
L I T U A N I E INDE PEND ANTE* I NDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY
..................................... -n. ' ' -..................... -Jp ' - ------ ' ..—g

Nr. 9 (46—tieji metai ) * 1986 m. VASARIO - FEBRUARY 27 d. LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS 7722 GEORGE St.. LASALLE, P-Q H8P 1C4. Tel.: 366-6220 50 e.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
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kaip 
buvo

nacių 
apie

tris Baltijos valstybes

Vakarų valstybių, tuoj 
respublikas, bet niekada 

ir Lietuvos, Latvijos

ieninės Mokyklos mokiniai

25 dieną 
Marcos, 

respublikos

turi 
galios

ponia 
savo 

esant 
Marcos 
būdais

vasa- 
kuriuose 

dominuojamas 
paskelbė, kad

KANADOS 
LIETUVOS 
ATKŪRIMO

apkaltintas nebūtais kaltini
mais. Jo deportavimas 
Jugoslavijon, kur komunisti
nis režimas jį laiko žmogžu
džiu ir kur iš anksto grasina
ma jį nubausti mirties 
bausme, esąs skandalingas 
prasižengimas su teise. 
Dr. Josip Gamulin, vienas 
tų, demonstracijų organizato
rių, be to pastebėjo, kad 
"kroatai esą galutinai pasi
piktinę tais fanatikais JAV 
ir Kanadoje, kurie taip 
įniršusiai trokšta tariamuo
sius karo nusikaltėlius depor
tuoti komunistų kraštuosna". 
Gamulin tuos individus 
ir tas grupuotes, kurios 
reikalauja, kad rumunai, 
latviai, estai ir kiti taria
mieji karo nusikaltėliai 
būtų deportuoti, pavadino 
ekstremistais, kurie 
pasibaisėtinai daug’ 
Kanadoje ir JAV.

neteisingai 
Demosntracijų 
nešėsi plakatus 
"Artukovic yra 
ir "Gana neapykantos kursty
mo!". Po demonstracijų 
sekusioje spaudos konferenci
joje kroatai pareiškė, kad 
Artukovic buvo Amerikos 
vyriausybės sąmoningai 
parinktas atlaidų ožiu ir

buvo nukreiptos prieš JAV- 
es, kurios nusprendė depor
tuoti komunistinėn Jugoslavi
jon 86 metų amžiaus Andri- 
jo Artukovic, tariamai 
padėjusį sunaikinti 
okupacijos laikais 
700,000 žydų, čigonų ir 
kitų tautybių asmenų. Kroa
tai tvirtina, kad Artukovic 

kaltinamas, 
dalyviai 

su įrašais: 
nekaltas!"

MAIRONIO Šestad 
rotipis aukšlėje Vasario 15 d

publika vėliavos pakėlimo metu Toronto
Nuotr. St. Dapkaus

SENATE PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIS

mus7 .’Jar 
Marcoš 
Corazon 
šalininkais 
suklastotais 
pavaldiniai 
(papirkinėjimais, grąsinimais, 
pavagiant ir pakeičiant 
rinkimines urnas bei jas 
prikemšant neteisėtais, balsa
vimo lapeliais, neleidžiant 
Aquino šalininkams balsuoti 
ir 1.1, ir 1.1.) sufabrikavo 
Marcos tariamą laimėjimą. 
Amerikiečių bei kitų valsty
bių atsiųsti bešališki rinkimų 
stebėtojai taip pat sutiko, 
kad Marcos esąs išrinktas 
suktybėmis, todėl neteisėtai. 
Tokiai nuomonei pritarė 
ir JAV senatas. Tada JAV 
vyriausybė pradėjo Marcos 
Įtaigoti, kad jisai pasitrauk
tų iš prezidento pareigų 
taikiai, kol filipiniečiai 
dar nėra tiek įsisiūbavę, 
kad galėtų pradėti pilietinį 
karą. Kai aukšti kariuome
nės vadai perėjo irgi į 
Aquino šalininkų eiles ir 
buvo užimtos visos televizi-

ryto 
buvęs 
prezidentas, apleido Manilą 
su artimaisiais amerikiečių 
lėktuvu ir randasi JAV bazė
je Guame.Jam bus leista 
apsigyventi Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, jei to 
norės, nes jis iš pareigų 
pasitraukė taikiai, nesukelda
mas pilietinio karo, 
prieš keletą dienų 
bijomasi.

Marcos pasitraukė 
paskutiniųjų prezidentinių 
rinkimų, Įvykusių š 
rio mėn. 
jo partijoą 
parlamentas 
Marcos laimėjęs prezidento 
pareigas virš milijono balsų 
dauguma. Tačiau tuos rinki- 

jie m s~ vykstant,' 
oponentė 
Aquino : 

skelbė
nes 

suktais
Kanados Senate 1986.11.18 d. posėdyje senatorius 

Rheal Belisle perskaitė pareiškimą, kad vasario 16 d. 
sukako 68 metai nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo paskelbimo.

Trumpai paminėjo, kad Mindaugas pradėjo vienyti 
vėliau labai išsiplėtusią Lietuvos valstybę, kuri pasidarė 
tolygi imperijai.

Išbuvę virš 100 metųcaristines Rusijos okupacijoje, 
lietuviai Įkūrė demokratinę respubliką 1918.11.16. Tačiau 
Sovietų Sąjunga, pasinaudodama Hitlerio-Stalino 1939 
metų sutartimi, okupavo 
Latviją, Lietuvą ir Estiją.

Kanada, kaip ir daugelis 
pat pripažino naujai susikūrusias 
nepripažino Sovietų okupacijos 
bei Estijos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

Šis ir panašūs pareiškimai Senate ir Parlamente 
paskutiniais ketveriais metais buvo padaryti KLB Tary
bos nario Ottawoje J.V. Danio pastangomis. >
(Žemiau- sen.Belisle pareiškimo vertimas į lietuvių kalbą. 
Jo tekstas angliškai - žiūr. 2 psl.)

LIETUVA. ŠEŠIASDEŠIMTS AŠTUONIŲ METŲ SUKAKTIS 
NUO NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO.

NAUJA VALDŽIA 
FILIPINUOSE 

vasario 
Ferdinand 
Filipinų
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jos stotys Maniloje, pats 
Marcos suprato, kad laikas 
išvykti, kol dar galima 
išgelbėti sveiką kailį ir 
pasinaudoti Amerikos pagal
bos pasiūlymu. Taigi, Filipi
nuose laimėjo demokratija 
ir 1983 metais Manilos 
aerodrome nužudytojo (dau
gelio nuomone, Marcos 
šalinikų) Benigno Aquino 
našlė Corazon Aquino perė
mė Filipinų respublikos 
prezidento pareigas, o Salva
dor H. Laurel - viceprezi
dento ir ministerio pirmini- 
ninko.
TORONTE SUSIDEGINO 
KROATAS, PROTESTUODA
MAS PRIEŠ TARIAMU 
NACIŲ DEPORTACIJĄ

Š.m. vasario mėn. 23 
d. Toronte, priešais JAV 
konsulatą, dalyvaujant de
monstracijose virš 2000 
kroatų, kroatas Marko Dju- 
kic, apie 40 metų amžiaus, 
apsipylė benzinu ir šaukda-. 

Kmas "Tegyvuoja Kroatija'" 
save uždegė. Laikraštį 
spausdinant, jis dar buvo 
gyvas, bet kritiškoje būklėje 
Toronto General Hospital 
ligoninėje. Demonstracijos

1986 m. vasario 16-tą dieną yra 68 metų sukaktis 
nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos demo
kratinės respublikos Įkūrimas yra plačiai lietuvių mini
mas Kanadoje, JAV-ėse, Australijoje ir daugelyje Euro
pos kraštų.

Po iškilaus karaliaus Mindaugo 1251 m. pradėto 
valstybės bei imperijos periodo, Lietuva buvo pavergta 
caristines Rusijos režimo nuo 1795 iki 1915 m. Bet 
1918 m. vasario 16 d., pirmojo pasaulinio karo gale, 
jos žmonių valia Lietuva vėl pasidarė laisvas kraštas 
su pažangia demokratine konstitucija.

Deja, ši laisvė pasibaigė, kai Sovietų Sąjunga 
1939 m. pasirašė . Hitlerio-Stalino "nepuolimo aktą" 
ir 1940 m. birželio mėnesį okupavo tris Baltijos valsty
bes: Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir prievarta jas inkorporar 
vo i Sovietų Sąjungą kaip "sovietines respublikas".

Mes turime atsiminti, kad Vakarų valstybės 
ir Kanada greitai pripažino "de jure" Baltijos valstybes 
kai tik jos atgavo laisvę, ir niekada nesutiko su "dė 
facto" Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacija 1940 m. 
birželio mėnesį.

Šiašiasdešimts aštuonių metų Lietuvos nepriklauso-' 
mybės paskelbimo proga mes išreiškiame pagarbą lietu
vių kilmės Kanados piliečiams. Jų indėlis mūsų kraštui 
yra didelis ir svarbus. Puoselėdami savo kultūrinį pavel
dėjimą, jie praturtina Kanados daugiakultūrinį lobyną. 
Bet svarbiausia yra tai, kad jų nuoširdus atsidavimas 
laisvės, demokratijos ir žmogaus teisių principams, 
ragina kanadiečius būti daugiau sąmoningus šiems aūkš- 
čiausiems humaniškumo principams, ir iš tikrųjų, mes 
kiekvienas iš mūsų, gali daug daugiau padaryti mūsų 
iškiliam kraštui ir humaniškumui visais atžvilgiais.

Viduramžiu bokštai. Tallinn’s,' Estijos sostinėje.

E L A G U EESTI -TEGYVUOJA ESTU Al
VASARIO 24-TOJI yra Estijos Nepriklausomybės atgavimo diena. Ji, kaip ir Lietuva 
bei Latvija, atsistatė 1918 metais, paskelbusi nepriklausomybės manifestą. Į 7'autų 
Sąjungą ji buvo priimta 1921 m., rugsėjo 2.2 d. Artimi ryšiai su Latvija buvo nusta
tyti 1923 m., ir praplėstas Draugiškumo Paktas su Lietuva ir Latvija pasirašytas Že
nevoje 1934 metais. Atrodė, sureguliuoti santykiai su Sovietų Sąjunga patvirtinti ne
puolimo sutartimi 1932 m., 1934 m. prailginti iki 1945 m. Estija taip pat buvo pa
skelbusi absoliutų neutralumąl938 m.gruodžio mėn., o 1939.VI.7.- pasirašė su Vokietija 
Nepuolimo Sutartį.

Visi žinome,kas tas visas sutartis sulaužė. Prisimindami Estijos šventę, sakome- 
"Tegyvuoja Estija, maža, bet garbinga tauta."

PROVINCIJA SKĘSTA cijos galimybės gauti naujų įstaigų.
SKOLOSE-TVIRTINA paskolų bus sunkesnės, Tikėkimės, kad Bourassa
BOURASSA nes reikėsią mokėti aukštes- sumažins (o gal, ir visai

Naujoji provincijos libera- nius nuošimčius. Todėl panaikins) visokias valstybę 
lų valdžia vis ir vis atiden- esą dabar reikia mažinti vaizduojančias Quebec'o 
gia liūdną faktą: plačiai išlaidas visose srityse, ypač tariamas ambasadas užsie- 
besišvaisčiusi Parti Quebec- administracijoje ir įvairiuose niuose, kurios užsiiminėjo 
ois partijos buvusi administ- provincijos' valdžios apmoka- beveik tiktai separatistine 
racija pridarė tokių milžiniš- muose padaliniuose. Tiktai propaganda. Taipgi su pasi- 
kų skolų, kad ši provincija perpildytoms ligoninėms tenkinimu pastebime, kad 
vargu, ar per sekantį de- nebūsią, sumažinta finansinė naujoji provincinė valdžia 
šimtmetį sugebės iš jų parama. Betgi provincijos nebesiuntinėja daugiau kelio- 
išsikrapštyti. Štai dabartį- tarnautojams teks pasitenkin- mis spalvomis spausdinamų 
nis liberalų premjeras ti mažesniais algos pakeli- ant geriausio popieriaus 
Robert Bourassa paskutinėje mais, o kaikurie jų bus (todėl be galo brangių) 
savo kalboje tvirtino, kad atleisti iš darbo, nes separa- nereikalingų propagandinių 
skolų pridaryta virš trijų tįstai esą įsteigę visą eilę brošiūrų, kuriose ’tebuvo 
bilijonų dolerių ir jeigu brangiai apmokamų, bet rašomai apie nuostabius 
Skolos pakils virš 3.2 bilijo- nebūtinų, postų ir lygiagre- pekistų vyriausybės Žygius 
nų doleriu lygio, šios provin- čiai tą patį darbą dirbančių bei laimėjimus.
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Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktų
16 d. lietuviu tauta atstatė Lietuvos

P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Už Lietuvos išlaisvinimai Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie 1 Loyąutč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Senatorius RHEAL BELISLE (kairėje ), padaręs specialų pranešimą Kanados Senate 1986.11.18 d. 
Lietuvos atkūrimo 68-niy metų sukakties proga, kalbasi su prof. TOMU VENCLOVA ir prof. Tomu 
REMEIKIU, PLB vicepirm.,Žmogaus Teisių. Konferencijos Ottawoje 1985 m. gegužės mėn. metu.

Nuotr. J.V. Danio

LITHUANIA
SIXTY-EIGHTH ANNIVERSARY OF PROCLAMATION OF 

INDEPENDENCE

Hon. Rhėal Belisle: Honourable senators, for many years it 
has been the custom of Senator Paul Yuzyk and Senator 
Stanley Haidasz to call to the attention of the Senate an 
important anniversary celebrated by Lithuanians living in 
Canada.

Honourable senators, February 16, 1986, marked the sixty
eighth anniversary of the proclamation of the Restoration of 
Independence of Lithuania. The establishment of the Lithuani
an Democratic Republic is widely celebrated by Lithuanians in 
Canada, the United States, Australia and many European 
countries.

After a remarkable period of statehood and empire estab
lished by King Mindaugas in 125). Lithuania was subjugated 
by the Russian tsarist regime from 1795 until 1915. But on 
February 16, 1918, at the end of World War I, by the will of 
her people, Lithuania again became a free country with an 
advanced democratic constitution.

This freedom, however, came to an abrupt end when the 
Soviet Union, after the signing of the Hitler-Stalin Non
Aggression Pact in 1939, occupied the three Baltic states. 
Lithuania. Latvia and Estonia, in June 1940 and forcibly 
incorporated them into the U.S.S.R. as “Soviet republics.”

We must remember that the western powers and Canada 
promptly gave de jure recognition to the Baltic states wher 
they regained. their freedom, and have never at any timt 
agreed to the de facto occupation of Lithuania. Latvia anc 
Estonia by force in June 1940.

On the occasion of the sixty-eightfi anniversary of Lithuani
an independence, we pay tribute to Canadian citizens of 
Lithuanian origin. Their contributions to our country are 
many and significant. By preserving their cultural heritage, 
they are enriching the treasure-house of the Canadian mul
ticultural heritage. Above all, their wholehearted dedication to 
the principles of freedom, democracy and human rights makes 
Canadians more conscious of these highest principles of 
humanity and of the fact that we, each of us, can do more for 
our great country and for humanity in every respect.

Per paskutinius keturiasdešimt šešis 
pareiškė savo 

ir individualiais 
susideginimais,
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Lietuva garantavo visiems piliečiams laisvę reikšti savo 
kūrybines galias. Lietuva nesikišo į kitų valstybių vidaus 
reikalus ir laikėsi tarptautinių susitarimų ir įsipareigoji
mu.

Tačiau po dvidešimt dviejų laisvo gyvenimo metų So
vietų Sąjunga okupavo Lietuvą, tuo užbaigdama jos 
nepriklausomybe. Bet okupantai vis negali nuslopinti 
lietuvių tikybinės, kultūrines ir ideologines laisvės troš
kimo. Per paskutinius keturiasdešimt šešis metus lietu
viai pareiškė savo pasipriešinimą įvairiais grupiniais 

būdais: partizanu kovomis, riaušėmis, 
pabėgimais. Šie nepaklusnumo gestai

Toronto Apylinkės Vai 
dybos pirm. A. VAIČIŪNAS 

taria žodi VASARIO 15 d. 

vėliavos pakėlime prie , 

Toronto rotušės.
Vėliava., keli a savanoris 
kūrėjas , Vyčio Kryžiaus Kav. 
Stasys PACIŪNAS

Nuotr. St. Dapkaus

VĖLIAVOS PAKĖLIMAS VASARIO 15 d. Toronto miesto rotušės aikštėje . Iš kairės: KLB Krašto Valdyk 

pirm. A. PACEVICIUS, Ontario member of Parliament Tony RUPRECHT, Paramos Kredito Kooperatyvo 
pirm. H. STEPAIT1S, KLB Toronto Apylinkės Valdybos narys ir šios iškilmės 
nizatorius Kęstutis RAUDYS, stebi keliamą vėliavą.

montrealiČ miesto ir APYLINKĖS LIETUVIŲ, SUSI
RINKUSIŲ 1986-tųjų metų .VASARIO 16 d. Montrealyje
Verdune PAMINĖTI 68-TĄSIAŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO METINES
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mažai žinomi 
apie Sakharov'ą, 
galvoja, kad čia

Vakaruose. Teisybė, kanadiečiai girdi 
apie Ščaranskį, bet paprastas kanadietis 
tiktai retas pasipriešinimo pavyzdys.

Nors Sovietu Sąjunga greitai ir žiauriai 
baudžia, bando mus įtikinti, kad vidaus 
kad okupuotų kraštų piliečiai patenkiųti.

nepaklusnumą 
reikalai geri,

Nors 
kaip reformatorius, 
primename Kanados vyriausybei, 
okupuotuose kraštuose priespauda, 
das tebesitęsia.

dabartinis Sovietų Sąjungos pirmininkas pozuoja 
net pasaulinės taikos advokatas, 

kad Sovietų Sąjungos 
kankinimai ir genoci-

$26,715 
Uždarbio 
tu ir 
Montrealio apylinkėse (įškai-S 
tant Granby, Cowansville’ 
ir St. Jerome), yra $17,191.
Quebec'o provincijos netur-| 
tingiausi miestai yra Easter į 
Townships teritorijoje: Coa-J 
ticock ($11,929) ir Wendo-į 
ver-Simpson ($11,887).

1982 metais.g 
vidurkis visų mies-j 
miestelių, esančių,

Green ir su juo persime- 
keliais karštais žodžiąis.

tvirtino, kad Rety

Pone Minister!
Lietuvos, bet

Pirmi- 
ir kitų

Mūsų kenčiančių tautiečių vardu, 
ninke, mes prašome, kad ne tik
Sovietų Sąjungos okupuotu kraštų nepriklausomybės 
klausimas būtų iškeltas Jungtinėse Tautose.

teismas 
restorano 

už

Mes prašome Kanados vyriausybę reikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga laikytųsi Helsinkio Susitarimo ir paleistų visus 
politinius kalinius iš koncentracijos stovyklų, kalėjimų, 
psichiatrinių ligoninių bei kitų kankinimo vietų.

(Ši rezoliucija buvo priimta plojimu)

KODĖL VĖL SUIMTAS KUNIGAS MATULIONIS ?
Savilaidinė Kronika savo 67-me numeryje pranešė, 

kad kunigas Jonas Kastytis Matulionis buvo birželio 
19 d. paleistas iš Smolensko konclagerio, apsilankė 
Vilniuje, o birželio 23 d. sugrįžo į Kybartų parapiją. 
Po trijų dienų jis vėl buvo suimtas ir pasodintas į Lu
kiški© kalėjimą. Biuletenio USSR News Brief (1985. 
X. 15) nuomone, šiuos keistus Įvykius tegalima paaiškinti 
tuo, kad kunigas Matulionis buvo paleistas per klaidą. 
1985 m. birželio 6 d. sovietinės amnestijos dekreto 
tekstas rodo, kad jis nepriklausė amnestuotųjų kate
gorijai.

APŠMEIŽTAS ANTISEMITU 
LAIMI 22.5 MILIJONU 
DOLERIŲ IEŠKINĮ 

Miami miesto 
priteisė buvusiam
savininkui Denis Rety 
tai, kad jis Arthur Green'o 
žydų tautybės amerikiečio 
buvo neteisingai 
antisemitu, 22į 
dolerių užmokestį. 
Rety ieškinys 
milijonų dolerių, 
kusiųjų 
padidino 
milijonų dolerių, 
giai 
istorija 
Green. 
Rety

apšauktas 
milijonų 

Denis 
20

prisie- 
sumą 
puse 

bran-
šmeižto 

1982 m.

2 psl
(ELTA)

teismas 
dviem

tebuvo 
bet 
tą 
su 
To

kainavusio 
tokia:

valevdamas Denis 
restorane, girdėjo 

vieną svečių gana karštai 
besiginčijantį su restorano 
savininku Rety dėl veršienos 
kepsnio. Green nutarė, 
kad savininkas netaktiškai 
elgėsi ir todėl jam parašė 
koliojamą laišką. Rety 
supykęs paskambino p.

MIRĖ TOMMY DOUGLAS - 
SOCIALINIŲ REFORMŲ 
PRADININKAS KANDO J E 

Š.m. vasario mėn. 24 d.
Ottawoje, sulaukęs 81 metų 
amžiaus, nuo penkeris me
tus jį kankinusios vėžio 
ligos, mirė buvęs NDP lyde
ris ir veteranas socialdemo
kratas Tommy 
Šis mažo ūgio, 
dvasios, buvęs | 
kas, 
krizės 
gŲjų 
paliko

Šiandien visos šios reformos 
atrodo savaime suprantamos. 
Daugelį jų įgyvendino visoje 
Kanadoje pradėjusi susipras
ti federalinė Liberalų parti
ja. Didžiausias priešininkas 
anų ir dabar siūlomų bei 
tebesančių socialinių Kana
dos įstatymų ir ^reformų 
buvo ir tebėra archaiškoji 
Konservatorių partija, nors 
ir prisikergusi "progresyviųjų 
priedėli.

T.C.Douglas 
dos 
narys 
1944 
vauti 
cjjos 
tos 
Juo
to Douglas 10 metų vadova
vo fedęralnei NDP (įsikūru
siai vieton CCF, 1961 me
tais) partijai.

1971 m.Douglas pasitrau
kė iš NDP lyderio pareigų 
ir pasiliko eiliniu federalinio 
parlamento nariu 
m.,kai • sunkiai 
pravažiuojančio 
ilgokai negalavo, 
susirgo vėžiu.

Jis laikomas vienu pačių 
sąžiningiausių ir visų kana
diečių labiausiai gerbiamų 
politikų bei visuomenės dar
buotojų. h. n.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

liudijo, 
viena </ 

ir 
jį

A. 
tė 
Green 
jį koliojęs ir vadinęs žydu.
Rety gi teisme 
kad jis Green'ą tik 
kartą pavadinęs 
tai todėl, kad 
pirma pavadinęs "pakvaišusiu 
prancūzu". Po šio telefoni
nio pasikalbėjimo, Grėen 

savo bendrovės 
ponui 

Green gi 
Israel of Grea- 
viceprezidentas 
Miami Jewish 

organizacijos

parašė ant 
blanko 
Rety.

žydu, 
Green

kitą laiškat 
Arthur 

buvo Temple 
ter Miami 
ir Greater 
Federation 
narys ir savo laiške Rety 
pavadino "smarkiu antisemi
tu", kuris neapkenčiąs žydų 
ir nenorįs su jais palaikyti 
jokių 
girdi, 
Ta

biznio reikalų, todėl 
jis jam padėsiąs.

"pagalba" buvo štai 
kokia: Jis iškabino savo 
laišką visuose daugiabučių 
namuose, kur gyventa žydų; 
jis pasistengė, ‘ ~
būtų išmestas 
Beach Chamber of Commer
ce organizacijos 
daugelis 

.valgyti 
Pagaliau 

•LA BELLE 
vo. Rety 
padavė į 
laimėjo.

kad Rety 
iš Miami

ir kad 
atsisakytų 
restorane, 
restoranas

grupių
Rety
Rety
EPQUE bankrut'a- 

tada Green'ą 
teismą ir bylą

' Douglas, 
bet didžios 

pamokslinin- 
ekonominės 

neturtin- 
vargą, 

aktyviai 
įsijungė į tuometinės NDP 
pradininkės CCF partijos 
politinę veiklą. Netrukus 
jis buvo išrinktas Saskatche- 
van'o provincijos premjeru 
ir nuo. 1944 iki 1961 metų 
vadovaudamas šiai provinci
jai, valdomai jo atstovauja
mos CCF partijos, Thomas 
Clement Douglas 
daugelį svarbių ir 
socialinių reformų. Jo inicia
tyva Saskatchevan'e įsteigė 
ir pensijų fondą ir bedarbės 
draudimą, ir visuotiną medi
cinos draudimą, ir provinci
nės valdžios finansuojamą 
būtiną automobilių draudą, 
pagalbą bei draudimus nuo 
visokių negandų nukentėju- 
siems ūkininkams bei viso
kias kitokias paramas bei 
pagalbas jos reikalingiems.

pamatęs 
pasekmes 
skurdą 
sakyklą 

tuometinės 
CCF 

veiklą.

ir 
bei 
ir

Įvykdė 
būtinų

buvo Kana- 
federalinio parlamento 

nuo 1935 metų iki 
m., kai pradėjo vado- 
Saskatchewan'o provin- 
CCF partijai ir tapo 
provincijos premjeru, 
išbuvo 17 metu. Po

iki 1979 
sužeistas 
autobuso, 
o vėliau



APIE TĖV. STANISLOVĄ K U L B Į
Tėv.Stanislovas Kulbis, gimęs 1910 m.sausio 1d. Mo

lėtuose, Utenos apskr.,Lietuvoje, mirė po sunkios ligos 
Royal Victoria ligoninėje Montrealyje, 1986 m. vasario 
10 d. ir buvo iškilmingai išlydėtas iš ACišros Vartų 
bažnyčios laidojimui i Chicagą. Dalyvavo gausi parapi
jiečių minia, abu Toronto lietuvių parapijų klebonai 
-Simanavičius ir Staškevičius, Jėzuitų provincijolas 
kun.A.Saulaitis, Montrealio lietuviai klebonai ir kunigai.

Velionio motina Teresė (Razgūnaitė) ir tėvas Justinas 
savo kukliu krikščionišku gyvenimu, Dievo ir artimo 
meile paskatino jauną Stasį pašvęsti savo gyvenimą 
Dievo tarnybai* Jis pasirinko Jėzuitu ordiną. Baigęs 
1930 m. Molėtuose mokyklą, Stasys įstojo pas Tėvus 
Jėzuitus ir pradėjo Pagryžuvyje, Lietuvoje, noviciatą. 
1933 m.jis buvo išsiųstas į Vokietija^, Poulach Kolegiją, 
prie Muencheno filosofijos studijoms, o 1939 m.jis išvyko 
į Lyono Universitetą Prancūzijoje pradėti teologijos 
studijas. 1942 m.gegužės mėn.13 d. Lyono kardinolas 
Gerlier jam suteikė kunigystės šventinimus. Baigęs visas 
studijas ir negalėdamas dėl karo sugrįžti į tėvynę, kun. 
Stanislovas Kulbis pradėjo TREČIUOSIUS JĖZUITŲ SU
BRENDIMO metus La Barde en Dordogne, Prancūzijoje. 
1944 m. jis atvyko į Paryžių, bandydamas gauti vizą 
persikėlimui ir apsigyvenimui Kanadoje. 1946 m.jis at
vyksta į Kanadą ir apsigyvena pas Jėzuitus rue de 
Rachelle, Montrealyje.

Gal būtų perdidelis apibendrinimas, bet vistiek norė
čiau spėti, .kad Stasys Kulbis iš Molėtų paveldėjo links
mą aukštaičių būdą, gerą balsą, staigų temperamentą, 
atvirą garsų juoką ir didelį sugebėjimą užmegzti greitai 
ryšius su nepažįstamais. Jo atvykimas į Kanada kaip 
tik tuo laiku buvo lyg Dievo apvaizdos pramatytas. 
1946-47 m. Kanada pradėjo plačiai atidaryti duris'imi
gracijai. Jauni lietuviai ir lietuvaitės iš Vokietijos DP 
lagerių plaukė šimtais į Kanadą, ieškodami darbų ir 
pastovaus apsigyvenimo. Kanada šią nauja. jauną jėgą 
naudojo savo ekonominiam gyvenimui , mažai atsižvelg
dama i imigrantų kvalifikacijas ar pageidavimus. Jaunus 
vyrus siuntė atlikti darbo prievolės į kasyklas ir miškų 
kirtimo darbus, o mergaites naudojo namų ruošos dar
bams ir fabrikuose. Tur būt daug nesuklysime tvirtinda
mi, kad tuo metu Kanados imigracijos įstaigoms nebuvo 
pirmuoju rūpesčiu patarnauti imigrantams dvasiniai 
ir moraliniai. Jos ir nebuvo tam pasiruošusios. Svarbiau
sia buvo surasti imigrantams darbus ir išskirstyti juos 
po visą, Kanada. 4000 mylių ruože. Tėv. Stanislovas 
Kulbis ir pasisiūlė atlikti dvasinį ir moralinį imigrantams 
patarnavimą. 1946 m.Kanadoje tebuvo tik viena 
lietuviška parapija Montrealyje ir vienas kunigas, kalban
tis lietuviškai - kleb.Jonas Bobinas.

Kas Vyksta Anapus Sovietų 
Pasiuntinybės Vartų 2.

(tęsinys)
Dienotvarkė Pasiuntinybėje

■ Darbo diena prasideda pasiuntinybėje nuogos akimir
kos, kai įžengiama į administracijos pastatą. Kiekvieną 
rytmetį būna tas pats "demokratiškas" rankų paspaudimo 
ritualas. Jau Maskvoje mane buvo perspėję, kad įžengus 
rytą ambasadon, laikyčiausi ten, kur tarnautojai pratę 
susiburti ir kur stovi kai kurie vedėjai, linkę pasižymėti, 
katras tarnautojų vėluojasi ir tada visiems paspausti 
dešinę, niekeno neužmirštant, o ypač techninio personalo 
asmenų. Antraip- galima būti apkaltintu arogancija 
arba "panieka darbo liaudžiai". O tokia etiketė beveik 
neišdildoma.

Kam priklauso mašinos, kurias matom paryčiais 
atriedant pasiuntinybėn? Kaip jūs atspėjot, visos tos 
Mercedes, Opel, Ford, Volvo ir kitokios Toyotos yra 
KGB, GRU ir karinių atstovų mašinos. Užsienio Ministe
rijos diplomatai atkulniuoja pėstute. Kai kuriems jų 
yra priskirta tarnybinė "Lada", bet esama nuostato, pasi
rašyto ambasadoriaus, draudžiančio palikti automobilį 
per naktį prie savo namų. Vadinasi, tie diplomatai yra 
priversti pasistatytą mašiną pasiuntinybės bloke (netgi 
grįžę iš profesinės misijos naktį) ir ateiti į darbą pės
čiomis.

KGB viršininkui nėra ko stengtis būti populiariu 
sovietinės kolonijos narių tarpe, nes ji pati pasibaudus 
įsiteikti jam ir jo vyrukams, taikydamasi nesipainioti 
po kojomis tiek darbe, tiek privačiame gyvenime, ir 
kuo mandagiausiai šypsotis. Tuo paprastai pasitenkinama. 
Bet personalo masėje pasitaikydavo ir tokių, kurie mei- 
lydavosi kaip išmanydami, idant laimėtų kagėbistų prie
lankumą. KGB viršininkas žvelgė į žmones iš aukšto, 
tarsi išskaitytų slapčiausias jų mintis.

KGB tarnautojai, savaime aišku,turėjo savo profesi
nes užduotis ir jos būdavo laikomos paslaptyje. Vargu 
tačiau ar jie persidirbdavo. Antraip, kaip būtų jie radę 
tiek laiko pramogauti, knapsoti aludėse, flirtuoti su 
sekretorėmis ar lakstyti su žmonomis po visus išpardavi
mus? Bet kadangi jų pareigų dalimi buvo sekti kitus 
tarnautojus, tai suteikė jų darbui neįprastą svorį. Jie 
demonstratyviai rodė kitiems, kad yra .viešpačiai ir 
kad užima strategines pozicijas.

Kaip minėjau, darbo diena prasidėdavo rankų maigy- 
mo ceremonija. Paskui diplomatai išsiimdavo iš pašto 
dėžučių rytinę siuntą ir keliaudavo į savo kambarius 
skaityti laikraščių. Kasdien dešimtą valandą būdavo 
susirinkimas, kurio metu buvo aptariamos žinios, pasiro
džiusios šveicarų spaudoje.

Bendrai paėmus, bet kokio tarptautinio įvykio reikš
mė buvo įvertinama pagal tai, kaip atatinka, ar yra 
priešiška Sov.Sąjungos interesams. Jeigu įvykis naudingas- 
tai būdavo laikomas geru įvykiu, jei ne - prastu. Bet, 
kurio Vakarų krašto politika pasimatydavo visada arba 
"nenuosekį" arba "pilną prieštaravimų", kadangi kai 
kurie jos veiksmai sutapdavo su Sov.Sąjungos interesais, 
o kai kurie jiems prieštaraudavo. Tie tarnautojai, kurie 
buvo perpratę šį principą, ■ sugebėdavo atlikti "preciziš
ką" tarptautinės konjunktūros ir užsienio spaudos analizę.

Kaip sakiau, toje spaudoje mus išskirtinai domino 
visos žinelės, liečiančios Sov.Sąjungą. Reikėdavo išrankio
ti visus vadinamuosius "antisovietinius" straipsnius. Va
kariečiui skaitytojui būtina patikslinti, kad bet kokia 
sovietinės sistemos kritika priklausydavo tai kategorijai. 
Pavyzdžiui, straipsniai apie partijos valymus, sušaudymus, 
bylas ir kitus Stalino nusikaltimus buvo laikomi "antiso- 
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Tėv. St. Kulbis, pasirūpinęs civilinės ir dvasinės 
vyriausybių leidimus ir įgaliojimus, tuojau leidosi lankyti 
lietuvius miškuose ir kasyklose. Tuomet 1000 lietuvių 
jau dirbo įvairiose kasyklose ir apie 900 kirto miškus. 
Pirmoje savo kelionėje jis aplankė Vald'Or, Timmins, 
Long Lake, Noranda, Winnipeg, Kenora, Ralphon, Pine 
Portage, Vancouver, Edmonton, Calgary, Cross West 
Pass vietoves; iš viso 748 lietuvius, dažniausiai būrius 
po 20-30 žmonių. Jam reikėjo keliauti traukiniais, auto
busais, .rogėmis ir pačiūžomis, ir gyventi barakuose. 
Jo lankymai lietuviams tuo i metu buvo labai brangūs 
ir reikalingi . Žmonės galėjo sutvarkyti savo dvasinius 
reikalus: atlikti savo religines pareigas, pakrikštyti 
vaikus, sutvarkyti vedybas. Tokias keliones jis atlikdavo 
net kelis kartus per metus. įTėvas Kulbis buvo lietuvių 
vyskupų skirtas Kanadoje igaliotiniu rūpintis visais lietu
vių dvasiniais reikalais. Sv. Tėvo Įgaliotiniai Ottawoje
- Antaniutti, Panico, Sebastiano Bagio yra taip pat
jam suteikė visus įgaliojimus ir rekomendacijas prie 
Kanados vyskupų. Nenorime kartoti tų visų dokumentų 
ir įgaliojimų. Jie visi buvo; išversti Į lietuvių kalbą 
ir paskelbti "Darbininke" 1963 m.rugsėjo numeryje. 
Kiek svarbūs ir brangūs buvo Tėv.Stasio Kulbio apsilan
kymai lietuviams, tuomet išblaškytiems Kanados miškuo
se ir kasyklose, dar ir šiandien daugelis prisimena ir 
kalba. Kai laike Šv.Mišių Kanados amžini miškai išgirs
davo šitų jaunų lietuvių galingus balsus "Pulkim ant 
Kelių" ar "Marija,Marija" giesmėse, ne vien lietuviai 
medkirčiai suklupdavo- ant žemės, bet ir visi kiti. O 
pabaigoje Mišių Lietuvos Himnas ištraukdavo ne vienam 
ašarą, primindamas pavergtą tėvynę ir buvusius laisvės 
laikus. K

Po pamaldų, vakaronių metu, Tėv.Kulbis savo auksi
niu balsu dainų ir pokalbių pynėje primindavo dabartinį 
pavergtos tėvynės vargą ir į ištremtų brolių ir seserų 
i. Sibirą kančias. Vasaros metu, kai oras būdavo palan
kesnis, jis į tas keliones pasikviesdavo Jo eks. vyskupą 
Brizgį, savo draugus ir atimus kunigus Marijonus ir 
Pranciškonus. Duodamas taip pajusti išskirstytiems po 
miškus, kad jie nėra vieni, irlkąd daugelis jais rūpinasi.

Lietuvių lankymas ir dvasinis, religinis bei tautinis 
patarnavimas buvo viena Tėv.St. Kulbio misija Kanadoje. 
Jis turėjo ir kitą, jam labai į prie širdies brangią misiją.
- tai Kanados lietuvių skautai ir skautės. 1949 m. kun. 
dr. Vaišnora, tuomet pasaulio; lietuvių skautų ir skaučių 
vyriausias dvasios vadovas, savo raštu iš Romos paskiria 
Tėv.St.Kulbį visos Kanados skautų ir skaučių dvasios 
vadu. Iki paskutiniųjų laikų kiekvieną metą Tėv.St.Kulbis 
dalyvavo Kanados skautų ir skaučių vasaros stovyklose. 
Jis buvo v.skautininkas ir apdovanotas aukščiausiais 
skautų ordinais.

Nuo 1953 m. jis buvo paskirtas Montrealio Arkivys
kupijos Aušros Vartų Parapijos vikaru, bet jis pats savo 

vietiniais", nežiūrint to, kad XX-tasis partijos suvažiavi
mas buvo pasmerkęs 1956 metais "asmenybės kultą" 
ir kad niekad to kongreso nutarimai nėra buvę oficialiai 
atšaukti. Galėjo būti palaikytas antisovietiniu ir straips
nis apie kainų pakėlimą Sovietų Sąjungoje, jei jis buvo 
nutolęs nuo sovietinės versijoj,jei "buržūjinis" žurnalistas 
nesusigaudė, kad tikrumoje rjfesama '/pakėlimo" bet vien 
"kainų išlyginimo"; mat, Sovietų Sąjungoje kainos visada 
yra tvirtos, ir pastovios, nežiūrint, kad kai kurie pro
duktai, kaip sakysim kava, pabrangsta 200, 300 ar 400%.

Pasibaigus skaitinių apžvalgai, ambasadorius susumuo
davo šveicarų spaudoj išreikštas nuomones ir paskirdavo 
konkrečius uždavinius tos dienos (kartais kelių iš eilės) 
darbui; tada visi grįždavo į savo kabinetus ir būdavo 
grįžtama prie’ bėgamųjų reikalų. Vieni imdavosi versti 
kokį straipsnį, kiti ruošdavosi būsimai išvykai ir pasima
tymui su svetimtaučiais, kiti redaguodavo notą, laišką 
ar raportą apie pasikalbėjimą.

Tarp kitko, redaguojant tokį raportą, reikėdavo nau
dotis formulėmis, aptiktomis pačiame naujausiame"Prav- 
dos" numeryje, nes buvo privaloma paisyti visų niuansų. 
Platonov'as laikė tai svarbiausiu dėsniu: "Reikia pateikti 
Centrui tą pačią žaliavą, kurių jie mums siunčia". Kitą 
jo prinicpą galima būtų formuluoti taip: "Pirm visko 
reikia saugoti savo užpakalį".' Kur kas, atsieit, pravar
čiau leisti viską spręsti Maskvai ir taip atsikratyti 
bet kokios atsakomybės.

Laikantis atsargumo, geriau buvo nebrukti savo as
meniškos nuomonės, aptariant pasikalbėjimus su užsie
niečiais, bet užrašyti: "Aš, iš savo pusės, išdėsčiau 
jam oficialią sovietinę poziciją tuo klausimu". Esminiu 
dalyku buvo nutylėti viską, kas galėjo nepatikti vadams, 
antraip - buvo rizikuojama susilaukti nekokių pasekmių.

Po pietų dažnai vykdavo visokiausi susirinkimai bei 
konferencijos: partijos, komsomolo ir t.t. Apie tai kal
bant, pažymėtina, kad yra viena taisyklė, egzistuojanti 
visose sovietinėse ambasadose. Būtent - niekada neminė
ti, kad esama pasiuntinybėje partijos organizacijos. 
Savaime aišku, buvo slepiamas taip pat faktas, kad 
visi diplomatai be išimties yra partijos nariai.

Darbo diena pasiuntinybėje baigdavosi oficialiai 6 
vai.vakaro, bet ambasadorius paprasti užgaišdavo iki 
7 ar 8-tos. KGB, GRU ir "attachė" dažnai pareidavo' 
namo šeštą valandų bet vėl grįždavo tarnybon vėliau 
naktį, nes tuo metu buvo užmezgamas radijo ryšys 
su Maskva.

Svarbiausiu užsiėmimu laisvalaikiais, ypatingai žmo
noms, buvo lakstyti po krautuves. Jos lankydavosi,savai
me aišku, pigesnėse parduotuvėse ir ten, kur būdavo 
išpardavimai. Moterys pasikeisdavo nuogirdomis kur 
ir kada galima ką įsigyti pigiau. Vyrų aistra buvo stereo 
aparatūra ir plokštelės. Moterų -naujausios mados apran
ga. Daugumas šeimų taupė užsienio valiutų kad įsigytų, 
grįžę į SSSR, mašiną.

Sekmadieniais ir šeštadieniais tie, kurie turėjo nuosa
vą transporto priemonę (visumoje, kagėbistai ir GRU 
agentai), pasikraudavo šeimas ir pakildavo pasivažinėti 
po kalnus.

Šeštadienių ir sekmadienių vakarais pasiuntinybės 
kine buvo rodomos sovietinės filmos. Visa sovietinė 
kolonija'' buvo faktiškai verčiama dalyvauti tuose kino 
seansuose.

Kraštų Sistema
Aš prisimenu vieną įvykį, kuris man aiškiausiai įrodė, 

kad Vakarų pasaulyje kur kas daugiau demokratijos 
bei lygybės, negu sovietinėje santvarkoje. Aš nuėjau 
vieną .dieną koncertan Berne su pasiuntiniu Gerasimov'u 
ir taip pasitaikė, kad mūsų sėdynės buvo greta Helvetų 
Konfederacijos prezidento Ernst Brugger'io. Per pertrau-

apaštalavimo širdimi laikė visos Kanados lietuvius. Jis 
pats sakydavo, kad jo parapija yra visa Kanada nuo 
Halifaxb iki Vancouverto. Kai lietuviai, atlikę darbo 
prievolę miškuose ir kasyklose, išsiskirstė po įvairias 
kolonijas, Tėv.Kulbis visuomet jiems liko jų kunigas. 
Jis visur turėjo draugų ir pažįstamų, ir kvietimų. Todėl 
jo kelionės niekuomet nesibaigė. Net prieš pat paskutinį 
susirgimą jis planavo keliones į Lietuvą, Lenkiją, Euro
pą. Greičiausiai nepramatė, kad jo paskutinė kelionė 
bus amžinybėn. Kun.J.K u b i 1 i u s, S.J.

Iš kun. STASIO KULBIO, SJ, laidotuvių. AV Šventovėje 1986.11.12 . 
Dali s kunigų procesijoje ( viso buvo 11).

Dalis kunigų, prie karsto. Abi nuotraukos J.V. Danio

ka. visi išėjome į fojė. Daugelis šveicarų sveikino Brug- 
gerj galvos linktelėjimu, bet be jokio perdėto mandagu
mo. Prezidento elgsena buvo paprasta ir nesimatė, 
kad jis būtų ypatingai saugojamas.

Nenoromis man prisiminė, kas dėjosi Maskvoje, Bol- 
šoj teatre, kai ateidavo ten Politbiuro nariai. Jiems 
buvo specialus įėjimas, speciali rūbinė, speciali ložė. 
Juos supo ištisa tarnautojų ir "gorilų" (asmens apsaugos) 
svita. Per pertraukas jie keliaudavo specialion salėn, 
kur jų laukė stalai, paruošti su ta pūčia prabanga, kaip 
kad Kremliaus priėmimų metu. O čia, pasibaigus spek
takliui, Brugger'is stoviniavo eilėje kaip paprasčiausias 
mirtingasis, laukdamas savo palto. Ir nė vienas šveicaru 
nepuolė prie jo šūktelėdamas: "Jūsų Ekselencija, užeikit 
maldauju, priekin be eilės." Niekas neprišoko padėti 
jam apsivilkti palto, lankstydamasis ir darydamas reve
ransus.

Pasiuntinybės personalas sudarė tikrą kastų sistemą, 
kuri dalijosi į aristokratus (tuos, kurie turėjo diplomati
nius pasus) ir plebėjus (tarnautojus, šoferius ir t.t.)... 
Kai ambasadorius išvykdavo atostogų į Maskvą, ištisa 
tarnautojų palyda lydėjo jį automobiliais iki Bazelio, 
be jokio tarnybinio reikalo, užmiršusi staiga butinybę- 
taupyti benziną, ką mums šiaip primindavo kiekviena 
proga. Ištuštėdavo visa ambasada... Tas pat pasikartoda
vo, kai pasiuntinys grįždavo iš atostogų. Ta pati auto
mobilių vilkstinė, o nemotorizuoti tarnautojai išsirikiuo
davo prie pasiuntinybės durų, degte degdami troškimu 
paspausti numylėto savo viršininko dešinę, būti pastebė
tiems, susilaukti kokio nors ženklo, kad jais domimasi.

(bus daugiau)
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DEŠIMTMETIS BE AKTORIAUS - REŽISORIAUS STASIO

PILKOS
Juozas Kaributas

Laikas, viesulais bėgdamas, nusineša gražiausius 
atsiminimus apie žmones, kurie jau iškeliavo į anapilį 
- amžinybėn.

Gal pats brangiausias ir gerbtiniausias man buvo 
aktorius Stasys Pilka. Žavėdavo mane, dar studijo- 
ką, savita inteligencija, taktu, elegancija ir gal svar
biausiai, krito į akį jo mokėjimas taikiai laviruoti ir 
su visais visuose užkulisiuose bei intrigose neperšokti 
takto ribos. Mums, būsimiems aktoriams , tada būnant 
Dauguviečio studijoje, jis buvo visiems studentams tikrai 
nuoširdus patarėjas, globėjas ir sakyčiau , kai kuriems 
net prieteliškas.^ Niekados nepamiršiu, kaip kartą jis 
man kalbėjo: '-'Žinai, Kaributėli, aš bandysiu prilenkti 
aukštuosius, kad tau duotų debiutui vyraujančią rolę" 
(jis mane visada vadindavo mažybiniai). Na, po kiek 
laiko tas ir buvo, spėju, kad per jo pastangas, padaryta. 
Rolė paskirta. Deja, senieji aktoriai sudarė delegaciją, 
ėjo pas direktorių, ir nuo lentos, kur būdavo paskirtų 
rolių sarašas, mano pavardė dingo. Taigi, mano atsimini
mai apie aktorių Stasį Pilką nuo .Kauno Valstybinio 
Teatro laikų iki jo mirties buvo ir iki šių dienų išliko 
labai mieli, šilti, pagarbūs. Per jį esu gavęs bene ketu
riuose veikaluose, kad ir mažas roles. O tada tai buvo 
jau labai svarbu.

Nenutrūko mūsų draugiški ryšiai ir čia Amerikoje. 
1951 m. jis mano kviečiamas atvyko į Rochester'^, 
N.Y. su poezijos rečitaliu. Prikalbino ir mane jam talki
ninkauti. Tada per savaite, mes paruošėme porą ištraukų 
iš veikalo "Prieš srovę" ir suvaidinome. Menu, kad ne
linksmai jis kalbėjo apie mūsų išeivijos teatralinę veiklą. 
Tada, nors veikla buvo gerose teatralų rankose, bet 
ambicijos visas geras pastangas sugraužė.

Menu, kai mano didžiausioje auto avarijoje, kuri 
įvyko važiuojant gastrolėms su dviem veikalais į_ West
field, Mass. 1951 m. birželio mėn.,23 d., jis atskubėjo 
su gražiausių žodžių laišku į ligoninę. Spaudoje irgi 
mano tą nelaimę paminėjo. Taigi, jis man buvo ne 
tik bendradarbis, bet ir malonus prietelis, į kurį viso
kiuose sunkumuose atsiremdavau.

Stasys Pilka buvo gimęs 1898 m.gegužės mėn.8 d. 
Petrapilyje. Rusijoje^ Vienas iš iškiliausių mūsų aktorių. 
Baigęs Petrapilio šv. Kotrynos Gimnaziją, studijavo 
Akademiniame Rusų Dramos ir Petrapilio Profesinių 
Sąjungų Scenos Meno mokyklose. Pradėjo vaidinti Studiji
niu pastatymų teatre Vs. Mejerhold'o režisūros spektak
liuose. Studijavo ir režisūrą. Vėliau, grįžęs į Lietuvą, 
St.Pilka įsijungė į Meno Kūrėjų Draugijos Dramos vaidy- 
los aktorius ir 1922 m. pasireiškė režisūroje, pastatęs 
Puškino veikalą apie Mozartą ir Salierį.
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- Galima būtų Griškai ir dabar pasakyti apie šį 
planą, bet ką gali žinoti. Gal jis, apsivalydamas užsima
nys pranešti vyriausybei. Bet kai jis jau bus davęs pa
talpą, tai jau išsiteisinimas būtų sunkus. Be to„ aš būsiu 
su tavim ir jis žino, kad tavo pusę palaikyčiau, jei 
būtų byla. Taigi, visi kozeriai mūsų pusėje, - baigė Ma- 
rička ir pasisakiusi, kad turi susitarti, kas ją pavaduotų 
prie miglosvaidžio,pažadėjusi netrukus grįžti, išskubėjo.

Pasilikusią Laimą apėmė iš naujo baimė, pyktis, 
neviltis. Visau kūną krėtė šiurpuliai ir apėmė silpnumas. 
Bet, kai Marička grįžo - rado Laimą aprimusia^ ir pilnai 
įtikėjusią ruošiamo plano pasisekimu.

Laimai paskutines dienas tempiant, jos brangusis 
Griška vis daugiau buvo užsiėmęs visokiais reikalais 
ir kuo, rečiau leidosi susitikti su Laimos žvilgsniu.

Naujasis žmogus nesiskubindamas su klyksmu atsirado 
užtraukdamas dar tris dienas.. Marička buvo gavusi 
sandėlio raktą iš paties leitenanto ir su dėžėmis atitvė
rė vieną nuošalesnį kampelį. Jame tilpo pakeltas ant 
trikojų čiužinys, prikimštas šieno, šiaudų ir ajerų mišiniu. 
Pastarieji turėjo tą gultą apsaugoti nuo blusų, kurių 
čia visur buvo pakankamai. Jei norėjai į tą atskirtą kam
pelį patekti, turėjai atkelti dvi dideles dėžes ir tik tada 
buvo^ laisvas takas į užslėptą vietelę.

Rimti gimdymo skausmai prasidėjo spalio 2, tuo
jau po pietų. Laima, nutarusi kentėti, daug triukšmo 
nekėlė, bet vistiek ta nejauki naktis buvo ir išliko jai 
ilgai atmintina. Paryčiui, dar tik aušros prošvaistėms 
apšvietus keletą užmaskuotų lėktuvų, išvydo šį susijau
kusį pasaulį mėlynomis akytėmis, šviesiais plaukais, 
aplamdytu veideliu jaunikaitis, Laimos ir Griškos sūnelis. 
Už* kelių minučių Maričkai jį už kojyčių papurčius, 
stipriai išleido pirmuosius garsus, tuojau atvirai pasiro
dydamas, kad turi stiprius plaučius ir gerą balsą. Ko 
daugiau ir reikėjo tuo laiku, toje uždarytoje sandėlio 
kertelėje ir nuošaliame aerodromo lauke...

Laima, nors nusikankinusi iki bejėgiškumo, tą savo 
sunkiai išnešioto vaisiaus baisa išgirdusi ne tik jėgas 
atgavo, bet jau norėjo ristis iš jai paruošto guolio ir 
bėgti į pagalbą naujai atėjusiam, tik Maričkos rankos 
ją atgal atvertė į patalą.

Stipria aviečių stiebų arbata pagirdyta ir šiltai ap
klota, Laima ilgai miegojo. Kada ji pabudo - lietus 
pylė kaip iš kibiro ir buvo tamsi naktis. Skausmai Laimą 
jau buvo palikę ir tik savotiškas silpnumas dar vargino. 
Mintys jau pradėjo derintis į kasdienišką eigą. Kūdikio 
išsiuntimas dabar atrodė kaip nepamainomas ir būtiniau
sias veiksmas. Ji mintyse vaizdavosi saugų jo nusileidi
mu, gerą ir saugią vietelę jo patalpinimui. Ji jau matė 
ir moterį su priejuoste • mažąjį globojant ir meiliausius 
žodelius jam tariant. Mintyse dėstė ir kritišką pasikal
bėjimą su. jo nedorėliu tėvu.

Ligi pat aušros lietus mirkė jau ir taip peršlapusią 
žemę. Paskubomis atlėkė Marička aplankyti ir galų 
gale pamaitinti naująjį svetelį. Kaip laiminga jautėsi 
motina, pajutusi pirmą kartą tą lipšnų , mylimą kūnelį! 
Šiltas motinos pienelis, maloniai kutendamas, slinko 
4 psi.

Stasio Pilkos, kaip pirmaeilio aktoriaus, pagrindiniu 
veikalu, kuriuose jam Valstybiniame Teatre ir kitur teko 
vaidinti sąrašo neįmanoma , pateikti. Nebent tik skaičių 
- jų būtų virš poros šimtų vaidmenų. Tai vien tik 
Lietuvoje.

1926 m.sausio 1 d. jis pasitraukė iš Valstybinio Teat
ro Dramos ir išvyko i Ameriką, kur su V.Dineika ir 
J.Dikiniu važinėjo po lietuvių kolonijas su vaidinimais. 
Vėliau su V.Dineika ir A.Vanagaičiu sudarė "Dzimdzi- 
Drimdzi" grupę, aplankydami lietuviškas kolonijas ir 
buvo labai populiarus. Taip pat surežisavo eilę veikalų, 
vaidino pagrindines roles. ,

Kai 1929 m. grįžo į Lietuvą, vėl įsijungė į Kauno 
Valstybinio Teatro veiklą ir ten išdirbo iki 1944-jų 
metų. .j

Kuklioje brošiūrėlėje, išleistoje Chicagoje 1962-aisiais 
metais apie St.Pilką rašo Juozas Gučius:

"Ne karta., ir ne šimtą kartų ėjo impozantiškas Stasio~ 
Pilkos įkūnytas šešėlis per Lietuvos Valstybės Teatro 
sceną. Ilgas būtų darbas į suskaityti charakterių, tipų 
ir šiaip scenoje vaizduotu .personažų įvairiaspalvę pynę, 
kurią per tiek metų sukūre jStasys Pilka".

Arba vėl apie Stasį Pilką, tame pačiame leidinėlyje 
prabyla labai gražiais žodžiais poetas St.Santvaras:

"Bendrais posakiais galima tarti,jog maža yra aktorių, 
kurie pajėgia scenoje sukelti nuotaiką ir romantiką.

į paskirties vietą., Sunku' aprašyti motinos malonų ir 
džiaugsmu prispildžliusi žvilgsnį, kuriuo ji dabar aj^Įųbė 
savo brangų turtą) - Sjakyk, brangioji Marička, ar 
tai ne sapnas? - atitraukdsT akis nuo kūdiklb, prašneko, 
žiūrėdama į Marička, Laima.'

- Atrodo, kad ne. Pasiruošk ryt dienai, nes pas 
mane buvo užsukęs leitenantas. Jis nekantrauja dėl tavo 
užimto kampelio. Priminiau, kad tave jis gali matyti 
tik rytojaus dieną. Jau esu viską paruošusi. Pirmiausia, 
turiu pieno miltelių, kuriuos tik šiltu vandeniu atskiedus, 
galima bus be rūpesčio duoti mažyčiui. Gavau ko reikia 
įruošti jo lopšelį parašiutinei kelionei. Jei leitenantas 
kuo nors abejotų- tai griežtai jam atkirsk ir palik tik 
vieną reikalavimą: jau paruošta dėžė įnešti į lėktuvą 
su užrašu "Ypatingas atsargumas", o kitkuo mes esame 
pasirūpinusios. Jeigu minėtų, kad kūdikis gali verkti, 
primink, kad jis miegos, kaip pas motiną glėbyje, nes 
jį išiunčiant bus pamaitintas aguonų pieneliu. Vienu 
žodžiu, • turi kalbėti su juo be verksmų ir išmetinėjimų, 
tik duodama suprasti, kad jis kito kelio neturi.

Marička padėjo atneštą krepšelį su maistu Laimai 
ir prigrasino valgyti ir miegoti.

Trečiąjį vakarą Laima jau valgė kaip sveika būdama 
ir Maričkos nustebimui' ji buvo palyginant, labai rami. 
Greičiausiai vertė save būti ramia, kad vaikui jos 
pienas nepakenktų.

Naktį tačiau, Laima miegojo labai neramiai. Kelis 
kartus buvo atsikėlusi ir pasišvietusi maža kišenine 
lempute, apžiūrinėjo savąją, nelaiku ją aplankiusią, 
brangenybę. Ir šiaip ir taip jį lygino, bet vistiek negalė
jo rasti panašumo nei į save, nei į Griška^. Galų gale 
nutarė, kad gal į kurį nors jos senesniųjų giminių bus 
nusidavęs. Paryčiui kietai užmigo ligi ją pažadino Ma - 
rička, atnešusi gero muilo. Dar kartą jai palinkėjo ryžto 
ir tvirtumo ir išskubėjo tarnybon.

Po gerų pusryčių ir Griška, bailiai žvalgydamasis 
pasirodė. Dar kurį laiką patrepsėjęs už dėžių, pamažu 
jas atsargiai atkėlė. Pirmą kartą jis pamatė tą siaurutį 
kampelį, kuriame tilpo Laii’nos guolis. Kiek apsidairęs, 
lyg ko ieškodamas, galų gale susirūpinusiu balsu pasvei
kino gulinčią pusiau atsilošušią Laimą.

-Labą dienelę, Griška. Kaip pačiam sekasi? Matai, 
anksčiau mane aplankydavai kiekvientj dienelę, kai jau 
šiame kamoelvie atsidūriau, tai, mane apleidai...

- Vis kiti, brangioji rūpesčiai. Dabar turėsiu išvežti 
ir atiduoti motinai tą padarėlį, kuris pas tave atsirado, 
nes žinai, čia ilgai pasilikti labai pavąjinga. Gali vyriau
sybė sužinoti ir žinai gerai, ‘kad nepaglostys...

- Teisingai sakai, Griška, tik va, to padarėlio, kuris 
tik man vienai priklauso, tai niekur neatiduosiu išvežti 
ir jį paimsi tik per mano lavoną.

- Kas yra, brangioji, gal tu išprbtėjai. Mes gi buvo
me- susitarę, kad tuojau jį turime atiduoti mano motinai. 
Tu pati tai mano minčiai visiškai pritarei.

- Taip, tada visai pilnai pritariau, bet matai - viskas 
keičiasi. Kaip keičiasi frontai, taip ir čia keičiasi. Kai 
ta kalba buvo vedama tai tu buvai viengungis. Neženo- 
tas bernužėlis, o dabar viskas apvirto aukštyn kojom 
ir dar prie tavo žmonos atsirado dvi dukręlės, tai prie 
jų, ne prie tavo mamos tas naujas padarėlis visai nepri
tinka. Todėl aš -su juo nesiskirsiu.

- Reiškia, nori mane įvelti ir save įsivelti, bet tai
tau blogai baigsis. " ‘

- Be reikalo mane gąsdini. Noriu rimtai pasakyti, 

Stasys Pilka, kaip aktorius, turėjo tų vidinių galių. 
Ištikro jis buvo degantis, liepsnojantis, visu savo vidum 
į kuriamą vaidmenį pasinėręs aktorius. Stasio Pilkos 
aktoriškas amplua nėra siauras. Jis talentingai reiškėsi 
herojiniuose veikaluose, kūrė stiprius ir būdingus charak
terius, buvo savaimingas ir mielas riterinėse bei saloni
nėse pjesėse.

Stasys Pilka yra lietuviškos scenos lordas. Tokia žmo
gaus prigimtis - lordas. Aukštas, lieknas, tiesus/ ryškių 
ir sceniškų bruožų veido. Tačiau, tai yra tik jo išorė. 
Ne lėkštas, nekonvencionalus, nekasdieniškas Stasys 
Pilka yra savo vidumi. Kūrybinių pajėgumu, dvasios 
polėkiais ir įgimta bei įsisavinta kultūra jis skyrėsi 
iš visos mūsų aktorių šeimos. " Atsieit, ir Stasio Pilkos 
būdas, jo vidus taip pat yra lordiškas gerąja to žodžio 
prasme.

Toliau dar norisi iš to paties leidinio pacituoti bū
dingesnių apie Stasį Pilką pasisakymų. Štai Mykolas 
Vaitkus rašo taip:

"Stasys Pilka yra vienkart plačiau išsilavinęs, švel
niai kritiškai nusiteikęs, mokąs protingai kalbėti, bet 
turįs ir* miklią plunksną (su poezijos priemaiša rašalinė
je) inteligentas - kultūrininkas.

Nepilkas Pilka. Toks buvo mano įspūdis, kai pirmą 
kartą išvydau jį Kauno scenoje ir gyvenime. Ir tas 
įspūdis pasiliko per visus tuos metus, kai Pilka pažįstu: 
nepilkas Pilka...

Artimai jį pažinęs iš Chicagos Balys Chomskis rašo: 
"Stasys Pilka turi absoliučią klausą dekoratyviniam 
- džiaugsme ir skausme- žaismui. Asmens su prabangiš- 
kuoju "aš" ir purpurine aistra. Dideli gestai, bet sujungti 
su vidaus išgyyenimu, tarnauja reikalingam ritmui: pakel
tas kalbėjimas, bet turtingas kontrastu nuskambėjimais; 
vidine įtampa sutampa su temperamentu; išraiška ir 
forma, lyg garsas ir melodija, neišskiriamos. '

Stasys Pilka yra menininkas - estetas dorybėje ir 
nuodėmėje".

Paskutine citata jaunesnės kartos už Pilką aktorius 
Vitalis Žukauskas prabyla taip:

"Stasys Pilka spalvingas ne tik scenoje, bet ir kas
dieniniame gyvenime. Jis reprezentavo ir reprezentuoja 
kultūringą lietuviškos scenos atstovą. Jis aktorius rimtas, 
pripažintas; drąsus režisierius ir teatrinėse srityse orga
nizatorius. Tiek daug sceninėmis temomis rašęs ir bera
šąs; aistringas lietuvių scenos meno populiarizatorius; 
redaktorius, mūsiškės teatrinės praeities konservatorius. 
Ir dažnai gal vienišas žmogus. Šią padėtį pergyvenąs 
su pakelta galva ir slapta šypsena.

Jis savitas, ryškus, daug kur nepralenkiamas, talen
tingas lietuvių scenos menininkas."

Taigi, kaip matote, iš tų įvairių menininkų ir scenos 
darbuotoju - intelektualų apie velionį Stasį Pilką pasisa
kymų , nebebūtų galima nieko ir bepridėti. Džiugu, kad 
tuolaikinis mūsų jau nepriklausomos Lietuvos Valstybinis 
Teatras buvo susilaukęs stiprios meninės pajėgos. O 
besikuriančiam tuolaikiniam teatrui jis buvo labai reika
lingas.

MtėldšKStąįy’/ctėbūillė. Tau- < sVfefciWga
žemelė, o;; Lietuvos Teatro . istorijos aukso raidėmis 
įrašyti žodžiai, Tavo vardą amžinai minės.
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kad jokio keršto tau nenoriu ir nieko blogo tau nepada
rysiu, jei tu manęs paklausysi. Mano planas nepadarys 
nei tau, nei man nieko blogo. Pridedu, ir tavoji žmonelė 
nieko nežinos. Ir šunelis nesulos, ir viskas bus kuo pui
kiausiai. '

- Nesuprantu apie kokį planą tu galvoji.
- Pirmiausia reikia prisipažinti, kad pats labai nege

rai padarei man meluodamas apie savo šeimos padėtį, 
o aš iš savo pusės negerai padariau, kad nepaklausiau 
savo draugės pamokymų. Reiškia abu nusikaltome, tai 
todėl reikia abiems susirūpinti ir padaryti taip, kad 
"vilkas būtų sotus ir avis sveika", kaip priimta sakyti. 
Šį mažą žaisliuką, kurį abu meilėje sulipdėme - imsime 
ir pasiųsime į mano kraštą, nes jis tik ten priklauso. 
Tai padaryti labai lengva, pridedant prie kitų siuntinių, 
einančių į mūsų šalį, netoli mano gimtinės ir pažymint, 
kad tai sprogstama medžiaga. Ten veikiantys daliniai 
pastebės ir perskaitę raštelį, padės ryšulį ten, kur bus 
greitai žmonių pastebėtas. Ten žmones geri ir jį prig
laus ir išaugins. Tai va, tik Tarybų Sąjungai vieną naują 
kareivėlį pridėsi, ir daugiau nieko.

- Tikrai bobiškas planas. Juk vaikas ten be oro 
krepšyje uždus.

- Mes jau tuo pasirūpinom. Pasirūpinom ir maistu 
pirmoms dienoms. Gavusieji tą pakietą gal ką negero 
ir pagalvotų, bet niekam nieko nesakytų, nes manytų 
gal tai tik jų paprastas ištikimybės išbandymas ir vyk
dytų kaip ir kitus parėdymus. Daugiau nieko nebelieka, 
ką daryti. Aš tik noriu pati matyti tą ryšulėlį įkeliant 
ir daugiau nieko. Tik tiek, mielas Griška. Tai atlikęs 
ir tu būsi be rūpesčių ir aš tavęs su kokiais reikalavi
mais nevarginsiu.

f. .

Nieko neatsakydamas, Griška išsitraukė iš švarko 
kišenės raštelį , ilgai į jį žiūrėjo ir nuleidęs jį, užklausė

- Čia yra trys vietovės, į kurias turime už keturių 
dienų išsiųsti siuntas. Dar patikrinsiu žemėlapyje ir galė
si pasirinkti.

- Reiškia, mano pasiūlymą priimi ir pakeitimų neda
rysi ?

- Taip. Kartais moterys gali savo naiviomis kombina
cijomis ir vyrus pralenkti. Galiu pridėti, kad jei žinotum, 
kad esu nelaimingai vedęs ir tave tikrai myliu, tai 
visai kitaip kalbėtume. - Gerai, gerai. Pirmiausia 
įvykdyk šį mažą darbelį ir tada galėsime pakalbėti 
apie mūsų asmeniškus reikalus,- atsakė Laima.

Griška daugiau jos nevargino ir užsidėjęs jau gerokai 
rankose aplamdytą kepurę, išėjo. Laima kurį laiką su
stingusiu šypsniu stovėdama, giliai atsiduso ir pamanė, 
kad tikėjosi bus daugiau vargo perkalbėti.

( bus daugiau )

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES
PASAKĄ? JOSE RASI IR GROZIO.IR JUMORO IR IŠMINTIES I
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’• A v

dainininkus, plačiai kalbėjo 
apie sol. V. Noreiką. Jis pa
tiekė tris jo dainuojamas a - 
rijas iš "Eugenijus Oniegi - 
nas", "Kunigaikštis Igoris " 
ir "Sadko". Šių operų pa
grindinių tenoro arijų, anot 
argentiniečio muzikologo, 
niekas nėra geriau atlikęs .

"DROBĖS” CENTRINĖ ĮMONĖ 
• Audinių apdailos ir kaip 
rašoma - taurinimo įrengi
mai yra sukoncentruoti Kau
no "Drobės" vilnos gamybi - 
nio susivienijimo centrinėje 
įmonėje-fa brike. Per metus 
dabar čia pagaminama 8 mi
lijonai metrų audinių. Įvesta 
moderni technologija-

"Drobė" buvo pirmiausiai 
įsteigta 1920 m. amerikiečių 
lietuvių pastangomis, 1922 
m. paversta akcine bendrove 
Kaune (Šančiuose), kuri į - 
steigė gelumbės - 
fabriką.

Nepriklausomybės 
"Drobė" išvystė virš
OOO litų akcinį kapitalą.

1937 m. "Drobės" fabriko 
verpykla turėjo 2. 450 verps
čių, dirbančių dvejomis pa - 
mainomis,audykla-44 stak - 
les, dirbančias ištisą parą. 
Tuo metu dirbo daugiau kaip 
250 darbininkų, gaminančių 
įvairiausios rūšies audeklą- 
nuo pusvilnonio iki geriau
sios rūšies vilnonių fnedžia-

KAUNE
sąjungų Kultūros Rūmų at
stovai, vad. R. Povilaičio.

• VILNIAUS "Dailės" Balio
ne buvo atidaryta Rimanto 
Dauginčio skulptūros paroda 
Joje buvo eksponuojami ma
žieji plastikos kūriniai, dir
biniai iš nikelio, vario, gip
so. Iš viso apie pusšimtis 
darbų.

audinių

metu
1. 750.

DISKOTEKŲ FESTIVALIS 
c^ŠIAULI UOSE įvyko,antra->,r 
sis Diskotekų programų 
.Festivalis, pavadintas "Nuo 
Šeštadienio iki Šeštadienio".

Dalyvavo 40 diskotekų. I- 
ąją premiją už programą 
"Kas išrado dviratį "laimėjo 
Šiaulių gamyklos "Vairas " 
diskoteka, vadovaujama P. 
Blecherio.

Tarpe laureatų yra Vil
niaus Geležinkelininkų Kul
tūros Rūmų diskoteka, vad. 
V. Kvieskos ir Kauno Prof-

APSILEIDĘ VAIRUOTOJAI
Skaitytojai iš Kazlų Rūdos 

skundžiasi vietiniame laik
raštyje, kad važinėtojai leng
vaisiais automobiliais, o 
Kartais ir traktoriais ar ki
tomis žemės ūkio mašino
mis, keliauja pietauti ir pa
lieka mašinas įjungtas. Su
naudojama be reikalo degalų 
ir teršiamas oras.

• VYDŪNO PJESĖ "PASVEI
KINIMAS" buvo suvaidinta 
"Lėlės" Teatre. Režisorius 
ir dailininkas -R.Driežis , 
kompozitorius - A. Martinai
tis. Premjera įvyko 
sausio mėnesį.

š. m.

• PANEVĖ ŽIO Dramos Te - 
atre buvo pastatyta naujoji 
J. Grušo drama "Mykolas 
Glinskis". Režisavo J. Dau
tartas, scenografija dail. K. 
Vaičiulio, kostiumai dail. L. 
Lukauskaitės, muzika-komp. 
M. Urbaičio.

MZAL&IRIS’1 PIRMAUJAM
Europos šalių čempionų 

taurės turnyro varžybose 
Kauno "Žalgiris" nugalėjo 
praėjusių metų šių varžybų 
laimėtoją jugoslavų komandą 
"Cibonos". Savo grupėje da
bar "Žalgiris" yra pirmoje 
vietoje.

e Argentinos Radijo progra
moje "Tiems, kurie bijo o- 
peros" muzikologas C. Mon- 
tera, komentuodamas operos

AR ŽINAI, KAD
... Vasario Šešioliktosios 
atsikuriančios Lietuvos nepriklausomybę, siąpatarai buvo 
visi, išskyrus vieną dr.Joną Basanavičių, tuometinės 
jaunosios kartos atstovai, pradėję arba įpusėję trisdešim
tuosius savo amžiaus metus. O kiek vėliau sušaukto 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narių amžiaus vidurkis siekė 
vos 33- jis metus.

akto, paskelbusio pasauliui

Semdamiesi iš lietuvių liaudies dainų lobio, lietuviai 
kompozitoriai kūrė lietuviškąją muziką, kuri srharkiu 
tempu ėmė skambėti atgavus nepriklausomybę 1918 
m. Lietuviškoji konservatorija išugdė visą eilę muzikų, 
kurie savo kūriniais praturtino lietuvišką muziką.

Populiariausiu lietuviu liaudies muzikos instrumentu 
reikia laikyti kankles. Prie jų prisideda skudučiai, birby
nes, ožragiai ir kt.

Miesto įtaka į kaimau atnešė smuiką, armonikas ir 
kitus instrumentus. Armonika yra populiariausia šokių 
palydovė.

("Lietuva mano tėvų žemė" VI.Vijeikis)

i

London 
Windsor

AA CENTRINĖS : 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523—9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

438-1122 i 
252-3842 , 
287-2712 j 

Winnipeg233 — 3506, ,
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Sandor J. Bako
Iš esperanto vertė P. Enskaitis

SUPRASTI ŽODŽIAI
DIEVAS 3.

Tu išmokai žodį, "Dievas" iš savo motinos. Vėliau 
jo prasmę aiškino mokykloje, ir tu išmokai tikėjimo 
principus iš savo kunigo, iš Šv. ; Rašto.

Kartais tu meldiesi, kalbi dar mamos išmokytą 
"Tėve mūsų", eini į bažnyčią," nes tai yra jūsų šeimos 
paprotys ir, kartas nuo karto paskaitai Šv. Raštą

Tu dažnai turi lūpose žodį "Dievas" kasdieniniuose 
gyvenimo pokalbiuose ir tu sakai:

Dieve, tau... Bijok Dievo...
taip darai? - . Paprastai, nes

esi
tu taip

kartą tu stovi prie 
tvinksi... Lovelėje 
tu lauki žilagalvio

- Padėk,
Kodėl tu 

išauklėtas.
Ir vėliau,

širdis neramiai 
tavo kūdikis ir 
apžiūrinėja kūdikį ir po to taria:

- Tik Dievas stebuklu gali jį
Tu sušunki, net pats nežinai

lovelės... 
guli mirtinai 
daktaro žodžio, kuris

ir tavo 
išbalęs

išgelbėti...
kodėl. Tu žingsniuoji 

ir žingsniuoji pilkoje ryto prieblandoje nieko negalvoda
mas. Ir staiga tu pašoki ir ' bėgte bėgi į kalnelį, kur 
yra sena koplytėlė. Tu net užmiršti, kad galėtum pasi
naudoti automobiliu...

pajunti, kad esi bejėgis, niekas, ir bereikšmis., 
tavo žinojimas yra lygus nuliui ir tavo nuosa- 
bevertė, apgaulinga,' ir tavo laimė yra įsivaiz-

Tu 
kad visas 
vybė yra 
duota.

Ten, stovint po šimtrrietinių medžių arkadomis, 
tavo širdis ir lūpos atsidaro.’!'Viskas momentui dingsta. 
Visame pasaulyje tik miglos, kuriose tu ir Dievas.

Tu - nusižeminęs dulkėse varguolis. Ir Jis. Jis, 
kuris įkvėpė gyvybės dvasią į jtavo kūną.

VIENATVĖ
Kadaise tu ilgėjaisi viepumos. Tu jautei laimę, 

jei tave palikdavo vieną, jei,f tu galėdavai pabūti vienas 
prie jazminų krūmo, 
Tais momentais gal tu ir njeko neveikei 
tave

ar prie knygos savo kambaryje, 
tik klausei

apsupančios tylos.
- O vienatvė, tyla, poilsis! - tu šnabždėjai ir 

laimingas. Tu buvai patenkintas ir galvojaijauteisi
pažįstas ši žodį, manei suprantąs jo reikšmę ir teikiama., 
palaimą,

Ir kad noromis,

tavo mėgia- 
įjungia radio 
kada tu nori

ir su niekuo 
nieko tavęs

štai vieną^ dieną tu pastebėjai, 
nenoromis likai vienas, visai vienas.

Dabar tavęs netrukdo: įnei diskutuoja 
mo Žurnalo straipsnius, nei per garsiai 
ar televizijos aparatą, kaip tik tuo momentu, 
susikaupti prie skaitomos knygos.

Tu eini iš vieno kambario i kitą 
nesusitinki. Sunki tyla kabo ore; niekas
neklausia, jei kur nors eini, niekas nesidomi, kada tu 
grįši. Tu esi vienas kambariuose, vienas sode ar verando 

ir klausaisi tylos. Tu bijai jos, kaip apgaulingo priešo.
bijais] tylos. Tu jauti, kad ji tave užslėgs.

- Štai vienatvė, tavo išsiilgtoji vienatvė - aidi 
po sąmonės sarkastiškas balsas ir tu skubiai bėgi

• je 
Tu

iš 
prie radijo aparato, įjungi jį' tik, kad girdėtum žmogaus 
balsą, nors jis kalba apie šalies upių vandenų lygį.

AMŽINYBĖ
Tu pasenai. Daug matei ir patyrei, mokeisi visko, 

ką tik tavo smegenys galėjo įsisavinti. Tu buvai geras 
tėvas ar motina savo vaikams, svarbus asmuo, dirbęs 
žmonių gerovei. Ženklai tavo rankų kūrybos pateisina 
tavo gyvenimą ir tavo vardas bus minimas ilgai.

Dabar tu guli savo senojoje lovoje, kuri yra liudi
ninkė tavo ilgesingų jaunystės sapnų, tavo pastangų, 
rūpesčių, tavo aistringų meilės naktų^

Tu ten guli tylus ir bejėgis. Žmogiškasis mokslas 
tau negali padėti. Tu atėjai į paskutinę savo gyvenimo 
stotį.

Paskutinės gyvenimo dienos yra sunkios... 
sunkiai laisvinasi iš kūno voratinklių...

Tavo žvilgsnis nuskrenda į tavo suaugusius 
tu stebi savo draugo 

visi stovi aplink tavo 
tačiau yra toli, jog jie rodosi tau nepriklauso.

jų sužaižaruoja

tavo gražius anūkus ir 
žymaus gydytojo. Jie

Gyvybė

vaikus, 
profilį, 

lovų ir

kažkas,

KELETAS JUMORO PAVYZDŽIU IŠ UŽ GELEŽINĖS 
UŽUOLAIDOS

Konrad Seiffert'as paruošė knygą apie jumorą už 
Geležinės Užuolaidos, pavadinęs ją "Pirmasis .kuris 
nusijuoks - bus išmestas". Knygą neseniai išleido V.Vo- 
kietijoje Herderbucherei Freiburge.

Štai keletas to jumoro pavyzdžių:
** Kas tai yra kvartetas? - Tai komunistų simfoninis 
orkestras po gastrolių užsienyje.

dieną ir naktį." 1
socialistinė dvasia. Ką tu dirbi?" - 
** —

Vengrijos darbiinkas sako: "Rusams- aš dirbčiau 
Kitas darbininkas sušunka: ", Štai tikroji

■ "Esu duobkasys".
Propagandistas mokytojas klausia:
- Kas buvo mūsų tėvas ?
- Leninas, - atsako mokinys.
- Kas buvo mūsų motina ?
- Komunistų Partija.
- Gerai. Kuo norėtum būti užaugęs ?
- Našlaičiu.
Žmogus pajuto, kad skęsta ir pradėjo šaukti "Geltfė- 

Praeivis sustojo ir šaukia: "Ar studijavai Marksizmą 
ir komunizmą?"

- Taip, taip ... * ,
- Matai, reikėjo studijuoti plaukiojimą.

** Ženevos Konferencijoje Reagan'as ir Gorbačiov’as 
diskutavo demokratiją. Reagan'as sako: "Kiekvienas 
amerikietis gali atsistoti priešais Baltuosius Rūmus 
ir šaukti "Reagan'as kvailas." - ir nebūtų suimtas.

Gorbačiov’as asak’o: "Raudonojoje Aikštėje, Maskvoje, 
irgi kiekvienas gali šaukti "Reagan'as kvailas." - ir 
nebūtų suimtas.

**
kit."

ATSAKYMAS Į STRAIPSNĮ. LAIKRAŠTYJE "LAISVE”
1984 m- rugsėjo mėn. 28 d. , Nr-. 36» laikraštyje "Lais 

vė" draugas "Gimtojo Krašto” leidėjas Petronis bando at 
sakyti į kažkokios Bendžionaitės laišką, kuriame iškollo- 
jami taip kaip įprasta komunistiniu šablonu, visi DP.

Kadangi paliečia ir mane asmeniškai, esu priverstas 
atsakyti į neteisingus užgauliojimus: ’

NEBUVAU, NESU ir NEBUSIU nė raudonskūris su pen
kiakampe. NEBUVAU užsivilkęs vokiškos kario unifor - 
mos, o tik buvau kasdieninių įvykių stebėtojas. Žiūrėjau, 
kaip iš Rytų pilka,nuskurusi, apnuogintais durtuvais ka
reivių masė vietoje išlaisvinimo, pavergtom tautom,atne
šė vergiją. Žiūrėjau, kaip jie godžiai rijo mūsų prikeptas 
barankas, keikdami: kapitalistinę santvarką - kam tiek 
daug jų prikepė, kad norėdami jų nusipirkti, nė eilutėje 
nereikėjo stovėti ir galėjai pirkti, kiek nori.

Mačiau, kaip 1941-siais jie nešė savo kudašių net pa
likdami savo katiušas; neapgynę nė tų, kurie buvo į juos 
įtikėję. . .

1941 m. - vėl nuogais durtuvais sukaustė mūsų judė - 
jimo laisvę, iš šaknų rovė visa, kas ne "internacionališ- 
ka". Kriminalinis elementas, paleistas iš kalėjimo, pri
sidengęs po Raudona Žvaigžde, talkininkaujant ir vieti - 
niams nelietuviams, pradėjo siautėti kaimuose, miestuo
se, bažnytkaimiuose. Be jokio teismo, su azijatišku pa
sitenkinimu suiminėjo nekaltus ūkininkus - nes dvarininkų 
jau beveik kaip ir nebuvo-, kaimų mokyklų mokytojus, pa
prastus darbininkus, buvusius eilinius karius, žodžiu vi
sus tuos, kurie mylėjo laisvę, kas nesutiko, ar nenorėjo 
būti pavergtu.

Saulėtame birželyje iš Vakarų užplūdo lėktuvai, su
keldami debesis dulkių nuo sprogstančių bombų. Oras pa
kvipo naujai liejamu krauju, o vardan išlaisvinimo atsi - 
dėkojant, reikėjo garbinti vietoje Raudonosios Žvaigž
dės - kryžių su užriestais galais- Vietoj Sibiro - komu
nizmo nespėtas sunaikinti aukas- siuntė padėti Trečiajam 
Reichui įgyvendinti jų tūkstantį metų susapnuotą militari- 
nį hitlerininkų sapną. Dar kaikuriuos- vietoje naikino.

Tarpe tremiamų- naikinamų buvo daug garbingų f tau
tiečių. Kai kurie jų nepajėgė atlikti jiems uždėtų prievo
lių, dalis-prisiekusių karių. Jų "nusikaltimas", kad vadai 
nutarė 40-taisiais kapituliuoti ir nutarę nevartoti ginklo. 
Dar dalis - nesutikdami pakeisti kaimiškos sermėgos 
Į vokišką mundurą ir su ginklu rankose iki pergalės nešti 
žudiko vardą. . .

Tarpe tų ir aš 1943 metais rudenį atsiradau etapo ke
liu Vokietijos didmiestyje.

Kad būtų aiškiau, atsakau: ijeigu jau iki 1984 m. ne
girdėjai apie tuos tūkstančius, kurie tokiu pat būdu kaip ir 
tos priverstinos Sibiran tremiamos aukos, mes buvom pa
aukoti vokiečių militarinei pramonei ir po gauleiterio bato 
padu prispausti nešėm vergo jungą, apsivylę Šventojo tėvy
nės karo pabaiga, nes tėvynėje vietoje laisvės, dar dides
nę vergiją pa žinau .-patriotinį išniekinimą. Ir kol tautos bis 
"didžiosios tautos" kalinėmis, aš ir tie, su kuriais nešėme 
germanų priespaudą, pasirenkam laisvu savanoriškumu 
likti laisvais DP. * P- P-

Tavo akys atsidaro ir iš 
ko tu nesupranti. Vietoje veidų, stovinčių aplink tavo 

, beribės. Tu 
supranti laiko paslaptį ir epochos mįsle, visuomet egzis
tuojančią ir pasiliekančių amžinai.

Tada tu giliai atsidusti ir tyliai persikeli į tą 
šalį, į tą stovį, kuris vadinasi amžinybė.
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GRUPES* SUSIRINKIMĄ SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonei C. : 364-2548 ( aama ), 489-5391 (
Henrikui N. ; 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 i

JONUI K,: 337-8637
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RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėjos : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834



Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais 10-3
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmądieniais 9-12.30

DUODA PASKOLAS:

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONU DOLERIŲ 
MOKA UŽ: 

90 dienų term, indėlius.......9 %
180—185 d. term, indėlius 9%% 
Term, indėlius 1 metų.. 
Term, indėlius 2 metų... 
Term, indėlius 3 metų ... 
Pensijų sąskaitą...........
Specialią taupymo sask. 
Taupomąją sąskaitą,..,.... 7 
Kasd. taupymo sąskaitą....7 
Depozitų—čekių sąskaitą-.6 % 

asmenines nuo ........................ 12 %
mortgičius nuo..........  1014%—12%

/[ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p^

... 9’/2% 
,>...9’4% 
..,.9!4% 
... T/i% 

% 
%

s

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P aiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET'SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

toronto
SKAUTU VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI

ŠATRIJOS ir RA M B YNO 
skautųtuntų iškilmingą .suei
gą pravedė Komendantas ps. 
A.Kalinauskas. Tuntų 
įsakymus skaitė adjutantas 
j.b.vai. R.Punkris ir D. 
Melnikaitė .

Kanados rajono vadeiva 
ps- dr. A. D a i 1 y d ė paskaitė 
Vyriausio skaut. įsakymus. Į 
skautininko laipsnį pakeltas 
ps. Kastytis Ba tū r a -ilga
metis D. L. K. VYTAUTO 
draugovės draugininkas, į 
paskautininko - dr. R. Sa p - 
lys, M. Yčas ir V. K e - 
turą Kis - HERKUS MONTE 
įgulos vadas.

SkautininKų įžodį pravedė 
v. s. Vyt. Skr i ns ka s , mal
dą sukalbėjo skt. Tėvas A u - 
gus t i na s, eilėraščius - S. D 
Keršienė, Tėvynės maz
gelį užrišo pirmasis Toron
te tuntininkas ir Stovyklos 
viršininkas jūr. v. s.H. S t e- 
paltis.

Vyr. sktn. pavaduotojas s. 
A. S e n k u s tarė sveikini
mo žodį ir kvietė jungtis vi
siems i darbą. L. S. S-gos 
garbės ženklais apdovanoti : 
j. v. s. B. Stundžia- Le
lijos orderiu, Genovaitė 
Kuzmienė Už Nuopelnus 
ordenu su rėmėjo Kaspinu, 
psk. M. Bijūnas - Pažan - 
gurno, j. b. vyr.vai. A. 
Stundžia -Tėvynės Sūnaus 
ir v. s. K. Batūra - 50 me
tų skaut. ženklu.

Kūrėjas savanoris Stasys 
Paciūnas buvo pagerb
tas gėle. Po to jis tarė gra
žius, pamokančius žodžius 
Toronto skautijai.

Vilkiukų įžodį davė:G. 
NEĮMANĄS, J. KAVALIAUS
KAS, P. DAILYDĖ, R. ARI - 
AS, T. PAJAUJIS, L. RUS - 
LYS, M. GENYS ir P. LĖK - 
NICKAS,

Iškilmingoji dalis užbaig
ta Lietuvos Himnu ir vėliavų 
išnešimu.

Linksmoji dalis pravesta 
ps. V. Senkuvienės, vi
siems nepaprastai patiko 
Užbaigta su dešrelėmis bul- 
kutėse ir saldžiais gėrimė
liais bei kavute.

Tuntininkas priminė pa
reigas tėvynei ir ragino 
ruoštis KAZIUKO MUGEI , 
kuri įvyks KOVO 2 dieną.

Lina Mockutė
Sueigoje dalyvavo daugiau 

kaip 80 skautų - skaučių ir 
apie tiek pat tėvelių.

TRADICINIS ŠIUPINYS 
TORONTE

Šis įdomus savo vardu pa
rengimas įvyksta kasmet, 
Užgavėnių vakare, kurį pa
ruošia Mažosios Lietuvos 
Moterų Draugija. Draugija 
palengva mažėja, kaip ir vi
sos iš tėvynės atsivežtos or- 
ganizacijos, nes naujomis 
narėmis jau beveik nepasi- 
pildo.bet šis sambūris savo 
ryžtumu dar išlaiko šią Šiu
pinio tradiciją. Šiemet su 
gailesčiu buvo prisimintas 
Elzės Jankutės neteki
mas - paskutinės patriarcho 
Martyno Jankaus atžalos. 
Elzė buvo laikoma viena iš 
pionierių, atgaivinusi Šiupi- 

■"* nio tradiciją Toronte-i Ka
nadoje. .’

Mažosios Lietuvos mote
rys nepasižymi kiekybe, bet 
ištverme ir energija pri
lygsta didesnėms organiza - 
ei joms, nes visos dirba kar
tu, ne tik valdyba, kaip daž
nai priimtą kitose organiza
cijose. Galima pasidžiaugti, 
kad Šiupinys dar vis popu
liarus- pritraukia gerą gru
pę dalyvių. Čia yra ne tik 
svarbu jų pagaminta ypatin
go skonio žemaitiška vaka
rienė, bet kartu prisimini- 
mas, klaipėdiečių vargų 
bendravimas su savo bend
raamžiais ( atvyksta gana 
daug ir vyrų) ir išlaikymas

tradicijų.
Šiemet pagrindinę kalbą 

pasakė Ansas LYMANTAS, 
atvykęs iš Montrealio. Pre
legentas savo žodyje įšaiš^- 
kino šiupinio kilmę ir jo 
reikšmę klaipėdiečiams. 
Taip pat apgailestavo Elzės 
Jankutės netekimą, kuri per 
metų metus buvo aktyvi šio 
parengimo dalyvė, nežiūrint 
metų naštos.

Meninę programą atliko 
vietinės pajėgos: ištrauką iš 
Donelaičio METlį skaitė Hil- 
da La s i e nė, ARAS-Vyrų 
Choras, diriguojamas V. 
V e r i ka i č i o, padaina
vo darniai ir galingai^ pajū - 
rį primenančių dainų. See - 
noje tam tikslui buvo imituo
tus laužas,nes Choras vaiz
davo pajūryje esantį paren - 
girną. Užbaigai, mažiausie
ji ATŽALYNO grupės šokė
jai pašoko keletą šokių. Nors 
mažieji dar turi sunkumų 
pagauti muzikos taktą, bet 
jau gerokai subrendusius 
žiūrovus pralinksmina savo 
jaunu amžiumi (5-10 m.) ir 
vaikiška, natūralia šypsena .

Parengimo koordinritorė , 
Asta Š ernaitė vikriai 
atliko savo pareigas.

Nors Šiupinys vyko antra
dienio vakare(darbo dieną), 
bet dalyvių prisirinko virš 
200. Jie atvyksta ne tik pa
valgyti ypatingos vakarie
nės, bet palaikyti šią tradi
ciją ir atiduoti savo auką 
geram tikslui, nes Draugija 
atiduoda savo pajamas ten, 
kur jų labiausiai reikia.

Linkėtina, .kad Šiupinio 
parengimai Užgavėnių vaka
re dar ilgai neišnyktų.

Alijošiūtė

Lietuvių Namų Žinios
• Lietuvių Namų VYRU BŪRELIO METINIS SUSIRINKI
MAS ŠAUKIAMAS; š.m. TCOVO men. 9 d.,sekmadienį, 
2 vai.p.p. Lietuvių’Namuo^.

Darbotvąrkėje -! Valdybos pranešimai, diskusijos ir 
rinkimai. (

Po susirinkimo bus vaišės. Nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti.

• VLIK'o vicep. Liūtas 
Grinius vasario 15 d. skaitė - 
paskaitą Lietuvių Namuose 
tema: "Politinė VLIK'o
veikla praeityje ir artimoje 
ateityje". Paskaita turėjo 
prasidėti 3 val.p.p. Pavėla< 
vus lėktuvui, turėjo būti 
atidėta iki 4 vai.30 min. 
Tačiau apie 250 klausytojų 
kantriai laukė ir prelegentą 
nuoširdžiai sutiko.

Paskaitoje Liūtas Grinius 
plačiau palietė 1985 mf 
vykusį Kopenhagoje vadina® 
mą Sovietų Sąjungos Teismą 
ir išvyką. Baltijos jūroje^ 
Šis Teismas ir išvyka buvd 
plačiai komentuota pasaulio 
spaudoje ir televizijoje. 
Kopenhagoje Teismą stebėjo .. 
150 žurnalistų. Išvykoje 
dalyvavo apie 50 reporterių.^ 
Liūtas Grinius buvo lietui 
vius atstovavusių tarpui 
Prelegentas su klausytojais 
supažindino LN Kultūrinės 
Komisijos nare Giedre 
Norkiene. Paskaitos modera^ 
torium buvo visuomenininkas*. 
H. Stepaitis. Padėkos žodį 
tarė LN Komisijos ir Toron|< 
to Apylinkės Valdybos narys, 
Kęstutis Raudys. V.K.

NAUDINGA IR ĮDOMI
PASKAITA

Vasario 23 d. LIETUVIŲ 
NAMUOSE vyko Zitos B e r- 
sė na i te s paskaita SVEI

KATA ir MAISTAS.
Paskaitininke išvardino ir 

produktus, kurie yra nau
dingi mityboje ir būtinai rei- 
kalingi kūno išsivystymui 
bei sveikatos išlaikymui . 
Paminėta eilė produktų, ku
rie vengtini.

Ši įdomi ir naudinga pa
skaita sutraukė apie 200 
dalyvių, kurie klriusė prele
gentės įvairią klausimų apie 
mitybą.

Zita Bersėnaitė yra veikli 
ir darbš.ti jaunosios kartos 
atstovė, baigusi , Toronto 
Rayerson Politechnikos Ins
titutą bakalaurės laipsniu.

Šiuo metu dirba Hamilto
ne McMasters Universiteto 
ligoninėje kaip dietos spe - 
cialistė. Studijuodama uni
versitete buvo ir Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė ir Krašto Valdy
bos narė.

Paskaitą atidarė ir su 
prelegente supažindino inž. 
B. Stundžia. Skaidrių ro
dyme talkininkavo Kęstutis 
R a u d y s.

Paska itą ruošė Lietuvių 
Namų Kultūrinė Komisija ir 
Vyrų Būrelis. V. K.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVIUKAI

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

' ATEIK 1 LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) į
i GRUPĖS 'SUSIRINKIMĄ.. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ |
1 ' .PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. į '
Į (Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 j

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psi.

namų pirkimo Ir pardavimo agentė
1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

jstoigos Tel.: 535-2500
Namiį Tel.: 445-9469

x.Di UMAX
Birutė Grigaitytė-Spudienė

SOLD

SIMPOZIUMAS
SPORTAS. JAUNIMAS • LIETUVYBE 

įvadas : dr. R. PETRAUSKO i

Paskaitininkas: V. ADAMKUS 
Moderatorius: R. SONDA

Po paskaitos, atsakoma į klausimus.
Taip pat vyks diskusijos

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI ĮĖJIMAS - nemokamas 
RENGIA - LN KULTŪRINE KOMISIJA ir

LN VYRU BŪRELIS

KOVO mėn. 16 d. SEKMADIENĮ. 2:30 vai, p.p.

LIETUVIŲ NAMUOSE RENGIAMAS

YRA GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ............................... $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas ..................... $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems — $33.50
□ ENCYKLOPEDIA LITH U A NICA, 6 tomai ...................A. ■ . ■ $150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ............................................ $ 35.00
Q Signataro PETRO KLIMO iš mano atsiminimų ................ $ 13.25
□ Prez. A. SMETONOS raštai, Pasakyta Parašyta ................ $ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127 
J

___ ___ __  Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siusti U S dol. ---- ---- ----

Vardas, Pavardė

Adresas

(Iš Liūto GRINIAUS paskaitos Toronte VASARIO ŠE
ŠIOLIKTOSIOS PROGA ANAPILYJE, š.m. vasario 16 d.)

(Tęsinys) ..Kopenhagoje įvykdytas Sovietų Sąjungos Teismas 
liudininkų parodymais nušvietė, kad pabaltiečiai Sovietų 
imperijoje yra laikomi antaeiliais žmonėmis - ne vien 
tai, kad rusai jais nepasitiki, bet tai, kad rusai viešai 
teigia, jog pabaltiečiai nėra pakankamų protinių sugebėji
mų, kad tiktų mokiniais aukštojo lavinimo mokyklose. 
Teisme buvo parodytą, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je yra vykdomas sistematiškas rusinimas, kad mūšų 
tautinės kultūros yra žalojamos, kad mūsų kalbų knygų, 
laikraščių, radijo ir televizijos programų ne tik kokybė, 
bet ir kiekybė yra kasmet mažinama, užleidžiant pirme
nybę rusų kalbai ir rusų kultūros puoselėjimui. Tai buvo 
taiklus atkirtis Sovietų propagandai, į kurį Sovietų Sąjun
ga tuojau pat stengėsi reaguoti: jie atsiuntė "kultūrinin
kų" delegaciją, kuri turėjo išaiškinti korespondentams, 
kad Pabaltyje tautinė kultūra klesti, bet nė vienas 
tų delegacijos narių nesugebėjo tai įrodyti, ypač kad 
pati delegacija buvo prižiūrima rusų... Jau tų pačių 
ritėtų Frankfurto Knygų Mugėje Sovietai staiga išskyrė 
Pabaltijo1 parodas, duodami joms atskirus stalus. To 
niekad anksčiau nebūdavo ir jokia kita respublika tokios 
privilegijos Sovietų Sąjungos parodoje neturėjo... Atseit, 
mūsų kuklios pastangos turėjo labai greitus rezultatus.

Ligi šiol mes Lietuvos nepriklausomybės reikalais 
daugiausiai rėmėmės mūsų bylos populiarizacija, memo
randumais, raštais, kurie siekė pirmiausiai neleisti Lietu
vos nepriklausomybės bylai būti užmirštai., Šiarpe populia- 
rizacijos darbe dirbo ne vien Vyriausias Išlaisvinimo 
Komitetas, bet daugelis organizacijų, įvairių kraštų 
lietuvių bendruomenės ir atskiri asmenys. Tai gerai, 
nes to paties tikslo siekiančios pastangos vistiek padaro 
įspūdį ir atkreipia dėmesį. Šiame kelyje atsirado ir 
skirtingų kelių, kurie nebūtinai yra teisingi ir tikslūs.

Pirmiausia reikia įsidėmėti, kad Lietuva yra oku
puota. Reikia įsidėmėti ir skelbti pasauliui, kad 1939- 
1940 metais Sovietų Sąjunga talkino Vokietijai ir buvo 
agresorė prieš taiką Europoje. Jeigu nebūtų būvą 1939 
metų rugpjūčio mėn. 23 d. pasirašyta Molotovo-Ribentro
po pakto, Hitleris nebūtų drįsęs pradėti karo prieš Len
kiją. Jeigu ne šis paktas, Lietuvos valstybės padėtis 
būtų buvusi kitokia ar bent Lietuva būtų ilgiau išlaikiusi 
nepriklausomybę. Taigi, Sovietų Sąjunga yra tolygiai 
kalta dėl Antrojo pasaulinio karo pradžios, kaip ir Hitle
rio Vokietija. -

Išplaukiant iš šio fakto ir atsimenent, kad Lietuva 
savo norą likti nepriklausoma yra pareiškusi 1941 metų 
sukilimu prieš rusus, 1944-53 metų partizaniniu karu 
ir tebesitęsiančia vieša ir pogrindžio spauda, yra netiks
lu kreiptis j pasaulio galiūnus, prašant Lietuvai apsispren
dimo teisės. Okupuotai valstybei turi būti taikomos tarp
tautinėse sutartyse nurodytos taisyklės. Okupuoto krašto 
laisvės kovotojams privalomas kariams taikomas traktavi
mas; okupuoto krašto piliečiams turi būti taikomos 
taip pat atitinkamos tarptautinės normos. Taigi, Sovietų 
Sąjunga ir jos vyriausybė nuskalsta, laužydama tarptauti
nes sutartis iki šios dienos, o mes darytume klaidą, 
jeigu ieškosime "teisybės" tarptautiniuose forumuose 
plebiscitu ar dekolonizacijos reikalavimo pagrindais.

Lietuvos politiniame forume reikia ieškoti ryšių 
ne vien tarptautiniuose forumuose, bet tiesioginiai su 
valstybių vyriausybėmis. Čia reikia stengtis vystyti 
ryšius ir rasti derinį tarp tų valstybių užsienio politikos 
ir Lietuvos nepriklausomybės siekimo.

...Be abejo, tokiam keliui reikia gerų galvų ir 
reikia ieškoti sutarties ne vien lietuvių, bet mums arti
mesnių panašios padėties kaimynų tautų atstovų tarpe. 
Taigi, Lietuvos bylai neturėtų užtekti pasikliovimo vien 
pabaltiečių santalkos sugebėjimais, bet reikia ieškoti 
ryšių ir galimybių su kitais mūsų kaimynais.

Abu būdai pareikalaus jaunesnių jėgų, jėgų, kurios 
yra susipažinusios su valstybinio lygio politika, kurios 
specializuojasi šiose srityse.

... Prošvaistės, kurias matome Lietuvos nepriklau
somybės klausimui plačiau plintant ir randant vis dides
nį atgarsį pasaulyje, turi mus skatinti būti ne tik lietu
viais svetur, bet turi skatinti gyventi ir dirbti mūsų 
tautos ir tėvynės naudai.

Vasario 16-tos proga atnaujinkime savo tikėjimą 
amžina Lietuvos ir mūsų tautos laisvės teise ir nesigailė
kime darbo ir lėšų šiam tikslui siekti. Lietuva tebėra 
gyva. Ji vėl kelsis iš priespaudos ir taps laisva laisvų 
ir lygių Europos valstybių šeimų tarpe.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ^ DOLERIŲ
MOKAME UZ:
indėlius (P.C.A.) ...... 5 %
santaupas....................... 7 %
kasd. palūkan. ui sant. 6)6 % 
term, indėlius 1 m. ..... 9)6 % 
term, irdėlius 3 m....... 10!4%
reg. pensijų fondo ...... %
90 dieną indėlius........  9 /o
( minimum $ 5.000)
R eg. p en si ju 1 m. ... 9)6 %

dydi, iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų, 
drauda iki $ 10.000,

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieničis ir ketvirta
dieniais — nuo l*J v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniai s — nuo 10 v.r. iki 2 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
LIETUVIU PARAPIJA 
LAIKOSI TVIRTAI

Aušros Vartų Lietuvių Pa
rapijos Hamiltone apyskaita, 
patiekta už 1985 metus rodo , 
kad mūsų parapija yra gera
me stovyje finansine pras - 
me. Už praeitus metus pa
jamų buvo gauta 174. 005,32 
dol. ir išlaidoms sunaudota 
119. 785,10 dol. Šiems me
tams likę banke 54. 220 do
leriai. Nors paprapija dar y- 
ra skolinga šiek tiek vysku- 
pijąį^ betjąi parapijos daug 
nevargina. Parapijos re 
montams išleista 42.931,81 
dol. Daugiausiai išleista 
bažnyčios remontui. Baž-1 
nyčia Kiek padidinta ta pras- 
me, kad į ja vedamoji dalis 
arba buvusi atidara veranda 
įjungta į pačią bažnyčią, pa
stačius naują sieną. Buvę 
platūs įėjimo cemento laip
tai panaikinti. Jų vietoje į- 
rengti nauji cemento siau
resni laipteliai. Paliai baž
nyčios sieną įrengtas platus 
takas, vedąs prie naujų baž
nyčios įėjimo durų. Šis per
tvarkymas palengvina karsto 
įnešimą, o taip pat, ypač 
silpnesnių kojų vyresnio am
žiaus maldininkams pasiekti 
bažnyčios vidų. Bažnyčios 
palubėje įrengti keli malūn
sparniai, kurie vasaros me
tu vėsina orą.

Malonu pažymėti, kad atė
jus reikalui, mūsų tautiečiai 
buvo pakankamai dosnūs:re- 
montų reikalams "sumetė" 
45. 069 dol. ir sekmadienių 
rinkliavų vokeliais- 47. 322, 
76 dol. (Čia paminėta tik da
lis finansinių transakcijų 
parapijoje).

Parapijos klebonas labai

KttYJKIA
SPECIALYBES :

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-90* AVENUE. L*Sall* 
365-1143

7661 A CENTRALE. LaSaH* 
365-7146

2955 ALLARD, Vili* Ernard 
766-2667

1986.11.27

IMAME ŲZ:
nekiln. turto pask... 1 1)6 % 
asmenines paskolas 13 % 
'Nemokamas pilnas. Čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų

dėkingas Jonui STANKUI už 
sąžiningai vedamą finansinę 
sąskaitybą. (Parap. biulet.). 
ŠALPOS REIKALAI

K LB Hamiltono Šalpos 
Fondo Skyriaus Valdyba, su
sirinkusi posėdžiui š.m. 
sausio 15 d. , svarstydama į- 
vairius šalpos reikalus, pa
tenkino ir vienos hamilto- 
nietės bedarbės lietuvės 
prašymą pašalpos, paskir - 
dama 300 dol. , kurie bus iš
mokėti dalimis 3-jų mėnesių 
bėgyje.

Lėšų papildymo reikalui 
nutarta suruošti renginį, pa
sikvietus Vyrų Chorą 
iš Toronto, balandžio mė
nesį. Tiksli data ir vieta bus 
paskelbta vėliau.

Fondo Valdybos nariai va
sario mėn. pradžioje buvo pa
kartotinai susirinkę paruoš
ti aprangos siuntinius, skir
tus Suvalkų Trikampiui. Tą 
dieną buvo supakuota ir pa
ruošta išsiuntimui 23 dėžės. 
Iš viso šį mėnesį pasiųsta 
47 dėžės hamiltoniečių su
aukotos aprangos ir apavo.

Valdybos nariai yra dė
kingi. padėjusiems siuntinius 
paruošti. Visi suaukoti da - 
lykai laikinai buvo sutalpinti 
Jaunimo Centro salės sandė
lyje.

MIRUSIEJI:
• LATAUSKAS Petras štai - 
ga mirė savo rezidencijoje 
sausio 19 d. , išgyvenęs 74 
metus. Marlatt’o Laidojimo 
Namuose du vakaru vyko ro
žinio maldos, kurių metu 
Garbės sargyba su vėliava 
pagerbė j^aulį velionį, Šaulių 
"Algirdo” Kuopos narį.

Palaidotas iš A.V. Lietuvių 
Parapijos bažnyčios,Missi - 
ssaugos Lietuvių Kapinėse.

Liko žmona Barbora, 4 

dūktos su šeimomis ir Lie
tuvoje du broliai ir dvi sese
rys.

• WIKIS Magdalena mirė 
Šv. Petro vardo slaugos na
muose sausio 31 dieną, 95 m. 
amžiaus. Sirgo apie 5 metus. 
Buvo dalinai paraližuota ir 
negalėjo kalbėti. Maždaug 
prieš trejetą metų mirė jos 
vedę vaikai: duktė ir sūnus, 
palikę savo šeimaš.

Čia liko jos sesuo Petro
nėlė su šeima ir Lietuvoje 
sesuo Ona. Palaidota per 
Marlatt Laidojimo Namus ir 
A r V. Parapijos bažnyčią Ha
miltono bendrose kapinėse .

Visiems artimiesiems 
nuoširdi užuojauta. Z. P.

st.catharines
LABAI GERAI PAVYKĘS 
VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Šis minėjimas buvo labai 
gerai pavykęs pirmiausia to
dėl, kad visur dalyvavo daug 
žmonių, kas mažose bend
ruomenėse reiškia beveik 
visų lietuvių dalyvavimą. 
Taip, pakeliant tautines vė
liavas dviejose miesto gra 
žiausiose vietose ir esant 
didokam šalčiui ir dar snin
gant, netik susirinko apie 50 
lietuvių, bet trys lietuvės a - 
tėjo apsirengusios tauti - 
niais drabužiais, kas labai 
papuošė vėliavų pakėlimo 
iškilmes.

Miesto burmistras Joseph 
McCAFFERY, su valdžios 
auksine grandine ant kaklo,ir 
gi šalo lauke, skaitydamas 
oficialią proklamaciją, skel
biančią mieste LIETUVIŲ 
SAVAITĘ, pasmerkiančią so
vietų Lietuvos ok.upaciją.Vi- 
sų pavergtų tautų vardu kal
bėjo šios organizacijos pir
mininkas Peter V a s a r i n š 
ir dar atskirai ukrainiečių 
vardu žodį tarė žymus Vie
tos advokatas Ben Dolishny. 
Abiejose vietose vėliavos 
buvo pakeltos visiems dar
niai giedant Lietuvos ir Ka-
nados Himnus.

RETOS,
LIETUVIŠKOS IŠKILMĖS

Šioje vietovėje lietuvių e- 
sama vos 3-4 šeimos, dau
gumoje mišrios.

Iš jų tarpo išsiskiria Pet
ras REGINA, kuris kartas 
nuo karto sugeba suburti ir 
čionykščius ir padaryti ką 
nors ryškaus lietuviško . 
Prieš porą metų, švenčiant 
Brookville miestui savą
jį šimtmetį, P. Regina 
sugebėjo atkviesti net du lie
tuviškus dainos ir šokio an
samblius, praturtinti ruoš
tas iškilmes. Petro Regi
nos vizitinė kortelė- mūsų

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited,
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačėnas
155] Bloor St.W. 
TORONTO, Ont, 
M6P 1A5

Dar prieš šią šventę kana
diečių dienraštis atspausdi - 
no vieno lietuvio išsamų 
rašinį apie Sovietų Rusijos 
sulaužymą 5-kių sutarčių, 
sudarytų su nepriklausomą - 
ja Lietuvos valstybe ir žiau
rų jos pavergimą. Kiek gir
dėti, kanadiečiai labai jaut
riai atsiliepė į šį rašinį , 
o miesto burmistras paža
dėjo lietuviams visišką pa
ramą jų veikloje bet kokiu 
laiku.

Labai gražiai praėjo ir 
iškilmingos pamaldos už 
Lietuvos žuvusius ir jos 
laisvės atgavimą, padedant 
gražias gėles ant Laisvės 
Paminklo, esančio čia pat 
prie šventovės, dalyvaujant 
keturioms vėliavoms ir jaut
riai giedant mūsų solistams 
V. A. Pa u 1 i o n i a m s . Ypa
tingai stiprų pamokslą tauti
ne prasme pasakė klebonas 
kun. Kęstutis Butkus.OFM.

Toje pat salėje Vasario 16 
d. ,3val.p. p. įvyko meninė 
minėjimo dalis, atlikta "Su
tartinės", vadovaujamos 
muz ■ Nijolė s Benotienės .

Po to buvo visų dalyvių 
bendra kavutė bei turtinga 
loterija, kuriai paaukojo ke
lių šimtų dolerių vertės lai
mikių James Gilun-Gi - 
liūnas, " Jewellers" savi
ninkas. Tuo pat metu vyko ir 
vainikavimas šių metų "Miss 
St. Catharines Lithuanian 
Oom<munity”-Tamaros LA - 
BUCKAITĖS. Jai tik 16 metų, 
ir ji negalės dėl savo am
žiaus dalyvauti pagrindi
niuose "Miss" rinkimuose, 
nors jai darbo bus daug at
stovaujant lietuvius tarp ki
tų 38-nių tautybių. Ją vaini
kavo buvusi "Miss" T. Z e- 
linakaitė.

Tiek prie miesto rotušės, 
tiek savose iškilmėse vis
kam labai gerai vadovavo š. 

»foa. Apylinkės Valdybos p-kė 
'’Jadvyga Labuckienė. Tai 
tikrai puiki, nauja lietuvy
bės darbo jėga mūsų apylin
kėje. Linkime jai ir visai 
Valdybai geriausios sėkmės 
visokeriopoje veikloje. Ko r.

trispalvė su įrašu REGINA 
ASSOCIATES Ltd. Design and 
Construction.

Ir štai jis šiemet, vasario
15 d. .šeštadienį, naujai pa
sistatydintų namų apatinia - 
me aukšte suruošė VASARIO
16 d. paminėjimą, į kurį su 
paskaita pakvietė žinomą 
mūsų tautietį, dailininką ir 
tautodailės tyrinėtoją ir jos 
puoselėtoją Antaną TAMO - 
ŠAITĮ. Ta proga jis buvo 
taip pat pagerbtas jų 80-tojo 
gimtadienio proga.

Į erdvias patalpas sukvie
tė iš Ottawos, Brockville, 
Kingstono, Oakville ir kitų 
artimesnių vietovių daili -

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais bet 
kur pasaulyje skambinti :

TEL.: 533-3531

■a

7 p*L

SVEIKINIMAS jį

Š. m. sausio mėnesi Julija ir Pranas MICKAI > f 
atšventė savo gimtadienius šeimos tarpe. '■ >
Julija sulaukė 70 metų amžiaus, o Pranas — 
75 metus. Julijai ir Pranui Mickams linkime >
sveikatos ir dar daug gražių metų — k

A. ir T. MICKAI I

ninko A. Tamošaičio gerbė
jus. Nors oras buvo nepalan
kus i ypač žiaurus žiemos 
metas, tačiau apsilankė per 
30 tautiečių. Jų tarpe ir iš 
Kingston© spaudos atstovas.

Sueigą pradėjo pats šei
mininkas, paaiškinęs pla
čiau savąjį užmojį ir po to 
pakvietė dailininką TAMO
ŠAITĮ Vasario 16-tosios pro
ga tarti žodį. Tenka pa - 
žymėti, kad visos iškilmės 
buvo įrašydintos video juos- 
ton ir visą laiką rodoma TV 
ekrane puikia Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių turima 
vėliausios laidos aparatūra.

Paskaitininkas, žinomas 
savo puikia iškalba, peržvel
gė mūsų tautos istoriją nuo 
seniausių laikų, paryškinęs 
tik retesnius, susirinkusiems 
mažiau žinomus, įvykius. Jo 
paskaitą, kondensuota forma, 
perskaitė angliškai J. REGI- 
NAITĖ.

Po to šeimininkas per
skaitė gautus sukaktuvinin - 
kui sveikinimus iš įvairių 
valdžios pareigūnų, įskaitant 
ir pagrindinį iš Kanados Mi- 
nisterio pirmininko Brian

nrtorrtrea
• Julija MICKUVIENĖ savo 
šeimos ir artimųjų tarpe pa
minėjo savo 70 m. amžiaus 
sukaktį, o jos vyras Pranas 
MICKUS - 75-kių metų jubi-
liejų. Sukaktuvininkai buvo .. .. ,, .*
huoSlrtaai pasveikinti.

• VILKIS Edvardas buvo iš-
• NAGYS Gintaras buvo nu- ' tiktas smūgio ir dalinai pa
vykęs vasario 15 d. į Ottawą, raližuotas. Gydomas Victo-
kur Lietuvių Bendruomenės ria ligoninėje.

AUKOS TAUTOS FONDUI MONTREALYJE 1986 m.
Į išsiuntinėtus Tautos Fondo laiškus, sekančiai atsi

liepė (sąrašas nr. 3)r . '
O. Bieliūnaitė - $20; P. Bar teška - $20, A. ir O. Sakalai 
$100, J. Calka -x$150, K.'Sitkauskas - $50, A.Matusevi - 
čįus - $20, E. Kirstukienė - $10, p. Botyrienė - $10, S . 
Andraitytė - $30, Rev. St. Šileika - $100, A. Bajoras -,$25, 
E.Kardelienė- Jono Kardelio mirties sukakčiai paminė
ti- $100, E.Kardelienė - $100, J. Šulmistras - $20, M. Šul- 
mistras - $30, Gustave von Cernin - $100, P. Šukys - $25.

VISIEMS aukojusiems nuoširdžiai dėkojame ir laukiame 
atsiliepiant kitų.

Tautos Fondo Atstovybė

GUY e 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

C C UIT D INSURANCE &M S> E> W n El It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B IK8 
Lietuvių kolba patarnauja-* V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Dorbo valandai: 9 v.r. - 7 v. v. , iahtadianiai t 9 v.r. — 12

Nerys ai "B attar Buiintu" Bara

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka saliningai ir prieinamomi s kainom! s. 
Stogo' dengimui'ar tai symui skambinkite: 364-147Q

MULRONEY.
Iš dalyvavusiųjų sveikino 

Lietuvių Tautodailės Institu
to Tarybos pirmininkas inž. 
A. PAŠKEVIČIUS. Jis taip 
pat pažymėjo, kad čia išeivi
joje - Antanas Tamošaitis 
yra tarsi tas žilos senovės 
KRIVIŲ-KRIVAITIS, kuriam 
nesą lygaus.

Kalbant apie sukaktuvinin
ką, neįmanoma būtų nepaini - 
rieti ir Anastazijos TAMO
ŠAITIENĖS, jo kūrybingų 
darbų talkininkės.

Taip pat buvo priminta , 
kad labai prasmingos esan
čios ir jų gimimo datos :va - 
sario 15 - Antano, išvakarė
se Vasario 16-tosios, o rug
sėjo 9 - praėjus Tautos šven
tei - Anastazijos.,

Kadangi inž. A. Paškevi
čius yra ir LIETUVIŲ FON - 
DO Įgaliotinis Qttawos Apy - 
linkės, kuriai priklauso ir 
dailininkai Tamošaičiai, tad 
šioms iškilmėms prisiminti, 
įteikė jiems Kanados Minto 
suvenyrą.

Po iškilmių buvo gražios 
vaišės.

Albinas Vilniškis

Apylinkės Valdybos kvietimų 
Vasario 16 d. proga tarė žodį 
lietuvių ir anglų kalbose tej- 
ma "Kanados lietuvių jauni? 
mo ateitis".

• Iškilmingomis MiŠiomis ir 
Minėjimu-Koncertu buvo at
žymėta Vasario 16-toji.(Plą-



•'PAVASARIS”

• TRADICINIS "NL" SPAU
DOS BALIUS šiemet vyks 
GEGUŽĖS mėn. 3 dieną, AV 
Parapijos salėje.

"Pavasario" Mergaičių 
Choras, remdamas mūsų 
savaitraštį, sutiko atlikti 
programą veltui.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS visuotinas METI
NIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
šaukiamas š. m. KOVO mėn. 
2d., 12 vai. Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

11 vai. uniformuoti šauliai 
su Kuopos vėliava dalyvauja 
pamaldose.

Nariams dalyvavimas bū
tinas.

Kviečiame dalyvauti ir
šaulių darbams-idėjoms pri
tariantieji.

Po Susirinkimo -užkan
džiai, kavutė.
____________ Kuopos Valdyba

• AV Parapijos Komitetas 
posėdžiavo vasario 19 d. Na
riai pasiskirstė pareigomis: 

■A, JONELIS - pirmininkas, 
E, AUGŪNAS - vicepirmi-

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORO

PAKABK
KONCERTAS

ĮVYKS 
1986 m. KOVO mėn. 9 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreal.

Dirigentė — muz. JNGR/D TARK 
Po koncerto - kavutė

AUKA - $5 00

Pelnas skiriamas kelionės išlaidoms i Los Angele 

padengti*
VISI MALONIAI KVIEČfAMI DALYVAUTI.

ninkas, Iz-MALIŠKA - sek
retorius, E.KRASOWSKI - 
kasininkė, M. GIRDŽIUVIE- 
NĖ ir VI. ŽITKUS - nariai.

LITAS
MONTREALIO 

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8 

TEL.: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD, 
ir ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SEVE 3907 A ROSEMONT ŠV. KAZIMIERO 

PIRM. ANTR. TREČ. 9:00-3:00 —------------- PARAPIJA

KETVIRTADIENIAIS 12:00-8:00 4:00-8:00 —---------
PENKTADIENIAIS 10:00-6:00 2:00-6:00 ---- ----- -
SEKMADIENIAIS , 10:30-12:30   10:30-12:30

DUODAME VISUS BANKINIUS
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE’:

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“
NAMŲ REMONTO' VAJUS 
REIKALINGA 15.006 DOLERIU

Visi "NL" skaitytojai ir organizacijos maloniai pra
šomos prisidėti prie ”NL" patalpų remonto!

-MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI, prašome pasinaudoti 
šia atkarpa ir ją atgal atsiųsti "NL" adresu:

• LITO nariai prašomi atkreipti DĖMESĮ, kad LITO de - 
damuose skelbimuose "Nepriklausomoje Lietuvoje" ir 
"Tėviškės Žiburiuose" mes nebeskelbsime mokamų pro
centų.

Mokami ir imami procentai yra parodomi LITO skel - 
bimo lentoje ir taip pat pilną ir teisingą informaciją gau
site paskambinę telefonu į LITĄ.

Mes nustojame skelbti procentus, nes vykstant dažniem 
procentų pakeitimam, Jūs nespėjate gauti teisingos infor
macijos. Iki laikraščiai pakeičia ir iki Jūs gaunate laik - 
raščius - procentai kartais pasikeičia net porą kartų.

, VedėjasNuotr. 5t. Dapkaus

Dr Philip Stulginskį
D. D. S.

Dantų gydytojas - chirurgas 
8606 Central©, coin comer 45e avė. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

SEKMADIENĮ, KOVO mėn. 9 d.

SV KAZIMIERO
Parapijos Šventė

3426 Parthenais, 

vai. - iškilmingos pamaldos atnaujintoj bažnyčioj;

Po pamaldų veisės atnaujintoj salėj.
PROGRAMAc ATLIEKA:

e “Gintaro” Dainos Vienetas, vad. muz. Milda RUFFO
e Mergaičių Trio, vad. muz. A. STANKEVIČIUS

Veiks baras ir loterija
KVIEČIAMI DALYVAUTI

Siunčiu "NL". prenumeratą ui 198...m.........dol.
"NL" namų remonto vajui ...................... ....dol.

Mr.Mrs................................................  :................................................ .
Adresas ..............................   t

REIKALINGA ENCIKLOPEDIJA

Šv. Kazimiero klebonijai trūksta lietuviškos Enciklopedijos; 
Jei kas turėtų atliekamą ir sutiktų padovanoti kaip parapijos 
MECENATAS arba bent parduoti prieinama kaina, prašomas 

patelefonuoti : 521—9930

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

Tel. Bus.: 722-3545 
Res.; 256-5355

PETRAS ADAMONIS
c. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

Dr. J. MALISKA
D. D. S’.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal. P.Q.

Tel. Bus.: 866 -8235
Namu : 761 — 4675

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v.
Šeštadieniais : nuo 9 vai r iki 9:30 vol. vok. • 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vaL vok 
GREITAS , ■ NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

Muz. Ingrid TARK diriguoja ‘‘Pavasariui” koncerto metu Toronte, 
• INGRID TARK yra jauna 
estų kilmės muzikė, profe
sionalė, baigusi pianino kla
sę. Ji turi muzikos teorijos^ 
ir pedagogės diplomą iš Va- 
nier Kolegijos ir bakalau - 
ro laipsnį iš muzikos bei 
pedagogikos McGill Univer-w 
sitete.

Septynis metus dėstė To
ronto Royal Konservatorijo-' 
je-

Montrealyje dėstė ir dėsto, 
pianino ir muzikos teorijos 
kuTsą keliose mokyklose,

dirba su chorais.
1982 m. ji buvo pianis

tė VPI Productions Paryžiu
je, grojo 54-riuose koncer
tuose ir specialioje TV 
programoje.

Ji dirba dabar ir su "PA
VASARIO" Mergaičių Choru, 
ruošiasi išvykai į Los Ange
les. Šiuo metu "Pavasariui" 
priklauso 17 mergaičių.(Pra
eitame "NL"nr. buvo įdėta 
jų ir dirigentės nuotrau - 
ka. Trūko parašo per tech - 
nišką kląidą).

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
draudimo agentūra

6695 — 15th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6 

TIL. 727 - 3 120 K-amy 376 -378 1

Albertas NORKELIONAS,M. C.S£., 1.8.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agon «?r o.v tl k

PONY

D.N. BALTRUKONIS 
IM.MEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
‘ PIRKIMAS - PARDAVIMAS Į

445 Jean Talon W. Suite 305.Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel- Business: 273-9181 ; Residence -. 737—0844.
i ...................~

MEMBER

FOTO M.L.S

Tol.: Business: 482 - 0772 Residence: 767—4690

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 

Montreal, P.Q. H3B 2G2 

Tel..- (514) - 871-1430

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE e WEDDINGS 

STUDIOlI 2540 rue SHERBROOKE E.

TONY LAURINAITIS 
MONTREAL PO. HJK 1ES 525*5971

JONAS IR COTE
5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČA1TIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

8 psi.

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
Tel. darbo : 871-1430

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMINUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINUUM. PLIENU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas: 721-9496

Kailių Siuvėjas
767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas catavu,palt«L.
• Vasaros laiku saugojimas (Storace)
• Taisau ir remodeliuoju 
o Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandra, Suita 500 A naa AdtUft
Montreal, P.Q. 8.H3A 2G6 ■
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