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JAV PREZIDENTAS 
LANKYSIS LENKIJOJE 
IR VENGRIJOJE

Reuterio agentūros žinio
mis, JAV prez. George 
Bush dar šių metų liepos 
mėnesyje aplankys Lenkiją 
ir Vengriją. Tuo vizitu jis 
nori pabrėžti Amerikos 
teigiamą nusistatymą Rytų 
Europoje dėl vykstančių 
ekonominių ir politinių 
reformų.

Lenkijos^ žinių agentūra 
PAP praneša, kad G. Bush 
susitiks taip pat su SOLI- 
DARNOSČ Unijos vadu 
Lech Walesa.

KGB ĮŽEIS Į VIEŠUMĄ?

Reuterio agentūra prane
ša iš Maskvos, kad KGB 
esanti nutarusi nebevykdy- 
ti savo tamsių darbų sla
pukiškai. Anot KGB virši
ninko Vladimir Krjučkov'o, 
saugumas nuo dabar ne
vengsiąs viešumos: "Mes 
padarėme šį svarbų nutari
mą, laikydamiesi prez. M. 
Gorbačiov' o 'Glasnost' po
litikos, nors ir neatsisaky
dami savo profesinių prin
cipų, be kurių mūsų dar
bas būtų neįmanomas; 
bandysime visuomenę tiks
liau informuoti apie mūsų 
veiklą".

Deja, KGB viršininkas 
jokių smulkesnių detalių 
reporteriams nesugebėjo 
patiekti, kaip pvz., ar in
formacijos bus suteiktos 
prieš - ar po akcijų.

SĖKMINGA "ATLANTIS" 
MISIJA

Š.m. gegužės mėn. 8 d. 
JAV erdvėlaivis ATLANTIS 
laimingai nusileido Kalifor
nijos Edward's Aviacijos 
bazės aerodroman.

Pagrindinė erdvėlaivio 
misija: paleisti Veneros pla
netos link mokslinį satelitą, 
pavadintą Magelano vardu. 
Tai yra pirmęji tokia misi
ja po vienuolikos metų.

NEAIŠKŪS RINKIMAI 
PANAMOJE

Nors dabartinis Panamos 
diktatorius Manuel Noriega 
jau paskelbė, kad jo šali
ninkai rinkimus laimėjo, 
amerikiečių spauda tuo 
labai abejoja. Paties Norie- 
gos pakviestas buv. JAV 
prez. Jimmy Carter, ste
bėjęs dabartinius rinkimus 
su amerikiečių delegacija, 
spaudos atstovams labai 
nedviprasmiškai pareiškė, 
kad Noriega rinkimus fal
sifikavo ir apgavo savo 
tautą.

ERDVIŲ AGENTŪRA 
MONTREALIN

Norėdami parodyti savo 
dėkingumą Quebec'o pro
vincijai už balsus, atiduo
tus konservatorių partijai 
per federalinius rinkimus, 
B. Mulroney vyriausybė 
paskelbė Erdvių agentūros 
centrą steigsianti netoli 
Montrealio. Pastatai projek
tuojami ties St. Hubert 
miesto kariškuoju aerodro
mu, pietiniame Šv. Laury
no upės krante. Dėl šios 
agentūros centro varžėsi 
WhffTfpeg' as ir Ottawa. 
Ypač kovojo pastaroji, 
teigdama, labai logiškai, 
kad tokio tarptautinio po
būdžio įstaiga turėtų būti 
krašto sostinėje. įdomu, 
kad ir Montrealio miesto 
meras Jean Dorė užsirūsti
no, nes, anot jo, jam Mul
roney vyriausybė žadėjusi 
tą agentūrą įkurti pačiame 
Montrealio mieste.

NDP KOVOJA PRIEŠ 
SUPRIVAT1NIMĄ 
SASKATCHEWAN 'E

Saskačevano provincijos 
NDP nuo š.m. balandžio 
21 dienos iki gegužės 4 
dienos boikotavo parla
mento debatus, nes valdan
čioji konservatorių partija 
nutarė atiduoti į privačias 
rankas pelningą provincijos 
natūralaus gazo įmonę 
SASKENERGY. Tokiam 
suprivatinimui nepritaria 
nė dauguma provincijos 
gyventojų, nes Angus Reid 
viešosios nuomonės biuro 
pravestuose apklausinėjimuo
se net 67% pasisakė prieš 
tokį žingsnį ir tiktai 22% 
palaikė. Tuose pačiuose ap
klausinėjimuose provincijos 
gyventojai pareiškė, kad 
jei rinikirnai būtų pravesti 
dabar, 54% balsuotų už 
NDP ir tiktai 33% už val
dančiuosius konservatorius. 
Matyt, šio nelaukto pasi
priešinimo išsigandusi, pro
vincijos konservatorių vy
riausybė nutarė reikalą 
dar apsvarstyti ir atidėti 
bent vieneriems metams.

s.jyi. 
GEGUŽES MEN. 29 D.

Prince Edward Island 
provincijos premjeras Joe 
Ghiz paskelbė, kad provin
cijos rinkimai įvyks š.m. 
gegužės mėn. 29 d. Mano
ma, kad rinkimus liberalas 
premjeras nutarė skelbti 
vos po 3 metų valdymo 
todėl, kad mažiausiosios 
Kanados provincijos gyven
tojai yra įtūžę dėl naujaja
me Wilson'o biudžete 
numatytos uždaryti karinės 
bazės Summerside vietovė-

MANO MAMOS RANKOS

Edita Nazaraitė

Gražios mano mamos rankos: 
Kaip balta žydinti kriaušė, 
Kaip liūdintis mėnulis, 
Kaip vidurdienio šviesa, 
Praplėšus debesuotą j dangų.

Dosnios mano mamos r®T,kos: 
Lyg rudens vaisių tvanas, 
Lyg nuo pilnumo žėrintis 
Rugių laukas, 
Lyg niekada nepavargstantis lietus 
Perdžiūvusiai dirvai.

Švelnios mano mamos rankos:
Neprilygs garsiausi pasaulio šilkai, 
Neprilygs žaliausia pievų žolė, 
Plevenantys pienės pūkai.

Mylinčios mano mainos rankos: 
Vaikystę mano išgla monėjo, 
Jaunystę per pečius Apkabinus lydėjo, 

va? Dabar rašo meile Sįtačiuotus laiškus.
Vėjas renka mano ašaras, 
O aš mokausi 
iš savo mamos rankų.

Atėnai, 1984 m.

je. Toji kanadiečių bazė 
suteikė net 1260 darbų ir 
yra vienas pačių stambiau
sių ir svarbiausių mažos 
provincijos ekonominių 
ramsčių.

KANADA GRIEŽČIAU 
BAUS NARKOTIKŲ 
įVEŽIOTOJUS

Iš Ottawos pranešama, 
kad narkotikų pirkliai 
turės mokėti dvigubai 
didesnę bausmę, negu iki 
dabar, jeigu bus pagauti 
muitininkų, peržengiant 
Kanados sieną. Taip už 1 
gr. kokaino turės mokėti 
$4i)U pabaudą, ir nuo $220 
-$1u00 - už 1 gr. marijua- 
nos ar hašišo, pagal suras
tą pervežimo kiekį.

Praeitais metais daugiau 
kaip 2,6uu sunkvežimių, 
automooilių, ratnamių ir 
kitokių važmenų buvo 
sulaikyti už narkotikų 
pervežimus.

Air Canada džetas ir 
Warldways užsakytas skry
džiui lėktuvas praeitais 
metais buvo sulaikyti už 
didelio kiekio narkotikų per
vežimą.

PATRIGUBĖJO KANADOS 
MOTERŲ SUSIRGIMAI 
PLAUČIŲ VĖŽIU

Nuo 197u metų iki da
bar vis daugiau kanadiečių 
moterų suserga arba mirš
ta nuo plaučių vėžio ligos. 
Statistikos duomenimis, 
moterims plaučių vėžį 
sukelia dažniausiai padidė
jęs rūkymas. Nuo 1970 m. 
7% daugiau moterų rūko, 
nors bendrai imant, per 
paskutinius du dešimtme
čius rūkymas sumažėjo. 
Daugiau vyrų,negu moterų, 
nustojo rūkyti.

TRYS LIETUVOS JACHTOS 
DAR NE1ŠPLAUKE

Vilniaus radijas savo 
užsieninėje laidoje pranešė, 
kad trys Lietuvos jachtos 
LIETUVA, AUDRA ir DAILĖ 
iš Klaipėdos uosto dar 
neišplaukė, nes negavo 
vizų. Kas ir kokių vizų 
nedavė, nebuvo pranešta. 
Jachtų įgula jau išvažinė- 
jusi namo, o jachtos tebė
ra Klaipėdos uoste.

Jau prieš keletą dienų 
buvo aišku, kad jachtų 
kelionė susilaukė sunkumų. 
Vilniaus radijas, pranešęs 
iš pradžių apie numatomą 
rytdienos išplaukimą, ke
lias dienas iš eilės pami
nėjo, jog jachtos dar vis 
tebėra Klaipėdos uoste. 
Tikėkimės, kad tikroji 
priežastis netrukus paaiš
kės.

NŲKįįŲĖ, .JUafflMttg.

Užuominos apie rinkimų 
į Lietuvos Aukščiausiąją 
trybą atidėjimas pasitvir
tino. Komunistų partija tų 
rinkimų nenori, nes, atrodo 
bijo didelio pralaimėjimo: 
nesitiki pravesti ne tik 

XXXII KANADOS LIETUVIU DIENOS
London, Ontario

1989 metais gegužės 20-21 d.d

Viscount

Southdale

Visi atvykime į Kanados Lietuvių Dienas

k.l. dienu rengimo komitetas

GOLFO TURNYRAS Maple Ridge Golf Club, Hwy 2, prie Crumlin 
Petrašiūnas, 519-451-6493

PROGRAMOJE - Kristijono Donelaičio METAI. Dalyvauja Kanados lietuvių 
meniniai vienetai ir jungtinis šeštadieninių mokyklų choras.

įėjimas: vaikamas iki 12 metų - veltui; studentams - $5.1)0, 
suaugusiems - $8.00.

7 v.v. PABAIGTUVĖS, Hellenic Community Centre patalpose, 179 Southdale 
Rd. West.

Tema - Juoda-Balta; vakarienė - šokiai.
įėjimas: $5, vakarienė - $15.00.

Bilietai ir informacija: 519-641-2554
Bilietus būs galima įsigyti sekmadieniais, balandžio 30 ir gegužės 7 d.d. 

- Delhi-Tillsonburg, Hamilton, London, Montreal-Aušros Vartų par. salėje, 
Toronte - Anapilyje, Lietuvių Namuose ir Prisikėlimo par. salėje.

12 vai. Pamaldos Evangelikams, Redeemer Lutheran Church, 1 Frank Place 

2 vai, po pietų, Pamaldos Katalikams, St. Peter's Basilica 196 Dufferin 

4 vai, po pietų, KONCERTAS, Saunders Secondary School Auditorijoje, 
941 Viscount.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS Saunders Secondary School salėje, 941 
Registracija: E. Daniliūnas, 519-438-7694.

POKYLIS-ŠOKIAI Hellenic Community Centre patalpose, 179 
Rd. West.
6:30 v.v.- vakarienė - programoje svečias iš Lietuvos,

kun. Ričardas Repšys, baigęs Pogrindžio Seminariją
9:00 v.v. šokiai - groja ąLes and the Music Masters"

įėjimas: $20.00 asm. įskaitant vakarienę ir šokius
(Bilietų prie įėjimo nebus); $8.00 - tik šokiams.

GEGUŽĖS 21 D. SEKMADIENI

r?

mažai senojo raugo (taip 
vadinamo stagnacijos perio
do) atstovų, bet net palan
kių dabartinei partijos 
minkštesnei ir lankstesnei 
linijai. Tuos rinkimus, kaip 
visi ženklai rodo, leimės 
didžiule persvara SĄJŪ
DŽIUI palankūs kandidatai. 
Kaip tiktai todėl Lietuvos 
komunistų partija planuoja 
rinkimus nukelti į šių me
tų pabaigą, o gal net ir į 
kitų metų pavasarį.

LABAI NUSMUKO 
SOVIETINIS RUBLIS

Pagal naujausias žinias 
iš Lietuvos, sovietinis rub
lis pasiekė naujas nuosmu
kio ribas. Dar prieš kelis 
mėnesius neoficialus kursas 
laikėsi 3-4 rubliai laisvoje 
rinkoje. Šiomis dienomis 
jis nusmuko iki 10 ir dau
giau rublių už vienų kana- 
diškų dolerį. Priežastis 

vis labiau tuštėjančios 
krautuvės ir vis didėjantis 
spekuliacijos įsigalėjimas.

Ypač iš Lietuvos atėjū
nai iš visų pusių prisiperka, 
kiek tik gali. Bandoma 
prekių išvežimų iš Lietuvos 
ribų pristabdyti.



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanaaai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyąutč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S, B endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
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būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Tiesa padarys
jus laisvus

Šių metų „J.g.“ Nr.2 rubrikoje „ 1001 klausimas'* pakvietėme 
mūsų skaitytojus neakivaizdžiai susitikti su filosofu ARVYDU 
JUOZAIČIU, pažadėjusiu atsakyti į jiems rūpimus klausimus. 
Sulaukėme daug laiškų, skambučių. Taigi šiandien su skaitytojais —
ARVYDAS JUOZAITIS.
Iš: "JAUNIMO GRETOS" Nr. 4, 1989 m. balandžio mėn.

- Kuo Jums patrauklus Hitleris?
- Absoliučiai niekuo.

- Kaip manote, ar "Jedinstvo", deklaruojanti ir 
vykdanti stalinistinę, t.y. fašistinę, "internacionalizmo” 
politikę, gali būti ginama TSRS Konstitucijos?

Aš manau, kad "Jedinstvo" yra labai neautentiška 
organizacija. Ji išprovokuota iracionalių jėgų, ir visa, 
ką jinai daro - prisiminkime kad ir mitingų dėl lietuvių 
kalbos - yra taip neprotinga ir taip fanatiška, kad Kons
titucija tokių dalykų ginti, žinoma, negali.

- Ar Gorbačiovas padarė rimtų klaidų? Jei taip, 
tai kokių?

- Manau, kad jau vis dėlto padarė, įvertinęs estų 
pažangų, kuri tikrai yra beprecedentinė ir įeis į pasaulio 
politinės kultūros istorijų. Jų vertindamas M.Gorbačiovas 
žengė labai trumparegiškus žingsnius, bet manau, kad 
estų konstitucinių pataisų vertinimų lėmė daugiau takti
niai, o ne strateginiai sumetimai. Tai įrodo ir tai, kad 
estai ir toliau žengia pasirinktu keliu, bet represijų 
Maskva nesigriebė. Manyčiau, kad vis dėlto tai yra lo
kalinio pobūdžio klaida. Tai, kad Pabaltijys žengia pir
myn, kad šiose Respublikose įvyko milžiniški pokyčiai, 
manyčiau, verčia Gorbačiovų Pabaltijo procesus įvertinti 
kaip precedentų, kuris gali gerokai pakeisti Tarybų Sąjun- 
gų. Jam reikėtų tiesiog labai objektyviai įvertinti šių 
procesų prigimtį, o kad nepadarytų dar didesnių klaidų 
ateityje, manyčiau, reikėtų atsižvelgti į tai, kad po 
Ribbentropo - Molotovo sutarties Pabaltijo statusas yra 
ypatingas.

O kitos klaidos ,turbūt, yra greičiau jo geros valios 
klaidos. Jisai ,galbūt, pernelyg tiki Rusija, kuri praktiš
kai nebeturi vidinių jėgų atgimti. Bet čia tikėjimo klai
da. Rusijai atgimti gali padėti tik - esu įsitikintų - 
"tarybinės imperijos" pakraščiai.

- Teko girdėti, kad Maskvoje visuomenės iniciaty
va renkami parašai po reikalavimu, kad Pabaltijo Respub
likos būtų pašalintos iš TSRS. Kiek logiški tokie veiks
mai - juk pašalinti galima tik tuos, kurie iš tiesų yra 
kur nors įstoję ?

- Žinoma, reikėtų pradėti nuo pabaigos: išstoti gali 
tik tas, kuris yra įstojęs. Manau, reikėtų pamažu pratin
ti Tarybų šalies viešųjų nuomonę prie tos minties, kad 
Pabaltijys gali išeiti iš TSRS daug lengviau nei bet kuri 
kita Respublika, nes mūsų statusas yra ypatingas. Na, 
o jeigu žmonės jau rodo tokių iniciatyvų, manau, kad 
tai - labai sveikintinas reiškinys.

- Kokias užsienio kalbas mokate?
- Kalbu angliškai, skaitau vokiškai ir lenkiškai, šiek 

tiek suprantu prancūziškai.
- Ar turite giminių užsienyje?

- Ne. Turėjau - senelis mirė Čikagoje.
- Jūsų kandidatinės disertacijos tema?

- "Subjektyvioji realybė ir istorinis subjektas Vilhel
mo Diltėjaus filosofijoje".

- Koks Jūsų bruožas yra nepatrauklus pačiam 
sau?

- Du bruožai. Aš karštai ginu žmones, bet kartais 
paaiškėja - klaidingai. Kitas bruožas - perdėtas sentimen
talumas, su kuriuo ne visada sekasi kovoti.

- Kaip žiūrite į kokio nors asmens kultų, nesvar
bu, Stalino ar gerb. Landsbergio?

- Manyčiau, kad asmens kultas nebūtų blogas dalykas, 
jei turėtume tų simbolinį karaliaus institutų. Bet kurios 
visuomeninės organizacijos, jeigu jinai neturės tvirto 
lyderio, negelbės jokia gera ideologija. Visuomenei, žmo
gui reikia pavyzdžio. Be gyvybės žymių, kurias rodo 
asmuo, jokia ideologija nėra pakankamai simpatiška. 
Bet kai kultas tampa nebekontroliuojamas, tai jau visai 
blogas dalykas. Tuomet atsiranda tautos vado, kokiu 
tapo Smetona, kultas - absoliučiai žalingas visai tautai. 
O Landsbergio kultas, jeigu ir formuojasi, tai visai kito
kiu pagrindu. Tai aukštos kultūros ir intelekto žmogus, 
kuris pats neleis, kad toks kultas suvešėtų.

Politikas be patikimos informacijos bejėgis. 
Ar turite "savų žmonių" LKP CK, Vidaus Reikalų minis
terijoje, Valstybės Saugumo komitete, svarbiausių leidi
nių redakcijose?
2 psl.

- Informacijos turime pakankamai daug. Ji suplaukia 
iš įvairių "savų žmonių", kurių net pavardžių dažnai neži
nome. Jie patys bevelija likti anonimais. Tačiau jų pa
teikiama informacija dažniausiai pasitvirtina - ir iš 
Centro Komiteto ir Vidaus Reikalų ministerijos, ir Sau
gumo komiteto. Na, o svarbiausios redakcijos - tai pa
kankamai atviros įstaigos.

- Pažįstame Jus kaip politinį veikėjų. Įdomu, kur 
Jūs dirbate? Kų nuveikėte tiesioginiame darbe per šiuos 
Atgimimo metus?

- Dirbu Mokslo Akademijos Filososfijos, Sociologijos 
ir Teisės Institute, Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje 
moksliniu bendradarbiu, {domu, kad šiame skyriuje dirba 
ir Mečys Laurinkus, skyriui vadovauja profesorius Bro
nius Kuzmickas. Taigi, iŠ dešimties skyriaus darbuotojų 
trys - LPS Seimo tarybos nariai. Na, o darbas sekėsi 
prastai, nuveikiau labai nedaug. Kai mane šiemet pera- 
testavo, buvo tam tikrų keblumų. Man darė nuolaidų, 
publicistinius ir politologinius straipsnius užskaitė kaip 
mokslinį - propagandinį darbų. Tai, kų sau buvau užsi
brėžęs anksčiau - išmokti lotyniškai, kad galėčiau tyrinė
ti XVI a. antrosios pusės Renesanso filosofijų Lietuvoje
- liko neįgyvendinta.

- Kokie Jūsų santykiai su žmonėmis? Mylite? 
Gerbiate? Ar dar kitaip?

- Neturėtų šitai skambėti prakilniai, bet kiekvienas 
žmogus man tarsi stebuklas. Stebuklingas kiekvieno žmo
gaus unikalumas. Stebuklinga kiekviena bendravimo aki
mirka, nes kartų atėjusi, daugiau niekuomet nebegrįžta. 
Bet yra ir kitkas. Politikoje iš kelių gėrybių reikia rink
tis didesnę arba iš kelių blogybių - mažesnę. Tada, aiš
ku, reikalai krypsta visai į kitų pusę. Dažnai tenka būti 
griežtam ar netgi piktam, kad kažkų išgelbėtum, kai 
to reikalauja didesnis žmogiškumas.

- Kaip jaučiatės, kai esate kritikuojamas?
- Jaučiuos įvairiai. Visad stengiuosi iš pradžių su

prasti, ar kritika objektyvi. Jei taip, tai anksčiau ar 
vėliau jų suprantu. Bet pretenzinga kritika man papras
tai sukelia juokų.

- Kokios Jūs nuomones apie "antžmogio"teorijų?
- Tai filosofinės ir visuomeninės minties objektyvios 

raidos padarinys. Betgi jos vaisiai buvo kartūs, ir tai 
dar sykį įrodo, kad ne kiekvienų teorijų reikia priimti 
už grynų pinigų.

- Kokius sentimentus savyje jaučiate esant?
- Jaučiu sentimentus vaikams ir seniems žmonėms.

- Ar galima nepriklausomybę iškovoti be kraujo?
- Tvirtai įsitikinęs, kad galima. Dabartinė pasaulio 

ir Europos situacija Ws mums išsikovoti nepriklausomy
bę be kraujo, nes čia viską lems juridinio pobūdžio da
lykai. Teisine prasme Pabaltijys turi absoliučių laisvę 
apsispręsti, jam neleidžia tik politinės jėgos. Bet mūsų 
laikais - taikos išsaugojimo laikais - tarptautinės teisės 
faktoriai turėtų imti viršų. Pavyzdžiui, Sąjūdis jau pri
statytas 1989 m. Nobelio taikos premijai. Šiųja prasme 
visi koziriai mūsų rankose, tereikia išmanančiai juos 
panaudoti. Tačiau mūsų visuomenei reikia ir aukštos 
intelektualinės kultūros, kurių jau turi estai. Deja, mes 
to dar nepasiekėme.

- Kų, Jūsų manymu,reikėtų daryti, kad visas Lietu
vos jaunimas būtų draugiškesnis ir vieningesnis?

- Visų pirma jam nereikėtų pulti politikon nuo anks
tyvų amžiaus. Reikia turėti politinį idealų, man tas 
idealas nuo pat 12 metų -■ Lietuvos atgaivinimas, grązi- 
nimas pasauliui - jis įkvepia begalinę energijų. Tačiau 
pasinerti konkrečion politinėn, veiklon nereikia. Kuo 
daugiau ugdyti savo dvasinę kultūrų, pakantumų ir kuo 
mažiau svaigintis bet kokiais svaigalais - ir fiziniais 
ir dvasiniais. Iš pastarųjų išskirčiau Rytų mistines religi
jas, kurios ištirpdo individualias žmogaus pastangas nea
pibrėžtoj dvasinėj tyrėj. Vieningumas ateis savaime ir 
bus užmokestis už įdėtas pastangas.

- Koks , Jūsų manymu, Algirdo Brazausko vaid
muo dabartiniame nacionalinio išsivadavimo judėjimo 
etape?

- Manau, kad teigiamas, bet su išlygomis.
- Ar Jūsų nebaido mintis, kad vienų gražų rytų 

prie Sąjūdžio būstinės variklius šildys tankai, o karinin
kai garsiai skaitys sąrašų - Landsbergis, Ozolas, Čekuo- 
lis, Juozaitis...?

- Absoliučiai nebaido, kadangi ne tankai dabar lemia 
Lietuvos likimų. Mes nesuteikeme jokio preteksto nei 
savo oponentams, nei priešininkams pavartoti fizinę 
prievartų. Jeigu ir bus mėginama tai išprovokuoti, ma
nau, kad tai gali padaryti tik "penktosios kolonos" Lietu
voje atstovai. Manyčiau, kad vieni jų yra vadinamieji 
"Jedinstvo" lyderiai. Reikalas tas, kad mes dabar diktuo
jam žaidimo taisykles - o Lietuvoje tos taisyklės yra 
demokratiniai procesai, kurie įsikūnija milžiniška liaudies 
savivaldos iniciatyva. Jeigu prieš šį taikingų vystymusi 
bus panaudota fizinė jėga, tai tuo blogiau bus tiems, 
kurie tai padarys. Ir kaip tai daryti prieš Sųjūdį, Nobe
lio premijos pretendentų? Mes tada galėsime pasakyti
- taip, Tarybų šalis yra imperija. Šitai matys, visas pa
saulis. O asmeninė žūtis, aš manau yra juokas. Tai nie
kai, palyginti su tikslu, kurio mes siekiame.

- Jūsų mėgstamiausia sentencija?
- Kristaus žodžiai iš Evangelijos pagal Joną: "Tiesa 

padarys jus laisvus".
-Kokios knygos padarė Jums didžiausią įspūdį?

- Turbūt mintyje turima grožinė literatūra. Vaikystėj
- "Robinzonas Kruzas", mokykloje - "Žanas Kristofas", 
"Vargdieniai", A.Merdok "Raudona ir Žalia", "Faustas"... 
Paskutiniuoju metu - T.Mano "Daktaras Faustas" ir H. 
Melvilio "Mobis Dikas".

- Kokiose užsienio šalyse Jums teko lankytis?
- Lenkijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Če

koslovakijoje, Rytų Vokietijoje, Olandijoje, Anglijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Andoroje, Kanadoje, Mozambike 
ir Tanzanijoje.

- Ar tikite, kad TSRS vyriausybė turės pakanka
mai proto nesodinti už grotų Pabaltijo Liaudies Frontų 
vadovų, kaip kad pasielgė su "Karabacho" komiteto na
riais?

- Tikiu, kad turės pakankamai proto.
- "Kai visi reikalauja aktualijų, aš noriu rašyti 

apie vienišos moters meilę...”- šią "protingo gruzino" 
mintį pacitavo Sigitas Geda, atsakydamas į "Knygnešio" 
klausimus. O ar Jūs nesijaučiate persisotinęs aktualijų, 
nebijote tarp jų pasimesti ir prarasti gebėjimą girdėti 
tylą, pastebėti Jums skirtą mylinčios moters šypsnį?...

- Ne, aš nesijaučiu persisotinęs aktualijų. Aš jaučiu 
tų aktualijų iššūkį. Aišku, nesijaučiu esąs politikas. To
dėl politinės aktualijos, kurios dabar byra it iš gausybės 
rago, man dar dirglios, bet jaučiu, kad tai yra iššūkis.

KANADOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖS
KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI

Rinkimų data - 1989 m. spalio mėn 1 d.

KLB Krašto valdyba yra sudariusi sekančios 
sudėties vyriausiųjų rinkimų komisijų:

pirmininkas - Vytautas Taseckas, 
V. Aušrotas, G. Balčiūnienė, 
L. Balsienė, V. Sendžikas

Komisijos adresas: 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8

Kandidatų į Tarybų surašai įteikiami apylinkių 
rinkiminei komisijai ne vėliau kai š.m. rugpjūčio 
6 d., o apylinkių rinkiminės komisijos kandidatu 
sąrašus privalo atsiųsti Vyriausiai Rinkimų Kom_- 
misijai ne vėliau kai š.m. rugpjūčio 21) d.

Vyriausia Rinkimų Komisija išsiuntinės apylin
kėms smulkesnę informacijų apie vietinių rinkimų 
komisijų sudarymų. Dėl rinkimų eigos kreiptis į 
KLB Vyriausios Rinkimų Komisijos pirmininką.

KLB Krašto Valdyba

• KLFondas "NL" patalpų paramą.
elektros įrengimų atnaujini- Nuoširdžiai dėkojame.
mams paskyrė $2.800,- "NL"

jeigu Lietuvos žmones, dirbantys intelektualinį darbą, 
dabar nepriims šio iššūkio, galim nusiristi dar toliau, 
negu kad buvom. O jei kalba pasisuko apie tai, ar dar 
pastebiu "mylinčios moters žvilgsnį", ką gi - tai nėra 
kokio kito pasaulio dalykai, kad jų nebūtų galima paste
bėti, kad ir užsiėmus didžiausiomis aktualijomis...

- Ar kada nors Rusija išsigydys nuo imperialisti
nių negalavimų?

- Manau, kad Pabaltijys padarė Rusijai pirmąją injek
ciją - demokratijos injekciją. Galbūt tai pati skausmin
giausia injekcija per visą istoriją, nes tai padarė "savi", 
ne piktavaliai "užsienio imperialistai, besikišantys" į 
svetimų valstybių reikalus.

- Ar galite, ranką prie širdies pridėjęs, pasakyti, 
kad vykstant rinkiminėms varžyboms, Sąjūdis apsiėjo 
be garbės nedarančių, bet įprastų politinio žaidimo ėji
mų?

- Taip, galiu pasakyti, kad Sąjūdis, kol kas ( ne sava 
valia) neapsieina be didelės garbės nedarančių ėjimų. 
Ir niekur nedingsi - tokia jau mūsų neaukšta politinė 
kultūra. Kita vertus, nemanau, kad politinėse varžybose 
iš viso galima apsieiti be kompromisinių ėjimų.

- Žinau, kad Jūs pasirašėte kreipimąsi į Europar
lamentą dėl Lietuvos nepriklausomybės. Kaip Jūs manote 
tai pasiekti, nesumažindamas Lietuvos gyventojų pragy
venimo lygio?

- Jeigu mes orientuosimės vien tik į pragyvenimo 
lygį šiandien arba rytoj, tai mes iš viso nepasieksim 
jokios nepriklausomybės ir geresnio pragyvenimo lygio. 
Esu tikras, kad absoliuti dauguma Lietuvos žmonių taip 
negalvoja. Daugelis turbūt supranta, kad pasiekę nepriklau
somybę, mes susitvarkysim savo žemėje kur kas protin
giau, o šitai duos vaisius.

- Kokio klausimo labiausiai bijojote?
- Apie tai negalvojau, nes į nepadorų klausimą gali

ma paprasčiausiai neatsakyti.
Redakcijos P.S. Padėkoję gerbiamam pašnekovui 

už atsakymus, pasiūlėme jam pasinaudoti "revanšo" teise 
ir pateikti klausimą mums, mieli skaitytojai. Taigi, Arvy
das Juozaitis šį kartą atsisveikina su jumis, klausdamas: 
"AR ESAME TOKIE TVIRTI, KAD SUPRASTUME - GY
VENIMO LAISVĘ ATNEŠA NE MATERIALINĖS GERO
VES SIEKIMAS, O PATI LAISVĖS IDĖJA, KURIĄ ILGUS 
METUS BRANDINAME IR VIENĄ DIENĄ IŠKELIAME 
KAIP VĖLIAVĄ?"

/Užrašė Arvydas Praninskas/

AR MASKVA PRISIPAŽINS PAGROBUSI BALTIJOS 
KRAŠTUS ?
SOVIETAI GALI PRISIPAŽINTI, KAD SLAPTU SUSITA- 
RIMU SU NACIAIS ANEKSAVO 3 VALSTYBES

Tokia antgalve THE TORONTO STAR, š.m. balandžio 
29 d. atspausdino sekančių informacijų A3 skyriuje.

"Reuterio žiniomis, peržiūrint plačiu mastu Sovietų 
istorijų, Kremlius, atrodo, ruošiasi prisipažinti, kad Estija 
Latvija ir Lietuva buvo aneksuotos 1940 metais, slapto 
nacių-sovietų susitarimo išdavoje.

Maskva visų laikų buvo paneigusi egzistavimą slap
tų protokolų, sudarytų 1989 m. tarp Molotovo ir Ribbent
ropo ir tvirtina, kad visos trys minimos respublikos lais
vu noru prisijungė prie Sovietų Sąjungos 1940 metais.

Reaguojant į vis stiprėjantį reikalavimų iš Baltijos 
valstybių nacionalistų ir net vietinių komunistų partijos 
vadų, Maskvoje vyriausybės tarnautojai sako, kad yra 
sudaryta komisija, kuri tirianti , kaip visos trys valstybės 
prarado savo prieš karų turėtas nepriklausomybes.

Vienas Estijos partijos vadų numato, jog Kremlius 
paskelbs dokumentų, kuriuo patvirtins, kad slaptieji doku
mentai^ egzistuoja, dar prieš visur minint šiais metais 
rugpjūčio mėn. 23 d. p e n k i a s d e š i m t rn e t į 
nuo jų pasirašymo! Paskelbimas, tačiau, savaime nepa
naikintų respublikų dabartinį statusų.

Ilgų laikų Vakarų istorijose šie protokolai buvo pri
jungti prie neagresyvu m o pakto 1939 
■n. rugpjūčio mėn. 23 d., pasirašyti to meto Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio Joakim von Ribbentrop'o ir jo 
sovietų atitikmens Viačislav Molotov'o.

Lietuva pradžioje buvo priskirta Vokietijos įtakos sfe
ron, o Estija ir Latvija ouvo atiduotos sovietų sferon. 
Antrasis slaptas nuostatas, pasirašytas vienu mėnesiu 
vėliau, nukėlė ir Lietuvą į Sovietų sferų.

Sekančiais metais Josef Stalin'as pasiuntė savo kariuo 
menę į visas tris respublikas, užbaigdamas 20 metų ne
priklausomybę. Po jų aneksijos sekė masinės deportacijos 
į Sibiro lagerius, kuriuose mirė dešimtimis tūkstančių.

Šie reikalai visada buvo labai painūs Kremliui ir res
publikų valdžioms". (Iš anglų kalbos vertė B.N.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IT- METIS TORONTO LIETUVIU FILATELISTŲ' 
DRAUGIJAI
P. Barbatavičius - VI. Stabačinskas

/tęsinys/

1980 m. kovo mėn. 29-30 dienomis Toronto Lietuvių 
Namuose įvyko filatelistinė paroda "Lithpex IV" Ta proga 
buvo išleistas vokas Vytauto Didžiojo 550 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Apie parodą ir Vytautą Didįjį plačiai 
aprašė vietinis laikraštis GLOBE AND MAIL.

1981 m. balandžio mėn. 11-12 d.d. Toronto Lietuvių 
Namuose įvyko filatelinė paroda "Lithpex V", kuri buvo 
skirta 40-mečiui paminėti nuo didžiųjų lietuvių trėmimų 
į Sibirą 1941 m. birželio mėnesį. Šia proga buvo išleistas
gražus 20 puslapių parodos leidinėlis su viršelyje piešiniu 
vaizduojančiu tą įvykį. Taip pat buvo išleistas vokas šiai 
sukakčiai paminėti. Leidinį redagvo VI. Stabačinskas, o 
voką ir leidinelį meniškai paruošė Vyt. Pačkauskas.

1983 m. liepos mėnesį draugija išleido suvenyrinį voką 
Dariaus ir Girėno su LITUANICA I per Atlantą skridimo 
56-mečiui paminėti.

1984 m. kovo mėn. buvo surengta filatelinė paroda 
"Lithpex VI", Toronto Lietuvių Namuose. Ši paroda buvo 
skirta Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo 500 metų mirties 
jubiliejui paminėti. Buvo išleisti gražus vokai ir VI. Staba- 
činsko pastangomis gautas istorinis Kanados pašto įstai
gos antspaudas su Šv. Kazimiero atvaizdu. Šiam vokui ir 
antspaudui menišką darbą atliko draugijos nepailstamas 
pagalbininkas Vyt. Pačkauskas. Šie vokai tiesioginiai 
paštu pasiekė ir Lietuvą.

1986 m. balandžio men. 26-27 d.d. Toronto Lietuvių 
Namuose įvyko metinė filatelinė "Lithpex VII" paroda. Ta 
proga buvo išleistas vokas su antrojo Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio atvaizdu.

1987 m. balandžio mėn. 11-12 d.d Toronto Lietuvių 
Namuose buvo suruošta didesnio pobūdžio filatelinė "Lith
pex VIII" paroda. Ji buvo skirta 600 m. Lietuvos Krikš
čionybės sukakčiai paminėti. Buvo išleisti du suvenyriniai 
gražus vokai, dailininkų Irenos Širnonelienės ir J. Kibaro. 
Jie buvo antspauduojami specialiai gautu iš Kanados 
pašto antspaudu. Parodoj, kaip ir kitose, dalyvavo svečiai 
lietuviai filatelistai su savo eksponatais iš Čikagos ir 
New Yorko, Amerikos. Paroda praėjo labai gražiai ir 
susilauKė daug lankytojų, buvo aprašyta vietinėj anglų 
spaudoj.

Visų draugijos darbų ir veiklos per tuos 25-rius metus 
surašymui reikėtų daugiau vietos ir laiko. Trumpai ap
žvelgiant tą laikotarpį, draugija, be anksčiau suminėtų

TORONTO LIETUVIŲ FILATELISTŲ PAŠTO ŽENKLŲ PARODOJE. Iš kairės: sveikinimo Žodį taria KLB Krašto Valdybos pirm. 
Herbertas STEPAITIS, sėdi filatelistų. draugijos aktyvus valdybos narys Kazimieras KAMINSKAS ir vice pirmininkas, parodos 
organizatorius Vladas STABAČlNSK AS-ST ABAS.

parodų, dalyvavo visose "Baltpex" parodose ir surengė 
daug mažesnio pobūdžio parodų, o taip pat išleido apie 
30 filatelinių vokų įvairiems sukaktims paminėti. Be to, 
nuo 1968 m. kovo mėn. 26 dienos iki 1973 metų spalio 1 
dienos buvo išleista 30 numerių kun. Br. Jurkšo pradėtų 
biuletenių. Deja, jo sveikatai sušlubavus, ir jam išvažia
vus į Ispaniją, biuletenis nustojo ėjęs. Praėjo 11 metų, 
kol biuletenis vėl buvo atgaivintas. 1984 metų kovo mėn. 
14 dieną vėl pasirodė Toronto lietuvių filatelistų draugi
jos atgaivintas biuletenis, kuris buvo pavadintas "Filate
listų Žinios",

Remdamiesi kun. Br. Jurkšo teigimu, kad Toronto 
mieste ir apylinkėse gyvena nemažai lietuvių, kurie dau
giau ar mažiau domisi lietuviškais pašto ženklais, bet 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali dalyvauti draugi
jos susirinkimuose, tikimasi, kad šis biuletenis bus ryšys 
tarp aktyviųjų ir neaktyviųjų narių, šis biuletenis išeina 3 
kartus į metus ir 1988 m. gruodžio mėnesį išėjo jau 15 
numeris. Prie "Filatelistų Žinių" yra pravedamos Lietuvos 
pašto ženklų varžytinės. Šio biuletenio vyriausias redak
torius yra Vitalius Matulaitis," administratorius - K. Ka
minskas. Kaip matome, maža grupė žmonių, nepaisydama 
išlaidų nė darbo, gana plačiai paskleidė Lietuvos vardą 
bei okupacines kančias per surengtas parodas, aprašytas 
vietinės anglų spaudos. Taiįsauja pasišventusių žmonių, 
kuri aukoja savo laiką ir pinigą, kad parodytų pasauliui,

jog Lietuva dar gyva ir jos Nepriklausomybės laikais 
išleisti pašto ženklai liudija jos didingą praeitį. Parodos 
metu, ypatingai pasaulinio masto, praeina tūkstančiai 
žmonių, kurie besižvalgydami po Lietuvos pašto ženklus, 
susipažįsta su Lietuva ir jos dabartine okupacija. O lie
tuviški pašto ženklai yra išstatomi beveik kiekvienoje 
tarptautinėje pasaulinėje parodoje, Amerikos bei Kana
dos lietuvių filatelistų. Vienas iš jų yra mūsų 
pirmininkas Povilas Barbatavičius.

Jis yra dalyvavęs 19 kartų šiose parodose: 
Toronte, Filadelfijoje, Argentinoje, Indijoje, 
Protugalijoje, Kuboje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Brazilijoje, Australijoje, Korėjoje, 
vietose, i ” _ ____ „ _______
pašto ženklais yra laimėjęs 2 aukso, 1 vermeil, 16 sidab-

1 Grand Award ir 1 bronzos, medalius. Tai parodo,

Austrijoje 
Per šias parodas su savo išstatytais

ro,

draugijos

Čikagoje, 
Ta i vane, 

Izraelyje, 
ir kitose 
Lietuvos

LIETUVOS PAŠTO
ŽENKLŲ AMBASADORIAI
Toronto lietuviai filatelis
tai garsina Lietuvos vardą

Stepas Varanka
Dabartinę Toronto lietu

vių filatelistų 
valdybą sudaro: 
Barbatavičius 
kas, Vladas 
Stabas

•'Edvardas* •
sekretorius, Balys Trinka - 
iždininkas,

Kazimieras Kamins- 
Antanas Supronas- 

, Antanas Dilkus ir 
Baltakys - revizijos

draugijos 
Povilas 

pirminin- 
Stabačinskas-

vicepir alininkas, 
Macijauskas

Antanas Lauri-
naitis, 
kas ir 
nariai 
Jonas 
komisija.
Filatelistai

Žodis filatelistai, yra 
kilęs iš graikų kalbos. Jis 
reiškia meilę, patraukimą, 
susidomėjimą pašto ženk
lais ir jų istorija. Termi
nas "philately" pirmą kartą 
buvo pradėtas vartoti 1864 
11.15 d. pašto ženklų 
rinkėjo M. Herpin. Nuo to 
laiko tas žodis tapo tarp
tautiniu. Palyginus, tai yra 
naujas terminas pritaikytas 
pašto ženklų rinkėjams, ku
rie išėjo į viešumą 19- 
tojo amžiaus viduryje.

Pašto ženklų pomėgis 
yra tarptautinis judėjimas. 
Ženklus renka karaliai, 
turtuoliai, dvasiškiai, ka
riškiai 
kai 
mų žmonės 
jai 
karalius George V, Frank
lin D. Roosevelt. Lietuvoje 
tas pomėgis buvo populia
rus mokinių tarpe.

Tas pamėgtasis "hobby" 
kaip ir numizmatika, kiek
vieną rinkėją priverčia 
"mokytis" įvairių tautų ir 
valstybių istorijos. Profesio
nalai pašto ženklų rinkėjai 
gerai žino tų savo renka
mų pašto ženklų-kraštų 
istoriją. Pašto ženklų rinki
mas yra surištas su nema
žom išlaidomis.
tika 
vines monetas 
yra taip pat 
nemažomis

renka 
dvasiškiai 

studentai, darbinin- 
mokiniai, įvairių luo-

Žinoini rinkė- 
Didžiosios Britanijos

. Nurnizma- 
apie seno- 

ir (nedalius, 
surišti su 
išlaidomis. 

"Pašto" patarnavimai yra 
labai senos paslaugos, vy
kusios ir prieš Kristaus ga
dynę. Pradžioje laiškai 
buvo siunčiami per bėgikus, 
jojikus, su šunimis, paukš
čiais ir kitom priemonėm. 
Apie pranešimų išnešio
tojus mini ir Senasis Testa* 
mantas. Tuos "paštu" pa
tarnavimus Persų karaliai 
Cyrus ir Darius patobulii o 

1989. V. H

mokslas

kiek reikia įdėti darbo, pasiaukojimo ir pinigo.
Švęsdami savo veiklos ir draugijos 25-metį, mes tiki

mės, kad mūsų jaunimas atkreips daugiau dėmesio į fila-‘ 
teliją, o svarbiausia, į Lietuvos pašto ženklus. Ženkluose, 
kaip veidrodyje, atsispindi visa mūsų tautos istorija, jos 
didybė ir kančios. Būtų malonu, kad ir plačioji lietuviška 
visuomenė atkreiptų į tai daugiau dėmesio, geriau lanky
tų parodas ir finansiškai paremtų draugijos darbą.

Jungdamiesi su antruoju Lietuvos laisvės atgimimo 
Sąjūdžiu, mes šią savo jubiliejinę parodą skiriame laisvės 
kovotojo dr. Vinco Kudirko 130-to gimtadienio ir jo "Var
po" 100-to metų sukakčiai - pirmajam tautos atgimimui 
paminėti.Parodoje, Karaliaus 

menėje buvo 
išrikiuota 120 

ir 
pinigų. Viename banknote 
-1000 litų, greičiausiai jo 
daugumai tautiečių neteko 
matyti Lietuvoje.

Parodoje dalyvavo ir len
kai su keliais stalais. At
rodo, kad jau ne pirmą 
kartą prisiglaudžia prie 
"Lithpex" parodų.

Parodą aplankė virš 300 
asmenų, jų 
timtaučių.
das mielai aprašinėja vieti
nė spauda. Lietuviški1 pašto 
ženklai būna išstatomi daž
niausiai kiekvienoje tarp
tautinėj parodoje.

Toronto lietuviai filate
listai yra Lietuvos "amba
sadoriai", jos vardo garsin
tojai ir siekių skleidėjai. 
Pašto ženkluose yra atvaiz
duota dalis mūsų tautos 
istorijos.

Pašto ženklai - tai tau
tos istorija.

mo komisijos pirmininkas 
pareiškė nuoširdžią padėką 
draugijos nariams, organi- < 
zacijoms ir tautiečiams, 
prisidėjusiems finansiniai 
ir darbais prie parodos 
surengimo ir jos pasiseki- ' 
mo.

Po įvadinio žodžio, svei- 1 
kinimo žodį tare KLB 
krašto valdybos vice-pir- į 
mininkas Herbertas Stepai- 
tis: "Mieli šios parodos i
rengėjai, KLB krašto valdy- J 
bos vardu sveikinu jus- • 
filatelistus ir numizmati
kos-surengus šią- reikšmin
gą parodą, jūsų 25-mečio 
sukakties [ 
primenant mums 
lietuvybės 
Vincą Kudirką ir jo "Vano 
šimtmetį. Jūs turite savitą 
ir sėkmingą būdą 
Lietuvos vardą ir 
kius svetimtaučių 

Mes esame jums 
nuoširdžiai dėkingi, 
skaitau parodą atidaryta.

Lietuviški pašto

žadintoją
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gainsboroughro.

tarpe dalis sve 
Filatelistų paro-

jūsų 
proga,

Mindaugo 
tvarkingai 
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Viename
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ir didįjį 
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ir praplėtė iki "cursus 
publicus".

Toronto lietuvių filate
listų draugija dalyvavo 
šešiose "Baltpex" parodose 
ir surengė savo grynai 
lietuviškas "Lithpex" 9- 
nias parodas. Šiais 1989, 
"Varpo" metais, balandžio 
22-23 dienomis, buvo "Lith
pex" IX, pašvęsta dr. Vin
co Kudirkos ir jo "Varpo" 
pagerbimui.

Parodos atidarymas.
Parodą oficialiai atidarė 

su įvadiniu žodžiu, parodos 
komiteto pirm. Vladas Sta- 
bačinskas-Stabas. Pasveiki
nęs atvykusius į parodą 
tautiečius iš JAV, Kanados 
ir svečius iš Lietuvos, 
Stabačinskas priminė, kad 
šių metų paroda atžymėta 
Kudirkos ir "Varpo" šūkiais. 
Baigiant savo žodį, rengi-

Vienas su
kaktuvinių 
LITHPEX IX 
vokų,skirtų 
dr. Vincui 
KUDIRKAI ir 
ir jo VARPUI.

garsinti 
jos sie- 

tarpe.
už tai 

Šiuo 
H

LITHPEX IX 
parodos vokas, 
prisimenant 
SIBĮRINIUS 
TRĖMIMUS.
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Albinos Makūnaitės grafika. Iš ciklo „Knygnešių Lietuva”, 1980. Vidurinėje triptiko dalyje įrašas: „Ir caro batas mindė 
knygą / Ir žodį gimtąjį užgynė / Letargu Lietuva užmigo / Naktis juodyn, naktis ilgyn”.

KNYGŲ DEGINIMAS IR NAIKINIMAS
Antanas Kniukšta

/ tęsinys /

B. Brazdžionio "Per pasaulį keliauja žmogus" pirmąjį 
leidimą 1943 m. išleidome 10,000 egz. Visas tiražas 
greit buvo parduotas. 1944 m. gegužės mėn. išleidome 
antrąjį leidimą 5000 egz. Dėl karo sąmyšio jų visų 
nesuspėjome išplatinti, bet gerai dar, kad likusios dalies 
nesunaikino, nes buvo padėta kur kitur, ne "Sakalo" san
dėlyje. 509 puslapių lietuviškosios Enciklopedijos formato 
su 37 meninėmis iliustracijomis ir portretais, su knygos 
sudarytojo pratarme ir prof. V. Sezemano įvadu "Este
tinių teorijų apžvalga".

Reta kuri kita knyga susilaukė tokio skaudaus likimo. 
Knygos sudarytojas ir vertėjas ėmėsi šio darbo 1936 m.. 
Švietimo ministerijos iniciatyva. Tačiau pabaigų^1 ją ruoš
ti, rankraštis daugiau kaip metus gulėjo nejudintas Knygų 
leidimo komisijoje. Pagaliau tik 1940 metų pradžioje 
buvo atiduota "Spindulio" spaustuvei rinkti, padarytos ir 
klišės iliustracijoms, prieš birželio 15 d. buvo jau pradė
ta spausdinti. Užėjus rusams, visi Švietimo ministerijos 
leidiniai ir rankraščiai perėjo LTSR Valstybinės leidyklos 
žinion, kartu perėjo ir ši knyga. Visų knygų pradėtas 
spausdinimo darbas buvo sulaikytas. Valstybinės leidyklos 
direktoriumi tada buvo K. Korsakas. AŠ buvau direkto
riaus pavaduotojas leidybos reikalams. Pasakiau jam kar
tą, kad reikėtų ir šią knygą išleisti, nes viskas spaudai 
paruošta. Korsakas, matyt, jau buvo su kygos turiniu 
susipažinęs, pareiškė, kad knygos turinys neatitinka nau
jos dvasios reikalavimų, sakė, nebent padaryti kupiūras ir 
parašyti naują įvadą. Taip ir liko klausimas neišspręstas. 
O "Spindulio" spaustuvė kategoriškai reikalavo atpalaiduo
ti rinkimo metalą, kurio tada labai trūko. Su rinkyklos 
vedėju šiaip taip susitariau, kad teksto rinkinį dar palai
kytų.

Vėliau, kai atėjo vokiečiai, vėl nusiuntėme jų cenzū
rai didelį pluoštą šios knygos korektūrų. Po ilgo laukimo 
gavome atsakymą, kad knygos neleidžiama spausdinti, 
nes kai kurie knygos autoriai esą žydų kilmės, pvz., F. 
Nyče, B. Kroče ir kt. Ir vėl kilo skandalas dėl rinkinio 
metalo, ir vėl teko maldauti spaustuvės, kad rinkinio 
neišbarstytų. Geros valios žmonės sutiko, nes gaila buvo 
įdėto darbo.

Jau anksčiau minėjau, kokiu būdu, duodami dr. Stein- 
artui "paskolą", gavome leidimą "Sakalo" vardu išleisti 
šią knygą 5000 egz. tiražu. Spausdinti labai skubinome, 
nes frontas jau artėjo, spaustuvės darbas pakriko, kai 
kas pakėlė sparnus bėgti. Birželio mėnesį knyga buvo 
baigta spausdinti, reikėjo tik ją brošiūruoti ir viršelį 
atspausdinti. To tai jau nebesuspėjome. Nuo čia vėl pra
sideda knygos kryžiaus kelias, kuris baigiasi katastrofa... 
Vėl atėjo Tarybų valdžia. Jeigu jau pirmaisiais tarybi
niais metais knygos neleido spausdinti, tai nebuvo jokios 
vilties, kad leis ją platinti dabar. Be to, nebe mano 
valioje buvo rūpintis jos likimu. Greit ją išvežė į Petra
šiūnų "pragarą", o mane patį - pas baltąsias meškas. 
Tačiau visiškai dingti knygai nebuvo lemta. Kol knyga 
dar nebuvo išvežta į Petrašiūnus, mudu su B. Zarecku 
kelis kaftus užeidami į spaustuvę, suspėjome dar atski
rais lankais jos išsinešti apie 50 egz. Tik, deja, ir vėl 
pasikėsino į ją'. Tik šį kartą nebe bolševikai, o gamtos 
stichija - 1945 m. Kauno potvynis. Grįžęs iš Vorkutos 
1950 m. ir atrinkęs mažiau sugadintus lankus, sudariau 
dar apie 30 egzempliorių. Mažiau defektuotus egzemplio
rius išdalinau: 1- Literatūros muziejui, 2- Knygų rūmams 
3- Vilniaus valst. universitetui, 4- Mokslų Akademijai, 5- 
Respublikinei bibliotekai Vilniuje, 6- Kauno centrinei 
bibliotekai, 7-8 egz. per Vyt. Kazakevičių išsiunčiau į 
Ameriką, 1 egz. knygos sudarytojui, vertėjui R. Serapi
nui ir 1 egz. per dr. A. Masiūną Filadelfijos bibliotekai 
(ten, sako, esąs didelis lietuviškų knygų skyrius, tegul 
bus ir ten ši reta knyga), 9- Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutui, 10- K. Masiliūnui, knygos iniciatoriui, 
11-12 egz. po vieną egzepliorių pasilikome aš ir Zareckų 
šeima. Kiti, labiau defektuoti egzemplioriai atiteko įvai
riems asmenims, bibliotekoms. Toks šios gražios knygos 
likimas.
4 psl.

ŽURNALSITO PREMIJA 
PASKIRTA VYTAUTUI 
MEŠKAUSKUI

Žurnalisto premijai skir
ta komisija - pirm. A. 
Kučys ir nariai: prel. dr. 
J. Prunskis, kun. Pr. Garš
va, V. Gedgaudas ir VI. 
Butėnas, - pavesti Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdybos, svarstė 
žurnalisto premijai pasiū
lytus kandidatus ir š.m. 
balandžio mėn. 17 d. nuta
rė žurnalisto premiją skir
ti žurnalistui VYTAUTUI 
MEŠKAUSKUI.

Laureatas V. Meškauskas 
yra DIRVOS redakcijos 
narys, politinis komenta
torius, šiuo metu gyvenąs 
Pompano Beach, Floridoje.

Premija bus įteikta JAV 
LB Kultūros Tarybos ruo
šiamoje premijų šventėje 
Čikagoje.

Kazio Inciūros "Vincas Kudirka", šešių paveikslų praei
ties vaizdai, iliustravo daiL.V. Kosciuška. 1944 m. pava
sarį šį "Sakalo" leidinį atspausdino "Vaizdo" spaustuvė 
Vilniuje, bet dėl fronto artėjimo labai uždelsė knygos 
brošiūravimą. Ji brošiūruota tik vidurvasarį, kada jau 
nebeįmanoma buvo gauti kokį nors transportą pargabenti 
knygą į Kauną. O kai grįžo rusai, aš rugsėjo mėnesį 
kelis kartus bandžiau derėtis su Vilniaus Glavlito viršinin
ku Jofe, kad leistų knygą platinti, bet nieko nelaimėjau 
- neleido, ir visas 10,000 egz. tiražas greit buvo išvež
tas sunaikinti. Suspėjau iš spaustuvės gauti tik du signali
nius egz. - vieną autoriui, kitą - sau. Neleido baigti 
spausdinti, kaip anksčiau minėjau, ir kan. A. Sabaliausko 
maldaknygėlės "Viešpaties angelas". Tačiau vyskupo K. 
Paltaroko "Katekizmo" mokykloms 50,000 egz. tiražą, 
spausdintą "Žaibo" spaustuvėje Kaune, pasisekė išgelbėti. 
Čia jau ėmėmės kitos taktikos. Vilniuje sužinojau, kad 
autorius esąs Ukmergėje, ^atvykęs į Lietuvos vyskupų 
konferenciją. Skubiai ten irlaš nuvykau. Vysk. Paltarokas 
parašė raštą ant savo blanko su antspaudu, kad šis "Ka
tekizmas" yra jo paties (kaip autoriaus) leidinys ir jis įga
lioja mane visą tiražą iš spaustuvės paimti ir atgabenti 
į Panevėžį. Nuvežęs šį raštą Jofei, dar tris dienas su juo 
derėjaus. iš karto jis pats nežinojo, ką daryti, turbūt 
turėjo atsiklausti CK. Pagaliau leido.

Kai kam gali kilti klausimas, kodėl daugelis "Sakalo" 
leidinių tada buvo taip suvėlinti, nebaigti spausdinti? Tai 
nebrošiūruoti, tai viršelio trūko, tai nesuspėta iš spaustu
vės atsiimti ir 1.1. Vokiečių okupacijos laikotarpiu "Saka
lui" labai trumpą laiką teteko dirbti. Formaliai "Sakalas" 
veikė apie 10 mėnesių, o faktiškai dirbo tik apie 6-7 
mėnesius. Leidimas buvo gautas 1945 m. pavasarį, bet 
kol buvo atlikti visi formalumai, kol perimtas knygynas 
Rotušės aikštėje Kaune ir įkeistos bankui prekės, viskas 
nusitęsė iki spalio mėnesio. Darbą teko pradėti iš naujo, 
nuo pat pradžios: reikėjo parengti spaudai rankraščius ir, 
svarbiausia, reikėjo gauti vokiečių cenzūros leidimą jiems 
spausdinti. Ten rankraščiai kartais labai ilgai užtrukdavo, 
ne visada laiku buvo galima gauti ir popieriaus, be to, ir 
spaustuvės dažnai būdavo apkrautos darbu, tekdavo lauk
ti eilės, dėl nenormalių darbo sąlygų jų darbas dažnai 
sutrikdavo, o ką jau kalbėti, kai po Staliningrado perga
lės frontas smarkiais tempais ėmė artėti į mūsų pusę - 

su spaustuvėmis buvo sunku susikalbėti. Visaip stengė
mės darbą pagreitinti: ir geruoju prašydavome, ir pykda- 
vomės, ir "magaryčių" darbininkams žadėdavome. Dauge
lis tik ausis kraipė ir dairėsi, kur sprukti. Todėl ne vie
nas "Sakalo" leidinys ir sulaukė nepelnyto galo.

Nežinome ir sunku apskaičiuoti, kiek buvo per tą 
dešimtmetį (1940-1950) sunaikinta knygų js visų kitų lei
dyklų sandėlių, knygynų, bibliotekų. Nežinome, klek per 
tą lafkąi sunaikinta knygų iš įvairių, organizacijų biblio- 
tekų, iš privačių asmenų knygų rinkinių. _Per masinius 
areštus ir kratas, kai krūvas knygų suversdavo į sunkve
žimius ir i s v ezdavo nežinia kur. __ Miniu tik tuos faktus, 
kurie man ""žinomi. Nekalbant jau apie tai, kad buvo 
"apvalytos" visos valstybinės ir mokyklų bibliotekos, lieka 
klausimas, kur dingo didelė Kauno Metropolijos semina
rijos biblioteka, kur dingo labai sena dar nuo Pabrėžos 
laikų Kretingos pranciškonų biblioteka^ taip pat labai 
daug svlitimu kalbų knygų turėjusi marijonų biblioteka?

As pats nuo jaunų dienų dirbdamas knygynuose ir lei
dyklose, palaikydamas ryšius su autoriais, leidėjais ir 
spaustuvėmis, turėjau progos surinkti nemažai įvairaus 
turinio knygų - daugiau kaip tris tūkstančius. Daug jų 
buvo su autorių autografais. ;Didesnė dalis tų knygų buvo 
mano bute, o kitos atskirame sandėlyje, kurio, arešto 
metu, neparodžiau, iš buto knygas drauge su visais mano 
asmeniniais daiktais saugumiečiai sunkvežimiu greit išve
žė, turbūt ir sunaikino. Po kratos vieną pareigūnų paklau
siau: "O kada knygas suskaičiuosite ir surašysite?" Jis 
atsakė: "Ką čia skaičiuoti, to chlamo visur pilna". Matyt 
per kratas jiems knygos buvo labai įgrisusios. Atskirame 
sandėlyje knygos buvo užsilikusios, bet didesnę jų dalį 
1946 m. potvynis sunakino. Grįžęs iš Šiaurės tik defek
tuotus likučius beradau. Ir pasidarė, kaip lenkai sako: 
"Co moskale newibyli, tiech choliere sdusil".

Lietuviškosios Enciklopedijos likimas. Iki visų leidyklų 
nacionalizacijos - 1940 m. spalio i d. "Spaudos fondas" 
Lietuviškosios Enciklopedijos išleido 8 tomus ir 9-to 
tomo 2 sąsiuvinius. Vienų tomą sudarė 12 sąsiuvinių 
po keturis spaudos lankus. Visą laiką jos buvo spausdina

ma po 12,000 egz. Po leidyklų nacionalizacijos, Lietuvos 
Enciklopediją leido LTSR Valstybinė leidykla Kaune. Ji 
išleido 9-to tomo 3-11 sąsiuvinius. Vokiečių okupacijos 
metais Liet. Enciklopedijos leidimą tęsė Valstybinė leidyk
la. Ji išleido 9-to tomo 12-tąjį sąsiuvinį ir 10-to tomo 
1-5 sąsiuvinius, išleidus 5-tąjį sąsiuvinį (1942.08.20), dar
bas sustojo. Vokiečių cenzūra negrąžindavo jai nusiųstų 
korektūrų. Nieko nepadėjo leidyklos bendradarbių vaikščio 
jimai ir reikalavimai. Pagaliau paaiškėjo, kad reikia 
Reichskomisariato (Rygoje) bendro leidimo Lietuvių Enci
klopedijai, kaip periodiniam leidiniui leisti. Valstybinė 
leidykla pareiškimą Reichskomisariatui tuo reikalu parašė 
bet ir ilgai atsakymo nesulaukė.

1943 m. vasarą (datos neatsimenu) Valstybinė leidyk
los trechenderis (patikėtinis) H. Eisentrautas vyko į 
Rygą. įsiprašiau ir aš vykti kartu, kad padėtų Reichsko- 
misariate gauti Liet. Enciklopedijai leidimą. Rygoje nuvy
kome pas Amt fūr Verlagswesen (Knygų leidimo žinyba) 
viršininką dr. Steinartą. Pasiskundę dėl ilgų Liet. Enciklo
pedijos leidimo trukdymų, prašėme, kad greičiau šį reika
lą išspręstų. Dr. Steinartas pakeltu tonu pasakė: "Ko jūs 
norite? Juk pačioje Vokietijoje dėl popieriaus stokos ir 
ekonominių sumetimų enciklopedijų leidimas sulaikytas". 
Po pasikalbėjimo kitais Valst. leidyklos reikalais, man 
susidarė įspūdis: vargu ar Liet. Enciklopedijai leidimą 
gausime. Aš tada ir pasiūliau: gal galima Liet. Enciklo
pedijos leidimą perduoti į privačias rankas - "Sakalo" 
leidyklai, turėdamas galvoje kai kam "patepimus", kas 
vėliau ir pasitvirtino. ("Sakalas" neseniai jau buvo gavęs 
jo sutikimą pradėti savarankiškai darbą, tik reikėjo dar 
atlikti ilgus formalumus). Steinartas, pagalvojęs, pasakė: 
"Susitarkite su Eisentrautu". Grįžus Kaunan, prasidėjo de
rybos. Už perleidimo teisę Valstybinė leidykla pareikala
vo 15,000 markių. Po ilgesnių derybų sutiko už 5000 
markių. Be to, "Sakalas" turėjo atpirkti (balansine kaina 
su sutarta nuolaida) visus anksčiau išleistus ir nereali
zuotus Liet. Enciklopedijos tomus ir atskirus sąsiuvinius, 
popieriaus atsargas ir inventorių. Iš viso susidarė apie 
65,000 markių, kuriuos "Sakalas" turėjo sumokėti Valsty
binei leidyklai sutartais terminais per pusę metų.

Nepaisant visokių trukdymų, Lietuviškosios Enciklope
dijos redakcija visą laiką intensyviai dirbo. Ji buvo paruo
šusi spaudai visą 10-tą tomą, įpusėjusi 11-tąjį ir rinko 
medžiagą kitiems metams.

Pagaliau po 16 mėnesių pertraukos Liet. Enciklopedija 
vėl buvo pradėta leisti. Tačiau "Sakalas" tesuspėjo išleis
ti 10-tojo tomo 5,7 ir 8 sąsiuvinius. Deja, 8-tas sąsiuvi
nis buvo atspausdintas paskutinėmis 1944 metų liepos 
mėn. dienomis, per patį sąmyšį. Todėl nebesuspėta ir 
signalinių egz. paimti. Gal tik kuris nors redakcijos bend
radarbis bus jį gavęs. Teko girdėti, kad kažkas tą sąsiu
vinį turįs.

Iš Valstybinės leidyklos "Sakalas" perėmė 1-9 įrištus 
285 tomus ir atskirais sąsiuviniais 370,500 egz. Dar "Sa
kalo" išleisti trys sąsiuviniai po 1200 egz. Frontui artė
jant, maža kas knyga besidomėjo, tad ir Liet. Enciklope
dijos nedaug tagalėjo būti realizuota.

Grįžus, Tarybinei valdžiai, 1944 m. rugpjūčio mėn. 
Kauno Gla vilto v i r s i mn kas Jurborskis įsakė esantį "Var
po" spaustuvėje" 10-t6jo "tomo 8-tąjj sąsiuvinį greit su
pjaustyti ir makulatūrą isvęzti į Petrašiūnus. Vėliau, tų 
pačių metų rudenį, NKGB viršininko A. Guzeviciaus pa
vaduotojas Danielius Todesas įsakė visus esančius buvusia
me "Sakalo" sandėlyje Liet." ĖTmciklopedijos tomus Ir 
atskirus sąsiuvinius sunaikinti - išvežti į Petrašiūnus.

Visas sis didelis kultūros darbas ir pastangos dėl jo 
dūmais nuėjo. Tik kol buvo tai padaryta, Liet. Enciklope
dijos bendradarbis K. Gasperavicius su leidyklos darbuo
tojomis Sarauskiene, Burkalyte ir~Dzienūškaite dar suspė
jo is sandėlio išgabenti 'fO-fojo tomo 1-7 sąsiuvinius "apie 
100 komplektų. Nors tai ir lasas, bet brangūs.

Dar keli žodžiai dėl sunaikintų dalykų, kurie būtų 
galėję turėti pažintinę reikšmę. Po visų privatinių leidyk
lų ir knygynų nacionalizacijos (1948 m. jų archyvai buvo 
sugabenti (koncentruoti) į LTSR valstybinę 
leidyklą Kaune. Po karo kažkokios obskurantės, tos lei
dyklos kadrų skyriaus viršininkės įsakymu, visi tie archy
vai buvo sunaikinti, sudeginti. Vėliau ir dabar dar daug 
kas - knygų istorikai, bibliografai, korespondentai ir kt. 
- kreipiasi į mane, teiraudamiesi žinių apie "Sakalo" ir 
kitų leidyklų duomenis. Iš kur gi paimsi, kai viskas dū
mais pavirto.

Mano areš t ui ir kratai (1944.12.04) vadovavo saugumo 
leitenantas (vėliau pretendentas į generolus) lietuvis 
Martaviciusį "Du jnano rasomojd stalo stalčiai buvo pilni 
įvairių rastų- korespondencija su rašytojais ir kitais 
autoriais, sutartys, pasiūlymai ir kt. Martavicius, visa 
tai ap tikęs, k 1 ą u šią:..."Kam čia tiek daug to šlamšto?"
Atsakiau: "Gal kada nors istorijai prireiks". Jis numojo 
ranka ir su ironija pasakė: "Kokia čia istorija". Žinoma, 
vėliau visa tai nuvažiavo į makulatūrą. O surašydamas 
mano daiktus, du brangius Adomo Varno Lietuvos kryžių 
albumus, sąraše įrašė: "Dva albuma religionych kartoček, 
bez ceny". Žinoma, kaip "nevertingus" kažkur nudaigojo, 
buvo išvežti kartu su visais mano asmeniniais daiktais, 
nors turto konfiskacijos sprendimo nebuvo.

Buvo daug sunaikinta ir mūsų praeities paminklų, 
pvz., Varniuose M. Valančiaus žalvarinis biustas, Vykdo
mojo komiteto pirmininko iniciatyva vieną naktį niekam 
nematant, žemyn galva į gilų šulinį nugarmėjo. Pasak 
vieno varniškio, po metų biustas buvo išgriebtas ir atiduo
tas į metalo laužą. O to žygdarbio herojus, sako, buvęs 
iškviestas į Kauną ir paskirtas aukštesnėms pareigoms. Ir 
šiandien Varniuose nebėra jokio Valančiaus paminklo, 
nėra net jo vardu ir gatvės pavadinimo...

Arba vėl. 1941 m. rugsėjo mėn., grįždamas iš Vil
niaus, Ukmergėje sutikau dailininką Petrą Tarabildą. Pasi
sveikinome ir jį paklausiau, ko jis čia atvykęs. Pasakė: 
"Atvykau Dariaus ir Girėno paminklą restauruoti". Jau 
vėliau, važiuodamas pro Ukmergę, nuėjau pažiūrėti, kaip 
tas paminklas restauruotas. Nagi, jis visai nugriautas ir 
ant to paties pjedestalo pastatytas eilinis raudonarmietis 
kareivis. Nustebau ir ko tik nesusikeikiau. Aš visai ne 
prieš tą kareivėlį, kuris iš tolimos Rusijos atžygiavo, 
persekiodamas hitlerininkus, ir jis pagarbos vertas. Bet 
kam lipti kitam ant sprando? Juk Ukmergėje parke būtų 
užtekę vietos ir abiems paminklams. Juk Dariaus ir Girė
no heroiškas žygdarbis nemažiau, gal ir daugiau vertas 
pagarbos.

Praeities paminklų naikinimo faktų yra daug, bet čia 
jau atskira tema. 1977.08.31

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr.Gv.V a 1 a n 8 i u s• - . _ _ ______ ._ j

iŠ padanges mielos
( IS SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

VILNIAUS UNIVERSITETAS:

klasikinės filologijos katerdos vestibiulis su lietuvių dailininko V. Triuiio granito mozaika 
I ietuvių, mitologi jo s motyvais.

kReni 
VE/oRoDZ/m

Pora Kanados Pašto štam
pų LITHPEX parodų, proga.

R. Stepulaitis
ir gauti $1000 atskaityma nuo mokesčiu.”

NATIONAL ENQUIRER

Didžiojo kiemo rytinėje pusėje - barokinė Šv. Jono bažnyčia.

Dabar čia įrengtas muziejus. Abi nuotr. Juozo Polio

MOTINOS DIENAI

Matau, aukštai dangus imelsvuoja 
ir saulė švinta iš rytų į* 
visiems ji šviečia, šildo, 
ji motina visų žvaigždžių.

O čia po kojoms mūsų žemė 
pilna gyvybių ir žmonių.
Visur laukai žaliuoja, gėlės žydi - 
graži tu žeme, motina visų.

Sraunios upės teka tavo gysloms 
ir jūros blaškos tarp krantų, 
tau baltos putos veidų plauna, 
tu maitini mus - tu prieglauda visų.

Jau vėl pavasario saulutė grįžta, 
išnyko šaltis ir ledai;
naujų gyvybių milijonai gimsta - 
mes esame visi žemės šios vaikai.

Ir aš buvau tas mažas vaikas, 
atklydęs iš tėviškės tolios;
seniai girdėjau kaip plaka motinos širdis, 
alsavimas kaip skleidžiasi iš jos burnos.

Mane jos meilė užaugino, 
žavėjo švelnūs žodžiai iš širdies, 
jos rankos mane laikė ir maitino 
ir kelius rodė geresnės ateities.

"Man liūdna''čia - juk fšVetima padangė, 
nėra sodybų, negirdžiti dainų...
kasdien prisimenu aš tėviškėlę brangių, 
ji mus užaugino - ji motina visų.

e Pacientas pirmą kartą ateina pas naują gydytoją ir 
klausinėja jo sekretorę:

- Ar galit man pasakyti, kaip jūsų gydytojas nustato 
lagnozę. Mano gydytojas gydė mano draugą nuo gripo,

o Jis vargšas, mirė nuo kepenų ligos. Aiškiai nemokėjo 
nustatyti diagnozės.

- Nesirūpinkite. Mano gydytojas tikrai yra puikus. Jo 
pacientai visada numiršta nuo tos pačios ligos, nuo ko
kios jis gydo.

PASISAKO IR TAIP:

" Esu rusas, gyvenu Lietu
voje nuo 1974 metų. Gyve
nimas susiklostė taip, jog 
atsidūriau vienas tarp lietu
vių, nemokėdamas vietinės, 
kalbos, patyriau visus perei
namojo laikotarpio etapus- 
nuo drovumo iki stabilizaci
jos ir bendradarbiavimo.Tik 
aklas, kurčias, tik dvasiškai 
ribotas žmogus gali sutryp
ti į purvą tuos dvasinius 
lobius, kuriuos gyvenimas 
nemokamai suteikia jam ir 
jo vaikams. Ir čiaaiškiai ma
tyti, jog kai kuriems mums 
rusams, trūksta to dvasinio 
prado, to humaniškumo, tos 
inteligencijos, kurią bandė 
ir bando sužadinti mumyse 
didieji rusų švietėjai, kurių 
idėjų mes šalinamės visus 
tuos septyniasdešimt metų, 
pakeitę jas sąmonės mate
rializmo idėja. Mes įprato

me jėga reikalauti sau tei
sių iš visų ir kiekvieno, ir 
tai jau tapo gyvenimo 
norma. Apie tai rašo teisi
ninkas Georgijus Gromovas 
(TARYBINĖ KLAIPĖDA, 
Nr. 60 str... Bent jau ne
trukdyti). Man skaudu ir ap
maudu, kad mes, rusai, 
duodame lietuviams dingsti, 
taip blogai apie mus galvo
ti, ir abejoju, ar po tokių 
pasisakymų jie mus gerbs 
taip, kaip gerbė iki šiol. 
Žinoma, mums naudinga, 
kai visi aplinkui kalba rusiš
kai, tai padeda mums jaus
tis Lietuvoje taip pat, kaip 
tarkim, kur nors Jaroslav- 
lyje. Mus erzina, kai mūsų 
akivaizdoje pradedama kal
bėti lietuviškai, o kadangi 
tos kalbos nesuprantame, 
pasidarome irzlūs, mums 
ima rodytis, kad lietuviai

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

\ London: 438-1122J Windsor: 252-38423 Calgary: 287-2712J Winnipeg: 233-3501 r Sudbury: 674-6217

kėsinasi į mūsų kokoną, 
kuriame mes įsitaisėme ir 
ten mes daugiau ar mažiau 
pakenčiamai gyvename. 
Negalima smerkti tautos už 
tai, kad ji siekia nacionali
nio apsisprendimo. Būkime 
tikrai didi tauta, kokia 
save iki šiol laikėme, ir 
jeigu nenorime padėti, tai 
jau bent netrukdykime lie
tuvių tautai savo pačių 
žemėje spręsti savo likimą".

/Iš "G.K."/

Iš vieno laiško:
" Labai mus nuliūdino 

įvykiai Gruzijoje - reikia 
būti atsargesniems ir ma
žiau viešai kalbėti apie 
tai, ko širdys trokšta. Kol 
kas "centras" mažai sava
rankiškumo duoda, tačiau 
aišku, kad nieks nieko vel
tui neduoda ir teks pa
tiems išsikovoti, žinoma, 
kas iš viso galima...Ekono
mika gal negreit dar page
rės, nes "centras" ir toliau 
svarbiausius reikalus tvar
kys ir komanduos. Ką da
rysi, nors laisviau rašyti 
ir kalbėti duoda. Laisviau 
galima kvėpuoti. Žinoma, 
dirbti geriau noro nėra, 
kai vis tiek viską atima, 
tačiau gal įsidrųsins mū
sų vadai ir sau daugiau 
pasiliks. Be to, pradėjo

prekiauti su užsieniu, atsi
vežė geresnių mašinų, gal 
pradės daugiau ir pigiau 
gaminti produkcijų? Gal 
ne viskų "centras" atims? 
Gal Sąjūdžio vyrai kų nors 
išsikovos? iš mūsų
vyriausybės mažai ko tiki
mės, nes jie priversti klau
syti "vyresnių brolių". Žo
džiu, klausomės įvairiausių 
žinių ir drebame dėl likimo. 
Dabar jungiame protus 
su latviais ir estais, soli- 
darizuojamės su armėnais 
ir gruzinais. Šviesesnių 
žmonių atsiranda ir tarp 
rusų, ukrainiečių, baltaru
sių, moldavų. Pagerėjo 
reikalai su vietiniais len
kais. ..."Jedinstvo" irgi 
jau kalba protingiau. Tačiau 
kų gali žinoti , kas bus 
rytoj.

Šiemet žiemos neturė
jome. Sakome, kad Sųjūdis 
ir gamtų sušildė. Jau pra
dedame sodely darbuotis. 
Naktį 1-6 laipsniai šilumos 
o dienų jau iki 13-14 pa
kyla. Rytoj važiuosime 
apdengti šiltnamį politele- 
nine plėvele, gal kiek braš
kių uždengsime, taip norisi 
natūralių vitaminų. Žydės 
kelios obelytės, slyvos ir 
viena pūkuotė vyšnia. Ki
tos vyšnios kiek užauga, 
tiek nunyksta. Matyt, žemė 
netinka".

• Žemdirbys turėjo pievų, per kurių ėjo geležinkelis. 
Joje jis ganydavo savo veislinę karvę. Vienų dienų, trau
kiniui pradardėjus, žiūri, kad karvutės jau nebėra. Tuo
jau padavė geležinkelio vadovybę į teismų.

Vadovybė pasisamdė jaunų advokatų, kuris sėkmin
gai derėjosi su žemdirbiu ir jį įkalbino sutikti su puse 
prašomos kompensacijos.

Džiaugdamasis tokiu pasisekimu, jis įteikė čekį 
žemdirbiui ir pasigyrė:

- Jūs tikrai buvote man įvarę rūpsečio! Aš juk 
neturėjau jokių liudininkų dėl šio įvykio. Konduktorius 
ir jo padėjėjas buvo užsnūdę. Jūs galėjote išgauti ir 
pilnų kompensacijų!

- Taigi, vaikįne, - atsakė žmogus, dėdamasis čekį 
kišenę,- ir man įvarėte rūpesčio. Matot, ta bjaurybė 
karvė šį rytų sugrįžo iš kažkur.

• Turtuoliui reikėjo naujo šoferio ir jis kandidatams 
uždavė klausimą, kiek arti bedugnės jie galėtų važiuoti 
į jų nenusiversdami.

- Per vienų pėdų,- atsake pirmasis,. r iv
- Per šešis inčus, - pasakė antrasis.
- Per 3 inčus, - pasigyrė trečiasis.
Bet ketvirtasis atsakė:

- Atvirai kalbant, važiuočiau kaip galima toliau 
nuo tokios vietos.

Darbų gavo ketvirtasis kandidatas.

• Nuovados viršininkas bara policijos stoties sargų:
- Kaip pasiteisinsit, kad iš vienos celės pabėgo 

suimtasis? Juk buvo aiškiai pasakyta, daboti duris, nenu- 
leidžiant nuo jų akių?

- Bet niekas nesakė saugoti langų. Jis per langų 
pabėgo.. .

BUS GALIMA PERDIRBTI PLASTINĘ MEDŽIAGĄ

Perdirbimas popieriaus, stiklo ir metalų atliekų 
jau darosi įprastu reiškiniu visoje eilėje vietovių, o kai 
kuriose šis procesas yra tapęs ir privalomu.

Tačiau, iki dabar nedaug pastangų buvo nukreipta 
į problemų, kaip išspręsti 1 1 milijonų kasmetinių tonų 
plastinių medžiagų perdirbimų. Amerikiečiai jų išmeta 
į šiukšlynus ir suvežamų atmatų plotus, o jų cheminio 
išsiskaidymo procesus buvo labai lėtas.

Š.m. balandžio mėn. plastinių medžiagų perdirbi
mas gavo stiprių paramų iš Du Pont Co ir Waste Mana
gement Ine. įmonių, kurios bendromis jėgomis rinks ir 
perdirbinės plastmasės atmatas.

Ateinančiais metais bus atidaryta 5 mil.dolerių 
pareikalavusi įmonė, kuri rinks šią medžiagą. Du Pont 
vartos specialią naują technologiją, kad paverstų plasti
nes medžiagas į naujas, tinkamas automobilių, įrankių 
ir statybos reikmenų prekybai. Toks Du Pont medžiagų 
perdirbimas yra pasirodo labai pelningas, palyginant su 
iš naujo kai kurių plastinių medžiagų gamyba. Waste 
Management įmonė- rūpinsis surinkimu atliekų iš 8 mili
jonų šeimų, kurios jau dabar suskirsto atmetimui popie
rių, stiklą ir metalą. Taip bus produktingai vėl naudoja
mi apylinkėse išmetami kalnai plastikos gaminių, kuriuos 
anksčiau nesistengė perdirbti naudojimui.

/"Business Week", gegužės mėn.8 d. laida. Vertė
B. N./

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS. 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

SENIAUSIĄ KĄLIETUVIJKA£^_

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Jvmi S.: 631-6834 M; Henrikui N.. 366.7770 
Dainiui L.: 768-9606; Janai R.: 337.8637

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 14W MONTREAL 
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktie* 
Programos vodkas : UUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanai Cr. Dvvamay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8034

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ į

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,600 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pa
likime 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.

West, Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

1989* y. 11



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios

samblį ARMONIKĄ gastro
lėms į Kanadų birželio 
mėn. 19 d. Tikslios kon
certų datos Toronte, Ha
miltone ir Montrealyje 
bus skelbiamos vėliau.

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 230 asmeny. Sve
čių knygoje pasirašė po 
vienų asmenį iš Garliavos, 
Marijampolės, Vilkaviškio 
ir Vilniaus; iš Ste-Foy,Que. 
E.J.Knystautas.

• LN Seklyčiai reikalinga 
eksponatų. Suinteresuoti 
parduoti arba paaukoti 
prašomi skambinti LN ve
dėjui tel:532-3311.

• LN Švietimo komisija 
paskyrė 10 stipendijų. Ko
misija susidedanti iš S.Vaš- 
toko -pirm., V.Dauginio 
(jam išvažiavus atostogų, 
atstovavo LN pirm. J.V.Šim- 
kus), O.Delkaus, V.Kulnio 
ir J.Slivinsko, gavusi 16 
prašymų, paskyrė 10 stipen
dijų pagal gautų taškų 
sistemų: Marytei Balaišytei
- S 504; Daliai Tunaitytei
- $ 483; Vilijai Bijūnaitei 
ir Danutei Grajauskaitei
- po $ 462; Onai Stanevi
čiūtei iš Lynden, Ont., 
Loretai Stanulytei, Onutei 
Žukauskaitei - po $ 441; 
Raimundui____ Laurinavičiui,
Juozui Lukšui(abu iš Hamil 
tono), Linai Mockutei - 
po $ 420.. Iš viso išmokėta 
$ 4494.00.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: po $100,-
A.Krikščiūnas, A.Urbonas;

$ 50,- V.Gudaitis. Iš viso 
statybos fonde yra $124, 
184.36. Aukos priimamos 
PARAMOJE sųsk.8711, 
PRISIKĖLIMO P-JOS KO
OPERATYVE sųsk. 155332.17. 
ir TALKOJE sęsk. 4259.

• Savaitraštis "Nepriklauso
ma Lietuva" gavo "PARA
MOS" KREDITO KOOPERA
TYVO Valdybos skirtų $500 
pararnę paremti laikraščio 
leidimų, linkint sėkmės 
darbuose.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Toronto MAIRONIO ir 
Hamiltono Vysk. M.VA
LANČIAUS lituanistinės 
mokyklos išleido sukaktuvi
nį metraštį, minint 40- 
ties metų veiklų.

Metraštis yra didelio 
formato ir gražiai išleistas, 
atspausdintas "Danaitis 
Associates Ine."

• Toronto Vyrų Choras 
ARAS iškvietė Lietuvos 
Radio ir Televizijos An

• Toronto GINTARO An
samblis pasiruošęs gast
rolėms Panevėžyje- gegu
žės mėn.27 d., Kaune - 
gegužės 29 d. ir Vilniuje
- gegužės 30 d.

Programa bus kartojama 
gegužės 31 d., Šiauliuose
- birželio 1 d., ir Palango
je -birželio 3 d.

Programai specialų teks
tų parašė poetas Henrikas 
Nagys.

Geriausios sėkmes linki 
visi.
• Stasys Jokūbaitis, visuo
menės veikėjas, priklausan
tis Kanados liberalų parti
jai, savo 70 m. sukakties 
proga gavo sveikinimų iš 
Kanados liberalų partijos 
vado J.Turner ir parlamen
taro J.P.Flis.

"LIETUVA ŠIANDIEN: 
DEMOKRATIJOS PROCESAS 
IR SĄJŪDŽIO VEIKLA"

/Lino Medelio paskaitos 
apybraižos/

G.Adoma i t i enė
/ tęsinys /

Po paskaitos buvo palik
ta dar visa valanda laiko 
klausimams ir atsakymams.

Linas Medelis sutiko 
išsamiai paaiškinti kiekvie
ną klausimą. Suminėsiu tik 
įdomesnius, kuriuos lais
vai atpasakosiu.

Kodėl lietuviai tapo ko
munistų partijos nariais 
net tie, kurie pasirodė 
geri patriotai?

Atsakymas aiškus 
todėl, kad gyvenimo sąly
gos taip padiktavo. Nepar- 
tiečiams buvo trukdoma 
siekti aukštesnio mokslo. 
Be to, mes nebūtume 
išauginę naujos inteligenti
jos, neturėtume specialistų 
nebūtų iš ko sudaryti są
jūdžio kadrą. Kur rnės 
tada būtume atsidūrę? 
Žemdirbiai ar amatininkai 
nesugebėtų tautai vadovau
ti šiuo svarbiu metu. Seno
ji inteligentija yra beveik 
visai išnaikinta. Norintiems 
siekti mokslo, nebuvo kito 
pasirinkimo, - paaiškino 
Linas Medelis.

Kaip su cenzūra?
Jau įvesta, bet nelabai 

pastebima. Keletas Sąjū
džio laikraščių buvo kon
fiskuoti. Pasitaiko cenzūruo
tų straipsnių. Linas Mede 
lis mano, kad dabar yra 
virš šimto viešų laikraštė
lių, kurie dažnai turi pra-

eiti per cenzūrą.
Ar Lietuvoje rusai skuba 

mokytis lietuviškai?
Taip, jie labai sujudo, 

masiškai lanko pamokas, 
nes nenori grįžti į Rusiją, 
į Sąjūdį, tačiau, jie nesto
ja, „ . -
kančių lietuviškai, 
gento nuomone, 
ta (kodėl 
dalyvauti, 
Lietuvoje) 
laiko "išrinktąja' 
kuri iki šiol laikė savo pa
reiga lietuvius "mokyti" ir 
juos valdyti. Jie ir toliau 
nori pasilikti "virš" mūsų 
ir tik valdyti, bet ne bend
rauti. Nežiūrint to, savo 
mokyklose rusų vaikams 
taip pat sustiprino lietuvių 
kalbą.

Kaip Sąjūdis žiūri į da
bar atsikūriusias organiza
cijas?

Labai palankiai. Jau yra 
atsikūrę skautai, ateitinin
kai, jaunalietuviai ir kt. 
Mokyklose vis tebėra ir 
komjaunuolių, nes neleidžia
ma iš aukščiau, jų paša
linti. Organizacija atvira, 
bet nėra prievartos.

nors yra ir gerai mo- 
Prele- 

priežastis 
nenori Sąjūdyje 

bet gyventi 
kad jie save 

" tauta,

Laisvės Lyga buvo pa
minėta, kaip Sąjūdžio dali
ninkė, bet jie nėra stiprūs 
politikoje.

Kokie pagrindiniai Sąjū
džio rūpesčiai?

Pirmasis rūpestis - ap
galvota politinė veikla, 
kad greičiau pasiektume 
tikrąjį kelią, vedantį į ne
priklausomybę. Jau daug 
daroma ekologinėje srityje; 
švietimas sudaro dar dau
giau rūpesčių: reikia vado
vėlių (ypač istorijos), o 
trūksta lėšų, net nėra 
popieriaus knygų spausdini
mui. Prašoma užsienio lie
tuvių, kad pasistengtų nors 
knygomis sušelpti, kurias 
būtų galima perspausdinti. 
Dabartinė ekonomijos padė
tis liūdna ir gali būti dar 
blogiau. Darome, kas įma
noma

į 
dabai- Lietuvoje svetimtau- 
eių, \ - 
20% (tačiau 
rodo daugiau. G.A.) Rusai 
ir lenkai galvas kelia labai 
aukštai. Lenkai 
lanKo rusiškas 
negu lietuviškas, 
tautybės labai kenkia 
sitvarkymo reikaluose.

Ką žmonė s mano 
išeiviją?

Jaunimas domisi viskuo, 
o auklėtojai norėtų žinoti, 
kokias priemones išeiviai 
naudoja palaikyti savo jau
nojoje Kartoje lietuvybę. 
Vėl būtų naudingos knygos 
iš išeivių gyvenimo ir 
platesnis 
ypatingai

Klausta apie Al. Bra-

dabartiniu laiku.
klausimą kiek yra

atsakyta, kad apie 
kilti daviniai

mieliau 
mokyklas, 

Aoi tos
Per-

apie

gyvenimo 
susirašinėjimas, 

jaunimo tarpe.

LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/4% už 90 dienų term.indėlius 
9%.% už 6 mėn.term.indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 
10 % už 2 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
1TZ % už 1 m. GIC invest, pažym.
11 % už 2 m. GIC invest, pažym.
11 % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% Už RRSP ir RRIF ind. (variable rate

11 % % už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
11 % už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind 
1 1 % už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
67j% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už ••menines 

paskola* nuo.... 13%
už nekilnojamo turto 

paskolM (mortgages):
su nekeičiamu nuočlmčiu

1 metų .................... 1 3i>4%
2metų....................
3metų .................... ^3%
(Used rate)

«u keičiamu nuoMmčiu
1,2 ar 3 metų ..— 11/2%
(variable rats)

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $45,000 Ir mortglčlu* iki 75% įkai
noto tinto v»sų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau s2,000 Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ <5.uno Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
guos perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los (Line of Ciedit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

7 oronto, Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6 psl.

zausKą. Jis rodosi patriotu, 
o jo pdadėjėjas yra rusas, 
bet jau Lietuvoje gyvenęs 
ir Kauno gimnaziją lankęs 

gerai kalba lietuviškai. 
Tik tiek žinoma apie juos. 
Jiedu ir valdo Lietuvos 
komunistų partiją.

Kaip atrodo reikalai su 
dabartine periodine spauda?

Jau buvo, anksčiau saky
ta, yra virš šimto laikraš
tėlių (mažo formato). 
Labai pageidauja L. Mede
lis, kad užsieniečiai lietu
viai bendradarbiautų, nuo- 

straipsnius į 
laikraštėlius, 
visi domisi 

jauni

lat rašytų 
Lietuvos 
Tenai labai 
užsienio gyvenimu 
ir seni.

Dar klausta ar rusai 
nepanaudoja savo propa
gandai, kalbėdami apie 
Lietuvos ekonomiją, kuri 
nuolat silpnėjanti?

Atsakyta, kad rusams 
labai tinka tokia propagan
da - išgąsdinti 
publikas, kad 
atsiskirti. Bet 
kad Lietuvos 
silpnėja - netiesa, 
patys už tai kalti). Dar ir 
dabar atvažiavę išperka 
prekes iš Lietuvos ir veža 
į Rusiją.

Kaip su pasilikusiais Si
bire?

Prelegentas teigia, kad 
Sąjūdis stengiasi juos visus 
sugrąžinti tėvynėn, apmokė
tų kelionę tiems, kurie 
nieko neturi, parūpintų 
darbus ir butus.

Kaip atsirado lietuvių 
kalboje naujų barbarizmų?

Prelegentas negalėjo išsa
miai paaiškinti; bet po 40 
metų tokios žiaurios okupa
cijos, atsiranda priemaišų 
kalboje, kurių neįmanoma 
paaiškinti, - sako Linas.

/ bus daugiau /

kitas res- 
nemėgintų 

tvirtinimas, 
ekonomija 

(Rusai

M. J. Daniliūnaitė, gavusi teisės Oxfordo universiteto magistrės 
laipsnį.

laužymo
pareigų".
paprastai

korporacijos.
tame

M. J. DANILIŪNAITĖ 
OXFORDO UNIVERSITETO 
MAGISTRĖ

Marija Jūratė Dani
liūnaitė, B.Sc.LL.B, B.C.L. 
(Oxon), 10 metų turėjusi 
nuosavą advokatės ir nota
rės įstaigą Londone, Ont., 
gilino studijas pirmaujančia
me pasaulio universitete 
Oxforde, Anglijoje, ir po 
dvejų metų (be pertraukos 
ir be jokių atostogų) įtemp
to darbo sėkmingai užbai
gė nepaprastai sunkų kursą 
ir įsigijo Oxfordo teisės 
magistrės laipsnį. Jos diplo
minis darbas - didelio for
mato, 112 puslapių su 
24,670 žodžių knyga, gvil
denanti keblią teisinę 
problemą: "Dalinis sutapi
mas tarp pasitikėjimo su-

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.

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

9'/4% 
93/4% 

10 % 
10 %
10 % 
113/4% 
11’/4%
11 % 
10 % 

- 8’/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............. 13
Sutarties paskolas 

nuo ............. 13
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 13’/<%
2 metų ................. 13 %
3 metų ............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11Va%

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

ir patikėtinio
Su ta problema 

susiduria didžio-
Atrodo,

universitete ji
sios 
kad 
buvo vienintelė lietuvaitė.

į tą universitetą papras
tai yra priimami tik ga
biausieji iš viso pasaulio 
žmonės, tačiau kaikurie ir 
jų neišlaikė egzaminų, nes 
kursas yra nepaprastai 
sunkus: Oxfordas turi likti 
Oxfordu!

Marija pasirinko geriau 
būti didelės firmos advo
kate, negu būti teisėja ar 
dirbti profesūroje. Ji labai 
mėgsta "kovoti" teisme. 
Dabar ji dirba advokate 
žinomoje advokatų firmoje 
Anglijos 
dama, ji 
žins su 
sistemos 
ir taps abiejų kraštų (A, 
lijos ir Kanados) kva! 
kuota advokate. Ji 
turės progos daugiau suži\

reiškėsi 
veikloje: 
vice-pir- 

drauginin-

jų kalbų ir atžymėta už 
gerų mokymusi. Tai buvo 
pirmoji lietuvaitė, priimta 
į mokyklos garbės (pasižy
mėjusių moksleivių) draugi
ją

Putname ji 
ir lietuviškoje 
buvo ateitininkių 
mininke ir skaučių
ke. Grįžusi Kanadon į Lon
donu, South gimnazijoje(ta- 
da South Collegiate vardu) 
baigė 13-tų skyrių, dalyva
vo mokyklos orkestre, kur 
grojo trombonu ir abiturien
tų vardu pasakė atsisveiki
nimo kalbų. Ji buvo pirmo
ji iš Londono lietuvių, ku
riai buvo suteiktas garbės 
titulas"Ontario Scholar".

"Baltijos" Ansamblyje, 
vad. M. ir D.Chainauskų, 
ji buvo pirmosios poros 
šokėja. Expo'67 Montrealy
je ji buvo parinktą atlikti 
mažų, bet kartu nr labai 
atsakingų rolę- išvesti į 
scenų neįprastu būdu dide- 

noti ir apie kitus Europos v |ę grupę, sudarytų iš Ame- 
tautinių 
žingsnis 
priklau- 
ar per 

žingsnis 
pasiro- 
visiška 

negalė- 
muzikos. 

i nepra- 
takto

Londone. Ten dirb- 
dar geriau susipa- 
Anglijos teisinės 
praktiškąja puse 

ng-

ekonominės bendruomenės 
(turinčios įsigalioti 1992 
m.), kraštus, kurie tolimes- 

tapti 
Valsty- 
didele 
kraštų 

glaudus bendradarbiavimas.

nėję ateityje gali 
Jungtinėmis Europos 
bėmis. Jau ir dabar 
sparta vyksta tų

M.J.Daniliūnaitės Kelias 
Iki Oxford’o

Gimusi 1948 m., Marija 
Jūratė Daniliūnaitė Londo
ne, Ont., lankė St.Martin's 
pradžios mokyklų ir a.a.L. 
Eimanto vadovaujamų Litua
nistinę Mokyklų, 
lankė pianino 
ir vietinę baleto 
Dalyvavo chore, 
veikloje ir šoko 
šokius. Putnamo 
globojama, baigė
čių gimnazijų, žinomų Put
nam Academy vardu. Buvo 
išrinkta pasakyti baigiamų-

Taip pat 
pamokas 
mokyklų.

skautų 
tautinius

Seselių 
tenykš-

ir Kanados
Pirmas 

atsakomybė 
Per anksti 
pradėtas

rikos i 
šokėjų, 
ir visa 
sė jai. 
vėlai 
visų lietuvių Expo 
dymų galėjo baigti 
suirute, nes šokėjai 
jo kontroliuoti i 
Reikiamų akimirkų 
dėjus, nebepagautų 
ir būtų buvęs didžiausias 
lietuviams nusivylimas. 
Tas pasirodymas buvo ypač 
tuo svarbus, kad jį stebėjo 
EXPO minia - žmonės, 
atvykę iš įvairių pasaulio 
kraštų. Viskas pavyko labai 
gerai.

Marija Jūratė Daniliū
naitė baigė matematikos 
ir teisės fakultetus Londo
ne, Vakarų Ontario Univer
sitete, o Toronte baigė 
specialų kursų, skirtų teisi-
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DRAUDA-1NSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

ATEIK 1 LIETUVIŲ 4.4. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS‘SUSIRINKIMĄ. SUS IRENKAMK KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai ({atves nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

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
RRSPirRRIF-1 m.term. ind. 113/«% 
RRSPirRRIF-2m.term. ind. 1iy4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 11 % 
Specialią taup. s-tą ...............8 %
Taupomąją sąskaitą .............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%
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). Neimante mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI Virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
SKAMBINKITE Tel.: 487-559I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Daniliunaitė kalbasi su P.E. Trudeau, 16 metų vado-Studijų metais M.J.
vavusiu Kanadai. Aplinkui fed. parlamento nariai ir žurnalistai.

Nuotr. Erik Singer Photography.
'.........atkelta iš 6 psl./
ninku paruošimui savo pro
fesijai, o taip pat sustip
rintų teisinio proceso, bylų 
gynybos specialų kursų 
York Universitete.

Visas mokyklas, 
tas Šiaurės 
baigė gerais 
gerais pažymiais, 
sės 
giančiųjų baigė 
ir geriausiai iš mergaičių,

lanky- 
Amerikoje, 

arba labai
Pav.,tei-

fakultetų iš 133 bai- 
trečia,

su
diplome ir 1.1, 
ji įsteigė studentų 
ir buvo 
ninkė.

1976 
atidarė 
ir notarės įstaigų Londone, 
Ont.Beveik visi pranašavo, 
kad ji jokiu būdu negalės 
išsilaikyti, kadangi ji yra 
moteris vyrų profesijoje,

specialiu atžymejimu 
ir 1.1. Londone 

būrelį 
pirmi-pirmoji jo

m. Marija 
nuosavų

J urate 
advokatės

° ypač, kad ji iškabose 
J ir raštuose ne tik pavardę, 

bet *r vardų įrašė lietuviš- 
ka rašyba: Marija, o ne 
Mary. Kaip ir kitos, taip 
ir ji įsitikino, kad moteriai 
toje profesijoje 
yra 
negu 
ryžto, neeilinio užsispyrimo 
dėka ji sėkmingai išsilaikė 
iki išvykimo į Oxford' 
t.y. visų dešimtmetį, 
turėjo daug klientų, 
tarpu kiti, 
advokatai, 
kyti, nes Londone yra gana 
didelis skaičius prityrusių 
advokatų. Ji iš savo laidos 
moterų Londone buvo vie
nintelė , 
baigimo 
įstaigų.

Marija 
reiškėsi 
srityse, 
fakultetui paruošti projektą 
Ontario įstatymų reformos 
komisijai, buvo vieno pro
fesoriaus asistente tyri
mams /research/, vadovavo 
studentų paruošimui kaip 
ginti bylas teisme, taip 
pat buvo viena iš vadovių 
kurso, skirto 
paruošimui 
profesijai, 
vaduodavo 
vienos labdaros korporaci
jos vykdančioji direktorė, 
lektorė Fanshawe kolegijoje 
Londone ir kt. Simpoziumų 
ir teisinių seminarų univer
siteto ribose ir už jo mo- 
deratorė. Teisinių radijo 
ir televizijos programų 
dalyvė ar moderatorė.

Ji ne vien tik teisininkė 
bet kartu ii 
irkluotoja ir 
tė aukštųjų 
įgulos narė.

Sveikiname 
mės, kad gabios 
prie visų studijų 
neišgųsdino ir veikla 
vybei. Linkime jai 
sėkmės ir toliau.

išsilaikyti 
kelis kartus sunkiau, 

vyrui. Tačiau savo

Dėka tokių kaip P.J.Ka
ldinių bei K.K.Stakų - mū
sų bendruomenė įsitraukė 
net j dabar atgimstančios 
Lietuvos 
nienė ir 
sumanė 
Vilniaus 
kant jai

montrea

Vtonlntell* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūrus nuosavu©*© namuos© —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
IMAME UŽ:

asmenines paskolas.... 15.5% 
naktin, turto pask. 1 m. 13.5% 
neklln. turto pask. 3 m. 14% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000. 
Ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $26.000.

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais-- 
1* vai. r. Iki S vai. p.p.: trečiadieniais- nuo 10 vai. r. Iki 1 v. P.P.'. 

Daaktedteaiala — nuo 10 vai. r. iki 1 vai. v.; Šeštadieniais — nuo 9 val.r 
Iki U vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
kasd. čekių sųsk. iki 5.5% 
lontavoas................  7.5%
k©©d.p©l.taupymo S-tą .. 7%
90dtenųIndOtlus.... . 9.75%
1 m. term. Indėlius .....  11.5%
1 m. term. Ind.m6n.pal. 11%: 
3 m. t©rm. Indėlius ...... 11%
RRSP Ir RRIF (p©n«l|os) 8.5% 
RRSP Ir RRIF 1 m........ 11.5%
RR8P Ind. 3 m..............  11%

KUMUUt
SPBCtALVBisi

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
9 ADYMAS AUDIMU
b MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
b UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
8 SAUGOJIMAS (STORAGE/
B zomSas
495-90e AVENUE. LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1989. V. 11

nes 
Tuo 

ir vyrai jauni 
nepajėgė išsilai-

išdrįsusi 
atidaryti

tuoj po 
nuosavų

ir 
Ji

gana 
kitose

padėjo

plačiai 
teisinėse 

teisių
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KAS NAUJO MUSŲ; 
BENDRUOMENĖJ E?

Naujo yra bene 
kad
parapija- beveik 
čia, nors jai jau 
nuo įsikūrimo 
Priežastis- čia 
ir apsigyvena
žmonės. Keletu 
net iš Lietuvos, 
svarbiausia - tie iš Lietu
vos labai sustiprino mūsų 
veiklų. Mažai bendruome
nei labai daug reikšmės 
turi kad ir vienas, kitas 
energingesnis tautietis.

veiklų.
K.Stankienė, 

pagerbti 
Katedrų, 

mišioms

Borutos, 
kielikas 
Vasario 
kad jį

Jono 
kad 

panaudotas 
proga,

J.E. Vilniaus 
apaštalinis 

J ulijonas
Tokiu tai 

mūsų maža tautinė 
pasireiškė visame

P.Kalai- 
abi 

atgautų 
nuper- 
laikyti

gražų, auksinį kielikų-taurę. 
Jų šeimos sudėjo reikiamas 
lėšas, visų kitų padengė 
mūsų bendruomenės tautie
čiai. Kielikas tapo nupirk
tas ir pasiųstas, kur reikia- 
Didžiausiam visų dėmesiui 
buvo gautas labai malonus 
padėkos raštas iš Katedros 
vikaro kun. 
pranešantis, 
buvo
16 šventės 
pašventino 
arkivyskupijos 
administratorius 
Steponavičius, 
būdu
parapija 
lietuviškajame pasaulyje.
i Klara Stankienė, dar 
neseniai atvykusi iš Lietu
vos, dabar vadovauja mūsų, 
bibliotekai, nes Lietuvoje 
yra baigusi atitinkamus 
mokslus. Šiais reikalais 
rašo ir į bendrų spaudų. 
J.P.Kalainiai yra vieni 
žymiausių mūsų bendruome- 
nės-parapijos veikėjų. Jo
nas dar tebėra parapijos 
komitete, išrinktame bene 
prieš 35 metus.

tautiečių, 
nukeliavo 

vietoje 
serga

• Senatvė ir ligos neaplen
kia nė mūsų 
Jau daugelis 
į Anapilį, nemaža 
palaidotų. Sunkiau
keli tautiečiai, bent auko
mis palaikydami tų svarbų 
lietuvybės darbų, kurį svei
ki būdami}dirbo visų laikų.

Juozas Šarapnickas Va
sario 16-tosios proga paau
kojo $150,- Tautos Fondui. 
Aukoja jis stambiai, kur 
tik reikia. Aukojo visų 
laikų, o dar savo lėšomis 
pavergtoje Lietuvoje yra 
išleidęs į aukštuosius moks
lus vienų patriotiškų jau
nuolį.

Adolfas Šetikas labai 
•'daug dirba - ar tik n'e 
dešimtų kartų bendruome
nės pirmininku. Kitas musių 
pasišventęs veikėjas yra 
Juozas Vyšniauskas. Nėra 
tokios didesnės lietuviškos 
šventes jau daugelį metų, 
kurioje pakviestas nedaly
vautų su Ramovenų vėliava 
šis tikrai pavyzdingas lie
tuvis patriotas. Dar nema
ža yra mūsų bendruomenė
je - parapijoje lietuvių, 
tęsiančių savo pasišventimą. 
Tėvynei ne vien tik žo
džiais.

SNTMtPMEMUR SLSCTRtCAt. 
tkacrmciaa comtractor

K or.

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102 A. ALLION 
LASALLE. OUĖ. H8P2C6 TEL: 366-5484

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Žieiv0o?j-0Lj *££".*• °* 'r ^orbo ofl'kėjaa stogodangys 

k ” T- ARD. kuria įau seniai lietuviama patarnauja.
Uarbo atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis., 
□togo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

V. Bačinas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W-, Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (416)-593-060U.

iki 11 vai. r. ir po 6 vaLp.p. Tel: (416)-245-

JOS JAU NEBĖRA...
(Mano mylimos žmonos 
paskutinės 99-nios jos 
gyvenimo dienos)

Su atgimstančia gamta, 
su nauju pavasariu, sugrį
žus paukšteliams keliau
ninkams, jinai tyliai iškelia
vo į kitą pasaulį. Balan
džio 28 d. 5:3l) vai. ryto 
užbaigė savo kryžiaus 
kelius mano brangioji žmo
na Margarita.

Sunki ir nepagydoma 
liga pradėjo savo pragaiš
tingą darbą porą metų 
atgal. Taip mėnesis po me
nesio velionė buvo palaips
niui vis labiau surakinama, 
netenkant įvairių organiz
mo funkcijų. Padėtis blogė
jo per visus 1987-1988 
metus. Sulaukus vargais 
negalais 1988 m. Kalėdų 
ir savo 63-eiojo gimtadie
nio, jinai 1989 metus pra
dėjo aidžiosios nelaimės 
ženkle. Ankstyvą sausio 
18-tosios rytą žiauri liki
mo ranka negailestingai ją 
parbloškė ant grindų. Pana
šių kritimų velionė buvo iš
gyvenusi daugelį, tačiau 
sis jai buvo labai lemtin
gas. Šį kartą bekrintant 
lūžo jos šlaunikaulis... At
rodo, jog Ji lyg ir nujautė 
kad pašauktasis ainbulan- 
sas ją jau paskutinį kartą 

’visiems laikams išveža iš 
savosios pastogės, iš savų
jų namų, kur buvo tiek 
dirbta, kurta, gražinta, 
dabinta...

Pati operacija buvo gana 
eilinė. Jau sekančią dieną 
ligonė buvo keliama iš 
lovos mankštai, ar pave- 
džiojimui koridoriuje. 
Deja, pora dienų vėliau 
pakilo temperatūra, pasiro
dė pirmieji plaučių užde
gimo simptomai. Vyriau
sias plaučių daktaras įsakė 
antibiotikų ir kitokių medi
kamentų. Sunki kova dėl 
gyvybės prasidėjo. Padėtis 
komplikavosi tuo, kad ligo
nė jau nebeturėjo atsikosė
jimo refleksų. Plaučius 
teko mechaniškai valyti 
kas 3-4 valandos. Vis dėlto 
po savaitės intensyvios 
kovos, pneumonia buvo 
apgalėta. Tačiau prisidėjo 
nauja problema. Tie patys 
daktarai pastebėjo, jog 
ligonei valgant ar geriant, 
dalelės maisto pakliūdavo 
į plaučius. Ta pati liga jau 
buvo paveikusi ir rijimo 
refleksus. Teko nutraukti 
bet kokį maitinimą per 
burną. Ligonė apie dvi 
savaites buvo palaikoma 
tik gliukozės mityba per 
venas. Tuo tarpu buvo 
bandomi 2 skysto maisto 
tiesiog į skilvį variantai. 
Vienas - latako įvėrimas 
per nosį į skilvį. Šis . va
riantas nepavyko. Teliko 
antrasis - latako prijungi
mas tiesioginiai į pilvelį. 
Tai buvo ir padaryta vasa
rio 16 d. Tačiau, už poros 
dienų, vėl nauja pneumo
nijos ataka. Vėl teko orga
nizuoti antrąjį ligonės 
gelbėjimą. Vėl antibiotikai 
per venas. Dviejų rūšių 
glukozės latakai. Po 7- 
1U dienų vėl kova buvo 
laimėta. Bet ar ilgam? 
Artėjo Velykų šventės. Po 
Didžiojo Penktadienio 
vakarinių pamaldų, intuici
jos atvestas į ligoninę, 
radau ligonę vėl pneumoni
jos užpultą. Jau trečią 
kartą tenka ligonės gyvybę 
gelbėti, dėka to paties vy
riausiojo plaučių daktaro 
pastangų. Velykų sekmadie

nį ligonės padėtis šiek tiek 
stabilizavosi. Nelinksmos 
jau buvo šios Velykos. Su 
sunkia širdimi ir didžiu 
nerimu teko važiuoti iš 
Prisikėlimo apeigų tiesiog 
į ligoninę, kur vyko sunki 
kova dėl gyvybės. Namuose 
niekas tavęs nelaukė su ve
lykiniais pusryčiais. Pirmą 
kartą savo gyvenime paju
tau tokią tuštumą savo šir
dyje, namuose ir visame 
gyvenime...

Slinko dienos ir savaitės. 
Trečioji pneumonijos ataka 
vėl buvo nugalėta. Sekė 
pavasarėjantis balandžio 
mėnuo. Su juo atgimstanti 
gamta, sugrįžtantys iš 
pietų paukšteliai nešė 
naujos vilties trupinėlį. 
Tačiau, deja, - ligonės 
padėtis vėl staiga ėmė 
menkėti. Lig šiol nepapras
tai stipri buvusi ligonės 
širdis, jau buvo per daug 
nualinta pastoviai skaubaus 
pulso (120-130 per minutę) 
Balandžio 26 dieną įvyko 
4-ji ir paskutinė pneumoni
jos ataka. Padėtis tapo 
beviltiška. Daktarai dar 
mėgino antibiotikų, bet jau 
jie buvo bereikšmiai. Balan
džio 28-tosios rytą apie 4 
vai. buvau pributintas 
telefono iš ligoninės. Mar
garitos kraujo spaudimas 
jau buvo kritiškai žemas. 
Žinojau, jog neišvengiamas 
likimas priartėjo. Mano 
mylimoji žmona 5:30 vai. 
ryto tyliai iškeliavo Amži
nybėn. Jos lig šiol taip 
istikrnai tarnavusi širdis 
nustojo plakusi. Paskutinė 
kova už jos gyvybę buvo 
pralaimėta...

Taip užbaigė savo že
miškąją kelionę mano 
žmona, didesnę savo gyve
nimo pusę paskyrusi mūsų 
bendram gyvenimui.

Buvo jinai puiki šeimi
ninkė, giliai mylinti žmona. 
Ji buvo man tarsi antroji 
motina. Kartais būdavo 
atvejų parvykti ar tai iš 
choro pratimų, ar profesi
nių pareigų, šiek tiek pavė
lavus. Neišvengiamai sekda
vo Klausimai: "Kur buvai, 
ką veikei" ir 1.1. Savaime 
man tai sukeldavo tūlo ne
pasitenkinimo, ar net pyk
čio. Dabar man prisimena 
jos kadaise pasakyti žo
džiai, kurie dabar kaip 
peilis smogia man į krūti
nę: "Ateis laikas, kai ta ■ 
vęs jau niekuomet daugiau 
nebeklausiu, - " kur buvai, 
kur eini, ką veikei"... Kaip 
gūdžiai išsipildo tie jos 
kadaise pasakyti žodžiai... 
Ir kaip aš jų pasigendu 
šiandieną...

Dabar, giliai liūdėdamas, 
dūmoju sau, kokia nežino
mojo likimo galinga ranka 
atbloškė, atvedė ją į šį 
tolimą Kanados milžinišką 
kraštą. Ir atbloškė mus 
abu, toli, toli nuo savųjų 
giminių, nuo savų artimųjų. 
Jie pasiliko ten toli, toli 
už Atlanto, už jūrų, už 
aukštų kalnų. Mes esame 
štai vieniši čionai, šiame 
svečiame krašte vargti, 
dirbti, džiaugtis, kentėti 
ir...numirti. Kaip liūdna, 
kaip tragiška, kokia žiauri 
gyvenimo ironija!!!

Tu jau iškeliavai, mielo
ji Margarita! Aš dar liki
mo esu paliktas kuriam 
laikui tęsti šią žemišką, 
kelionę, dirbti, kurti ir 
visa kuo rūpintis. Iki past - 
matymo ten, kažkur toli 
dausose, kur ant vėlių 
suoleliu sėdi kiti mūsų 
artimieji, draugai, bičiu
liai, pažįstami....

Giliai nuliūdęs Tavo 
vyras D. N. Baltrukonis.
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A. V. PARAPIJOS SALĖJE 
1465 rue de Seve, Montreal.

•P-

• Eilėraščių montažas — atlieka Lituanistinės
Mokyklos mokiniai.

• Kavutė ir pyragai
ĮĖJIMAS : laisva auka
RUOŠIA : MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

s PAIEŠKOMAS g

Tadas Jakštys, atvykęs 1947 m. į Kanadą, 
g region Ontario , Abitibi P.& Company darbui 
§ miške (dirbo garaže). g
S Prašau jį ar apie jį žinančius pranešti P. Ada- S 
S ruoniui, 6470 Jalobert Avė., Montreal, Quebec 
§ HIM 1K9. Tel: (5 W-256-5355. |

• A.a.EUGENIJOS URBO
NAITĖS atminimui SeseiiŲ 
darbams paremti paaukojo 
$20,- sol. Elzbieta Karde
lienė.

A.a. MARGARITOS 
BALTRUKONIENĖS atmini
mui paaukojo $30,- Vita 
ir Albinas Markevičiai iš 
Santa Monica, California.

Nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams už paramą, 
o mirusiems meldžiame 
Viešpaties gailestingumo.

N.P. Š.Mergelės Marijos 
Seserys Montrealyje

Dėmesio VILNIAUS RADIO 
UŽSIENIUI laidos klausyto
jams:

Dabar Vilniaus Radijo 
programa geriausiai girdi
ma Montrealyje 1 1.790 
kilohercŲ dažnume ant 
25-ių metry bangų ilgio.

Taip "p at transliuoja m a 
ir 7.400, 13.645, 15.180
ir 15.455 kh. dažnume. 
Laikas tas pats: 8 vai.va
karo.

• Gegužės mėn. 7 d. AV 
Parapijos bažnyčioje prie 
Pirmosios Komunijos ėjo 
Maika Drešerytė, Ina Ru- 
dinskaitė ir Erikas Sodo. 
Juos paruošė Seselė Paulė.

• ŽVEJŲ ir MEDŽIOTOJŲ
visuotinis susirinkimas vyks 
gegužės mėn. 13 d., 6
val.v. AV Parapijos salėje.

"ROTOS" KLUBE
RODOMOS VAIZDAJUOSTĖS 
TREČIADIENIAIS 1 val.p.p:

- Gegužės 17 d.- "Sąjū
džio Seimas Vilniuje";

- Gegužės 24 d. - "Sąjū
džio Seimas" .tęsinys.

- Gegužės 31 d. - Iš
traukos iš Vasario 16 
sios iškilmių Lietuvoje 
1989 m. Savanorių kapų 
lankymas, Laisvės Paminklo 
atšventinimas ir 1.1.

Dr. JOM AS M A LĮSK A
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D. D. S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

M. CUSSON VAISTINĖ 

7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2 
Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L5

Tel.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

8 psl.

PAVASARINIS AV P-JOS 
CHORO KONCERTAS

AV Parapijos Choro 
ilgametis meninis vadovas 
ir solo giedotojas per įvai
rių progų mišias, sol. An
tanas Keblys, koncertui 
pasibaigus, pasisakė, kad 
labai rūpėjo, ar bus pa
kankamai publikos. O jos 
buvo prisirinkę vos ne pil
na salė. Labai šiltai į- 
vertino Montrealio lietu
viai mūsų ilgametį choristų 
lietuviškų giesmių ir dainų 
puoselėjimą, jų muzikinių 
vadovų - Mme Madeleine 
Roch ir Aleksandro Stanke
vičiaus, sol.Antano Keblio 
nepailstamą rūpestį reper
tuarais, repeticijomis ir 
svarbiausiai už tą šiltą 
nuotaiką , kurią jie įnešė 
į gana apsiniaukusį gegužės 
mėn. 7 d. sekmadienį.

Programa įvairi: pradė
ta AV Parapijos Choro 
su J.Gruodžio, J.Gudavi
čiaus, A.Mikulskio, A.Stan
kevičiaus, J. Govėdo sukur
tomis dainomis. Dirigavo 
mūsų visų gerbiama ir 
mylima bičiulė Mme Made
leine Roch, kuri su dideliu 
atsakingumu pravedė repe
ticijas ir koncerto pareigas, 
o taip pat ir su dideliu 
atsidėjimu dirbo, kad iš
gautų aiškų, teisingą lietu
viškųjų žodžių ištarimą, 
kas dainuojant, nevisada 
taip lengva padaryti. Ir 
už tai jai priklauso mūšų 
visų ypatinga pagarba.

Subtiliai ir geru įsijau
timu į tekstą sukūrė 
muziką "Rūpintojėlio Skun
das" žodžiams A.Stankevi
čius. Taip pat įdomi, statanti 
chorui nemažus reikalavi- 
mus, buvo J. Govėdo "Šven
ta Žemė" (žodž. P.Lember- 
to).

Dr. PHILIP STULGINSKIS 

Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 Av.) 

Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gaitan B&RARD, D.M.B.

Dantų gydytoja* — chirurgas 
466 A. haul, da* L auront I dos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie haul. Concorde )
Skambinti Tel : 662—1177

Naujiena programoje - 
buvo įvesta deklamacija. 
Ją atliko dvi choristės, 
Nijolė Matusevičiūtė-Forste? 
(šių eilėraščių, skirtų Lietu
vai ir Motinai autorė) ir 
Dalija Gabrėnaitė-Savignac. 
Abi deklamatorės nuošir
džiai atliko poezijos skai
tymus, o Aleksandras Stan
kevičius suteikė joms tin
kamą, jautrų akompanimen
tą. Publikas jas šiltai priė
mė.

Būtų pageidautina, kad 
ypač pirmoji deklamatorė 
(kadangi eilėraščiai nebuvo 
kaip nors tarmiškai parašyti) 
- ateityje pasitikrintų kai 
kurių žodžių kirčiavimą. 
Dirbant svetimoje aplinkoje, 
kai kurių žodžių ištarimas 
ne vienam mūsų pradeda 
kelti abejones. Tuo labiau 
reikia jų vengti deklamuo
jant.

Vyrų Oktetas, palydint 
ir diriguojant Aleksandrui 
Stankevičiui, su matomu 
entuziazmu padainavo J. 
Narvydo, V. Baumilio ir T . 
Makačino dainas.

Sol.Antanas Keblys nuo
širdžiai atliko G. Gudaus
kienės, A. Vanagaičio, A. 
Stankevičiaus, A.Raudonikio 
dainas, akompanuojant A- 
leksandrui Stankevičiui. 
Solistas, nors pradžioje 
buvo pasidavęs įtampai, 
vėliau atsipalaidavo. Malo
nu buvo klausyti ir kartu 
su choru atliktos Ūdrio 
dainos iš V.Klovos operos 
"Pilėnai". Nejučiomis, besi
klausant žodžių, atėjo į 
galvą mintis, kad štai, 
lietuviai prieš savo valdovą 
jautėsi pagarbiai, kaip 
prieš tėvą, ne kaip prieš 
tironą...

Pabaigoje linksma G. 
Verdi operos "Trubadūrai" 
daina apie čigonus buVo 
sutikta su smagiomis šyp
senomis, nes, perėmus ope
rų ištraukų dirigavimą 
ir akompanavimą Mme. 
M.Roch, su "čigonais" pasi
rodė savo tamsiomis garba
nomis ir žinomu gražiu 
baritonu Aleksandras Stanke 
vičius, saugiai įsitaisęs ša- j 
lia Hario Celtoriaus.

Visiems dėkingai plojant 
mieliems choristams, "Čigo
nai" buvo pakartoti.

AV Parapijos klebonas 
Tėv. J.Aranauskas, SJ, taik
liai ir gražiai padėkojo 
choristams ir jų vadovams, 
primindamas, kad kol bus 
giedama ir dainuojama
lietuviškai - mūsų šil 
parapija, mūsų kolonija
čia ir pati Lietuva gyvuos.

Choristai, deklamatorės,; 
akompaniatoriai-dirigentai 
ir solistas buvo apdovanoti 
gėlėmis ir kitokiomis dova
nomis. Nepamiršta buvo ir 
programos pranešėja And- 
rėja Celtoriutė.

Skani kava ir pyragai 
buvo taip pat publikos 
įvertinti.

Lieka dabar palinkėti 
chorui geros kelionės į 
Lietuvių Dienas Londone, 

TEL.: (514)767 - 4490

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR. VERDUN. P.O. H4H 2M4 

JONAS 8.C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ont., vykstančias šio mėn. 
pabaigoje ir šiometinio 
pavasarinio koncerto proga- 
visų montrealiečių ( ir 
neatvykusių į ,j<oncertą) 
vardu pasakyti J* - čiūJ b.

KONCERTAI IŠ LIETUVOS
- MONTREALYJE

Šiais metais iš Lietuvos 
numato atvykti j Kanadą 
ir Ameriką net keli meno 
ansambliai. Kad ir mes, 
Montrealio lietuviai irgi 
galėtume jų koncertus su
ruošti ir juos tinkamai 
priimti, KLB Montrealio 
Apylinkės Valdybos inicia
tyva buvo sukviestas tuo 
reikalu pasitarimas. Buvo 
sudarytas Ansamblių iš 
Lietuvos Koncertų Rengimo 
komitetas, į kurį įeina: 
Juozas Piečaitis - pirmi
ninkas, Silvija Staškevičie- 
nė - sekretorė, Vincas 
Piečaitis - finansai, dr.Re- 
migijus Šatkauskas - kon
certų reikalai, Arūnas Staš
kevičius - informacija ki- 
tataučiams, Petras Ariamo
ms - ryšiai ir informacija 
lietuviams, Lilė Gedvilaitė- 
nakvynės, Haris Celtorius
- svečių priėmimas, t alki-
ninkaujant jaunimo organi
zacijoms-______ "Pavasariui",
skautams ir Katalikių Mo
terų Draugijos Montrealio 
skyriui.

Posėdyje dalyvavo dar 
ir Andrėja Celtoriutė, sol. 
Antanas Keblys, Danutė 
Staškevičienė.

Komiteto darbų pasi
skirstymas neapsiriboja 
tik viena sritimi. Koncertą 
rengiant bus dirbama pagal 
esamus reikalavimus, kvie
čiant daugiau talkininkų. 
Patalkininkauti jau sutiko 
Liudas Stankevičius.

Įvairiais reikalais ar 
pasiūlymais kviečiame 
kreiptis į komiteto p-ką 
Juozą Piečaitį tel: 767- 
8779 arba į Petrą Ada- 
monį tel: 722-3545.

Artimiausias pramato- 
mas koncertas Montrealyje 
bus ARMONIKOS Vieneto 
BIRŽELIO mėn. 24 d. (šeš
tadienį). Šv.Kazimiero Pa
rapijos salėje. Gali būti 
ir mažų pakeitimų, nes 
reikia dar tiksliai suderinti 
laiką su kitomis lietuvių 
apylinkėmis.

ARMONIKAI atsiradus 
Amerikoje gegužės mėn. 
25 d., bus tiksliai žinoma 
koncertų tvarka. Prašome 
sekti pranešimus ir skelbi
mus lietuviškuose laikraš
čiuose ir gausiai dalyvauti 
koncertuose.

P. Adamonis, 
Komiteto Informacija

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

MAGNETOFONUS (VCR) 
ir VIDEO FILMAVIMO 
KAMERAS, tinkamas 
naudoti Lietuvoje. Turi
me pavyzdžių. Galima 
atsiimti ir Toronte.

ADAMONIU ŠEIMA,
Tel.: (514) - 256-5355.

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

Tel.; 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat" specialistė 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISU RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c.. i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781
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