
giami iki rugsėjo mėnesio. Pir
masis šios vasaros koncertas 
buvo skirtas lietuvių muzikos 
klasikų M. K. Čiurlionio, J. Nau
jalio, J. Gruodžio, Č. Sasnaus
ko kūriniams. Juos atliko Kau
no varpininkai G. Kuprevičius, 
J. Vilnonis ir R. Eimontas.

POPULIARIAUSI POLITIKAI
Viešosios nuomonės tyrimo 

centras, veikiantis prie Lietuvos 
mokslų akademijos filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto, 
paskelbė birželio 7-13 d.d. pra
vestos apklausos rezultatus. 
Centro vedėjo filosofijos dr. 
Vlado Gaidžio pranešimu, šia 
1.400 žmonių apklausa išryškin
tas dabartinis populiariausių 
Lietuvos politikų dešimtukas. 
Jų populiarumas buvo matuoja
mas gautų balsų nuošimčiais. 
Dr. V. Gaidys atskleidžia tik 
pirmąsias tris vietas laimėju
sių politikų populiarumo nuo
šimčius. Populiariausių poli
tikų dešimtuko sąrašan pagal 
apklausos duomenis įsijungė:
1. Kazimiera Prunskienė (61%),
2. Algirdas Brazauskas (50%),
3. Vytautas Landsbergis (28%),
4. E. Vilkas, 5. E. Bičkauskas, 
6. R. Ozolas, 7. K. Motieka, 8. 
J. Paleckis, 9. K. Antanavičius, 
10. V. Beriozovas.

TREMTINIŲ SĄRAŠAI
Vilniaus tremtinių bendri

jos koordinatorius Saulius Žu
kauskas pokalbyje su “Gimtojo 
krašto” atstovu Leonardu Alek- 
siejūnu džiaugiasi Lietuvos 
ministerių tarybos archyve ras
tais 1941 m. Sibiro tremtinių 
sąrašais. 1942 m. lietuvių ir vo
kiečių kalbomis sudarytų sąra
šų didelio formato knygos ar
chyve buvo laikomos neužregis
truotos ir turbūt dėl to ilgą lai
ką nebuvo pastebėtos. Galimas 
dalykas, šis radinys liečia Juo
zo Senkaus vokiečių okupacijos 
metais vadovautą Studijų biurą, 
tyrusį sovietų žiaurumus Lietu
voje ir leidusį “Lietuvių archy
vą”, redaguotą Juozo Balčiūno- 
Švaisto. Tremtinių bendrijos 
koordinatorius S. Žukauskas 
pabrėžia, kad didžiausias yra 
Sibiran ištremtų šeimų sąra
šas, tvarkingai užregistruoti 
ir ištremtieji karininkai. Pa
teikiamos ne tik pavardės, bet 
ir vietovės, iš kurių tie asme

nys buvo ištremti. Vidaus rei
kalų ministerijoje yra sąrašas 
numatytų ištremti asmenų, iš
vengusių tremties. Pasak S. Žu
kausko, dabar bus galima nusta
tyti tikslų 1941 m. aukų skaičių.

ŽYDŲ KONFERENCIJA
Vilniuje įvyko antroji Lietu

vos žydų kultūros draugijos kon
ferencija. Valdybos pirm. Ema
nuelis Zingeris pranešė, kad 
Lietuvoje sparčiai retėja žydų 
gretos. Pagrindinė priežastis — 
emigracija Izraelin. Esą vien tik 
šiais metais Izraelin išvyks dau
giau kaip 2.000 Lietuvos žydų 
bendruomenės narių. E. Zinge
ris betgi džiaugiasi tautinės 
žydų savimonės augimu, kurį 
dabar remia laisvėn žengianti 
Lietuva. Vilniuje buvo atkur
tas valstybinis žydų muziejus, 
atidaryta mokykla, praėjusiais 
mokslo metais turėjusi 800 lan
kytojų. Vilniaus žydai taipgi 
turi vaikų lopšelį ir darželį, 
judaikos skyrių Lietuvos knygų 
rūmuose, profesinio lygio folk
lorinį ansamblį “Fajerlech”, 
mėgėjų teatrą, sporto klubą “Ma- 
kabi”, ruošiasi atidaryti biblio
teką. Antrosios konferencijos 
dalyviai pakeitė kai kuriuos 
Lietuvos žydų draugijos įstatų 
paragrafus, išrinko naujus na
rius valdybon pakeisti išvyks
tantiems ir rašytoją Grigorijų 
Kanovičių antruoju pirmininku.

ATVIRI AVYŽIAUS ŽODŽIAI
Sovietinamos Lietuvos pro

blemas Jonas Avyžius gvildeno 
savo romanuose “Kaimas kryž
kelėje” (1964), “Sodybų tuštė
jimo metas” (1970), “Chameleo
no spalvos” (1979). Savo atvirus 
žodžius, skirtus atgimstančiai 
Lietuvai, jis paskelbė balan
džio 10 d. “Tiesoje”. J. Avyžius 
viešą pasisakymą pradeda isto
rija, dar kartą lietuvių tautą 
nuoga krūtine pastačiusią prieš 
smurtu paremtą ginkluotą jėgą. 
Jai talkina Trojos arklys — So
vietų Sąjungos komunistų parti
ja, su ja žengiantys lietuviai 
kolaborantai, norintys susigrą
žinti vakarykščią dieną, kuri 
jiems brangesnė už savo tautos 
laisvę: “Pusę šimtmečio su vilti
mi žvelgėme į kalną, supiltą iš 
lietuvių tautos svajonių, tiesė- 
me rankas į jo viršūnėje žįlbsan- 
tį laisvės žiburį. Jei ne taip se
niai tai buvo svarbu, tai šian
dien, kai vienu šuoliu į jį pulta 
per prarają (ir nežinia, ar toji 
praraja sėkmingai formuota), 
kai Lietuvos padangę užgulė 
juodi debesys, grasinantys at
gimstančios valstybės ateičiai, 
vakarykščiai nesutarimai nebe
turi mažiausios reikšmės. Ir iš 
tiesų, kas gali abejingai žiūrė
ti, kai prisidengiant demokrati
ja taikoma iš automatų į tą pa
čią demokratiją, kėsinamasi su
trempti elementariausias žmo
gaus teises. Ir tik todėl, kad 
žmogus — lietuvis, nori būti šei
mininkas savo namuose. Po Vil
nių, gaudžiant kariškoms maši
noms, slampinėja persirengę 
parašiutininkai, talkininkau
jantys ‘Jedinstvos’ nacional- 
šovinistams, kad išprovokuotų 
kruviną konfliktą ir duotų 
dingstį įvesti Lietuvoje ne
paprastą padėtį, kurios be ga
lo išsiilgę Nepriklausomybės 
duobkasiai..v. Kst.

Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai, kurie dalyvavo KLB švietimo komisijos 
spaudos atkarpų rinkimo konkurse ir laimėjo dovanas. Iš kairės pirmoje eilėje: 
Lukas Gudinskas, Vanesa Trumpickaitė; antroje: Vida Žukauskaitė: trečioje: 
Andrius Gedris, Viktoras Remesaitis. Trūksta - Jono Repšio, Pauliaus Repšio. 
Gedo Dziemiono

London, Ontario
PASIGEDOME "PAŠVAISTĖS". 

Susidarius galimybei, Lietuvos 
lietuviai vyko į Sibirą ir mėgino 
surasti lietuvių kankinių kapus. 
Tai atrodė neįmanoma misija, o 
vis dėlto po didelių pastangų jie 
surado daug kapų, iškastus kau
lus parvežė į Lietuvą ir su didžiau
sia pagarba juos tėvynėje palai
dojo. Jie negailėjo nei laiko, nei 
vargo bei išlaidų, sakydami, kad 
Sibiro kankinių pagerbimui jokia 
auka nėra per didelė.

Londone viduriniosios kartos 
veikėjas E. Petrauskas kartą ragi
no lietuvius kasmet minėti birže
lio tragediją: “Tegul jaunimas ir 
ateities kartos sužino, kas vyko to
mis baisiomis birželio naktimis — 
lietuviams skirto holokausto 
metu”.

Greta parapijos ir Bendruome-

@ LIETUVIAI PASAULYJE

FIRCHUK TEXTILES LTD.

Hamilton, Ontario
MEDŽIOTOJŲ-ŽŪKLAUTOJŲ 

klubas Giedraitis birželio 27 d. 
posėdyje iš savo iždo Pagalbos 
lietuvai vajui paskyrė $500. D. P. 
Babinai klubui Giedraitis aukojo 
$100. Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už auką. JP

KLK MOTERŲ DR-JOS HAMIL
TONO SKYRIAUS visuotiniame 
narių susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirm. M. Vaitonienė, vi- 
cepirm. Z. Rickienė, sekr. E. Liau- 
kienė, ižd. M. Kybartienė, socia
linių reikalų vedėja R. Choro- 
manskytė, renginių vadovės D. Jo
nikienė ir Br. Skvereckienė.

Susirinkime buvo aptarta atei
ties veikla. Šiuo metu yra labai 
svarbu gelbėti vargstančius bro
lius ir seses Lietuvoje. Ten yra at
sikūrusi draugija “Caritas”, kuri 
rūpinasi ir gelbsti į vargą pateku
sias šeimas, našlaičius (kurių yra 
labai daug), slaugo ligonius, stei
gia psichiniai atsilikusiems vai
kams mokyklas, globoja senelius, 
kovoja prieš alkoholizmą, leidžia 
žurnalą “Caritas”. Organizacijos 
tikslai kilnūs ir darbai sunkūs.

Norėdamos palengvinti sesių 
darbus Lietuvoje, tam tikslui ati
daryta “Talkoje” einama sąskai
ta “Caritas” nr. 1445340. Tau
tiečiai, norintys prisidėti prie 
šio kilnaus darbo, gali pasinaudo
ti šia sąskaita. KLK moterų Ha
miltono skyrius įnešė į šią sąskai
tą $1000 ir N. N. — $50. Aukotojai 
bus skelbiami spaudoje. Valdyba 
už aukas bus labai dėkinga.

RANKDARBIŲ (Art & Craft) 
išpardavimas įvyks spalio 6, šeš
tadienį, Jaunimo centre. Norin- 
tys-čios dalyvauti su savo darbe
liais ar gauti daugiau informaci
jos skambinkite Z. Rickienei tel. 
643-2768 arba R. Choromanskytei 
tel. 527-6440 iki rugpjūčio 30 d. 
Vietos ribotos. Z. R.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
pagerbdami mirusius aukojo: a.a. 
Olgos Zabarauskienės atminimui: 
$25-V. Kėžinaitis; a.a. Pranės Kra- 
niauskienės atminimui, reikšdami 
šeimai užuojautą: $25 - P. Z. Sa
kalai, $20 — J. G. Krištolaičiai, 
P. S. Kanopai; a.a. Alekso Daliaus 
atminimui mirusio Lietuvoje, 
reikšdama užuojautą broliui Sta
siui: $25 - E. Šerienė; a.a. Magde- 
lenos Bilevičienės atminimui: $15
- J. Bajoraitis, J. R. Piciniai; a.a. 
Vlado Perkausko atminimui, reikš
dami užuojautą šeimai aukojo: $30
- St. S. Rakščiai; $20 - A. Deksnie- 
nė, J. A. Asmenavičiai, A. Verbic
kas, J. G. Krištolaičiai, J. Bajorai
tis, VI. G. Stabingiai, M. Chrolavi- 
čienė, A. Didžbalienė, V. M. Le- 
parskai; $15 - V. Kėžinaitis, J. R. 
Piciniai; $10-P. M. Šiuliai; a.a. Ei
mučio Skaisčio atminimui: $100-A. 
A. Pilipavičiai; $75 - E. V. Sakai; 
$50 - S. Kačinskas; $25 - S. Remei- 
kaitė, E. Kybartas.

Dėkojame už aukas. KLF

PADĖKA
Mūsų 50 metų vedybų sukakties 

proga dėkojame visiems svečiams 
už linkėjimus ir sveikinimus.

Ačiū kun. klebonui J. Liaubai, 
OFM, už išrūpintą Šv. Tėvo palai
minimą, kalbas ir dovaną. Dėko
jame G. Breichmanienei ir p. Jur- 
kai už sveikinimo žodžius ir lin
kėjimus, mūsų sūnui majorui Ro
mui už šventės pravedimą, per
skaitytas kalbas ir sveikinimus 
iš Kanados ministerio pirm. B. 
Mulroney, Ontario ministerio 
pirm. D. Peterson, Anglijos ka
ralienės atstovo Kanadoje guber
natoriaus R. Hnatyshyn.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms 
ir draugams, aukojusiems mūsų 
sukaktuvių proga Pagalbos Lietu
vai vajui $505 bei už dovanas ir 
sveikinimus: L. Šmitienei, I. 
Dulkienei, J. S. Miškiniams, pus
broliui iš San Francisco pulkinin
kui Vitui Blekaičiui, Jurgiui ir 
Gražinai Blekaičiams iš Vašingto
no, L. J. Kriaučiūnams.

Dėkojame sūnums - Sigitui, Al
girdui, Gediminui, Romui ir vi
soms marčioms bei vaikaičiams už 
puikią šventę, dovanas bei linkė
jimus, kurie liks neužmirštami.

Dar kartą ačiū visiems -
Konstancija ir Juozas Blekaičiai

Sault Ste. Marie, Ont.
V. MOCKUI, kuris jau ilgoką lai

ką gydosi ligoninėje, linkime grei
čiau pasveikti ir grįžti į Echo-Lake 
pas vasarojančius “senjorus”.

ŠLYŽIŲ NAMUOSE birželio 16 
d. buvo suruoštas mergvakaris jų 
dukrai Audrei. Ji šiuo laiku gyve
na ir dirba Toronte. Gražus drau
gių būrelis pradžiugino būsimą 
nuotaką puikiomis dovanomis ir 
prie paruoštų skanių vaišių links
mai praleido vakarą.

V. Kramilius

Įvedu šildyrrio ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

nės Londone yra trečias nepa
prastai svarbus veiksnys Londono 
lietuvių veikloje, būtent “Pašvais
tė”. Jos nepailstančioj! vadovė 
muz. R. Vilienė įdeda nepapras
tai daug neatlyginamo darbo — 
dirba iš pasiaukojimo, ir jai yra 
dėkingi ne tik choristai, bet ir vi
sa plačioji Londono visuomenė. 
Jos dėka maža apylinkė gali di
džiuotis, turėdama tokį šaunų 
chorą, ne tik prieš kitas apylin
kes, bet ir prieš kitas etnines gru
pes Londone. Kreditas priklauso 
ir kiekvienam choristui, savo po
ilsio laiką pašvenčiančiam repe
ticijoms, koncertams ir 1.1.

Juodojo birželio minėjimai vi
sada būdavo įspūdingi, kai juose 
dalyvaudavo “Pašvaistė”. Šiemet 
įvyko kažkas nesuprantamo: šven
tovėje viešpatavo tyla — “Pašvais
tė” nepasirodė nei šventovėje, nei 
prie paminklo. Vidurinioji karta 
turbūt galvoja, kad nieko blogo 
neatsitiks, jei vieną kartą “Pa
švaistė” ir nedalyvaus minėjime. 
Vyresnioji karta, pergyvenusi tą 
baisųjį siaubą, čia įžiūri visai ką 
kita: mes tautos tragedijai pami
nėti pradedame nebeskirti rei
kiamo dėmesio. Žydai niekada to 
nepadarys — jie per šimtmečius 
minės savo holokaustą.

Dvi tautines dienas metuose 
(per Nepriklausomybės šventę 
ir Birželio tragedijos minėjimus) 
mes laukiame, kad “Pašvaistė” 
būtų kartu su mumis.

STAIGMENOS POBŪVIS. “Pa
švaistės" choras birželio 30 d. su
rengė staigmenos pobūvį savo 
choristui Algirdui Dragunevičiui, 
jo 65 metų amžiaus proga.

Dragunevičius kurį laiką buvo 
parapijos komitete, dabar — pa
rapijos taryboje, buvo vienas iš 
skautų vadovų, “Tauro” klubo pir
mininkas ir ’ilgametis lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto pir
mininkas. D.E.

A.a. EIMUČIO SKAISČIO atmi
nimui ir užjausdami velionies tė
vus bei artimuosius, Zigmas ir Ju
lija Didžbaliai, buvę hamiltonie- 
čiai, Kanados lietuvių fondui au
kojo $100. Petras ir Elė Jurgučiai, 
buvę londoniečiai, gyvenantys 
Otavoje, užjausdami neseniai 
Londone mirusio visuomenininko 
a. a. Miro Chainausko šeimą, Kana
dos lietuvių fondui aukojo $20. 
Nuoširdi padėka aukojusiems.

KLF atstovas Londone

610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E3

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi,

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.

PADĖKA
Mano nuoširdžiausia padėka 

ligos metu susilaukus tiek užuo
jautos ir nuraminimo.

Dėkoju kun. klebonui J. Liaubai, 
OFM, lankiusiam mane ligoninėje, 
suteikusiam daug paguodos sun
kią valandą. Ačiū visiems už at
siųstas gėles, atvirutes ir lanky
mą. O labiausiai dėkoju už maldas, 
prašant Dievo stiprybės man nuga
lėti visas ligas. Taip pat dėkoju 
už kantrybę, pasiaukojimą ir slau
gymą mano vaikams ir jų šeimoms. 
Sunku visus suminėti, kiek širdis 
norėtų atsidėkoti.

Ačiū visiems ir visoms. Pasilie
ku dėkinga.

Jūsų - Elena Bilevičienė

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus ir Toronto Maironio mokyklų mokinai su 
mokytojais grįžta iš demonstracijos Vašingtone

JA Valstybės
Šv. Kazimiero parapija Gary 

mieste yra vienintelė lietuviška 
parapija visoje Indianoje. Se
niau čia buvo daug lietuvių, bet 
prieškariniai ateiviai išmirė, 
nepalikę lietuviškai kalbančių 
vaikų. Pokarinių ateivių vaikai 
išsikėlė kitur. Liko tik senes
nio amžiaus parapijiečiai, ku
rių reikalais tebesirūpina kle
bonas kun. Ignas Urbonas. Šei
mų skaičius nemažėja. Kol jo 
sveikata leis, tikimasi išsaugo
ti parapijos lietuviškumą. Yra 
ir lituanistinė savaitgalio mo
kyklėlė, vadovaujama seselės 
Janinos Galubickytės. Mokyklė
lė ir jos vadovė surengė Moti
nos dienos minėjimą, pradėtą 
klebono kun. I. Urbono atnašau
tomis Mišiomis. Salėje apie lie
tuvės motinos reikšmę lietuviš
kai ir angliškai kalbėjo S. Kunst- 
manienė. Šeši mokinukai dek
lamavo eilėraščius, padainavo 
porą dainelių.

Niujorko lietuvių vaikams skir
ta Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigė birželio 
3, sekmadienį, Kultūros židiny
je Bruklyne. Šia proga prisimin
tas mokyklos keturiasdešimtme
tis, pagerbta Jadvyga Matulai
tienė, keturiasdešimt metų va
dovaujanti dabar jau “Trypti
niu” pavadintai Niujorko lie
tuvių tautinių šokių grupei. J. 
Matulaitienei įteikta gėlių, pa
dėkota už ilgametį darbą su šo
kančiu jaunimu. Dėl peršalimo 
ji buvo praradusi balsą. Tad jos 
padėkos tekstą skaitė Giedrė 
Stankūnienė. Maironio litua
nistinę mokyklą baigė penki 
abiturientai — Daina Černaus- 
kaitė, Gailė Kligytė, Aleksas 
Lileika, Vidas Marijošius ir 
Kristina Senken. Tautinių šo
kių programą atliko “Tryptinio” 
jaunųjų ir vyresniųjų grupės.

Senoji Šv. Antano lietuvių pa
rapija atgijo ir atjaunėjo Det
roito mieste. Ją kardinolas E. 
Szoka, Detroito arkivyskupas, 
jau buvo įtraukęs į numatytų 
uždaryti parapijų sąrašą. Kle
bonas kun. Alfonsas Babonas su 
parapijiečiais ir kitais lietu
viais ėmėsi gelbėjimo pastangų. 
Tačiau netikėta nauja kliūtimi 
tapo 1989 m. pabaigoje parapi
jos bažnyčioje kilęs gaisras. Li
goninėje atsidūrė ir jame nu
kentėjęs klebonas kun. A. Babo
nas. Atrodė, kad parapija neiš
vengs numatyto uždarymo. Kun. 
A. Baboną ligoninėje aplankė 
kardinolas arkiv. E. Szoka. Su
krėstas lietuvių pastangų ir juos 
ištikusios nelaimės, jis prane
šė, kad Šv. Antano parapija ne
bus uždaryta. Buvo pradėti nuo 
gaisro nukentėjusios Šv. Antano 
parapijos bažnyčios atnaujini
mo darbai. Parapijos atgimimui 
skirtas Mišias gegužės 27 d. at
naujintoje bažnyčioje kardino
las E. Szoka koncelebravo su 
vysk. Pauliumi Baltakiu, dabar
tiniu klebonu kun. A. Babonu 
ir buvusiais klebonais. Evan
geliją skaitė vysk. P. Baltakis, 
OFM, pamokslą sakė kardinolas 
E. Szoka. Giedojo Šv. Antano 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio.

Urugvajus
Lietuvai skirtą vakaronę gegu

žės 10 d. surengė Urugvajaus ka 
talikų klubas Montevideo mies
te, pakvietęs savo narius, spau
dos ir radijo žurnalistus bei ki
tus urugvajiečius, norinčius su
sipažinti su dabar visame pasau
lyje pagarsėjusia Lietuvos kova 
už nepriklausomybę. Vakaronė 
susilaukė beveik šimto dalyvių. 
Jiems buvo rodomos Lietuvos

gamtos ir paskutiniųjų įvykių 
vaizdajuostės. Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos pirmi
ninkė Lyda Petrauskas-Olivera 
dalyvius supažindino su Lie
tuvos istorija, Gvidas Mačans- 
kas — trėmimais į Sibirą, Vytau
tas Dorelis — dabartine Lietu
vos būkle, kun. Jonas Giedrys, 
SJ, — lietuvių kova už religiją 
ir pasiektais laimėjimais. Dis
kusijose dalyvavo ir dr. Alfre
das Stanevičius. Vakaronė truko 
porą valandų. Klubo pirm. dr. 
Gaston Barreira pranešė, kad 
Lietuvai yra parūpinta vaistų 
už 100.000 pezų, kurie, deja, tė
ra verti apie šimtą dolerių. Lie
tuviai yra dėkingi Urugvajaus 
katalikų klubui už parodytą 
draugiškumą jiems ir jų tėvų 
žemei, tada kentėjusiai sovie
tinę blokadą.

jį.

Australija
Motinos dienos minėjimą Per- 

tho lietuviai gegužės 6 d. pra
dėjo pamaldomis St. Francis 
bažnyčioje. Oficialoji minėji
mo dalis įvyko Lietuvių namuo
se, kur bendrus pietus buvo pa- 
ruošusios jaunos šeimininkės. 
Įvadiniu žodžiu ją pradėjo ALB 
Pertho apylinkės valdybos pirm. 
Dalia Francienė. Mirusias moti
nas pagerbus tylos minute, pa
skaitą lietuvių ir anglų kalbo
mis skaitė Kristina Repševičiū- 
tė. Lietuviškų pamaldų vargoni
ninkė Lina Kiškytė skaitė moti
noms parašytą eilėraštį. Ginta
ras Radzivanas pakvietė moti
nas pasidalinti linksmiausiu 
savo gyvenimo prisiminimu. Mi
nėjimo pabaigoje P. Čižikienė 
kalbėjo apie Lietuvą, kenčian
čią sovietinę blokadą, Maskvo
je už Lietuvos laisvę susidegi
nusį Stasį Žemaitį. Pietų metu 
pravestos loterijos pelnas buvo 
skirtas Lietuvos reikalams.

Britanija
Boltono filatelistų draugijos 

nariai balandžio 24 d. aplankė 
filatelistus Prestone. Ten jie 
nusivežė ir kai kuriuos savo na
rių rinkinius. J. Armitage’as 
Prestono filatelistams rodė su 
Britanijos pašto istorija susi
jusius kai kuriuos ženklus. Hen
rikas Vaineikis — dvidešimt 
penkis lakštus su Lietuvos paš
to ženklais. Šia proga jis kalbė
jo ne tik apie jos paštą, bet ir 
pačią Lietuvą, jos istoriją, lie
tuvių tautos nusivylimus ir atei
ties viltis.

Lenkija
Punsko lietuviai džiaugiasi 

lietuvių gimnazijos auklėtinės 
Birutės Jonuškaitės-Augusti- 
nienės Vilniuje “Vagos” išleis
ta pirmąja knyga “Pateisinti 
save”. Jaunoji prozininkė jon 
yra įjungusi kelis apsakymus ir 
apysaką, kuria pavadintas visas 
rinkinys. Knygoje vaizduojamas 
Punsko apylinkių lietuvių gyve
nimas, jo tautinės ir dorovinės 
problemos, gimtųjų namų šilu
ma bei jų įtaka jauniems žmo
nėms.

Punsko lietuvius aplankė Lie
tuvos kino studijos darbuotojai 
B. Pajėdienė, K. Papirtienė, K. 
Vaišvila ir A. Petraitis. Jie ro
dė Lietuvos kino kroniką bei vai
kiškus filmus Navinykų ir Puns
ko mokyklų mokiniams, o vaka
rais — filmus suaugusiems. Lie
tuvos kino kronika supažindino 
su atgimusios Lietuvos gyveni
mu, šventėmis, mitingais, gy
vuoju Baltijos keliu. Lietuvos 
įvykių vaizdus papildė ir atsi
vežti dokumentiniai filmai apie 
Lenkijos lietuvius.

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

bei jugoslaviškai.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79,

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A » 
KREDITO KOOPERATYVAS lALllA
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

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 

310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8

SONY CFS-W350S
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. 

f
Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio

9 v.r.-5.30 v.p.p.

Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

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

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

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% asmenines paskolas....... 17%
santaupas..................... . 8.5% nekiln. turto pask. 1 m......  14%
kasd.pal.taupymo s-ta ... .... 8% nekil.turto pask. 3 m.. 14.5%
90 dienų indėlius .......... .. 11% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ........... 13% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. 12.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ............ 12% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m........... ... 13% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................ ... 12% drauda iki $25.000.

R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR
460 Brant Street, Suite 205, Burlington, Ontario L7R 4B6 
Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju lietuvių 

kalba Hamiltone ar Burlingtone 
ANELĖ MURAUSKAITĖ

Verslo tel. 333-4744 Namų tel. 389-4242



AfA 
JUSTUI KUDABAI 

mirus,
jo žmoną DANUTĘ, dukrą VIRGINIJĄ ir jos šeimą, 
seserį su šeima Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame-

J. Dragūnienė 
V. Kecorienė

MYLIMAM VYRUI IR TĖVELIUI

AfA 
JONUI AŽUBALIUI

mirus,

jo žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ ir LINĄ bei 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime -

V. L. Balaišiai

K. A. Cirušiai

J. O. Dirmantai
J. Liutkienė

S. E. Tolvaišai 
ir šeima

P. J. Gurkliai

J. M. Pargauskai

J. P. Ivanauskai
M. L. Daukšienė

P. O. Polgrimai
St. Catharines

PADĖKA

1990 m. birželio 18 d. mirė 
mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis

AfA
BRONIUS VENGRIS

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui J. Liaubai, OFM, 
už Rožinį ir maldas koplyčioje, už gedulines Mišias bei velio- 
nies palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Taip pat dėkojame V. A. Paulioniams už giesmes Mišių 
metu. Nuoširdus ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už 
Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas raštu bei žodžiu.

Ypač dėkojame karsto nešėjams ir mieloms ponioms 
už pyragus.

Su nuoširdžiu dėkingumu -

žmona Ona, sūnus Jonas ir vaikaitės

PADĖKA
AfA

ADELEI GLEBAVIČIŪTEI- 
JANELIŪNIENEI

mirus, nuoširdžiai dėkojame prel. J. Bertašiui už gedulines 
maldas koplyčioje, už Mišias Šv. Kazimiero šventovėje Win- 
nipege, pasakytus atsisveikinimo žodžius, palydėjimą į kapi
nes, maldas prie kapo bei užuojautą ir paguodą.

Dėkojame viešniai iš Lietuvos V. Pūkienei už atsisveiki
nimo žodžius prie velionės kapo.

Padėka E. Kalasauskui už karsto nešėjų suorganizavi
mą ir kitą pagalbą. Ačiū karsto nešėjams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Winnipego lietuviams, 
atsilankiusiems laidotuvių koplyčioje ir dalyvavusiems Mi
šiose, už aukas Lietuvių fondui, užuojautos žodžius, ve
lionės palydėjimą į Visų Šventųjų kapines Winnipege.

Jūsų parodytas nuoširdumas lengvino mums liūdesį.

Liūdintys - vyras ir sūnus

Svarstyti svarbus klausimai

Tėviškės žiburiai « 1990, VII, 17 - Nr. 29 (2108) . psl. 5

Vargu ar pakaks šimto dienų

RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ

Tikslas - informacinis
Šeštadienį, liepos 7 d., To

ronto lietuvių namuose įvyko 
KLB tarybos suvažiavimas. 
Susirinko 55 dalyviai iš Toron
to ir artimų apylinkių, Mont- 
realio, Edmontono ir Winni
pego.

Suvažiavimo tikslas buvo in
formuoti tarybos narius apie 
praėjusio pusmečio veiklų, 
žymiai pagyvėjusią dėl įvykių 
Lietuvoje.

Valdybos pirm. A. Pacevi- 
čius atidarė suvažiavimą, pa
siūlydamas susirinkimui pir
mininkauti Joaną Kuraitę-La- 
sienę, N. Vytaitę ir J. Pleinį 
sekretoriais. Mandatų komi
siją sudarė V. Bireta ir R. Gus- 
tainytė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Sveikino konsulas Haris La
pas ir viešnia iš Vilniaus uni
versiteto Dalia Sakovskienė.

Trūksta sutarimo
Bendrą įvadą padarė valdy

bos pirm. A. Pacevičius. Vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirm. prof. R. Vaštokas nušvie
tė konkrečius uždavinius, ku
riuos pastaruoju laiku, Sąjū
džiui pravedant rinkimus ir 
Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, KLB turėjo atlikti.

Šalia lėšų telkimo ir tiesio
ginės paramos informacijos 
bei technologijos srityse, rei
kėjo smarkiau paveikti Kana
dos valdžią, kelti Lietuvos by
lą spaudoje, tarpininkauti po
litinėse ir kultūrinėse plotmė
se, palaikyti tampresnius ir 
gyvesnius ryšius su kitomis 
R. Europos tautomis, talkin
ti Lietuvai tarptautiniuose 
reikaluose ir rūpintis lietu
vių imigracijos klausimais. 
Jis pabrėžė, kad šitame perei
namame laikotarpyje trūksta 
vieningumo ir sutarimo tarp 
išeivijos veiksnių, atsiranda 
labai daug naujų vienetų gel
bėti Lietuvai, o veiklai kliudo 
žmonių nepasitikėjimas per
mainomis ir nesuvokimas, kad 
šiais laikais yra būtina siekti 
greitų rezultatų.

Žiūrėti ateitin
Ižd. J. Krištolaitis pranešė 

paskutinio laikotarpio finan
sinį stovį ir paaiškino, jog su 
dabartiniu aukų rinkimu iždo 
administravimas pareikalau
ja ypatingai daug laiko. Val
dybos siūlymas samdyti rašti
nės vedėją Toronte ir išlaiky
ti Otavoje raštinę atseitų ma
žiausiai dar $100,000.

Diskutuota apie Lietuvos 
valdžios atstovų lankymąsi 
Kanadoje ir jų prieinamumą 
įvairiems veiksniams bei jų 
vizitų atgarsius ir pasekmes. 
Taip pat buvo panagrinėti kai 
kurie iždininko pranešimo 
punktai. Išryškėjo nuomonė, 
kad, nežiūrint tam tikrų abe
jonių, reikia žiūrėti ateitin ir 
prisitaikyti prie kintančių 
laikų.

Švietimas ir informacija
Švietimo komisijos pirm. A. 

Vaičiūnas trumpai apžvelgė 
paskutinio pusmečio veiklą. 
Balandžio mėnesį įvykęs mo
kytojų suvažiavimas Toronte. 
Jis pastebėjo, kad telkiant au
kas Lietuvai, švietimo biudže
tas buvęs sumažintas.

Apie KLB būstinės išsiplė
timą į “Krizės” centrą ir jo 
veiklą pranešė vicepirm. H. 
Stepaitis. Padėkojo talkinin
kams, Prisikėlimo parapijai 
ir Lietuvių namų vadovybei 
už globą ir patalpas. Pastebė
jo, kad praėjus Lietuvos “kri
zei” atėjo laikas ir vardą pa
keisti į “Informacijos centrą”.

Nauji užmojai
Spaudos ir humanitarinės 

pagalbos komisijai pirminin
kauja R. Girdauskaitė. Jai ne
galint dalyvauti, pranešimą 
perskaitė A. Vaičiūnas. Veik
la neseniai pradėta. Šalia 
straipsnių ruošimo spaudai, 
norima koordinuoti humani
tarinės pagalbos Lietuvai pa
stangas. Komisijos narė G. 
Petrauskienė paaiškino, kad 
parašyta virš 40 laiškų įvai
rioms bendrovėms bei labda
ros organizacijoms, prašant 
vaistų ir kitų medicininių 
reikmenų. Ieškoma transpor
to priemonių. Taip pat trūks
ta aiškesnio ryšio. Viena siun
ta buvusi sulaikyta Maskvoje 
su paaiškinimu, kad Lietuvai 
ji nereikalinga.

Jaunimo darbai
Kanados lietuvių jaunimo 

sąjungos valdybos vardu kal
bėjo V. Dirmantaitė. Pranešė, 
kad rudenį išrinkta nauja val
dyba, bet pirmininkas R. Punk- 
ris dėl tiesioginio darbo turė
jęs iš pareigų pasitraukti. Ša
lia artėjančio kongreso ruo
šos, KLJS nariai rūpinosi sa
lių puošimu įvairiems rengi
niams (pvz. Kovo 11 d. vicepre
zidento priėmimui, demonst
racijų organizaciniu darbu ir 
aukų Lietuvai rinkimu).

Kopenhagos konferencijoje
KLB dalyvavimas tarptauti

nėje veikloje taip pat pagyvė

jęs, pranešė G. Petrauskienė, 
KLB visuomeninių reikalų ko
misijos narė. Pradėta lankyti 
ambasadas Otavoje, rinkti 
įvairių tautų atstovų pasisa
kymus dėl Lietuvos padėties 
ir juos nagrinėti. KLB finan
savo trečdalį išlaidų G. Pet
rauskienės kelionei į Žmogaus 
teisių konferenciją Kopenha
goje, kur, kartu su Ginte Da- 
mušyte (Lietuvių informacijos 
centro vedėja Niujorke) ir V. 
Čepaičiu iš Lietuvos, vadova
vo “lobbying” veiklai pirmąją 
konferencijos savaitę. Papa
sakojus apie jų atliktus dar
bus ir užmegztus ryšius, G. Pet
rauskienė pabrėžė, jog Lietu
vos klausimas buvo plačiai mi
nimas Europos spaudoje. Ta
čiau iš ten dalyvavusių tautų 
nebuvo įmanoma gauti jokių 
konkrečių pažadų.

Mūsų draugai
KLB valdybos narė R. Ru- 

daitytė padarė Kanados ir On
tario parlamentarų kelionės 
į Lietuvą apžvalgą. Rinkimų 
metu vyko Pauline Browes, 
Jesse Flis, Bob Blakey, Bob 
Rae, Richard Johnson, David 
Fleet ir John Sola. Jie susida
rė nuomonę, jog lietuviai iš 
tikrųjų trokšta nepriklauso
mybės. Grįžę pasiryžo sekti 
įvykius Lietuvoje ir kiek ga
lint dažniau kelti baltiečių 
klausimus.

Po pietų pertraukos, dr. P. 
Lukoševičiaus kvietimu, tary
bos nariai minutės tyla pager
bė ilgametį KLB veikėją a.a. 
Mirą Chainauską.

Dar vienas sumanymas
Montrealio atstovas V. Gruo

dis padarė pranešimą apie 
siūlymą sudaryti “Canadian- 
Lithuanian Economic Coun
cil”. Šis vienetas vystytų ry
šius ir telktų paramą bei infor
maciją Lietuvai verslo srityje, 
pagal “Chamber of Commerce” 
modelį, kuriuo naudojasi įvai
rios tautinės grupės. Išsiaiš
kinus, jog tai nebūtų KLB pa
dalinys, taryba pritarė tokio 
pobūdžio institucijos įstei
gimui.

Raštinė Otavoje
Paskutinį pranešimą pada

rė V. Čuplinskas, pristatyda
mas tarybai Otavos raštinės 
įkūrimo aplinkybes ir darbus. 
Įstaiga įsteigta PLJS iniciaty
va, parlamentarui D. Kilgou- 
rui padedant. Jau keturi mė
nesiai, kai jaunimo atstovai 
savanoriškai renka ir teikia 
informaciją apie Lietuvą par
lamentarams, palaikydami su

Kai 1918 m. vasario 16 d. 
Tautos taryba paskelbė nepri
klausomybę, kraštas tebebu
vo okupuotas vokiečių, ku
riems lietuvių siekiai nebuvo 
parankūs, nes jie Lietuvą tikė
josi priglausti savoje imperi
joje. Taryba ieškojo būdų, 
kaip Vasario 16 aktą įgyven
dinti. Tada nebuvo nei savų 
medžiaginių išteklių, nei drau
gų užsienyje. Reikėjo kaip 
nors rasti išeitį. Norint įtikti 
tuometiniams krašto šeimi
ninkams, sugalvota Lietuvos 
karaliumi pakviesti, nors ir 
nusigyvenusį, bet visgi kilmin
gą vokietį princą Urachą, su
teikiant jam Mindaugo II var
dą. Tokiam pasiūlymui, lyg 
išduodančiam lietuvių visiš
kos laisvės troškimą, pasiprie
šino dalis tarybos narių ir iš 
jos pasitraukė. Ačiū Dievui, 
netrukus tarptautinė padėtis 
pakito, Vokietija ėmė byrėti 
ir jau nebereikėjo nei svetim
šalio, nei savojo monarcho.

Nors istorija niekad tiks
liai nesikartoja, bet anas pa
vyzdys yra panašus į dabarti
nę Lietuvos situaciją. Ir dabar 
nepriklausomybė atstatyta, 
bet kraštas lieka okupuotu, gi 
vadovybėje vyksta nesutari
mai ne dėl galutinio tikslo, 
bet priemonių jam pasiekti. Ir 
vėl tenka bristi iš, rodos, ne
išbrendamos balos. Visą laiką 
tvirtai be kompromisų laikę- 

jais nuolatinius ryšius. V. Čup
linskas padėkojo jaunuolius 
globojusioms Balsevičių ir Sa
kų šeimoms, daug pastangų 
raštinei paskyrusiam kolegai 
L. Garbaliauskui ir siūlė, kad 
KLB valdyba pasiųstų padėką 
parlamentarui Kilgourui.

Siūlymai
Antra suvažiavimo darbo

tvarkės dalis buvo pašvęsta 
ateities projektų svarstymui. 
Pirm. A. Pacevičius siūlė steig
ti nuolatinę raštinę Otavoje, 
samdyti raštinės vedėją To
ronte ir pagal valdžios reika
lavimą, — taipgi ir revizorių 
(vienkartiniam knygų patikri
nimui), kad būtų atskirtos au
kos Lietuvai atleidimui nuo 
pajamų mokesčio.

Be to, diskusijose iškilo siū
lymas pasinaudoti profesinio 
lėšų teikėjo patarnavimais, 
kad išrūpintų galimą valdžios 
paramą KLB projektams fi
nansuoti. Išsiaiškinus aplin
kybes ir terminus šių sumany
mų vykdymui, taryba balsų 
dauguma tam pritarė.

Kiti nutarimai įgaliojo val
dybą oficialiai padėkoti par
lamentarui D. Kilgourui ir 
“Krizės centro” talkininkams, 
ir, kiek įmanoma, spaudoje 
pranešti, kaip naudojamos au
kos Lietuvai. Sekančią tary
bos sesiją nutarta sušaukti 
š. m. lapkričio 3 d.

f 'SAMOGmA'Knygų rišykla 
lĮRshy “SAMOGITIA” 

meniškai (riša
knygas bei žurnalus

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412 

sis V. Landsbergis, po pasima
tymų su Gorbačiovu, matyt, ką 
nors sužinojo, nes kartu su 
Aukščiausiąja taryba sutiko pa
skelbti šimto dienų morato
riumą nepriklausomybe. Ką 
tai tiksliai reiškia, paaiškės 
tiktai vėliau. Mus ramina Aukš
čiausiosios tarybos deklara
cija, kurioje teigiama, kad ne
atsisakoma Lietuvos nepri
klausomybės, jos atstatymas 
dar kartą patvirtinamas ir tik 
dėl derybų su Sovietų Sąjun
ga nepriklausomybės vykdy
mas yra laikinai sustabdomas.

Maskva, be abejonės, tikisi, 
jog tai reiškia nepriklausomy
bės paneigimą, kad jai pavyk
sią lietuvius įtikinti pasilik
ti sovietijos glėbyje. Pirmas, 
tegul ir nerašytas, derybų 
žingsnis padarytas — Maskvai 
davėm moratoriumą, o ji atsu
ko naftos bei dujų čiaupus ir 
ėmė siųsti į Lietuvą žaliavas. 
Visiems šiuo metu yra aišku, 
jog derybos bus sunkios ir il
gokos, joms vargu ar pakaks 
šimto dienų. Gal net teks Gor
bačiovą pakviesti tapti Min
daugu III?! O gal, kaip ir prieš 
72 metus, pasikeis padėtis ir 
nebereikės moratoriumo ne
priklausomybei taip, kaip 
anuomet nereikėjo karaliaus 
Uracho.

Moratoriumą paskelbus, kai 
kurie galvoja, kad reikėtų pa
laukti su pagalba Lietuvai ir 
susilaikyti nuo aukojimo Bend
ruomenės vykdomam milijono 
dolerių vajui. Tai neteisinga 
ir net žalinga pažiūra. Jeigu 
mes sustosime, tai kas kitas 
ją rems? Maskva lengvai nesi
duos savo imperijos apkarpy
mui, o iš jos tuščių aruodų ne
bus lengva ką nors daugiau iš
pešti. Mūsų tėvynainiams teks 
dar labiau pasispausti, tiek at
kuriant komunizmo nualintą 
ūkį, tiek ieškant politinės pa
ramos Vakaruose. Ji ligi šiol 
buvo šykšti, bet, galima tikė
tis, žymiai pasikeis, kai Gor- 
biu bus nusivilta, o tai įvyks 
anksčiau ar vėliau. Tikroji ko
va dėl nepriklausomybės at
statymo tik prasideda. Jai rei
kės dar stipresnių visų mūsų 
pastangų ir daug dolerių. Tad 
nereikia laukti, bet Lietuvai 
aukoti jau dabar. Algim.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



sXpic jį kalba darbai vladasramojus
Kini. Jonas Kubilius, S J, jo kunigystės penkiasdešimtmetis, jo įsteigtos parapijos 

keturiasdešimtmetis ir pagerbtuvinės iškilmės
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Pagalbos Lietuvai vajaus aukos

1990 m. birželio 24 d. Mont- 
realio lietuvių telkinyje įvyko 
neeilinės iškilmės, sutrauku
sios tiek žmonių, kiek ir anais 
geraisiais lietuvybės žydėjimo 
išeivijoje laikais šeštajame 
dešimtmetyje. Tą dieną Mont- 
realio lietuvių Aušros Vartų 
parapijos įkūrėjas ir švento
vės statytojas kun. Jonas Ku
bilius, SJ, paminėjo kunigys
tės 50 metų sukaktį. Kartu bu
vo paminėta ir Aušros Vartų 
parapijos bei jos choro 40 m. 
sukaktys. Gi rytojaus dieną — 
birželio 25 — jubiliatui suka
ko 84 m. amžiaus.

Per tą laiką jo turėta nema
žai ir skaudžių, ir kartu didin
gų pergyvenimų, kurių grandi
nė ilga. Vieną kitą akimirką 
stengsiuosi čia atskleisti, ge
rai žinodamas, jog plačiai skai
tomam “Tėviškės žiburių” sa
vaitraštyje kun. J. Kubilius, 
atrodo, išsamiau nebuvo pa
minėtas, nors daugelį metų 
gyvena Kanadoje.

1906.VL25 Žemaitijoje gi
męs ir visą gyvenimą tvirtu že
maičiu išlikęs J. Kubilius 1925 
m. baigė Telšių gimnaziją, iš
vyko į Olandiją ir 1927. m. įsto
jo į jėzuitus. Po šešerių metų, 
baigęs studijas, gavo filosofi
jos daktaro laipsnį ir sugrįžo į 
Lietuvą. Iki 1937 m. dėstė kal
bas jėzuitų gimnazijoje Kau
ne. 1937 m. jau nebesugrįžta
mai išvyko iš Lietuvos į Lijo
ną, Prancūzijoje, studijuoti 
teologijos ir laikyti jėzuitų 
reikalaujamų teologijos egza
minų.
Žydų gelbėtojas ir nacių kalinys

Ten, kai jau turėjo gauti ku
nigystės šventimus, įsilieps
nojo karas tarp Prancūzijos ir 
ją užpuolusios hitlerinės Vo
kietijos armijų. Todėl prak
tiškai J. Kubilius jokių primi
cijų neturėjo — buvo įšventin
tas nedidelėje provincijos 
bažnytėlėje kalnuose netoli 
Lijono. Prancūzijai karą pra
laimėjus ir krašte įsižiebus 
rezistencijai prieš okupantus, 
kun. J. Kubilius ėmė gelbėti 
persekiojamų žydų vaikus, iš
duodamas jiems katalikų krikš
to metrikus. Kartu pradėjo 
dirbti ir ekonominių bei so
cialinių studijų žurnale “Re- 
nouveau”, kur buvo faktiškas 
jo redaktorius. Parašė nema
žai vedamųjų, nurodydamas, 
kaip gyventojams laikytis 
prieš okupantus. Savo pavar
dę buvo pakeitęs į Marten- 
Martininkas. Parašęs straips
nį tema, kad Dievo žodis nie
kad negali būti varžomas, ne
trukus nacių buvo suimtas ir 
patalpintas Lijono kalėjime.

Mudviem besikalbant Auš
ros Vartų parapijos kleboni
joje jubiliejaus išvakarėse, 
kun. J. Kubilius pasakė, kad 
jį tada išdavė redakcijoje dir
busi sekretorė. Išdavikės už 
tai nepuolė, bet štai ką pasa
kojo: “Vyko žaidimas, bjaurus 
žaidimas, kai su žmogum bijai 

atvirai kalbėti, nežinodamas, 
ar jis tavęs rytoj neišduos. Aš 
tada nežinojau, kad mano sek
retorė prancūzaitė buvo žydų 
kilmės. Kai ją suėmė, ji viską 
išdavė, pasakė mano tikrąją 
pavardę ir kad aš tą straips
nį parašiau. Kai tave tardo ir 
kankina kelias savaites, nori 
nenori, turi pasakyti viską ...”

Po kelių savaičių tardymo 
kun. J. Kubilių iš nacių kalė
jimo išvadavo rezistencijos 
vyrai, ir jis iki karo pabaigos 
gyveno kalnuose su prancūzų 
partizanais. Jei nebūtų išva
duotas, tai, galimas dalykas, 
kad už žydų vaikų gelbėjimą, 
gestapui išaiškinus, būtų su
šaudytas. Tačiau karui pasi
baigus kun. J. Kubilius pran
cūzų rezistentais labai nusi
vylė, nes patys prancūzai pra
dėjo eiti prieš prancūzus, kiek 
įtariamus kolaboravimu su- 
naciais žmones kartais visai 
nekaltai šaudyti. Kubiliaus 
žodžiais, vyko tokie pat baisūs 
dalykai, kaip per didžiąją 
Prancūzijos revoliuciją.

Tada kun. J. Kubilius per
sikėlė į Paryžių, studijavo uni
versitete, kur, parašęs diser
taciją apie Nietzsches filoso
fiją, gavo antrąjį filosofijos 
daktaro laipsnį ir jau visas jė
gas skyrė lietuviams. Buvo 
Prancūzijos lietuvių katalikų 
misijos direktorius, išgavo 
Vatikano paramą lietuviams 
pabėgėliams, artimai bendra
vo su Paryžiuje kurį laiką gy
venusiu iš Lietuvos prasiver
žusiu vienu iš partizanų — J. 
Lukša-Daumantu.

Kanadoje
1950 m. vasarą, gerai mokė

damas prancūzų kalbą, iš Pa
ryžiaus atvyko į nepažįstamą 
Montrealį ir, prisistatęs pas 
tuometinį Montrealio kardi
nolą Leger, paprašė leidimo 
Montrealio lietuviams, šalia 
jau esančios Šv. Kazimiero 
parapijos, steigti Aušros Var
tų parapiją ir statyti šventovę. 
Vėliau į Afriką eilinio misi- 
jonieriaus pareigoms išvykęs 
kardinolas leidimą davė, ir tą 
pačią 1950 m. vasarą parapija 
buvo įsteigta. Po trejų-ketve- 
rių metų pastatyta ir daili 
šventovė, o prie jos jau kuris 
laikas pravesta požeminio 
traukinio linija su stotimi be
veik prieš pačią šventovę.

Didis džiaugsmas buvo bir
želio 24 d., kai jubiliatas kartu 
su vyskupu P. Baltakiu, taip 
pat Montrealio arkivyskupo 
atstovu, savo kolegomis jėzui
tais — provincijolu kun. A. 
Saulaičių, kun. J. Kidyku, kun.
J. Vaišniu ir kitais dvasinin
kais koncelebravo Mišias, gie
dant savo sukaktuves minin
čiam tos parapijos chorui. 
Šventovė buvo pilnutėlė žmo
nių, kaip ir anais gerais lietu
vybės žydėjimo išeivijoje lai
kais. O kai po Mišių persikė
lėm į parapijos salę iškilmin
gam pokyliui su keliomis svei

kinimo kalbomis ir parapijos 
choro, drauge su koloratūri
niu sopranu G. Čapkauskiene 
bei A. Kebliu atlikta koncer
tine dalimi, visi čia norintieji 
patekti jau nebetilpo. Tai ma
tant ir ir norėjosi jubiliatui 
pasakyti, jog jis salę pastatė 
per mažą.

Lietuvybės rūmų didintojas
1957 m. darbštusis J. Kubi

lius jėzuitų vadovybės buvo 
perkeltas į laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinę Čikagą. Jam 
čia buvo patikėta vadovauti 
lietuvių jėzuitų naujai pasta
tytam Jaunimo centrui. Čia jo 
direktoriavimo metais buvo 
lietuvybės žydėjimo laikotar
pis — Aukštesniojoje lit. mo
kykloje mokėsi apie 400 moki
nių, skautų organizacijos na
rių skaičius jau siekė kelioli
ka šimtų. O kur dar ateitinin
kai, neolituanai ir kiti. Labai 
greitai Jaunimo centras garė
si per mažas, ir jo direktoriui 
su jėzuitų vadovybe teko sukti 
galvas, ar padidinti dabarti
nį JC, ar kur nors priemiesty
je statyti dar ir kitą. Kun. Ku
bilius naujo JC statybai buvo 
suradęs vietą Čikagos prie
miesčiuose — pradžioje Hic
kory Hills, vėliau Lemonte. 
Tačiau jėzuitų vadovybė pasi
ryžo esamą Jaunimo centrą 
dvigubai padidinti ir planavi
mo bei statybos priežiūros

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
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Vilniaus krašto mokytojai ir veikėjai

a. a. PAULEI TAMULEVIČIŪTEI- 
ANCEVIČIENEI

mirus 1990.VI.27 Toronte, jos dukras - SAULĘ DICUM, 
INGĄ, sūnų JONĄ, seserį ANELĘ, brolį STASį Lietuvoje, 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga Kanadoje

Kun. dr. JONAS KUBILIUS, SJ, atšventęs 50 metu kunigystės sukaktį

darbus pavedė kun. J. Kubi
liui.

Išbuvęs direktoriaus parei
gose dešimtį metų (1957-1967), 
Tėvas Jonas naujojo Jaunimo 
centro pašventinimo iškilmių 
Čikagoje nebesulaukė. Vieną 
sekmadienį jėzuitų koplyčio
je Čikagoje aukojant Mišias, 
jį ištiko nelengvas širdies 
priepuolis. Laimei tuo metu 
Mišiose dalyvavęs lietuvis 
gydytojas išgelbėjo gyvybę. 
Atsigavęs jis paprašė vadovy
bę vėl sugrąžinti jį Montrea- 
lin jo pastatytos Aušros Var
tų šventovės klebono parei
goms.

Prieš kelerius metus pergy
venęs kitą širdies priepuolį, 
klebono pareigas perdavė sa
vo įpėdiniui kun. J. Aranaus-
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vičius, T. Vyšniauskas, P. Krilavi- 
čius, A. Balsys, A. Čepulis, kun. 
P. Dilys, E. Jonušienė, A. Čerškus, 
V. Gruodis, “Audra Travel” Inc., 
dr. V. Kvedaras.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$42: K. Kemežys; $40: A. Augus- 

tinavičius, S. Vaičekauskas; $35:
B. Stasiulis, M. Ročys, K. Sinkevi
čius, A. Braškys, V. Kiškūnas, D. 

kui, SJ. Pats pasiliko klebonu- 
emeritu ir poilsio dienas pra
leidžia jau nebe prie pamiltos 
meškerės (nebegali automobi
lio vairuoti), bet su plunksna 
rankose, rašydamas filosofinį 
veikalą. Tikėkimės, kad jis ka
da nors pasirodys knygų rin
koje.

Reikšdamas gilią padėką 
Jubiliatui ypač už Jaunimo 
centrą — lietuvybės židinį, 
kuriame lietuviais išaugo ir 
mano šeimos jaunimas, ir aš, 
specialiai iš Vašingtono at
vykęs, dalyvavau kelių šimtų 
žmonių minioje kun. Jono Ku
biliaus pagerbimo iškilmėse, 
kur mane, šalia kitų labai su
žavėjo ir Montrealio Aušros 
Vartų parapijos choras, vado
vaujant jauno kompozito
riaus A. Stankevičiaus.

Bartulis, H. Adomonis, A. Butkys, 
J. Petrikonis, O. Juodikienė, D. 
Mažeika, J. Ignatavičius, S. Štui- 
kienė, M. Aukštuolis, V. Ivanaus
kas, N. Ardavičius, J. Valaitis, D. 
Stukas, B. Girčys, J. Zenkevičius, 
G. Ciparis, Nekaltai Prad. Šv. Mer
gelės Marijos seserys, D. Jaffe, H. 
Bernotas, J. Kareckas, J. Jasinevi- 
čius, V. Kuzma, R. Underys, dr. J. 
Dunčia, P. Gudžinskas, G. Balan
da, K. Girnys, J. Baliukas, A. Dru- 
seikis, L. Garbaliauskas, A. Biels- 
kus, A. Didžiulis, K. Žabas, E. Ja- 
siūnas, S. Kiršinąs, E. Baltrušai
tienė, A. Juknevičius, J. Stanius, 
M. Gilvydis, S. Radzevičius, G. 
Repčienė, P. Grušys, V. Grigelytė,
J. Mikalavičius, M. Meiliūnas, G. 
Ignaitytė, V. Juška, S. Paškauskas,
K. Mačiulis, P. Putrius, T. Ramo
nas, L. Mačikūnas, P. Norvilas, O. 
Jakimavičienė, A. Kiškis, A. Balsas, 
dr. E. Lenkauskas, A. Juodikis, V. 
Jučas, K. Balčiūnas, A. Pocevi- 
čius, A. Šeškus, Tėvai jėzuitai, V. 
Paškevičius, B. Degutis, J. Dun- 
dys, D. Kanovičius, V. Zauka, E. 
Barškėtis, D. Juozapavičius, E. 
Kuncaitis, V. Galeckas, K. Šilei
ka, A. Simonavičius, A. Pogozel, 
Z. Pajaujis, A. Rusinas, K. Keme
žys, Londono Šiluvos Marijos pa
rapija, Tėvai pranciškonai.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $70: J. Jonaitis, 
P. Sakalauskas, B. Pakštas, V. Rut
kauskas, A. Kairys, K. Grunys.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką.

PLV aukos gautos paštu: $1000 
- J. Vitkūnas, E. P. Žuliai, P. Pet- 
rėnas, V. Pniauskas, J. Stonkus; 
$500 - A. E. Krausas, V. Bukota, P. 
B. Serepinas, J. J. Zenkevičius, P. 
J. Malis, J. Žakas; $400 - S. Meš
kauskas; $343 - V. Adomonis (se
natvės pensija), $300-J. M. Zazec- 
kas, V. Petrauskas; $250 - S. Va- 
lickis, V. V. Jocas, P. L. Seibutis, 
S. E. Markauskas, V. Janulaitis, B.
R. Čeponkus, S. A. Gotceitas, H. 
Steiblys V. Mickus, V. Hanson, J. 
V. Janulaitis, J. Budrys, J. Aukš
takalnis, I. P. Dundys; $200 - V. A. 
Kryžanauskai, M. E. Zabulioniai,
S. Urbantai, A. Rukšys, K. Mile
ris, Wawrow Routes, V. Paliulis.

$100 - A. Pivoriūnas, S. Gailevi- 
čius, E. Benetis, V. Mikšys, A. Gu
davičius, R. Barisa, J. Radziuky- 
nas, F. Ramonas, B. Oicevičienė, 
A. Andrulis, A. Smailys, B. Nor
kus, J. Biekša, D. Niekus, V. T. Šal- 
vaitis, A. H. Grydziunlis, J. M. Tra
ndis, N. Nielsen, A. Gvazdaitis, 
J. Milkintas, E. Simonavičius, S. 
Jedrych, J. Bartnikas, A. Povilo
nis, P. I. Zubai, V. A. Buragai, V. 
Vadauskas, P. Jurėnas, R. G. Ste- 
pulaičiai, O. V. Beresnevičiai, A. 
Laurinaitis, J. Sungaila, V. J. 
Rusliai, T. Abramavičius, S. V. 
Aušrotai, Z. Urbonas, A. Urbonas, 
J. Gudaitis, F. A. Kvedaras, A. Ar
lauskas, J. Morkūnas, M. Duliūnas, 
A. V. Šimkai, V. Balsys, J. Petraus
kas, N. Merkelis, A. Dimitrijevas,
A. Urbonas, J. Slivinskas, M. Dam- 
baras, M. V. Tamulaitis, S. Sinkus,
B. Trinka, D. Račkus, V. Vaitonis, 
O. S. Gotšeldai, J. Bacevičius, J. H. 
Ambrozaitis, V. Saulis, L. Cosey, B. 
Galinienė, K. Konkulevičius, V. 
Skilandžiūnas.

$50 - M. Klimas, W. B. Wichert, E.
I. Lukošius, L. Kazlauskas, V. Šer
nas, A. P. Česnulis, E. Vabalienė,
T. A. Šiurna, R. Danaitis, L. J. Ma
cijauskas, M. Sepulienė, H. Rider,
L. Brake, A. Bušmanas, J. Pacevi- 
čienė, S. Styra, B. Urbanavičius,
J. O. Staškevičius, A. Jefremovas,
R. Zadurskis, E. Matutat, V. Povi
lonis, A. Gutauskas, E. K. Lauru- 
šaitis, S. Narkevičius, E. Tamu- 
lionis; $25 - V. Gataveckas, S. H. 
Matušaitis, C. J. Kavaliauskas, V. 
Paulionis, L. Šileika; $20 - J. Bo- 
sancic, S. Pacevičius.

$1000 - kun. K. Kaknevičius, E. 
Kronienė, A. Mačiulaitis, A. Glen, 
A. H. Šimkevičiai, M. Vasiliaus
kas, V. B. Vaičiūnas, R. D. Stas,
I. V. Ignaičiai, J. J. Rovai, A. Balt
rūnas; $500 -'J. B. Danaičiai, A. 
Bernotaitis, B. S. Vaičaitis, R. Vai
čaitis, A. P. Kaziliai; $300 - I. J. 
Nacevičius; $250 - J. Jasinevičius, 
V. Jasinevičius.

$200 - J. Kliorikaitis, S. Starku- 
tis, J. Petrauskas, D. Valaitis, A. 
Čekelienė, M. J. Gimžauskai, A. F. 
Povilauskai; $100 - A. Bliūdžius, 
F. Timukas, K. Bubliauskienė, J. 
Zinkevičius, H. Paškevičius, A. 
Stropus, A. Žulys, J. Žaliauskas, 
kun. J. Staškevičius, J. Čepukas,
S. V. Kneitai, P. H. Juodvalkiai, 
Z. A. Ručinskas, I. P. Siniauskas,
J. Kisielaitis, J. B. Maziliauskas, 
S. M. Petruliai, A. E. Šelmys, K. 
Dickson, J. Grigaitis, A. Jusys, P. 
Masys, A. J. Gedrimas, A. Pruns- 
kus, V. Kėžinaitis, E. Kazickienė; 
$50 - A. Deksnienė, V. Eižinas, S. 
Kačiulis, B. Urbanavičius, L. Šiur
na, A. Jonikas, I. Nastajus, J. Re- 
pečka, V. R. Rūsys, J. Telyčėnas, 
S. Kilikauskas, P. Martišius, U. 
Apanavičienė, A. Repšienė; $30 - 
J. Benetis; $25 — K. E. Čeputis, pen
sininkų mezgimo būrelis.

Delhi, Ont. apylinkėje P. Augai- 
tis surinko $5950. Aukojo: $1000 -
A. Kairys, K. A. Ratavičiai, V. M. 
Miceikai, A. Aleliūnienė; $500 - A. 
Budreika, P. Z. Augaičiai; $250 - E. 
Vindašienė, M. Stankaitienė; $200
- S. Vilimas; $100 - E. Jokubilie- 
nė, B. V. Cvirka; $50 - D. Bertulis.

Tillsonburg, Ont. apylinkėje J. 
Beržinis surinko $2100. Aukojo: 
$500 - A. J. Vieraičiai, B. V. Vitai; 
$300 - R. S. Beržiniai; $250 - V. 
Jokubickas; $200 - J. P. Pargaus- 
kai; $100 - J. Jauneika, J. Jocas,
M. Norkus; $50-J. Jurėnas.

Rodney, Ont. apylinkėje J. Stat- 
kevičius surinko $4450. Aukojo: 
$1000 - A. Šarapnickas; $500 - P. 
Jocius, K. Gaputis, J. Milašius, J. 
O. Statkevičiai; $250 - Z. L. Moc- 
kai; $200 - J. Rastapkevičius, V. O. 
Naruševičiai; $100 - H. Jasinskas, 
G. I. Cipariai, M. A. Kieraszewicz,
O. V. Kekiai, E. V. Andriulioniai; 
$50 - V. Jokūbaitis, D. Ciparis, A. 
Grigas, L. Rastapkevičius, S. Gai- 
dauskienė, A. Koyelaitis.

J. K. Blekaičių iš Hamiltono 50 
m. vedybinės sukakties proga au
kojo: $50 - G. P. Breichmanai, B. 
Z. Stonkai, A. Garkūnas, G. J. Ka- 
žemėkai, D. A. Jankūnai, B. B. 
Venslovai, J. E. Bubniai, S. Do
meikienė; $30 - M. Vaitonienė; $25
- A. Mikšienė, V. L. Kybartai, A. 
Ramanauskienė.

Ev. Fedaro iš Winnipeg© 65 gim
tadienio proga aukojo: $100-A. A. 
Balčiūnai, E. M. Šarauskai; $50 -
B. J. Grabiai; $20 - prel. J. Berta- 
šius, E. Fedaras, K. E. Kalasaus- 
kai, J. V. Kriaučiūnai, J. A. Kun- 
caičiai, A. V. Rutkauskai, T. Stan
kevičienė, T. J. Timmermanai.

A. a. M. Bilevičienės atminimui: 
$50 - J. D. Daniai; $20 - K. S. Ka- 
raška, E. L. Klevai, G. J. Krišto
laičiai, G. O. Melnykai, J. Saka
lauskai, A. N. Gutauskai, A. D. Jan
kūnai, A. Mačiulaitienė; $10 - B. 
Šilgalienė, J. T. Povilauskai; a. a..
P. Kraniauskienės atminimui: $50 
-S. D. Naikauskai; $10-A. K. Jaku- 
baičiai; a. a. V. Perkausko atmini
mui: $20-J. Dervaitis.

$500 - Hamiltono lietuvių žūk- 
lautojų ir medžiotojų klubas Gied
raitis.

KLB valdybos veiklai: $50 - A. 
Kudirka.

KLB krašto valdyba ir Pagalbos 
Lietuvai vajaus komisija dėkoja 
už aukas. Vajus jau prašoko du 
šimtus tūkstančių dolerių, pasiek
ta penkta dalis ligi numatyto mi
lijono. Šis vajus - tik Lietuvos rei
kalams, naudojama pagal Lietuvos 
vyriausybės nurodymus. Vajaus pi- 
nigai turi būti laikomi Kanadoje, 
mes turime paskutinį žodį jų išlei
dimui. Esame atsakingi aukotojui 
ir Kanados įstatymams.

KLB taryba turėjo suvažiavimą 
tolimesnei valdybos veiklai ap
tarti. Duota teisė KLB valdybai 
įsteigti raštinę Otavoje ir Toron
te pasamdyti asmenį, kurio dar
bas būtų planavimas, atstovavi
mas ir Lietuvos reikalai. Rašti
nėje darbų daugėja, vienas as
muo reikalingas tik knygoms tvar
kyti ir rūpintis kasdieniniais KLB 
reikalais. Šis projektas yra leis
tas vienų metų bandymui. J.K.

KLB iždininkas

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

“TŽ” leidėjai

Lietuvių šeimos odisėja Azijoje

Pažymėtieji tremtimi ir tikėjimu
EDVARDAS LEVINSKAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Miežių ir sodo sargai
Tą pačią dieną su mano žodynais ir dienoraščiu 

jis išvažiavo. Rytojaus rytą buvau pristatytas su vai
kigaliais saugoti nuo žvirblių sklypą miežių. Turbūt 
toks darbas buvo duotas, kad mane pažemintų. Bet 
tremtinių viršininkas savo tikslo tuo nepasiekė. Žmo
nės į mane, baidantį žvirblius, žiūrėjo su užuojauta 
ir pagarba. Taip ir saugojau tuos miežius kokią sa
vaitę.

Paskui mūsų šeimą nuvežė į gana didelį to kolūkio 
daržą-sodą, kuriame augo daug įvairių daržovių ir 
pietų vaisių: abrikosų, vynuogių. Nuvežė ir paliko vi
dury sodo ant plikos dirvos. Nebuvo jokio pastato. 
Nebuvo kur gyventi. Išsikasėme žeminę, užsidėjom 
šiokį tokį stogą iš žolių bei švendrių, tenai augančių, 
ir apsigyvenome.

Aš dieną ir naktį saugodavau nuo vagių sodą ir dar
žą, žmona dienomis ravėdavo, skindavo vaisius, sū
nus nuo aušros iki sutemų dirbo medvilnės laukuose, 
žmonos sesuo Lilija, jau senyvo amžiaus, šeiminin
kavo po mūsų “namus”, gamindavo maistą, nors daž
nai nebūdavo nė iš ko gaminti, trūkdavo kuro ir gėlo 
geriamo vandens.

Trys dirbome kolūkiui, o savaitei per visus tegau- 
davome pusantro kilogramo rupiai maltų miežinių 
miltų ir daugiau nieko. O keturi valgytojai! Tai buvo 
1947 m. vasarą. Nuo bado gindamiesi, pardavėme vis
ką: drabužius, apavus, pagalves, patalynę, paklodes, 
antklodes, indus, knygas — viską, ką tik buvo įmano
ma parduoti. Net marškinius. Likome nuplyšę ir basi. 
O nuo bado, nuo skaudaus bado, vis tiek negalėjome 

išsigelbėti, nes už parduodamus daiktus gaudavome 
pačius niekus, — pirkėjų buvo mažai. Išbalom, nusil- 
pom nuo badavimo. Dažnai ištisas paras praleisda- 
vom be maisto. Trūko geriamo vandens ir kuro, o dar 
baisūs vasaros karščiai ir sunkus darbas. Nuo bada
vimo ir nuolatinių ligų (maliarijos, dezinterijos, gel
tos ir kitų) ėmė tinti kojos ir veidai, — prie mūsų sė
lino mirtis.

Jeigu čia reikės gyventi ilgai, tai, atrodo, gali tek
ti mirti badu. Na, ką gi, reikės pasistengti mirti taip, 
kaip tikram krikščioniui dera: pilnam kantrybės, nu
sižeminimo, ramumo, atlaidos ir meilės visiems, tai
gi ir tiems, dėl kurių tenka čia mums kentėti ir mirti. 
Kristus, mirdamas ant kryžiaus, atleido pats ir pra
šė, kad Tėvas atleistų visiems, kurie nežino, ką daro. 
Tuo jis mums visiems parodė, kaip reikia mirti.

... Į viską reikia žiūrėti religiškai, ir tat teikia tvir
tybę ir paguodą. Gyvenimo esmė — dvasinis savęs to
bulinimas, Dievo savyje jutimas. Kūno kančios ir kū
no mirtis tada nesvarbu, nes religingai nusiteikęs, 
gyvai jauti nemirsiąs, bet amžinai gyvensiąs su Die
vu bei Dievuje, — gyvensiąs amžinąjį, niekados nesi
baigiantį dvasinį gyvenimą. Reikia tik gerai įsikalti 
į galvą, kad kūnas — tik kevalas, kad viena tik siela 
sudaro branduolį. Svarbiausia, kuo žmogus remia sa
vo gyvenimą: jeigu kūnu — yra nelaimingas, jeigu sie
la — visur yra laimingas, nes dvasinių turtų niekas 
iš žmogaus negali atimti, negali sukliudyti dvasiškai 
tobulėti.

... Jau trečia savaitė kaip mintame beveik vien tik 
kukurūzais. Pakaitinę grūdus puode ant ugnies, susi- 
grūdame juos ir verdam košę. Tos košės tik po vieną 
mažytį dubenėlį kartą per parą. Kai gerai išverdame, 
skanu ir pilvo neskauda. Apie duoną, miltus, kruopas 
ir riebalus galime tik pasvajoti.

. .. Vertimo darbas nors ir sunkus, bet ypatingai 
man malonus ir brangus. Jis naudingas man, ir tikiu, 
kad kada nors tie mano rankraščiai gali būti naudingi 
ir kitiems, kurie gyvens po manęs. Kad tik jie nepra
žūtų.

■ .. Labai gaila sūnaus: vėjas, dulkės, baisus karš
tis, o jam, tokiu silpnu maistu maitinantis, reikia dirb
ti medvilnės laukuose nuo ankstaus ryto iki vėlyvaus 
vakaro.

■ .. Jeigu nepasikeis dabartinės mano išorinio gy
venimo sąlygos, jeigu jos nepagerės, jaučiu, kad il
gai nebegyvensiu. Mano fizinės jėgos eina vis silpnyn 
ir silpnyn, bet dėl to nenusimenu. Svarbu, kad dva
sinės jėgos nesilpnėtų. (Iš dienoraščio be datų).

t1 Be karstų ir kryžių
Taip kentėjome ir merdėjome ne mes vieni. Oi, 

daug, labai daug mūsų tremtinių tenai mirė ir liko 
palaidoti be karstų, nes karstas ten baisus deficitas. 
Dykumose miškai neauga. Ant kapų nestato kryžių, 
nes nėra iš ko jų padaryti. Išliko maždaug kas penk
tas žmogus iš to tūkstančio tremtinių ešalono, išvežto 
1945 m. balandžio pabaigoje. Ir už ką, ir dėl ko tai bu
vo daroma? Dar ir dabar tikrai niekas gyvas išlikęs 
nežino, tik spėlioja. Ypač suskausdavo širdį, kai ma
tydavome savo brangų sūnelį ir kitus badaujančius 
tremtinius vaikus paliegusius, mirštančius nuo ba
do ir ligų. Ir nieko negalėdavome jiems padėti. O juk 
buvome ištremti į tokias baisias gyvenimo sąlygas be 
jokio tardymo, be jokio teismo. Niekas ir dabar ne
pasako, už ką kentėjome. Kieno gerovei tai buvo pa
daryta? Kieno?

Labai norėjau, kad sūnus įstotų į MTS traktorinin
kų brigadą mokytis, bet nepavyko — neleido kolūkio, 
kuriame gyvenome, pirmininkas. Iš pradžių buvo 
skaudu. Dabar apsiraminome. Kas ne nuo mūsų pri
klauso, dėl to sielotis nereikia. (Iš dienoraščio 1948 m. 
vasario 24 d.).

Nuo šių metų balandžio mėnesio gyvename nebe 
kolūkyje, o Ujaly gyvenvietėje. Gavau saugoti nakti
mis statybines medžiagas. Žmona Teresė saugo mais
to sandėlį. Mūsų Levukas dirba prie statybos darbų. 
Jam sunku vargšui, sveikata silpna, nepakelia sau
lės kepinimo, dažnai serga. Negali mokytis, nes vie

tinėje mokykloje nėra aukštesnių klasių, o išvažiuo
ti kitur mokytis neleidžiama. (Iš dienoraščio 1948 m.).

Vakar nebeturėjom ko valgyti, — pinigų nebebu
vo, ir atrodė, kad vėl reikės badauti, bet pavyko susi
tarti, kad gausime kasdien po porą kilogramų duonos 
ir po vieną lėkštę sriubos skolon, iki gausime algas, 
nes čia jau nebe kolūkis ir už darbą moka atlyginimus. 
(Iš dienoraščio 1948 m. rugpjūčio 11 d.).

Nuo ligų, bado ir išsekimo mirė žmonos sesuo Li
lija. (Iš dienoraščio 1948 m. lapkričio 30 d.).

Mirė brangioji gyvenimo bičiulė — mano žmona 
Teresė, ir mudu su sūnumi likome našlaičiais. (Iš die
noraščio 1949 m. sausio 10 d.).

Žmona — didelė paguoda
Turėti gerą, vienmintę žmoną — didelė paguoda. 

O mano žmona tokia ir buvo. Pagal tautybę — Lietu
vos vokietė, žagarietė, Levo Tolstojaus pažiūrų į gy
venimą. Tyli ir romi. 1927 m. mudu susituokėme civi
liškai Klaipėdoje. Gyvenome taikų ir vieningą gyve
nimą. Aš dirbau pradinių mokyklų mokytoju, o ji — 
namų šeimininke, bet, kaip buvusi pradinės mokyk
los mokytoja, man daug kur padėdavo darbe. Buvo 
abstinente, vegetarė. Vokiečių okupacijos metu, kaip 
mokanti vokiečių kalbą, daugeliui žmonių padėjo iš
vengti kalėjimo.

Ramiai užgeso
1949 m. sausio 10 d. žmona sutvarkė kuklų mūsų 

turtelį: iššlavė trobelės aslą, išplovė varganus mūsų 
drabužius, kai ką sulopė ir pavargusi atsigulė pail
sėti ant skrynios, kurioje buvo didžiausias mūsų tur
tas — knygos. Kambarėlis buvo toks mažas, kad nė lo
vos nebuvo kur pastatyti, o ir pinigų lovai pirkti ne
buvo.

Su sūnumi jau ruošėmės į savo naktinį darbą. Aš 
— saugoti medvilnės valyklos kontoros, o Levukas — 
sunegalavusios motinos vietoje saugoti krautuvėlės 
(dieną jis dirbo statyboje). (Bus daugiau)
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□ KULTaKIftlEJE VEIKLOJE
Kas gi nėra skaitęs apie Vin

cą Kudirką? Mokinukas pra
džiamokslio knygelėse, kiek 
pažengęs istorijos vadovėliuo
se ir literatūros chrestomati
jose, studentas paskaitų kons
pektuose, užrašuose — visi nuo 
mažens iki suaugusio skaitybo
je daugiau ar mažiau susipaži
no su tuo gilaus patriotizmo 
pavyzdžiu, sugrįžusiu pas sa
vuosius širdies balso klausia
mas: o kur tu, paklydėli, ligi 
šiolei buvai? Periodika, atski
ri leidiniai, dramos veikalai 
visada buvo prieinami plačia
jai visuomenei, kurios domėji
masis Vincu Kudirka buvo ir 
lieka kaip vientisinė visos 
tautos niekad nenutrūkusį, 
vienybę skatinanti grandinė 
nuo anų atgimimo dienų iki da
bartinių.

Sukakties proga
Pritiko plačiau spausdintą 

žodį paskleisti tėvynėje ir iš
eivijoje, pernai minint “Var
po” šimtmetį ir V. Kudirkos 
130-tąjį gimtadienį. Aprašų 
buvo gana gausu, ypač atgims
tančioj Lietuvoj, kur Vincas 
Kudirka tarytum iš kapo šau
kė “kelkite”. Platesniu užmo
ju išeivijoje galima laikyti 
Aleksandro Merkelio mono
grafiją “Didysis varpininkas 
Vincas Kudirka”, 416 psl. 
įprasto tokiems darbams for
mato, kietais viršeliais su ap
lanku. Išleido 1989 m. Akade
minio skautų sąjūdžio Vydūno 
jaunimo fondas.

Prieš nieką nedrebės
Veikalas pradedamas gana 

gyvu pasakojimu apie gimna
zistinę Vinco Kudirkos jau
nystę, apie nuostabią jo mo
tutę, kuri “labai gražiai dai
navo, puikiai margino margu
čius, dailiai sekė pasakas ir 
pati buvo graži, švelni”. Vin
cukas daug ką iš jos paveldėjo, 
ją labai mylėjo, nors nebuvo 
jam skirta ilgėliau ja džiaug
tis — mirė jauna, “atsimena 
liūdnas skausmingas motutės 
laidotuves”.

Tėvas Motiejus vedė Andziu
lių Joniešką. Atskleidžiamas 
linksmas pokštas, kai Vincu
kas su draugu nuėjęs pažiūrėti 
vestuvinio pokylio, nors tėvo 
buvo liepta vaikams ten nesi
rodyti. Vincukas net mergaites 
pašokdinęs. Bet susitikimas su 
tėvu tenai tiesiog dramatiškas. 
“Jis buvo rūstus kaip valdovas, 
kurio pirmą kartą drįso nepa
klausyti pavaldinys.

Sūnus betgi nenusigando, 
net nekrūptelėjo, pamatęs 
rūstų, kaip audros debesį, tė
vą. Jis atlaikė keistą tėvo 
žvilgsnį, kuriame nežinia ko 
daugiau buvo: pykčio, neapy
kantos ar pasididžiavimo sū
num, kad jis gyvenime prieš 
nieką nedrebės”. Ir iš tikrųjų 
Vincui tai buvo ryšku nuo pat 
mažens. Kaip kitaip jis būtų 
įveikęs tiek daug kliūčių ir 
sunkumų?

Aplinka
Detalus ir vaizdingas pra

dinis pasakojimas apie V. Ku-

37-toji Europos studijų savaitė 
įvyks 1990 m. rugpjūčio 5-12 d.d. 

Einsiedelne, Šveicarijoje
Rugpjūčio 5, sekmadienis - Atvykimas ir susipažinimo vakaras.
Rugpjūčio 6, pirmadienis
9.00 vai. Studijų savaitės atidarymas;

10.15 vai. kun. dr. J. Jūraitis “Tapatybė-tikėjimas-tauta".
20.00 vai. Vytautas Landsbergis, Lietuvos aukščiausiosios tarybos 

pirmininkas “Lietuvos respublika -1990 metų 
pavasarį".

Rugpjūčio 7, antradienis
10.00 vai. prof. dr. V. Bieliauskas, PLB pirmininkas “Sustoję 

laikrodžiai pajudėjo. Praeitis, dabartis ir ateitis 
Lietuvoje ir išeivijoje".

20.00 vai. advokatas K. Motieka, LAT narys, “Lietuvos respubli
kos 1990 m. kovo 11 d. aktų teisinis aspektas”.

Rugpjūčio 8, trečiadienis
Dienos iškyla autobusais į Lucerną ir laivu po 
Keturių Kantonų ežerą.

Rugpjūčio 9, ketvirtadienis
10.00 vai. Alg. Čaplikas, Vilniaus universiteto bibliot. vicedirek

torius “Vilniaus universiteto biblioteka, istorija, 
dabartis, perspektyvos. ”

20.00 vai. dr. K. Girnius “Tradicija ir dorovė”.
Rugpjūčio 10, penktadienis
10.00 vai. V. Natkevičius “Miškinio poezija".
20.00 vai. prof. dr. R. Pavilionis, Vilniaus universiteto prorektorius, 

“Lietuvos sapnas ir realybė”.
Tėviškės valandėlė - dainos, muzika, šokiai

Rugpjūčio 11, šeštadienis
10.00 vai. Studijų savaitės įvertinimas, 38-tos studijų savaitės 

vietos parinkimas, pasiūlymai, diskusijos.
Rugpjūčio 12, sekmadienis
Susikaupimo valandėlė, pamaldos, atsisveikinimas. 
Dr. K. Čeginskas ir dr. J. Norkaitis sutiko būti 
paskaitų moderatoriais.

Šveicarijos LB organizacinė komisija

ALEKSANDRAS MERKELIS, 
monografijos “Didysis varpininkas 

Vincas Kudirka” autorius

dirkos jaunystę tuoj pat apsu
pamas tamsių spalvų aplinka, 
kurioje tuo metu visai Lietu
vai teko gyventi. “Pats Murav
jovas prisipažįsta, kad per pus
metį, bemalšindamas sukili
mą, 129 žmones pakoręs, 972 
išsiuntęs į. katorgą, 1477 — į 
Sibirą, 1529 į kitas Rusijos 
sritis, 345 atidavęs į rekrūtus, 
864 areštavęs, 4096 — ištrėmęs 
į Rusiją, kur jiems buvo duota 
žemės”.

Žiauri rusiška okupacija, 
priešinimasis, pralaimėjimai 
ir laimėjimai, persekiojimai 
ir laisvės siekiai atskleidžia 
ne tik to meto laikotarpį, bet 
tampa ir asmens, šiuo atveju 
V. Kudirkos, dvasią formavu
siais elementais. Taipgi ir pri
vati šelmiška aplinka su švel
numu iš motinos ir pamotės 
pusės ir su kietumu iš tėvo 
Vinco cholerišką tempera
mentą dar stipriau veržė, o 
dramatiški sankirčiai su tėvu 
dėl kunigų seminarijos sūnui 
tapo tiesog karštos geležies 
gabalu, kišamu į šaltą vande
nį. “Jei nevažiuosi, nukirsiu” 
— šoko ant sūnaus kirviu užsi
mojęs Motiejus. “Kirsk”, — gal
vą kilstelėjęs atrėžė Vincas.

Savais keliais
Taip mūsų didysis tautos 

žadintojas, savarankiškas, už
sigrūdinęs, kietas stiprava- 
lis išėjo gyvenimam Amžiumi 
per jaunas, bet veržlumu su
brendęs ir moksluose gabus 
ieškojo savojo kelio. Nors me
džiagiškai sunkiai vertėsi, bet 
dvasiškai, visada jautėsi stip
rus, nes laisvas. “Tėvo rūstybė 
užkėlė jam vartus į tėviškę (..) 
Zapyškio klebonas kun. Jurgis 
Kolyta jo neapvylė ir jo vaišin
goje klebonijoje prie Nemuno 
krantų jis viešėdavo atostogų 
metu”.

Šiaip jau visur staigus ir 
greitai viską nusprendžiantis 
tautybės pojūtyje kurį laiką 
svyravo. “Domėdamasis vis di
dėjančia lietuviška veikla, 
pozityvistas V. Kudirka dar 
kurį laiką jai buvo skeptiškas 
ir net pašaipus”. Tačiau susi
rašinėjimas su mokslo draugu 
Jonu Jablonskiu, nebesulaiko
mas tautinės srovės veržima
sis tai Varšuvoje, tai Maskvo
je, kur organizavosi lietuviai 
studentai, privedė ir Vincą Ku
dirką prie dramatiško jo pa

ties “Tėvynės varpuose” apra
šyto atsivertimo, pavarčius 
pirmąjį “Aušros” numerį. Nuo 
tos valandos kiekviena gyveni
mo minutė jam tapo brangi. Jis 
skubėjo atidirbti už praeitį, 
jis planavo ateitį, visą savo 
buitį palenkdamas Lietuvai.

Nepakeitė jo nė nesąmonin
gas, tik dėl draugystės įsimai
šymas socialistų tarpe, kur 
paprašytas savo dailiu braižu 
perrašė Markso “Kapitalo” 
konspektą, dėl ko buvo tardy
tas ir iki teismo kalintas. Ir 
ryšium su ta byla skaudžiau
sias smūgis buvo — pašalini
mas iš universiteto. Bet jo ne
palaužė, tik dar daugiau su
tvirtino patirtų neteisybių ir 
kovų pergyvenimuose. Visa tai 
jam pasidarė naudinga, drą
siai žengiant lietuviškuoju 
keliu.

Studentai ir “Varpas”
Tame kelyje pirmasis užda

vinys — laikraštis. Aprašoma 
Varšuvos studentų sueiga pas 
Joną Gaidamavičių Užgavėnių 
proga. Čia Vincas Kudirka jau 
deklamavo “Gražu yra matyti 
lietuvių būrelį”... Įsteigia
ma draugija “Lietuvos drau
gystė”. “Jos programa plati, 
reali ir konkreti. Tos progra
mos užteko 30 metų, tai yra iki 
tol, kol Lietuva buvo paskelb
ta nepriklausoma valstybe”. 
Pirmininku išrinktas Jonas 
Gaidamavičius (1860-1912), o 
sekretoriumi Vincas Kudirka, 
kuris pradėjo platų susiraši
nėjimą su aušrininkais.

Čia išspausdinti mažai kur 
skelbti laiškai. “Draugystės 
susirinkime po ilgų ginčų nu
tarta naująjį laikraštį pava
dinti “Varpu”. “Tegu “Varpas” 
mus žadina iš miego ir ragina 
prie tautinio darbo (...) sun
kus tai darbas, bet šventas — 
pabrėžia Vincas Kudirka savo 
laiške (...) “Varpas” buvo jo 
visų dienų rūpestis ir džiaugs
mas”.

Šalia to labai plačiai nušvie
čiama “Lietuvos draugystės” 
įtaka į besiformuojantį demo
kratinį šviesuomenės mąsty
mą, cituojami V. Kudirkos už
mojai tautinių darbų plotmė
je. Įdomus M. Lozoraičio so
dyboje įvykęs Varšuvos ir 
Maskvos lietuvių studentų su
važiavimas “Varpo” leidybos 
reikalais. Supažindinama su 
Juozu Adomaičiu-Šernu, pir
muoju “Varpo” redaktoriumi, 
jau turėjusiu praktikos žur
nalistikoje.

Plačiajai visuomenei vien 
“Varpo” neužteko. Antrajame 
varpininkų suvažiavime nutar
ta leisti “Ūkininką”. “Vincas 
Kudirka tampa laikraštininku 
pilna to žodžio prasme”. Paro
dų lankymai, straipsnių rašy
mas ir paskutiniųjų metų stu
dijos neleido jam nė atsikvėp
ti. Draugui rašė: “ .. . apsirgau 
(kraujas iš plaučių prasimušė) 
ir vaikščiojau lyg žąsiukas pa
leidęs sparnus” . .. Įsidėmė
tina ir tai, kad gavęs gydytojo 
diplomą, savo “Kol jaunas, o 
broli” kolegoms ir bendramin
čiams rodė idealistinį kelią.

Kriaučiūnų draugystėje
Pradėjęs gydytojo praktiką 

Šakiuose, suartėjo su mokyto
jais Kriaučiūnais. Įtikinančiai 
aprašytuose pokalbiuose atsi
skleidžia Vinco Kudirkos“cre
do”. Kova su vargdienių išnau
dotojais liejasi “Varpo” veda
muosiuose. Nemunas, Kriau-. 
čiūnų gyvenvietė Plokščiai ir 
pats tautos apaštalas Petras 
Kriaučiūnas iškelti — supran
tama — kaip nemažos įtakos tu
rėję paskatinimai painioje V. 
Kudirkos darbuotėje, rašant 
savajam laikraščiui ir skinant 
Lietuvai kelius per svetimųjų 
suraizgytus brūzgynus.

Didysis varpininkas ir “Var
pas” buvo susilieję į vieną ir 
jau nebeperskiriamą junginį. 
V. Kudirka tik savojo laikraš
čio puslapiuose galėjo plačiai 
išsiskleisti. “Kudirkos asmuo 
‘Tėvynės varpuose’ gyvena su 
visomis savo turtingos dvasios 
atošvaistomis”, — aptaria V. 
Mykolaitis-Putinas. Sofijos 
Kriaučiūnienės prisimini
muose V. Kudirka iškeliamas 
kaip labai įdomus, socialus 
pokštininkas, visų svečių la
bai mylimas daktaras.

(Bus daugiau)

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Tolimoji vasara
Žalia vaga praeina vasara palinkus 
po kvepiančių žiedų ir mirštančių drugių našta. 
Auksinės varpos supasi, lyg Dievo dovana, aplinkui, 
prinokęs grūdas krinta žemėn su rasa.

Prie kelio snaudžia žaliagalvės žolės 
ir glosto veidų smiltino akmens.
Griaustinis aidi, valandų šimtais nutolęs, 
drebulę purto už lankstaus liemens.

Ant ežero ramaus žaismingos žaidžia spalvos 
ir auksą beria žemėn vasaros dangus.
Vėjelis glosto ajerų šilkines galvas 
ir javas linksta nuo grūdų sunkus.

Kaip degančios žarijos, parugėje 
aguonos žėri vasaros karščiu, 
o deimantais rasos lašeliai suspinksėjo 
ir bitėms laša nuo sparnų medus.

Prisiminimuose gyvi laukų peizažai, 
kur vėjas sklaido saldų kvapą dobilų, 
kur ant rugiagėlės drugys užmiega mažas, 
ir snaudžia šimtmečiai ant žemės varganos pečių.

Kultūra be laisvės - be ateities
Lietuvių kultūros kongresas įvyko Lietuvos sostinėje Vilniuje 
1990 m. gegužės 18-20 d.d. Okupacinė sovietų valdžia neleido jame 
dalyvauti išeivijoje gyvenantiems tautiečiams, išskyrus vos vieną 
kitą. Čia spausdinamas Lenkijos lietuvių atstovo žodis kongrese

GERBIAMIEJI KONGRESO
DALYVIAI!

Prieš mane kalbėjo Lenki
jos lietuvių vardu ponia Aldo
na Vaičiekauskienė-Aleksaitė 
iš Punsko. Reikalinga dalyki
nė pataisa. Man visuomet dro
vu laikyti Seinų-Punsko kraš
to tautiečius Lenkijos lietu
viais. Kas kita lietuviai, gyve
nantieji Lenkijos gilumoje, 
lenkų žemėse. Tai gal man, 
kaipo gyvenančiam Lenkijos 
Pamaryje, tiktų sveikinti kong
resą Lietuvių draugijos (Slups- 
ko, Gdansko, Ščecino, Vrocla
vo ir kitų skyrių) vardu, taip 
pat atstovaujančiam Lietuvių 
kultūros paminklų Lenkijoje 
apsaugos komisijai.

Nuo lietuvių varšuviečių žo
dį būtų taręs mūsų istorikas 
dr. Bronius Makauskas, kurio 
pavardę mataū kongreso pa
skaitininkų tarpe. Deja, neat
vyko. Priežastiš, matyt, ta pati, 
kaip ir žymiai daugumai kvies
tų į kongresą užsienio svečių.

Kultūra — tai nepaprastai 
svarus ir daugiareikšmis žo
dis. Yra palaiminga kultūra — 
žmonių kultūra žmonėms, yra 
nuožmiai naudojama bei ug
doma kultūra — kaip pavergi
mų, nužmogėjusių ideologijų 
ir žiaurių režimų įrankis.

Lietuvių kultūros kongresas 
yra šių dienų Lietuvoje ant
ras pagal reikšmę aktas po Ko
vo 11 akto. Tai sekantis tekto
ninis sudrebinimas didžiajam 
engėjui ir kartu komerciškai 
pragmatinei mechaniškai Va
karų vyriausybių sąžinei. Su 
Aukščiausiojo palaima eina 
lietuvių tauta į laisvėjimą. 
Tad bereikšmiai ir bereikalin
gi, mano supratimu, įmantrūs 
samprotavimai, kad tas ar ki
tas spartus žingsnis į pergalę 
yra politiškai pateisinamas 
ir naudingas? Čia man prisi
mena lageriuose eilėdaros žo
džiu išreikštas lietuvio nusi
statymas: “Kąsneliais laisvės 
neatmes ... Šalin, šalin dievai 
kiti, mums Dievas — mūsų 
ateitis!” Lietuvos ateitis — tai 
ir pavergtų broliškų tautų 
ateitis. Težino tai sukrėstas 
pasaulis. Ateitis išsikovojama 
žmoniškos kultūros pakilimu.

Kaip niekad, šiuo lemtingu 
laiku pasitvirtina tai, kad nė
ra padovanojamų kultūrų. Tik
ros kultūros nenešė Rytams 
Vakarai vokiškuoju “Drang 
nach Osten”. Ne lenkai per 
Lietuvos krikštą davė pago
niškai Lietuvai kultūrą. Kul
tūrų integravimasis nepanei
gia ir nenuvertina to, kas yra 
pagrindu ir jėga savitoms kul
tūroms. Iš šios tribūnos buvo 
teisingai kalbėta apie lietuvių 
ir šių dienų lietuvių kultūros 
pajėgumą, nežiūrint jos naiki
nimo per visą nelemtą pen
kiasdešimtmetį. Žinoma yra 
lietuvių tolerancija kitų tau
tybių kultūros Lietuvoje, su
gebėjimas pajungti jas krašto 
bendram kūrybiniam darbui.

Labai trumpai apie lietuvių 
kultūros puoselėjimą Lenki-, 
joje. Sąlygos sunkios ir vis dar 
nepalankios. Padėtys skirtin
gos. Kitaip buvo tarpukario 
metais, kai Žečpospolita ir 
Lietuvos respublika buvo 
partneriais pariteto pagrindu. 
Reikia tikėtis, kad netrukus 
vėl taip bus. Turėsime tada 

nors vieną padorų laikraštį. 
Lenkai Lietuvoje dabar turi 
keturis laikraščius, nepalygi
namai galingesnius leidybos 
ir saviraiškos atžvilgiu. O mū
sų “Aušra” — nei periodinu- 
kas, nei vienkartinis. Tada 
stipriai užšaldytas lietuvišku
mas pradės atgimti ir Lenki
jos lietuviuose.

Grožinė lietuvių literatūra, 
vienu metu laikyta įdomiausia 
iš literatūrų Sovietų Sąjungo
je, buvo ir yra mažiausiai ver
čiama į lenkų kalbą. Reikia 
manyti, kad bus kitaip, juo la
biau, jeigu pasirodys skubiai 
išleistas Lietuvoje lietuvių- 
lenkų žodynas.

Kiek yra lietuvių Lenkijoje, 
kartu su tautiečiais Seinų- 
Punsko krašte? Tarybinėje 
Lietuvos enciklopedijoje maž
daug prieš trisdešimt metų 
nurodytas skaičius 40.000. Rei
kia tikėti tuo skaičiumi. Nuo 
to sovietinio organo greičiau
siai negalėjo pasislėpti lietu
vis ne tik artimoje Lenkijoje, 
bet ir tolimuose Vakarų pa
saulio kraštuose. Tas skaičius 
šiuo metu gali būti mažesnis. 
Dalis išvažiavo į kitus kraš
tus, dalis pasimetė plačioje 
lenkų visuomenėje. Kiek jų 
grįš prie tautos kamieno? Klau
simą spręs visiškas Lietuvos 
išsilaisvinimas, laukiamas 
kaimyninių valstybių parite
tas. Bet tai nereiškia, kad rei
kia laukti, neskubant jau šiuo 
metu su pagalba, neplečiant 
bendradarbiavimo lietuvių 
kultūros baruose Lenkijoje.

Neatidėliojamas, nuosek
lus, kovingas, bet apgalvotas 
ir kruopštus darbas tebūnie 
šio kongreso pažadas.

Baigdamas kartoju šūkį: 
“Lietuva be nepriklausomy
bės — tai Lietuva be ateities.” 
Ir jos kultūra be ateities, o 
mes, Lenkijos lietuviai, pride
dame, kad ir mūsų tautinis bū
vis be ateities.

Antanas Suraučius

Jurgiškių - Luksnėnų kryžkelės 
ornamentinis kryžius prie Alytaus

Dr. Vytautas Klemas, JAV De
laware universiteto jūros mokslų 
profesorius, satelitinės okeano
grafijos centro direktorius, šią 
vasarą ruošiasi kelionei į Vilnių. 
JAV ir Lietuvos mokslų akademi
jos jį yra pakvietusios paruošti 
bendrą studijų planą Baltijos jū
ros apsaugai. Prof. dr. V. Klemas 
bendradarbiaus su keturiais tyri
nėjimų institutais Lietuvoje ir su 
Sovietų Sąjungos mokslų akade
mija. Jis yra numatęs skaityti aš- 
tuonias paskaitas Vilniuje ir 
Kaune.

Istoriko Vinco Trumpos studi
ją “Lietuva XIX-ame amžiuje” iš
leido “Santara-Šviesa”. Susipa
žinimui su ja Los Angeles mieste, 
Lietuvių tautinių namų svetainė
je, buvo skirta kovo 25, sekmadie
nio, popietė. Dalyvius su Santa 
Monikoje gyvenančiu V. Trumpa 
supažindino Pranas Visvydas, lei
dinio apžvalgą pateikė Vytautas 
Plukas. Istoriko V. Trumpos vei
kalas “Lietuva XIX-ame amžiuje” 
atskleidžia tada dygusį ir bren- 
dusį tautinį atgimimą iki Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
1918 m.

Trisdešimt septintoji Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė šie
met įvyks rugpjūčio 5-12 d.d. cent
rinėje Šveicarijos dalyje, Einsie- 
deln vietovėje. Šveicarijos LB 
valdybos pirm. N. Prielaida pra
neša, kad rugpjūčio 9 d. ten įvyks 
ir Europos LB pirmininkų bei val
dybų metinis posėdis. Savaitės ir 
posėdžio dalyviai prašomi neatidė
lioti registracijos, ųes likusių 
vietų skaičius yra ribotas. Regis
tracijos mokestis — šimtas šveica
riškų frankų. Registruojamas! pas 
Šveicarijos LB sekr. I. Kaestli- 
Augevičiūtę šiuo adresu: 23 
Buerglerstrasse, 3006 Bern. Tele
fonas 031 440011.

A. a. Gražina Tulauskaitė-Ba- 
brauskienė, poetė, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
gimnazijose, mirė balandžio 9 d. 
Putname, Conn., Palaiminto Jur
gio Matulaičio senelių namuose. 
Velionė gimė 1908 m. liepos 20 d. 
Lekėčiuose, dabartiniame Šakių 
rajone. 1926 m. baigė “Aušros” 
gimnaziją Kaune, 1931 m. — hu
manitarinių mokslų fakultetą Vy
tauto Didžiojo universitete. Pir
muosius jos eilėraščius 1924 m. 
paskelbė Kaune vyriausybės leis
tas dienraštis “Lietuva”, tada re
daguotas dr. Kazimiero Jokanto. 
Kūrybinį G. Tulauskaitės-Ba- 
brauskienės palikimą sudaro 
penki klasikiniu stiliumi para
šytų eilėraščių rinkiniai: “Pakly
dę žodžiai” (1934), “Vėjo smui
kas” (1944), “Po svetimu dangu
mi” (1951), “Rugsėjo žvaigždės” 
(1957) ir “Vakarė banga” (1968). 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
miją jai yra laimėjusios “Rugsė
jo žvaigždės”. Laidotuvėms ve
lionės palaikai buvo atvežti Či
kagos Cicero priemiestin, kur 
1968 m. gruodžio 13 d. mirė jos 
vyras Benediktas Babrauskas, 
pedagogas, literatas, Lietuvių 
rašytojų draugijos valdybos pir
mininkas 1951-58 m. Lietuvių ra
šytojų draugijos vardu su velio
ne atsisveikino Česlovas Grince- 
vičius.

Universitetinio lygio lituanis
tikos seminarą šiemet jau šešio
liktą kartą bendromis pastango
mis rengia PLB, JAV LB, KLB 
švietimo tarybos ir Lietuvių jau
nimo sąjungos. Seminaras įvyks 
rugpjūčio 5-19 d.d. Ilinojaus vals
tijos Plano miestelyje, La Salle 
Manor patalpose, netoli Čikagos. 
Lituanistikos seminaran kasmet 
įjungiami aštuoni kursai, dėsto
mi lietuvių profesorių. Šiemeti
niame seminare “Lietuvių kalbos 
gramatikos pradmenis” ir “Lietu
vių kalbos kultūrą” dėstys kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, “Lietuvių 
kalbos kirčiavimą” — prof. An
tanas Klimas, “Lietuvių poeziją 
nuo Donelaičio iki Maironio” — 
prof. Rimvydas Šilbajoris, “Lie
tuvių romaną, apimantį Ričardo 
Gavelio ‘Jauno žmogaus memua
rus’ ir Antano Škėmos ‘Baltąją 
drobulę” — prof. Ilona Maziliaus- 
kienė, “Moteris ir vyrus lietuvių 
kultūroje” — prof. Vytautas Ka
volis, “Lietuvos istorijos XIX- 
XX š. aspektus” — prof. Rimas 
Kriščiūnas. Aštuntą kursą “Lie
tuva okupacijos laikotarpiu” dės
tys prof. Vytautas Žalys, svečias 
iš Lietuvos. La Salle Manor yra 
amerikiečių vienuolių rekolekci
jų namai, apsupti gražios gamtos, 
pritaikyti tokiems seminarams. 
Platesnė informacija gaunama 
šiuo adresu: Lituanistikos se
minaras P.O. Box 50660, Cicero, 
IL 60650, USA. Vakarais ją tei
kia Vida Kuprytė tel. (708) 863- 
0935.

Nepriklausomų rašytojų są
junga steigiama Kaune. Inicia
tyvinės grupės narys Augustas 
Tamaliūnas aiškina, kad ši orga
nizacija jungs ne tik rašytojus, 
bet ir juos remiančius mecenatus. 
Mat norima paspartinti knygų lei
dybą, kad jų pasirodymo nereikė
jų laukti keletą metų. Nepriklau
somų rašytojų sąjunga žada atgai
vinti “Keturių vėjų” žurnalą, iš
leisti naujų autorių prozos kūri
nių, poezijos knygelių.

Ukrainos lietuvių kultūros 
Maironio bičiulių draugija gegu
žės 17 d. įsteigta Kijeve. Mat jam 
1883-84 m. teko studijuoti litera
tūrą Kijevo universitete. Steigia
majame susirinkime priimtas drau
gijos statutas, aptarti artimiausie
ji darbai — lietuviškos savaitinės 
mokyklos suorganizavimas, ukrai
niečių kalbos kursai, parodų ir 
vakarų rengimas, informacinio 
biuletenio leidimas. Draugijos 
pirmininku išrinktas Alfonsas 
Petrauskas. Susirinkime dalyva
vo Lietuvos sąjūdžio atstovas ir 
Vilniaus savivaldybės narys Gin
taras Songaila, respublikinio kul
tūros centro “Draugystė” vyr. me
todininkė Natalija Suchodolska, 
T. Ševčenkos kalbos draugijos ir 
Ukrainos rašytojų sąjungos na
riai. Sveikinimo telegramas at
siuntė Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto kultūros ko
misija ir Lietuvos rašytojų są
junga.

Paminklas “Atsisveikinimas 
su Lietuva”, skirtas 1940-53 m. 
masinių trėmimų į Sibirą aukoms, 
Lietuvos kultūros fondo, Vilniaus 
savivaldybės ir Lietuvos tremti
nių sąjungos iniciatyva bus pasta
tytas Naujojoje Vilnioje. Ten yra 
paskutinė geležinkelio stotelė, 
kurioje tūkstančiai Sibiran išve
žamų tremtinių atsisveikino su 
Lietuva. Paskelbtam konkursui 
buvo gauta keturiolika projek
tų. Vertintojų komisija, vado
vaujama architekto Algimanto 
Mačiulio, pirmąją 1.500 rublių 
premiją paskyrė Mindaugui Nava
kui ir Česlovui Šliažui. Taipgi 
buvo paskirtos dvi antrosios ir 
trys trečiosios premijos. Kon
kurso laimėtojai M. Navakas ir Č. 
Šliažas dabar paruoš tikslų pa
minklo projektą. Šiuo metu suda
roma sąmata, netrukus prasidės 
statyba. Paminklą “Atsisveiki
nimas su Lietuva” naujojoje Vil
nioje norima pastatyti iki 1991 
m. birželio mėnesio ir atidengti 
masinių trėmimų pradžios pen
kiasdešimtmečio proga.

Juozo Polio spalvotų nuotrau
kų albumą “Atgimstanti Lietu
va” išleido Minsko spalvotos spau
dos įmonė. Antanas Gylys “Tieso
je” džiaugiasi gera poligrafijos 
kokybe. Fotografas J. Polis yra 
pasižymėjęs spalvotomis nuotrau
komis, kuriomis dabar atskleidė 
galingą Lietuvos atgimimą. Ypač 
didelį įspūdį palieka panorami
nės Kernavės, Seredžiaus pilia
kalnio, Raudonės pilies, Trakų 
ežerų ir kaimo vaizdų nuotrau
kos, iš kurių žvelgia gyvybe 
dvelkianti nepalaužta Lietuva. 
Albuman taipgi yra įtrauktas gy
vasis Baltijos kelias, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio steigia
masis suvažiavimas, Vasario 16 
minėjimas bei kiti tautiniu atgi
mimu alsuojantys renginiai. Pa
sak A. Gylio, J. Polio nuotraukų 
albumas “Atgimstanti Lietuva” 
nėra tik vienadienis meno kūri
nys, nes turi išliekamąją vertę: 
“Jis kviečia mus pakilti, susivie
nyti ir apginti nepakartojamą 
dangaus mėlynę, bažnyčias, pilis, 
rūmus, medžius ir Trispalvę, kuri 
lyg kelrodė veda į laisvę”.

Juozas Blažys (1890-1939), žy
miausias Lietuvos psichiatras, 
buvo prisimintas ir pagerbtas 
moksline konferencija Vilniuje, 
“Lietuvos” viešbučio konferenci
jų salėje. Pirmą tokio masto pa
gerbimą prof. J. Blažiui, Kauno 
universiteto medicinos fakulteto 
nervų ir psichinių ligų katedros 
vedėjui, šimtųjų gimimo metinių 
proga surengė Lietuvos mokslų 
akademijos filosofijos, sociolo
gijos ir teisės institutas, Lie
tuvos neuropatalogų ir psichiat
rų draugija ir etinės kultūros 
draugija “Ethos”. Sovietinėje 
santvarkoje šio tauraus moksli
ninko, priklausiusio korporaci
jos “Fraternitas Lituanica” or
ganizatorių gretoms, nebuvo lei
džiama minėti. Tik dabar, nukri
tus draudimų apynasriui, buvo ga
lima atskleisti prof. J. Blažio 
nuopelnus medicinai ir Lietuvai. 
Konferencijoje buvo susipažinta 
su jo veikalais “Įvadas į psichiat
riją”, “Tolerancija kaip kultūros 
principas”, “Alkoholizmas ir psi
chinės ligos”, surengta jo gausių 
straipsnių paroda. V. Kst.
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KAZYS BARONAS

8 psi.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius ..
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.121/z% 
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.čekių sąsk. iki 53/4%

10 % 
101/4% 
101/2% 
1 01/4% 
101/4% 
12’/2%
12 % 
12 % 
1 r/2% 

. 91/2%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo  ............... 131/2%
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 ...... 123/4%

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 morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 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 | 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

Kokia
jūsų namo 

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

an independent member broker

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

Greitas ir tikslus pa tarną rimas!

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

ZHIctotO® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) zliloldlc Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7
Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS

2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus

3. Elektrines plyteles

4.

5.
6.

Vėsinimo sistemas 

“Intercom" sistemas 

Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

--------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367

Savo kuklios namų bibliotekos 
vieną lentyną esu paskyręs tik spor
tiniams leidiniams. Jų daugumą su
daro Vakarų Vokietijos ir Lietuvos 
sportinė literatūra bei keli, kiek 
kuklesni išeivijos, parodant juose 
klestėjusį nepriklausomos Lietu
vos sportinį gyvenimą. Tai a.a. Jono 
Narbuto kruopščiai surinkta ir per 
bombardavimus Vokietijoje išsau
gota dviejų tomų sportinė medžia
ga “Sportas nepriklausomoje Lietu
voje”. Šiuos du tomus galima drą
siai pavadinti laisvos Lietuvos spor
tine enciklopedija, kadangi juose 
šis buvęs Kūno kultūros rūmų tar
nautojas ne tik aprašo klubų ar Lie
tuvos sportininkų varžybas, bet taip 
pat duoda pasekmes ir datas. Nega
lima pamiršti Kęstučio Čerkeliūno, 
Prano Mickevičiaus, Sigito Krašaus- 
ko redaguoto “Išeivijos lietuvių 
sporto”, negalima aplenkti Jono 
Šoliūno “Krepšinio išvyka Austra
lijon” ar Leono Baltrūno “Lietuviai 
sportininkai Australijoje”, kelias
dešimties Š. A. lietuvių žaidynių 
proga išleistų žiniaraščių — lanks
tinukų, prie kurių reikėtų priskirti 
K. Čerkeliūno XIII, L. Rugienienės 
1985, Hamiltono “Kovo” 1988, Aust
ralijos 1988 ir t.t. Persikeldamas iš 
Kanados į Europą netekau vienos 
brangios knygų dėžės, kurioje buvo 
sudėti kanadiški bei Š. A. žaidynių 
sportiniai leidiniai. Nežiūrint drau
dimo įstaigos gauto atlyginimo už 
brangius nuostolius — “graužiau na
gus”, kadangi pinigai niekuomet ne
prilygo archyvinei sportinei me
džiagai.

Staigmena! Nelauktai pasiekė 
mane bičiulio Sigito Krašausko 
1989 m. Š. A. lietuvių krepšinio rink
tinės “Vėjas” išvykos į Lietuvą pui
kiai išleistas leidinys. Autorius nu
kelia skaitytoją į 18 dienų Š. A. lie
tuvių sportininkų viešnagę, jų rung
tynes, priėmimus, įspūdžius.

O tos kelionės “spiritus movens” 
reikia laikyti Rimą Miečių, kuris 
1985 m. Madride užmezgė pirmus 
ryšius su Kauno “Žalgirio” treneriu, 
o pačią išvyką įgyvendindamas su 
savo padėjėjais — Audrium Šilei
ka, Arūnu Morkūnu, Eduardu Stra
vinsku tik po ketverių metų.

Visai teisingai leidinio autorius 
S. Krašauskas įvade rašo: “Keliasi 
Lietuva, o “Vėjo” viešnagės metu 
Tėvynėje pakilome ir mes .. . Išvy
kome krepšininkai, sugrįžome būti 
geresniais lietuviais . .. Seniai 
lauktas išeivijos sportininkų ryšys 
su Tėvyne tapo realybe ir jis, tiki
me, plėtosis. Kur begyventume esa
me Tėvynėje išaugusio želmens da-

\lietuvaZf

lis, prižiūrėkime jį, kad jis augtų ir 
vešėtų, kad mūsų išeivijos jaunoji 
karta nebūtų nurašyta nežiniai.”
Nesitikėjo Lietuva sulaukusi 

išeivijos jaunuolių gero žaidimo, 
neblogos lietuvių kalbos. 1989 m. 
liepos 3 d. žinoma Vilniaus “Spor
to” laikraščio bendradarbė R. Gri- 
niūtė-Grinbergienė, stebėdama 
“Vėjo” rungtynes Toronte ir apie 
jo galimybes Lietuvoje, santūriai 
pasakė — “Vėjui” daug vilčių nė
ra ...”

Manding, iš šešių rungtynių, ke
turios baigėsi išeivijos atstovų lai
mėjimu, stipriai sužaidus prieš gar
sųjį “Žalgirį” ir jam pralaimint tik 
7 tšk., nors kauniečių gretose žaidė 
Lietuvos ir Europos krepšinio 
“žvaigždės” — Sabonis, Kurtinaitis, 
Jovaiša, Chomičius.

Leidinio autorius aprašė ne tik 
rungtynes, priėmimus, pavaizduo
damas jas nuotraukom, bet taip pat 
duodamas spaudos atsiliepimus, 
užbaigdamas vilniškio “Sporto” 
1989 m. liepos mėn. 22 d. ištrauka: 
“... tą vakarą susirinkę hajėje pa
tyrė nemaža įspūdžių ir smagių, ir 
liūdnų. Prieš rungtynes, po jų, per 
pertrauką skambėjo muzika, tauti
nės dainos, eilės, džiugino šokėjai.”

O ką sako žaidėjai, grįžę iš Lietu
vos? Štai jų atsiliepimai: “Vykau 
krepšininkas — grįžau lietuvis. Ką 
pergyvenau šioje kelionėje — to žo
džiais nepajėgčiau apsakyti” .. . 
(Alvydas Baris). “Ši kelionė buvo 
kaip pasaka. Pamačiau -ir pažinau 
tikrą Lietuvą, gražią ir įdomią su 
gilia istorija”... (Donatas Siliūnas). 
“Netikėjau, kad mano tėvų žemė to
kia graži. Dabar labiau patiko žmo
nių nuoširdumas, draugiškumas” ... 
(Ričardas Šimkus). Malonu išgirsti 
tokius atsiliepimus!

Labai teisingai S. Krašauskas pa
sielgė, duodamas trumpą leidinio 
santrauką angliškai. Ji palengvins 
silpnai mokantiems lietuvių kalbą 
susipažinti su Lietuvos sportiniu 
gyvenimu, ar dovanojant leidinį tik 
angliškai kalbančiam prieteliui. 
Vertėjo autoriui taip pat duoti krep
šininkų pasisakymus apie Lietuvą 
angliškai ir po nuotraukom šalia 
lietuviškų išspausdinti ir angliš
kus užrašus.

Keturi puslapiai skiriami buvu
siom išvykom į Pietų Ameriką, Aust
raliją, Lietuvą (1967), Europą.

Išvyką “stambiai” parėmė mūsų 
finansinės įstaigos, pavieniai asme
nys, kurių didžidusia yra žinomo 
nepriklausomos Lietuvos sporti
ninko Vlado Bakūno — $1863.49, 
o leidinio išleidimui Leonardo Kir- 
kilio — $2000.

Nepažymėta kaina, tiražas ir kur 
leidinys gaunamas. Tikiu, kad ne
pyks autorius, jeigu jo adresu 
“plauks” užsakymai. Sakau “plauks”, 
kadangi leidinys praturtins kiek
vieno sporto aistruolio lietuviškų 
sportinių leidinių rinkinį.

ARTŪRAS 
KASPUTIS, 

žymusis Lietu
vos dviratinin
kas: “Nepraran

du vilties startuoti Barcelonoje”

Laivės žygis į Everestą
Lietuviai alpinistai nutarė Lie

tuvos laisvės žygio garbei įkopti į 
aukščiausią žemės viršūnę — Eve
restą (8848 m.) ir iškelti ten mūsų 
trispalvę.

Lietuvoje nėra aukštų kalnų, ta
čiau yra žmonių, kuriuos traukia 
didelės aukštumos. Lietuvos alpi
nistai yra įkopę į aukščiausias Tian- 
Šanio, Pamyro ir Kaukazo viršūnes. 
Net dvidešimt dvi šių kalnų viršū
nes jie pavadino lietuviškais var
dais: Čiurlionio, Lietuvos, Dariaus 
ir Girėno, Lituanikos ... Jie išban
dė savo jėgas ir Alpėse, Tatruose, 
Koldiljeruose.

Tarp svetur gyvenančių lietuvių 
taip pat yra įgudusių alpinistų. 1989 
metais Lietuvos ir JAV lietuviai 
kartu kopė į Kaskadų kalnus. Šią 
vasarą Tian-Šanyje — antroji Lie
tuvos ir JAV alpinistų ekspedicija, 
kurioje dalyvaus ir Australijos lie
tuviai. Kopimas į Chan Tengri vir
šūnę (6995 m.) — busimojo žygio į 
Everestą prologas.

Pasaulio lietuvių ekspedicija į 
Himalajus turėtų įvykti 1991 metų 
rudenį, kai Lietuvoje vyks Ketvir
tosios pasaulio lietuvių žaidynės. 
Žygis į Everestą neabejotinai pa
puoštų Žaidynių programą.

Busimąją ekspediciją sveikina 
ir remia Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas. Kas dar? Ekspedici
jos organizatoriai ir dalyviai ieško 
rėmėjų. Žygis į Everestą ne tik ne
lengvas, bet ir brangus.

Tuos, kurie norėtų ir galėtų pa
remti pasaulio lietuvių žygį j aukš
čiausią žemės viršūnę, kviečiame 
atsiliepti. Organizatorių adresai:

Laisvalaikio organizavimo susivie
nijimas “Centras”, 232001 Vilnius, 
B. Radvilaitės 1, tel. (0122) 61-10-28, 
t/x 261143 LOSC SU, fax (0122) 220172, 
a/s Nr. 609111 Pramonės ir statybos 
banko Vilniaus m. valdyboje, kodas 
751984.

Seattle Lithuanian Alpine Society, 
2226 Third Ave Seattle, WA 98121 
USA, tel. (206) 443 1896, t/x 858929 
MGM SEA, fax (206) 433 2659.

sto- 
pa- 
v.s.

/Mvfvfc LIETUVIŲ
_ _T -T -T- _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA: IMA:

Vejas
1989

Lietuvos dviratininkai 
Švedijoje

Švedijoje “Tour of Vanern” 168 km 
dviračių lenktynėse dalyvavo ir 
Lietuvos dviratininkai. Įdomu, kad 
švedai juos pristatė kaip Lietuvos 
valstybės atstovus, o ne Sov. Są
jungos...

Finaliniame rate vietomis iš
skirstyta sekančiai: I v. - švedas 
Anderson (22 vai. 22 min. 59 sek.); 
H v. taip pat teko švedui Lars Wahl- 
qvist (52 sek. atsilikusiam nuo I v.);
III v. - Remigijui Lupeikiui (1:13) ir
IV v. - Artūrui Kaspučiui (1:28 že
miau pirmos); VIII v. - Arūnui Šlope- 
liui ir X v. - N. Ciplijauskui. Visur 
pažymėta, kad jie Lietuvos atstovai.

Skautų veikla
• “Atgimimo” skautų-čių 

vykios “Romuvoje” seserijos 
stovyklės vadovės: viršininkė
A. Baltakienė, laužų programos 
vedėja ps. D. Garbaliauskienė, 
rankdarbių inst. fil. D. Petraus
kienė ir ps. V. Bulotienė, jaunes
nių sk. draugininke vyr. sk. N. Lė
lytė, skaučių vyr. sk. O. Šileikaitė, 
prit. sk. vyr. sk. A. Puzerytė, vyres
nių sk. ps. I. Balsytė, jūros sk. gin
tare Zita Gurklytė, skautų drau
gininkas si. J. Mockus, vilkiukų 
si. A. Paškus, prit. sk. v. si. R. Ka
lendra, sargybų vedėj. ps. B. Žolpys.

• Skautams-tėms, kurie sumo
kėjo už dvi savaites, vienos savai
tės mokestis bus grąžintas. Ši sto
vykla turės daug gerų vadovų ir 
instruktorių, kurie savo patyrimą 
puikiai perduos stovyklautojams. 
Galima dar registruotis pas F. 
Mockų tel. 489-7735. M.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts international Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

i

Canadian European 
Export Import Co. 
Siunčiame siuntinius

į Lietuvą, Estiją, Latviją, Gudiją, Ukrainą
□ Siuntiniai siunčiami supakuoti pačių siuntėjų ne mažesni 

kaip 5 kg.
O Taip pat turime mūsų bendrovės paruoštų siuntinių.
O Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
O Persiunčiame pinigus tiesiogiai jūsų norimam asmeniui.
O Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos draudą ($121.50 

trims mėnesiams).
□ Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
O Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 

aukščiau).

404 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 4A6 
Tel. (416) 534-3860 Fax (416) 533-4910 

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

Mūsų patvirtini prekybininkai
Kazan Overseas Parcels Big Win Center 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 760 Brant St., Burlington, Ont. 
Tel. 416 - 743-7653 Tel. 416 - 639-7547

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).

HALLING ELECTRICAL

Visų rūšių atnaujinimai 

AC langai ir sienų sekcijos 

Vėsintuvai

Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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

res pakeičiame (video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

10 % už 90 dienų term.indėlius 
101/4% už 6 mėn.term.indėlius 
10’/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. 
121/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

121/2% 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...13’/2% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu

(fixed rate)

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.. 123/4%

(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 77mi,'jonU 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 537-2869

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/HKK
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 METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

SHERLOCK
HOMES

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



AfA 
PAULEI ANCEVIČIENEI

mirus,
liūdinčioms dukroms - INGRIDAI ir SAULEI, sūnui 
JONUI bei jų šeimoms, seseriai ANELEI, giminėms 
reiškiame gilią užuojautą -

Viktoras Dagilis
Angelė ir Vytautas Šimkai 
Edita Ulickienė
Lidija Na vogrockienė-Balsienė

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 I ATIONAL PANASONIC

Edmonton, Alberta
A.a. ŠEIKUS ANTANAS (SHA- 

KUS TONY), ankstyvesnės imig
racijos tautietis, mirė birželio 13 
d., sulaukęs 93 m. amžiaus. Paliko 
liūdesyje 2 dukterys — Veronika 
Edmontone ir Joan Vankuveryje 
ir 2 vaikaičiai. Palaidotas iš St. 
Andrews šventovės birželio 16 d. 
St. Joachims kapinėse šalia žmo
nos Michalinos, mirusios 1956 m. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Leo Cordeau. Po laidotuvių daly
viai buvo pakviesti pietums į N. 
Glenora Community patalpas, kur 
velionis netoli gyveno ir buvo jos 
nariu. Artimųjų vardu kalbėjo 
žentas Michael Yeomans. Nuošir
di užuojauta visai Šeikų giminei.

ADOMAS IR FILOMENA KAN
TAUTAI, ilgamečiai Edmontono 
lietuvių kolonijos gyventojai, bir
želio 9 d. atšventė 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Šią reikš
mingą sukaktį paminėti juodu su
kvietė daugelį draugų bei bičiu
lių į šaunų pobūvį Lietuvių namų 
salėje. Svečių tarpe buvo asmenų 
ir iš tolimesnių vietovių — Regi
nos, Red Deer ir kitų vietovių.

Prie skoningai papuoštų stalų 
bei gausių valgių Juozas Popikai- 
tis sukalbėjo Padėkos maldą. Al
gis Dudaravičius buvo pranešėjas 
bei pagrindinis kalbėtojas. Jis ofi
cialiai pasveikino sukaktuvinin
kus bei įteikė bendrą visų dalyvių 
dovaną. Buvo įteiktas taip pat po
piežiaus vardu sveikinimas su pa
laiminimu.

Savo kalboje A. Dudaravičius 
plačiau nušvietė Adomo ir Filo
menos Kantautų kaip visuomeni
ninkų, kultūrininkų bei stambių 
lietuvybės rėmėjų veiklą.

Pobūvio oficialios dalies pabai
goje žodį tarė abu sukaktuvinin
kai. Stiprūs dar abiejų balsai ir 
energingi judesiai, nors jau gra
žaus amžiaus sulaukę. Nuošir
džiai padėkojo visiems už dova-

Tėvų pranciškonų stovyklavietėje “Kretinga” Wasagoje vasarojo 93 lietu
viškai kalbantys vaikai. Nuotraukoje - “Sūpynių” būrelis su savo vėliava. 
Iš kairės: Lidija Puterytė, Vilija Petrauskaitė, Kristina Pilipavičiūtė, Sil
vija Pranaitytė, Danutė Snialenskaitė Nuotr. G. Petrauskienės
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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. SIJONĖLIS 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

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

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

I—ADA
Mes siunčiame

“LADA" automobilius ir jų 
dalis į Lietuvą bei Rusiją 
Skambinkite dėl informacijos dar šiandien

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

nas, atsilankymą bei pobūvio ruo
šimo talkininkams.

Sukaktuvininkai yra kilę nuo 
Kėdainių ir Šiaulių. Abu baigė 
aukštuosius mokslus Lietuvoje. 
Adomas dar studijavo ir Danijoje, 
Šveicarijoje ir Seattle mieste, 
JAV. Atvykę į Edmontoną 1947 m., 
jie buvo Lietuvių Bendruomenės 
Edmontone ir Lietuvių namų sta
tybos pionieriai. Adomas daug 
metų buvo KLB Edmontono apy
linkės valdybos pirmininkas ir 
Lietuvių namų pirmasis valdybos 
iždininkas. Jo pradėtos buhalte
rinės knygos ta pačia tvarka yra 
vedamos iki šiol. Didelio dėme
sio vertas Adomo, dirbusio Alber
tos universitete bibliotekininko 
pareigose iki 1975 m., parašytos 
dvi knygos: “A Lithuanian Biblio
graphy 1975” ir “Supplement to 
Lithuanian Bibliography 1979”. 
Abi šias knygas išleido Albertos 
universitetas. Šių veikalų talki
ninkė — žmona Filomena. Ren
kant medžiagą, Kantautai aplan
kė apie 50 bibliotekų JAV ir Kana
doje. Atlikta kruopštus darbas, 
padaryta didelė paslauga mokslo 
žmonėms, besidomintiems litua
nistika. Kantautai yra stambūs 
Kanados lietuvių fondo rėmėjai. 
Iš įdėto per 40.000 kapitalo palū
kanas kasmet skiria savo nuožiūra 
reikalingiems stipendijų studen
tams, spaudai ar labdarai. Remia 
stipriai ir kitas institucijas: Kul
tūros muziejų, Sąjūdį, Lietuvos

Vaikų stovykla “Kretingoje ”
Sekmadienį, liepos 1 d., aštun

tos lietuviškai kalbančiųjų vai
kų stovyklos stovyklautojai nera
miai užmigo. Rūpėjo, į kokius už
siėmimų būrelius pateks. Dėka 
programos vadovės ir stovyklos 
koordinatorės Linos Vaitiekū- 
naitės-Kuliavienės, pasirinki
mas tikrai nemažas. Komendan
tas Rimas Petrauskas pats vado
vauja ir turi didelį būrį puikių 
talkininkų, pasiruošusių įvai
rioms plačios apimties progra
mos užsiėmimas vykdyti. Vieni 
torontiečiai, kiti iš toliau atvykę, 
pažįstami ir patyrę stovyklauto
jai: A. Nakrošius, kun. E. Putri
mas, D. Udrys, R. Šoliūnaitė-Pos- 
kočimienė, M. Šileika, S. Valad- 
ka, M. Stanevičius, K. Šoliūnas, 
seselė Margarita, D. Puterienė, 
O. Stanevičiūtė* R. Mačikūnaitė, 
V. Ross, L. Genytė, A. Kušnerai- 
tytė, R. Smalenskas.

Vėliavas pakėlus, po pusryčių 
vyksta susitvarkymas bei pasipuo
šimas prie barakų. Po apžiūros 
stovyklautojai susirenka lauža- 
vietėn, kur programos vedėja L. 
Kuliavienė paskirsto juos į užsi
ėmimų būrelius.

Bažnyčią, Lietuvių Bendruome
nės vajų ir 1.1.
Didelės pagarbos yra užsipelnę 

šie darbštūs, malonaus būdo tau
tiečiai už nuveiktus darbus. Lin
kėtina abiems dar daug ilgų svei
katingų metų. Dobilas

CHOICE
“Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

AUW ____
f ’ Tt/wWCC--* Torontas-Helsinkis- 

' Talinas-Vilnius

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ- 
siūlome keliones

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 •

Kad vaikai skaniai valgo - tai 
šeimininkių ir ūkvedžių nuopel
nas. Ūkvedžiai - Jurgis Kaleinin- 
kas ir Rimas Smalenskas. Produk
tų aprūpintoja - Marytė Hearst. 
Virtuvės darbais dalinasi šeimi
ninkės: S. Freimanienė, R. Ginio- 
tienė, B. Wilkinson, R. ir M. Jag- 
lowitz, N. Bates, D. Enskaitienė, 
L. Kongats. Slaugė D. Agurkytė, 
o kapelionas kun. Edis Putrimas. 
Vaizdajuostes tvarko A. Kaknevi
čius.

Vakarai tikrai įdomūs. Suva
žiavus vyko susipažinimą skati
nantys žaidimai. Toliau: “Taškų 
taškai”, “Kasų diena”, talentų va
karas, Kalėdų diena, dešrelių ke
pimas prie laužo, vakare jaunes
niems ieškinys, o vyresniems - 
filmų vakaras. Po to tautos vaka
ras tema “Lietuva bus laisva”, 
kaukių vakaras/šokiai, didysis 
laužas, orientacijos su kompa
sais vakaras, sporto šventė. Sto- 
vyklon atvyksta provincinės po
licijos “True Team” (SWAT Team) 
savo darbo pasirodymui. Po to 
susikaupimo vakaras, filmai, ha- 
vajietiška vakarienė, operetė, 
“pokylis” ir šokiai.

Šiais metais, lietuviškai kal
bančiųjų 93 (pernai 85). Suvažia
vo iš Montrealio, Detroito, Hamil
tono, Toronto ir 2 iš Lietuvos.

Stovyklautojai išmoksta pasida
linti stovyklos namų ruošos dar
bais ir su malonumu juos atlik
ti. Būreliai iš eilės ruošia ryto ir 
vakaro maldas, dengia stalus val
giams, tvarko prausyklas, šluoja 
salę ir tvarko barakus. Už tvarkin
gumą ir surinkimą daugiausia taš
kų gauna dovanas.

Stovyklos programa puikiai ir 
įdomiai sudaryta. Gal tik kai ku
riuos užsiėmimus reikėtų skirti 
ir berniukams, ir mergaitėms.

Gabija

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Išskridimo data:
Rugpjūčio 8

Torontas-Frankfurtas-Maskva-Vilnius
Rugpjūčio 13 Grįžimas pagal važiuojančių pageidavimą
Kelionių kaina nuo...........................................  $1284

Grįžimo data: 
Rugsėjo 9

FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

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

REžklKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Juozas (Joseph) 
Nork us 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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.

Atliekamos paslaugos:
Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai:
Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 
pramoginės kelionės.
Išrašomi draudimai keliautojams ir 
atvykusiems svečiams.
Sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 
kiti dokumentai.
Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, 
pervežami vaistai ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams į Lietuvą 1991 m.

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

FAX (416) 763-6279
2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

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 NUMERI 
— atsakymą į 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..

1312-436-7773

D IT QUIT INSURANCE O IVlLkJll IL IX BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
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*

OK A 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

— Praeitą sekmadienį Lietuvos 
kankinių šventovėje pamokslus 
sakė svečias iš Lietuvos, kun. 
Stasys Letukas.

— Liepos 13 d. iš mūsų parapijos 
palaidoti: a.a. Mečys Zubrickas, 
66 m. amžiaus, ir a.a. Paulina An- 
cevičienė, 85 m. amžiaus.

— Tuoktis ruošiasi Anita Pūdy- 
maitytė su Brian Watkins ir And
rius Vaičiūnas su Angele Krivins- 
kaite.

— Praeitą sekmadienį po pamal
dų, Wasagos Gerojo Ganytojo mi
sijoje kalbėjo visuomenei Nijolė 
Sadūnaitė.

— Pakrikštytas Ričardo ir Geral
dine (Harris) Kybartų sūnus Ado- 
mas-Aleksandras.

— Parapijai aukojo: $100 — J. 
Jankauskas.

— Praeitą sekmadienį Wasagoje 
Hamiltono vaidintojų grupė “Au
kuras” vaidino trijų veiksmų ko
mediją “Bumbulis ir Dundulis”.

— Mišios liepos 22, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 
v.r. už a.a. Oną ir Juozą Kirstu
kus, 11 v.r. už a.a. Oną Kanapkie- 
nę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $50 — Lydija Balsienė kla
sės draugo a.a. Mečio Zubricko 
atminimui ir $20 — Aldona Ski- 
landžiūnienė; $50 — Lydija Bal
sienė, A. R. Ulbai; $40 — M. O. Kri
vickai iš Oakvilės a.a. Paulinos 
Ancevičienės atminimui. Iš viso 
statybos fonde yra $174,118. Au
kos priimamos “Paramoje” sąsk. 
nr. 8711, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 
4259. Aukos atleidžiamos nuo vals
tybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: gyd. J. Milašiūnienė, 
psichiatras R. Milašiūnas, inž. 
M. Milašiūnas iš Vilniaus; inž. 
A. Aleksandravičius, D. Enzinai- 
tė, gyd. K. Labanauskas, L Laba
nauskienė, T. Latvėnienė, gyd.- 
chir. A. Pavalkis iš Kauno; inž. 
S. N. Jokubauskas iš Jonavos; J. 
Armalytė iš Palangos, prof. V. 
Šernas iš New Jersey, JAV. Su sve
čiais popietės dalyvius supažin
dino LN valdybos narys J. V. Šim
kus.
— Lietuvoj vyriausybė atsiuntė į 

Yorko universitetą ekonomistus 
V. Dudėną ir Š. Kliokį, bei inž. 
V. Majauską susipažinimui su Va
karų pasaulio ekonomine sistema. 
Lankydamiesi Lietuvių namuose 
jie padovanojo gražiai išaustą 
Vytį. LN valdyba nuoširdžiai dė
koja už šią įspūdingą dovaną. 
Vytis bus pakabintas LN sekly
čioje.

— Informaciją dėl LN poilsio 
stovyklos Wasagoje Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje, rugpjūčio 
11-19 d.d. teikia V. Drešeris tel. 
(416) 233-3334 arba A. Sukauskas 
tel. 244-2790.

— LN valdybos posėdis — liepos 
26, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lietuvių namuose buvo rodo
ma Lietuvos televizijos studijos 
paruošta vaizdajuostė. Paaiški
nimus darė kun. V. Aliulis, žur
nalo “Katalikų pasaulis” redak
torius, besilankantis šiuo metu 
Toronte . Buvo 100 dalyvių. Ro
dymą organizavo LN kultūros ko
misija.

Tautinių grupių žinynas
Lietuviams žinomas parla

mentaras Tony Ruprecht(Park- 
dale) su padėjėjom Gail Han- 
ney ir Vida Radovanovic pa
ruošė Toronto tautinių grupių 
žinyną. Knygą išleido “White
cap Books Ltd,” Toronte. Jos 
sutikimą miesto rotušėje su
ruošė įvairios daugiakultūrės 
spaudos organizacijos liepos 
9 d. Dalyvavo virš šimto įvai
rių tautybių ir organizacijų 
atstovų.

Minkštais viršeliais žinyne 
išspausdinti 65 tautinių gru
pių aprašymai, jų tarpe ir lie
tuvių, latvių bei estų. Lietu
vių skyriuje paminėti “Park 
Lithuania”, Lietuvių namai, 
Prisikėlimo parapija, Lietu
vių muziejus-archyvas, Išga
nytojo parapija, Lietuvos kan
kinių parapija, Anapilis, lie
tuvių mokykla (St. Vincent de 
Paul patalpose), “Vilnius Ma
nor”, Prisikėlimo bei Paramos 
kooperatyvai. Paminėti ir ke
turi lietuviški laikraščiai, 
CHIN radijo pragrama, dvyli
ka organizacijų bei dešimt žy
mesnių lietuvių-torontiečių. 
Trumpai apibūdinti pirmieji 
lietuvių išeivijos žingsniai 
ir svarbesnės lietuvių šven
tės. Šio leidinio kaina $17.95.

RSJ

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

ir 11.30 v. Mišias pamokslus sakė 
kun. Vaclovas Aliulis, Lietuvos 
vyskupų konferencijos liturginės 
komisijos pirmininkas ir žurnalo 
“Katalikų pasaulis” redaktorius.

— Ruošiasi tuoktis Raimundas 
Norkus su Gwen L. P. Ayotte.

— Susituokė Vyt. Vaitkus su 
Fown Arsenault.

— Maldininkų kelionė į Midlan- 
dą šiais metais įvyks rugpjūčio 5 d. 
Mišios bus 3 v.p.p. Norintieji vyk
ti autobusu gali registruotis para
pijos raštinėje.

— Parapijai aukojo: $600 — A. 
Vaidelis savo a.a. mamos Domi
cėlės Medišauskienės atminimui; 
$100 - P. Ūkelienė; $50 - J. B. Ba
naičiai, J. O. Gustainiai, A. Bliū- 
džius, G. I. Smolskiai, J. W. Šim
kus; Klierikų fondui: $200 — P. 
Ūkelienė; Vyskupo fondui: $200-— 
P. Ūkelienė.

— Mišios liepos 22, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Kazimierą ir Ce
ciliją Surblius, 9.20 v.r. — už Rau
džių šeimos mirusius, 10.15 v.r. — 
už a.a. Vytautą Šareiką, padėkos 
intencija, 11.30 v.r. — prašant Lie
tuvai laisvės.

Aukos Lietuvos 
religinei šalpai 

gautos Tikinčiosios Lietuvos 
dienos proga

Prisikėlimo parapija,
Toronte .......................  $15,880.30

Anapilio parapija,
Mississaugoje ................  9,088.00

Aušros Vartų parapija,
Hamiltone ......................  5,400.00

Angelų Karalienės parapija,
St. Catharines................  1,660.00

Šv. Kazimiero parapija,
Windsore .........................

Šv. Kazimiero parapija,
Montrealyje ......................

Lietuvių R. Katalikų
misija, Sudburyje ............

500.00

500.00

445.00

Iš viso $33,473.30

Ta pačia proga dėkojame Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvui Toronte už $500 auką Cent
ro veiklai paremti.

Kanados lietuvių katalikų 
centras 

Aukos Kanados lietuvių fondui
Toronto, Ont. a.a. Osvaldo Kųšne- 

raičio atminimui $100 aukojo I. 
Kymantas. Rodney-West Lome - 
London, Ont. a.a. Teodoros Koye- 
laitienės atminimui: $55-A. Koye- 
laitis; $50 - Z. L. Mockai, J. S. Pa- 
ketūrai, H. Jasinskas; $40 - V. O. 
Naruševičiai, T. J. Rastapkevičiai, 
G. T. Cipariai, D. Ciparis, A. J. 
Čerškai; $30 - E. K. Gapučiai; $25 - 
J. O. Statkevičiai; $20 - A. Grigas, 
F. Jocius, M. A. Kieraszewiez, A. 
Šarapnickas; $5 - K. R. Krebsz, E. 
M. McMillan.

A.a. Prano Pargausko atmini
mui: $20-M. I. Repečka.

A.a. Algirdo Mitalo atminimui: 
$100-M. Eidimt.

Dėkojame už aukas. KLF
Tartu universiteto 

fondas
Estų kanadiečių grupė 1988 

m. gruodžio 1 d. įsteigė Tartu 
universiteto fondą. Fondo tiks
las suteikti universitetui ma
terialinę pagalbą, kad jis galė
tų gerinti mokymo kokybę ir 
mokslinį tyrinėjimą. Aukos 
renkamos visoje Kanadoje. 
Už jas yra perkami ir siunčia
mi moksliniai įrengimai, kom
piuteriai, reikalingos knygos 
ir žurnalai. Fondas remia ir 
studentų pasikeitimą tarp Tar
tu ir Kanados universitetų. K.

“Grandinėlė” lankėsi 
Lietuvoje

Klivlando tautinių šokių 
grupė “Grandinėlė” su vadovu 
Liudu Sagių lankėsi Lietuvoje 
ir koncertavo Trakuose, Vil
niuje, dalyvavo dainų ir šokių 
šventėje. Grupė taip pat turėjo 
progą susitikti su giminėmis ir 
dalyvauti ekskursijoje į Palan
gą bei Klaipėdą. Platesnis ke
lionės aprašymas bus sekan
čiame “TŽ” numeryje.

Reikia dalyvauti
Birželio 18 d. Toronto miesto 

taryba svarstė savo nario Tony 
O’Donohue pasiūlymą, kad To
ronto miesto vadovybė neturės 
oficialių kontaktų su Sov. Są
junga tol, kol ji patenkins Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų 
žmonių norus, siekiančius lais
vės ir nepriklausomybės. Kitas 
toks posėdis įvyks rugpjūčio 7 
d., 11 v.r., miesto rotušėje. 
Lietuviai turėtų atkreipti dė
mesį ir posėdyje dalyvauti gau
siau negu pirmame posėdyje.

Inf.
CATERING

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

“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.

Žurnalistas iš Lietuvos Vy
tautas Vaitkus liepos 22, sek
madienį, 2.30 v.p.p. Lietuvių 
namuose skaitys paskaitą te
ma “Dabartinė Lietuvos ūki
ninko padėtis ir ateities pers
pektyvos”. Bus atsakinėjama 
į klausimus. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti ir susipažin
ti su Lietuvos ūkininko prob
lemomis. Įėjimas laisva auka.

V.K.
“Bubulį ir Dundulį”, Anta

no Rūko 3-jų veiksmų komedi
ją, suvaidins Hamiltono teat
ras “Aukuras”, liepos 29, sek
madienį, 3 v.p.p., Toronto Lie
tuvių namuose. Režisuoja Ele
na Dauguvietytė - Kudabienė, 
vaidina - Algis Ulbinas, Mari
ja Kalvaitienė, Kęstutis Kal
vaitis, Raimundas Kalvaitis, 
Simas Karnas, Lilija Liaukutė, 
Onutė Stanevičiūtė, Juozas Sa
kalauskas ir aitvarietis Benius 
Tarvydas. Grimuoja - Stasys Il
gūnas, scenos priežiūra - Kazi
mieras Mikšys. Laukiame iš ar
ti ir toli. Pelnas skiriamas au- 
kuriečių kelionei į Lietuvą.

Rengėjai

Studijų savaitė
JAV LB švietimo taryba rug

pjūčio 5-12 d.d. Dainavoje ruo
šia mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitę. Kviečiami da
lyvauti ir Kanados lietuviai 
mokytojai, kartu pasidalinti 
patirtimi ir lituanistinio švie
timo problemomis. Paskaitos 
bus įvairios ir įdomios, taipogi 
bus svarstomi nauji dėstymo 
metodai įvairioms pamokoms. 
Prašoma registruotis pas Juo
zą Masilionį tel. (312) 588-2629 
arba rašyti: 4632 South Kea
ting, Chicago, IL 60632, JAV. 
Dėl registracijos mokesčio Stu
dijų savaitės Dainavoje arba 
Lituanistikos seminaro Le- 
monte prie Čikagos, kreiptis 
pas Algirdą Vaičiūną, KLB 
Švietimo komisijos pirminin
ką, tel. (416) 245-3209 arba tel. 
(416) 588-6683. Inf.

A. a. Paulės Ancevičienės 
atminimui “Tėviškės žibu
riams” aukojo po $30 — L. Dau
nienė, V. Kubilienė; $20 — O. 
ir V. Pulkauninkai; $15 — Olga 
Krygerienė.

A.a. P. Ancevičienės atmini
mui vietoje gėlių KLB Otavos 
apylinkės lietuviai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $26.

A.a. V. Jučienės atminimui 
vietoje gėlių O. ir J. Petrūnai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$30.

A.a. M. Zubricko atminimui 
Oshavos lietuviai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A.a. Pranciškos Kraniauskie- 
nės atminimui I. V. Ignaičių 
šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Albinui Vieraičiui mi
rus Čikagoje, užjausdami bro
lį Joną su šeima ir mamą bei 
artimuosius, vietoje gėlių O. 
Trečiokienė ir V. Jasiulionis 
iš St. Catharines “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. M. Zubricko atminimui 
J. ir P. Gabrėnai iš St. Catha
rines, Ontario, “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

DĖKOJAME
Brangūs Kanados lietuviai, 

nuoširdžiai dėkojame jums už pa
reikštą didelį nuoširdumą, vai
šingumą ir suteiktas paslaugas, 
svečiuojantis mums Kanadoje. 
Ypatingai nuoširdžią padėką 
reiškiame už globą ir didelį rū
pestį Toronte gyvenantiems Bro
nei ir Ignui Jonynams. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame už parody
tą draugiškumą ir suteiktą pagal
bą mums susipažįstant su nuos
tabia Kanados šalimi — Daliai ir 
Vaidotui Jonynams, A. Lemežiui, 
V. A. Matulaičiams, E. Graibu- 
vienei, A. Lukui, J. ir M. Astraus
kams, P. ir J. Barakauskams, O. ir 
S. Dačkams, L. Sapliui, J. Žakui ir 
kitiems, su kuriais teko pabend
rauti.

Jūsų visų nuoširdumą, atviru
mą ir svetingumą dar ilgai prisi
minsime atgimstančioje Lietu
voje.

Su pagarba ir meile - 
architektė Laima Jonynaitė ir 
inžinierius Antanas Jonynas 

iš Kauno

Muz. VYTAUTAS MINKEVIČIUS su “Vingio” ansambliečiais, kai jie kon
certavo Toronte Nuotr. O. Burzdžiaus

Lankytojai iš Lietuvos
Pastarosiomis liepos mėne

sio dienomis, Anapilį, “Tėviš
kės žiburius”, lietuvių parapi
jas ir kitas institucijas aplan
kė kun. Vaclovas Aliulis, Nijo
lė Sadūnaitė, Zosė Gedmintai- 
tė, kun. Stasys Letukas.

Kun. V. Aliulis, Lietuvos vys
kupų liturginės komisijos pir
mininkas, Sąjūdžio tarybos 
narys, dvisavaitinio leidinio 
“Katalikų pasaulis” vyr. re
daktorius, dalyvavo liturginia
me kongrese Kolumbijoje ir 
ta proga aplankė JAV-bes bei 
Kanadą. Jis atvežė garsinę 
vaizdajuostę apie Devintinių 
iškilmes Vilniuje, kuriose da
lyvavo Lietuvos vyskupai su 
kardinolu V. Sladkevičiumi, 
Lietuvos vyriausybė su prezi
dentu V. Ladsbergiu ir prem
jere K. Prunskiene. Iš pokal
bių su kun. V. Aliuliu paaiškė
jo, kad “Katalikų pasaulio” 
šiuo metu spausdinama 80.000 
egz., kurių dalis pasiekia ir iš
eiviją. Pradėtas tikybos dės
tymas mokyklose. Vadovėlių 
trūkumas bus netrukus išspręs
tas su Austrijos katalikų pagal
ba — ten spausdinama 100.000 
egz. Lietuvoje paruošto vado
vėlio, pasinaudojant austrų 
vadovėliais, taip pat rengiami 
kun. K. Žitkaus, kun. St. Ylos ir 
kt. vadovėliai. Sunkiau spren
džiamas tikybos dėstytojų klau
simas. Susidomėjimas religi
niais klausimais Lietuvoje 
esąs didelis. Iri-jeigu Katalikų 
Bendrija bus tolerantiška, ga
lės daug laimėti dvasinėje sri
tyje.

Paviešėjęs savaitę Toronte 
pas gimines, aplankęs Midlan- 
dą, Wasagą bei kitas vietoves, 
pasakęs pamokslą Prisikėli
mo šventovėje, kun. V. Aliulis 
per Niujorką grįžo Lietuvon.

N. Sadūnaitė atvyko Kana- 
don pas savo gimines Hamilto
ne ir Toronte. Ji — buvusi “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos” darbuotoja, padarė pra

MILIJONAS DOLERIU

A. a. Teodorai Kojelaitienei 
iškeliavus amžinybėn, vyras 
Aleksas Kojelaitis jos atmini
mui aukojo Tautos fondui $100;
V. L. Andriulioniai - $50. Nuo
širdus ačiū. A. Patamsis,

TF atstovas Kanadoje

Pagerbdami mirusią Vilniaus 
krašto ilgametę mokytoją-vei- 
kėją a.a. Paulę Tamulevičiūtę- 
Ancevičienę, paremdami Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
veiklą, aukojo: $50 — V. I. Priš- 
čepionkos; $25 — D. J. Daniai,
W. L. Plečkaičiai; $20 — B. Vil
činskas, visi iš Otavos; $10 — 
H. Edmonds iš Vankuverio. 
Ačiū visiems.

Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos valdyba 

nešimus apie savo veiklą, kali
nimą bei tremtį Sibire, aplan
kė jaunimo stovyklą N. Wasa
goje, Gerojo Ganytojo misiją 
ir kitus lietuvių veiklos židi
nius. Iš jos pasakojimų aiškė
jo ir jos planai —ji numato ne
trukus grįžti Prancūzijon, kur 
ją globojo viena katalikų or
ganizacija. Ten ji lankys spe
cialius radijo kursus ir pasi
ruoš darbui Lietuvoje, kur 
prancūzų radijas “Notre Da
me” yra pasiryžęs įrengti ra
dijo stotį. Esą prancūzai ir vo
kiečiai Lietuvoje daug kuo pa
deda, tik lietuvių visuomenei 
ne viskas yra žinoma. Apie sa
vo keliones bei veiklą Vaka
ruose N. Sadūnaitė pažadėjo 
rašyti “T.Ž.” Iš Toronto ji tu
rinti grįžti į JAV-bes, o iš ten
— į Prancūziją.

Z. Gedmintaitė, mokytoja iš 
Šiaulių miesto, viešėjo pas sa
vo gimines. Ji yra pranciškonė 
ir dėsto tikybą net penkiose 
mokyklose jaunesniųjų sky
riams. Vaikai tikyba esą domi
si ir mielai lanko pamokas, 
dėstomas po reguliarių mo
kyklos pamokų. Mažai yra tė
vų, kurie nenori leisti savo vai
kų mokytis tikybos. Neseniai 
40 mokinių priėmė Krikštą 
Šiaulių šventėje. Buvo sureng
ta didelė iškilmė. Blogiau esą 
kaime — ten maždaug pusė 
ūkininkų - kolchozininkų ne
leidžia savo vaikų į tikybos pa
mokas. Didelė spraga esanti
— vadovėlių stoka.

Kun. S. Letukas ilgesnį lai
ką darbavosi Montrealio Auš
ros Vartų parapijoje, pava
duodamas vietinius kunigus. 
Lankydamasis Toronte, pasa
kė pamokslus Prisikėlimo ir 
Lietuvos kankinių šventovėse. 
Yra baigęs Kauno kunigų se
minariją, vikaravęs Kuršė
nuose, dabar klebonauja Vai
nuto parapijoje, Telšių vys
kupijoje. K.

IEŠKAU MOTERS prižiūrėti 4 mėne
sių vaikutį. Skambinti tel. 255-7954.

DANIJOJE GYVENANTIS LIETU
VIS ieško gyvenimo draugės lietu
vaitės iš Kanados, mokančios su
prasti, išklausyti ir atjausti. Esu 
27 metų, turiu universitetinį išsila
vinimą, puikiai kalbu angliškai. 
Esu stropus, rimtas, darbštus, ener
gingas, bet jaučiuosi vienišas dėl 
nepasisekusio mėginimo emigruoti 
į Kanadą. Mano adresas: Stasys Jac
kus, Praestogade 12, I t.h., DK-2100 
Copenhagen O, Denmark.

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

“TŽ” leidėjai

M MONTREAL
Montrealio lituanistinės mokyk

los vadovybė prašo tuoj užregist
ruoti vaikus, kurie ateinančiais 
mokslo metais lankys šią mokyk
lą. Vadovybei yra labai svarbu 
žinoti iš anksto mokinių skaičių. 
Skambinti Joanai Adamonytei 
tel. 256-5355 ar Kristinai Makaus
kienei tel. 631-7392.

Kvebekiečiams dabar labai ak
tualus nepriklausomybės klausi
mas. Kaip praneša “The Gazette” 
liepos 6 d. laidoje, katalikų kun. 
Robert Lambert prie St. Pierre 
Claver parapijos šventovės ryti
nėje Montrealio dalyje pakabino 
užrašą: “Dieve, laimink neprik
lausomą Kvebeką”. Montrealio 
arkivyskupija kaip grynai politi
nį užrašą liepė nuimti. Tuomet 
kunigas pakeitė: “Dieve, laimink 
nepriklausomą Lietuvą". Kaip ar
kivyskupija reagavo į šį pakeiti
mą, dienraštis dar neturėjo žinių. 
Apie užrašą buvo kalbėta ir per 
CBC televizijos “Journal” progra
mą. Platesnį straipsnį su švento
vės ir užrašo didele nuotrauka tą 
pačią dieną įsidėjo pirmame pus
lapyje prancūzų dienraštis “La 
Presse”.

AV parapijos choras liepos 1 d. 
baigė savo sezoną ir nutraukė 
veiklą atostogų mėnesiams. Tą 
dieną buvo atsisveikinta su pui
kiu bosu dr. Audrium Žibaičiu, 
kuris per šešių mėnesių studijų 
gilinimą Montreal General ligo
ninėje uoliai giedojo ir dainavo 
šiame chore. Dr. A. Žibaitis lie
pos 3 d. grįžo į Lietuvą.

“Nepriklausoma Lietuva” išlei
do paskutinį prieš atostogas nu
merį liepos 5 d. Poatostoginis nu
meris išeis rupjūčio 9 d.

Erikas Šimonėlis baigė McGill 
universitetą biznio administra
vimą magistro laipsniu. Pradėjo 
dirbti Pratt and Whitney korpo
racijoje.

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus ......... ...... 12'/2% Taupymo - special............... 7 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........... 61/2% ’

1 metų ......... ......  111/z% Taupymo - kasdienines...... 6'/4%
180 d. -364 d. .....  1 1 1/4% Einamos sąsk....................... 41/z%
120 d. - 179 d. ..... 1 1 ’/4% RRIF - RRSP - term........... 12’/2%
60 d. - 119 d. ..... 103/4%
30 d. - 59 d. ....... 103/4% RRIF-RRSP-taup............ 8 %

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

informacija apie naujausias palūkanas “Lite"
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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.

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.

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

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

Jono ir Andree Jokubauskų sū
nelis pakrikštytas Brian-Jason 
vardais.

Inga ir Donaldas Giedrikai su
silaukė pirmgimio sūnaus. B.S.

Karo atsiminimai. Knygų lei
dyklos “Mokslas” Vilniuje vyriau
sias redaktorius Vaidotas Januš- 
kis, kuris lankėsi Kanadoje ir 
JAV, pasirašė sutartį su Juozu 
Šiaučiuliu-Šilėnu išleisti jo pa
rašytą antrojo pasaulinio karo 
atsiminimų dviejų tomų knygą 
“Veidu į šiaurę”. Dalimis šie at
siminimai buvo spausdinami sa
vaitraštyje “Nepriklausoma Lie
tuva”. Skaitytojų tarpe rado di
delį susidomėjimą. Knyga bus iš
leista dideliu tiražu ir platinama 
Lietuvoje, Kanadoje bei Ameri
koje. M. D.

“Le journal de Montreal” 1990. 
VI.27 išspausdino informacinį 
straipsnį apie Alain Stankų (Stan
kevičių) — leidėją, žurnalistą, ra
šytoją ir televizinės humoro pro
gramos “Įžūli kamera” vedėją. 
Iš Lietuvos jis buvęs išvežtas 9- 
rių metų į koncentracijos stovyk
lą Vokietijoje. Lietuvą aplankęs 
po 43 metų net tris kartus ir pa
rašęs knygą “Lituanie, l’indepen- 
dance en flewis ou en pleurs” (Ne
priklausomybė tarp gėlių ar aša
rų) ir išleisdinęs savo leidykloje. 
Joje rašoma apie Lietuvos kelią 
į nepriklausomybę. A. Stanke mi
nėtam laikraščiui pareiškė, esą 
šis leidinys aktualus ir tuo, kad 
Lietuvos kelias į nepriklausomy
bę turi panašumo su Kvebeko ne
priklausomybės siekiais. Esą bū
tų gera, kad ir Kvebekas gautų sa
vo nepriklausomybę. Prie straips
nio pridėta didelė nuotrauka, 
vaizduojanti A. Stankę, kaip hu
moristinės pragramos vedėją prie 
įrašo “Sourit” (juokis). K.

MOTERIS BUHALTERĖ iš Lietu
vos ieško darbo. Galiu padėti sąskai
tybos. siuvimo, namų ruošos ar vai
kų priežiūros darbuose. Skambinti 
Vidai tel. 533-0613 Toronte.

Future .1
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


