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XXVII KANADOS LIETUVIU DIENOSE -
SAVAITINIU ĮVYKIU 

APŽVALGA
MIRE BREZNEV’AS

Iš Maskvos^, vienos paros 
vėlavimu atėjo žinia apie 
Brežnev’o, 75 m. amžiaus , 
mirtį nuo širdies smūgio. Jo 
sveikatai akivaizdžiai blo - 
gėjant, Kremlius buvo šiam 
įvykiui pasiruošęs.

Sovietų Komunistų Par
tijos Centralinis Komitetas 
vienbalsiai (kaip gi kitaip?) 
paskyrė Jurij Andropov’ ą 
Brežnev’o vieton, būti Ko - 
munistų Partijos vadu. Jam 
pavesta ir suplanuoti bei 
pravesti ir Brežnev’o laido- 
tuVes.

Tai pirmas toks valstybių 
istorijoje įvykis, kuomet vir- 
'šininkas slaptosios saugumo 
policijos, pagarsėjusios vi
same pasaulyje brutaliu suk
tumu ir žiaurumu, genocido 
veiksmų vykdymais, -tampa 
oficialiu partijos vadu-Tokiu 
viršininku Andropov’as iš - 
buvo 15 metų. Jis pravedė 
žiaurų Vengrijos sukilimo 
numalšinimą, jo nurodymais 
buvo "sutvarkomi" disiden
tai, organizuojamas ir ple - 
čiamas šnipų tinklas krašte 
i r užsienyje.

Brežnev’as buvo ir Sov. 
Sąjungos prezidentas 18 me
tų. Naujasis šiam postui as
muo bus paskirtas ne ankš
čiau, kaip lapkričio 23 d. , 
kuomet susirenka . Aukš - 
čiausias Sovietas.

Maskvoje spekuliuojama , 
kad šis postas atiteks And
ropov’o konkurentui Brež
nev’o asmeniškam draugui 
ir patarėjui Konstantin Čer- 
nenko.

Perimdamas Komunistų 
Partijos Cent. Komiteto Gen. 
Sekretoriaus postą, Andro - 
pov’as pareiškė, kad jis lai
kysis Brežnev’o linijos ir 
didins Sovietų karinę galybę. 
Spėjo pareikšti ir kad: "Mes 
labai gerai žinome, kad im - 
perialistai niekada nepritars 
taikos siūlymams. Taika ga
li būti išlaikoma tiktai pasi
tikint nenugalima Sovietų Ar
mijos jėga". Pamiršo pami - 
nėti,kad tie patys "imperia
listai" apgynė sovietus nuo 
Hitlerio, lemiamai padėdami 
Raudonajai Armijai. Tie pa
tys "imperialistai" dar ne- 
iškrapštė rusų okupantų iš 
karo metu okupuotųjų vai s - 
tybių, nei iš Afganistano.

Įsidėmėtina, kad tiktai 
komunistų partijos ideologi
joje įrašyta, jog reikia j ė- 
g a užimti visą pasaulį (tad- 
kas tie tikrieji imperialis - 
tai?) ir sunaikinti tuos, ku
rie jiems nepritaria

JAV-bės pradėjo stipriau 
ginkluotis p o to, kai Sovie
tų Rusija jau buvo gerai ap
ginkluota ir po karo tebesi - 
ginklavo, vykdydama savo 
ekspansiją. Vakarai niekada 

negrąsino jėga paimti savo 
valdžion ar sugriauti kokią 
nors taikingą valstybę. Tai - 
gi-paranoja- liguistas įtari
nėjimas kitų savo paties į - 
geidžiais-KGB buvusio vir - 
šlninko neapleido.

Jis būtų daug įdomesnis, 
parodydamas bent kiele inte
ligencijos, jeigu pasiūlytų 
teisingų sprendimų, taikai ga
rantuoti. Jeigu pasiūlytų , 
pav. , partijai apsiriboti sa
vo Rusija ir paskelbti lais - 
vus rinkimus saviesiems- ir 
paliktų ramybėje okupuotus 
ir užgrobtus kraštus. Bedar
biai kariai galėtų tada atlik
ti visus dabar vergų dirba - 
mus darbus. . . Atpultų tada 
ir viso pasaulio taikos rū - 
pėsčiai Raudonajai Armijai 
ir "pagarsėjusiai" KGB

KAS ATSITIKO SU KIRILENKO?
Veteranas politikas, s tip - 

rus kandidatas Brežnev’o 
vieton Andrei Kirilenko , 
staiga atsidūrė šešėlyje:jo 
parašo nebuvo paskelbiant 
Brežnev’o mirtį. Laidotu - 
vėse jis nestovėjo karu su 
kitais politbiuro nariais.

Sklinda žinia, kad jo sūnus, 
dalyvavęs mokslinėje dele
gacijoje, nenori1 grįžti na
mo ir pasiprašė prieglobs - 
čio.

WALESA GRIŽO NAMO
Lech Walesa, paleistas iš 

internavimo visą savaitga
lį praleido nežinomoje vie
toje. Lapkričio 14 d. grįžo į 
Gdanską, į savo butą, kur jo 
laukė žmona Danuta, 7 vai - 
kai, ir apie 1. 500 jo ger - 
bėjų bei draugų.

NAUJI BŪDAI PERDIRBTI 
LIEKANAS

Japonijoje, Jokahamos 
mieste 8 metus veikia eks
perimentinė įmonė, kuri ra
do būdą taupyti įvairias me
džiagų ir maisto liekanas, 
jas perdirbant. Iš tokių lie - 
kanų kasdien perdirba virš 
100 tonų medžiagų(tieK su - 
sidaro iš miesto su 100. 000 
gyventojų). Pagamina l, 4 ha 
žemės plotui reikalingo 
komposto, 2 tūkst. butų dujų , 
2 tūkst. egzempliorių laik
raščių reikalingo popie
riaus, 50 tūkst. konservų dė
žutėms reikalingo metalo.

Ar nevertėtų Kanadai, be
sirūpinant naujų darbų sura
dimu, pradėti steigti tokias 
įmones platesnių mastu?
r.. .
PARŪPO IR NORVEGIJOS 
PAKRAŠČIAI

Po Neseniai vykusios sve
timų povandeninių laivų me
džioklės praeitą savaitę, Nov 
vegijos laivai ir helikopte
riai buvo pagavę Sovietų led
laužį jam draudžiamoje zo

noje, šiaurės Norvegijoje. 
Jis įžūliai laikėsi ir pasi
traukė, tiktai tada, kai Norve
gijos policija įlipo į ledlaužį 
ir du kartu pagrasino, kad 
bus torpeduotas, jeigu nepa
sitrauktų.

Šiomis dienomis buvo pa
stebėtas svetimas povande
ninis laivas. Jį žvalgo nor - 
vegų helikopteriai ir laivai

MIRĖ ALYZA BEGIN
Mirė Izraelio min. p- ko 

žmona Aliza, vos tik jam at
vykus į. Los Angeles 10-ies 
dienų vizitui. Jis buvo pasi - 
ruošęs kalbai Žydų Federa - 
cijos Taryboje. Valandą 
prieš tai gauta žinia pakeitė 
planus ir min. p.-kas Begin* 
as išskrido atgal į Izraelį

ATŠAUKĖ SANKCIJAS
DUJOTIEKIUI

Lapkričio 13 d. , susitaręs 
su Europos alijantais, JAV 
prez. Reagan'as paskelbė , 
kad atšaukia sankcijas So - 
vietų dujotiekio Įrengimams

Anot prez. Reagan’o, nauji 
susitarimai tarp alijantų su
darė galimybę atšaukti sank
cijas dujotiekiui,nes jos sa
vo uždavinį atliko.

Sankcijos atšauktos pra
ėjus 3 dienoms po Brežnev’o 
mirties ir 2 dienoms Lenki
jos vyriausybei pranešus , 
kad Lech Walesa paleistas 
į laisvę po 11 mėn. internavi
mo i
COLUMBIA PALEIDO 
ANIK C-3 SATELITĄ

Keturi Amerikos astro
nautai su erdvės autobusu 
COLUMBIA iškėlė Anik C- 3 
komunikacijos satelitą į 
erdves, kuris dirbs nuolati
nėje savo orbitoje 35. 800km 
virš ekvatoriaus.

Anik satelitas yra paga
mintas Kanadoje, jo veikimo 
laikas- 10 metų. Anik žodis 
eskimų kalboje reiškia"Ma - 
žąsis Brolis.". .

"Columbia" gali girtis ke
letu rekordų: 1. Tai pirmas 
komercinis skrydis, palei
džiant komunikacijos sateli
tą, kuris galės perduoti ir TV 
programas. 2. Pirmas erd - 
vės autobusas, skridęs su 4 
specialistais. 3. Pirmas 
erdvių skraiduolis, kuris tu
rėjo įgulą, bet neturėjo gel - 
bėjimo įtaisų, jeigu nepavyk
tų iššovimas į erdves . 
4. Pirmą kartą įgula bu
vo aprengta lengvais,pato
giais džiamperiais, o ne sto
ra erdvių apranga. 5. Tai 
pirmasis erdvės autobusas, 
pakartotinai pakilęs į erdves 
penkis kartus-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
42 -ras Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas Chi-

cagoje, Tautiniuose Namuose, spalio 30 d. buvo darbingas 
ir praėjo sa pasisekimu. Jį atidarė ir pravedė pirm. dr. 
Kazys ŠIDLAUSKAS.

Suvažiavimui pasikeisdami pirmininkavo ALTo vice - 
pirmininkai: T. BLINSTRUBAS, P. DARGIS, inž. V. 
NAUDŽIUS, dr. V. ŠIMAITIS, dr. J. VALAITIS. Suvažia

Choristai , orkestras, šokėjai — koncerto scenoje
Nuotr. R. Otto

ŽUVUSIŲJŲ KARUOSE 
DIENA

Veteranai, jų šeimos na - 
riai, karo našlės ir Kanados 
kariuomenės atstovai rin
kosi prie paminklų visuose 
Kanados miestuose, šven - 
čįąnt "Rememberens Day" 
lapkričio 12 d.

Montrealyje Dominion 
Aikštėje šimtai veteranų, į- 
vairių organizacjų bei vy - 
riausybių atstovų susirinko 
tylos minutei. Buvo padėti 
tradiciniai raudonųjų aguonų 
vainikai, pagerbiant žuvusius 
dvejuose Pasauliniuose Ka - 
ruošė ir Korėjoje. Kanadie
čių yra žuvę apie 100. 000 ir 
visoje Kanadoje dar likę a- 
pie 740.000 veteranų, dau - 
glausia iš II-jo Pasaulinio 
Karo meto.

Min. p -kas Trudeau, šiuo 
metu besilankydamas Euro
poje, padėjo vainiką Kanados 
karo bazėje Lahre, V. Vokie
tijoje.
SAUDI ARABIJA INVESTUOJA 
TORONTE

Investatoriai manevruoda
mi pardavinėjimą naujųjų 
Toronto daugiabučių pasta
tus, pardavė apie 11. 000 butų 
Saudi Arabijos investato- 
riams. Per tas manipuliaci - 
jas butai pakeitė savininkus 
3 kartus ir per trumpį laiką 
uždirbo apie 230 mil. dole - 
rių.

Pagal įstatymus, naujasis 
savininkas turi teisę pakęlti 
nuomą, kad padengtų pirkimo 
formalumų ir užpirkimo iš - 
laidas- Tai reiškia, kad kai 
kurios nuomos galėtų būti pa
keltos iki 45%.

R. Elgie, provincinis mi - 
nisteris Vartotojų ir Koope - 
racijų reikalams pareiškė,, 
kad bus daromos pastangos 
apsaugoti nuomininkus nuo 
perdidelių nuomos pakeli - 
mų,

vime da yvavo 52 Valdybos - Tarybos nariai, 12 skyrių 
atstovų, 10 organizacijų atstovų ir 39 svečiai.

Į naują vadovybę , ALTą sudarančių organizacijų pa
siūlymu, įėjo atstovai iš Amerikos Lietuvių R. K Fede
racijos, Socialdemokratų, Tautinės Sąjungos, Sandaros , 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, Lietuvių Katalikų Su-, 
sivien jimo, Amerikos Lietuvių R. K Moterų sąjungos, 
Lietuvos Vyčių, Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos, 
L;etuvių Atgimimo Sąjūdžio, Vilniaus Krašto
Respublikonų Federacijos ir Demokratų

VALDYBOS PRANEŠIMAI
ALTo pirm. dr. K ŠIDLAUSKAS painformavo apie 

ALTo paramą organizuojant finansus Lietuvos Pasiuntiny
bės Rūmams atnaujinti. Priminė ALTo įnašą organizuo - 
jant Vasario 16-tos d. minėjimą Senate ir Atstovų Rūmuo
se. ALTas valdžios įstaigose aiškino, kaip nepatikimi 
gauti iš Sovietinių įstaigų liudijimai apie vadinamus ka
ro nusikaltėlius. Papasakojo apie minėjimą 60 metų su
kakties nuo JAV pripažinimo de jure Pabaltijo valstybių.

ALTas parašė laiškas D. Britanijos, Vokietijos, Ita
lijos ir Prancūzijos ambasadoriams Washington’e , kad 
prieš jungdamiesi į Sibiro dujotiekio statybą , tie kraš
tai ištirtų , ar nėra naudojami tam darbui politiniai kali - 
niai. Gautas palankas D. Britanijos atsakymas.

Daryti žygiai dėl Lietuvos politinių kalinių , dėl išlei
dimo Dariaus -’Girėno pašto ženklo, Į akciją įsijungė pla
tūs lietuvių sluogsniai.

Dr. J. Valaitis įdėjo daug darbo ruošiant ALTo fondo 
statutą. Visuomeninių Reikalų Komisija , vadovaujama 
dr. L- KRIAUCELIUNO, suorganizavo labai pavykusias 
svarstybas mūsų tautos reikalais. Toliau dr. K. ŠID
LAUSKAS skatino išlaikyti balansą tarp finansinės ir 
kitokios paramos kultūrinei ir politinei veiklai, abi rei
kiamai vertinant. Dėkojo už lietuvių išeivių paramą ALTo 
darbams-

ALTo sekr. inž. Gr. LAZAUSKAS pranešė, kad ALTo 
vaidyba turėjo 7 posėdžius. Spaudinama kun. J. PRUNS- 
KIO papildyta ketvirta laimia ’’LITHUANIA". Dėkojo už pa- 
ramą ir aukas.

Ižd. M- PRANEVIČIUS pranešė, kad ALTas turėjo 
63,397 dol. pajamų, o išlaidų 65,411 dol. ALTas ižde 
turi $ 50,317 - investuotus į vad. "money market".

Apie ALTo informaciją pranešė kun. J. PRUNSKIS. 
Nuo paskutinio suvažiavimo Išleista 20 biuletenių lietuvių 
kalba ir 13 anglų kalba. Lietuvos reikalai keiti TV ir ra
dio stotyse, amerikiečių spaudoje. Suruoštas konkursas 
stra’spnių ao;e Lietuvą amerikiečių spaudoje. Paskelbtas 
konkursas rašinių ap;e Lietuvą 1 ituanistinėms mokykloms^ 
suruoštas pasitarimas etninių grupių laikraščių redakto
rių.

ALTo atstovas Washington, e dr. J. GENYS pranešė 
apie darbą renkant lėšas Pasiuntinybės Rūmams atnaujintį 
Painformavo apie de jure pripažinimo 60 metų sukakties 
minėj mą,, apie sėkmingą Jungtinio Pabaltiečių Komiteto 
veiklą Washington, e. Remtas Pabaltijo Laisvės Dienos 
paskelbimas, stengtasi padėti disidentams, pasiekta, kad 
žemėlapiuose būtų atžymėti Pabaltijo kraštai.

V. ABRAITIS iždo globėjų vardu pranešė apie patik
rinimą pajamų, ir išlaidų, kas rasta tvarkoje. Siūlo, kad 
didesnės ALTo išlaidos kaip 500 dol. būtų paremtos val
dybos nutarimu.
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AR ŽINAI KAD ? ...
( IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS)
” PASTOGĖ” Nr. 1

Donatas šaltalankis
TAUT IEČ I A M S

Nek'i’nok'im su priešais taures ■ 
Nedėkok m už tariamą laisvę . 
Tautiškumo dejas taurias 
Į šūkius atėjūnų neKeiskim .

Svetimais netikėki m stabais ■
Nesi lenkim prie vergvaldžių padų .
Mūsų tautą nuo amžių grubiai
Priešai niekina, engia ir ardo. . . t

Bet vistiek ji lyg upė leduos 
Ir gyvybę dar turi, ir srovę.
Idealų šventų neparduos, 
Neiškeis į pripildytą lovį.

Atžalyną išlaužyt neleis • 
Neįsūnys nė svetimą tarmę 
Nenueis ‘šdavikų keliais, 
Bei išsaugos ir vardą ir garbę .

(tęsinys)

Pakanka pr:siminti vieno įžymiausio šių laikų filolo
go J. Kazlausko žvėrišką nužudymą prieš kelerius 
metus, kurį atliko KGB su savo Aničo tipo parankiniais. 
Pakanka pris minti paskutines kratas universitete dėsty
tojų ir auklėtinių tarpe ir dėstytojo Vytauto Skuodžio su - 
ėmimą.

Argi vardan to "socialistinio internacionalizmo" per 
8 pokario metus netekom beveik pusės milijono sušaudy
tų, ištremtųį Sibirą? Argi vardan "socialistinio interna
cionalizmo" beveik vienas milijonas mūsų tautiečių nega
li palaikyti ryšių su Tėvyne? Argi "vardan "socialistinio 
internacionalizmo" vykdoma tautos asimiliacija? Argi 
vardan to mūsų būsimai inteligentijai brukamos nuvalkio
tos dogmos ? Argi vardan to didėja represijos, tame tar
pe ir mūsų universitete? Argi vardan to vykdoma agre - 
sija ir prieš Afganistaną ?

Visa tai vykdoma vardan šovinistinių sieKių pajung
ti kitas tautas savo valiai, vardan visiško savęs izolia
vimo, vardan kitų tautų nutautinimo, vardan partinės dik
tatūros :r ekspansijos prieš kaimynines tautas.

T- Ž i bu t i s

NEPAMIRŠOME LAISVOS LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖS IR 1982 METAIS

Savosios kariuomenės atsteigimas Lietuvos atgimimo 
istorijoje yra vienas svarbiausiųjų įvykių, nes be savosios 
kariuomenės Lietuva nebūtų galėjusi atsikurti, nebūtume 
turėję nepriklausomos Lietuvos valstybės, kurią ir šian
dieną Amerika bei kitos tautos tebepripa žįsta.

Ne iš karto ir ne staigiai atsirado Lietuvos kariuo - 
menė. Jos prisikėlimas buvo tiek ilgas,kaip ir pačios Lie 
tuvos po virš 120 metų dvigalvio aro naguose išbuvus, nau 
jam, laisvam ir nepriklausomam gyvenimui paskatino Lie
tuvė motina. Savanoriai ėjo būriais, jojo ir važiavo į nu
rodytas paskyrimo vietas ir tuo būdu greitai susidarė at - 
gimstančios Lietuvos pirmieji kariuomenės pulkai,kurie , 
net nespėję tinkamai pasiruošti, turėjo eiti į frontą.

Pirmieji kautynėse žuvo 1919 m. vasario mėn- 7 d. bū- 
r'ninkas Povilas LUKŠYS, ties Kėdainiais Taučiūnų kaimo 
laukuose; vasario 13 d. - I-ojo pėstininkų pulko vadas ka - 
rin’nkas A. JUOZAPAVIČIUS, o kovo 18 d. , Kaune, eida - 
mas tarnybos pare'gas , žuvo savanoris Pranas EIMUTIS, 
kurį,nužudė prie Metropolio viešbučio sužvėrėję vokiečių 
kariai.

Visur, kur žygiavo savanoriai- laisvės džiaugsmas 
augo žmonių širdyse. Savanoriai įkūnijo ilgų šimtmečių 
tautos svajonę. Pirmą kartą istorijos raidoje savanoriai 
Vi'niuje '.918 metais, spalio 17 d. viešai sugiedojo mūsų 
tautos himną. Pirmoji Lietuvos Tarybos sargyba- buvo 
savanorių, pirmieji Lietuvos kariuomenės pulkai buvo 
vien tik iš savanorių. Pirmieji savanorių ginklai buvo gau
ti iš vokieč;ų. Gedimino Pilies bokšte iškėlė mūsų tri
spalvę vėliavą - savanoriai. Savanoriai pirmieji žuvo 
kautynėse už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvi, amžiais auk didūs kova. Ir metai eis, žydės 
laukai prie kelio. Ir kelsis vėl iš naujo Lietuva.

Savanoris Kūrėjas K. S.

2 psl.

APIE SAVANORIŲ GINKLUS
Nedidelius kiekius pavykdavo nupirkti iš vokiečių. Bet

gi vokiečių karinė vadovybė Vilniuje lietuviams ginklų ne
norėjo parduoti, nei duoti. Pirmuosius ginklus (apie 400 
šautuvų) vokiečiai davė milicijai ginkluoti. Šiuos ginklus 
gavus, vyriausybė perleido juos kariuomenei. Persikėlus 
Į Kauną, ginklų pirkimas pas vokiečius buvo sutvarkytas. 
Pirmieji pirkti ginklai buvo seni vokiški ir rusiški šautu
vai, kulkosvaidžiai ir patrankos. Vėliau buvo gaunami nau
ji. Drabužius savanoriai dėvėjo nuosavus, už kuriuos jiem: 
buvo atlyginama-

Kariuomenės organizacijos centras buvo Kaune, kur 
buvo vyr’ausybės ir Kariuomenės štabo būstinė. Kauno 
mieste ir jo pr emiesčiuose susiformavo dauguma kariuo
menės dalinių, veik visos karo technikos dalys ir tarnybos 

1919.’III. 15 d. buvo paskelbtas pirmas naujokų, girnų - 
šių 1897 'r 1898 m. šaukimas, kuris buvo vykdomas prie
šo neužimtose Lietuvos srityse.

(Lietuvos Kariuomenės Šventė buvo nustatyta lapkri
čio 23 d. , nes 1918. XI. 23 Vilniuje buvo išleistas p i r - 
mas Lietuvos kariuomenei įstatymas-

( Iš "Lietuvių Enciklopedijos")

Montreaiyje, lietuvių Aušros Varių bažnyčioje, prie šo
ninio altor aus randasi garbės.lenta "Žųvusiems už Lie
tuvos laisvę Kūrėjams-Savanoriams, Kariams, Šauliams 
ir Partizanams atminti. Ji buvo Įteikta,1959 m- L, K, K ., 
Savanorių Sąjungos Moatrealio Skyriaus. Garbės lentą 
išskaptavo Juozas Šiaučiulis-

Savanoris -Kūrėjas K. Sitkauskas

L i etų vos karii^ kuopa iŠsirikiav usi paradui prie Karo Muzi

JUOZĄ AUDENA ATSISVEIKINANT
€ b

Liūtas Grinius

KieKvienas žmogus turi 
gerų savybių, bet retas žmo
gus gali lygintis su amžino 
atilsio Juozo Audėno savy
bėmis. Jo asmens ryškiau - 
si bruožai buvo drauge ir 
patys kilniausi:

® tėvynės ir tautos meilė
• pozityvi pažiūra i kitus 

žmones ir didelis humar 
niškumas

® įsitikinimų pastovumas 
® nepaprastas darbštumas
• asmens kuklumas ir pa

prastumas.
Juozą .Audėną gerbė vien - 

minčiai, jį gerbė bendradar - 
biai.jį gerbė ir žmonės, ku
rių pažiūros ir nuomonės 
skyrėsi.

Amžinos atminties Juozo 
Audėno gyvenimo dėmesyje 
buvo bent kelios tarp savęs 
susijusios kryptys:
• studentai varpininkai, ku
rių draugijai jis pirmininka
vo pačiais sunkiausiais 1926
- 1928 metais. Tame laiko- 
kotarpyje, 1927 metais per 
versmininkams — diktatori-" 
ninkams Lietuvą pajungus,, 
jis — studentas varpininkas
— buvo išrinktas Lietuvos 
universiteto studentų atsto
vybės pirmininku.
• studijas baigęs, jis įsijun
gė į Varpininkų filisterių ir 
Lietuvos valstiečių liaudinin
kų partijos gretas ir liko 
joms ištikimas visą gyveni
mą. 1939 - 1940 metais jis 
su liaudininkų žinia.dalyvavo 
koalicinėje vyriausybėje Že
mės ūkio mini s terio pareigo
se iki paskutinio vyriausybės 
posėdžio. 1942 metais jis ta
po liaudininkų centro komite
to nariu pogrindyje, o 1951 
metais — centro komitete 
pirmininku; 1946 — 1948 m( 
tais — Hanau tremtinių bend
ruomenės, Lietuvių bendruo
menės pirmtakūnės, vicepir
mininku.
® anti - nacinio pogrindžio 
metais Juozas Audėnas išvys
tė paskutinę savo darbo ir 
rūpesčių kryptį: 1943 meti 
pradžioje jis dalyvavo Vy
riausiojo lietuvių komiteto 
steigime, o 1943 metams ru
denėjant — Vyriausiojo Lie

tuvos išlaisvinimo komiteto 
kūrime. Jo ryšis ir talka 
VLIKUI tęsėsi iki paskutinių 
gyvenimo dienų. VLIKO raš
tinė sulaukė jo paskutinio 
laiško su svarbia medžiaga 
dar šių metų rugpiūčio 25- 
tos data, o man pačiam teko 
posėdžiauti Tautos Fondo 
reikalais iki vidurnakčio dar 
rugsėjo 3 į 4 dieną.

Sprendžiant iš plačių ir čia 
toli gražu neiš vardintų visuo
meniškų ir moksliškų darbų 
pašalietis nieKad neįspėtų , 
kad Juozo Audėno asmeniš - 
kas gyvenimas buvo labai 
sunkus. Jo kelias į mokslą 
nebuvo įprastinis: 1919 me
tais jis — partizanas, o 1920 
-1923 metais — tarnauja Lie
tuvos kariuomenėje. Dvide
šimts penkių metų sulaukęs, 
jis pats save išlaiko ir tęsia 
mokslą suaugusiųjų gimna
zijoje ir vėliau — Lietuvos 
universitete, kurį baigė 1931 
metais.

Juozo irOlgos Audėnų šei
mos kelias buvo tolygiai sun
kus: pirmo prieauglio —duk
relės — sulaukę, jie greit 
jos nustoja; 1944 metais — 
Juozas Audėnas yrageštapc 
jieškomas ir slapstosi; JAV 
— tragiška nelaimė pareika
lauja dukros Juditos gyvy - 
bės. Šitos sunkios aplinky
bės nebuvo nei jo, nei jo žmo
nos viešų skundų ir aimana-’ 
vimų pagrindu. Šeimos ne
laimes jie abu su nepapras - 
ta ištverme pergyveno, bet 
nei jos, nei jau labai kuklios 
pragyvenimo sąlygos jų ne
palaužė,.

Lietuvių tauta Juozo Audė
no asmenyje nustojo ypatin - 
go žmogaus. Ji nustojo tau
rios asmenybės, ištikimo 
demokrato, humanisto l-r lieti 
tuvio kūrėjo.

Jo liūdi Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, 
Jo liūdi Liptuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga, Jo liū
di Varpininkų Filisterių 
Draugija.

Šių vienetų vadovybių var
du lenkiu galvą gerbdamas 
amžinos atminties lietuvį, ir 
reiškiu giliąužūojautą poniai 
Olgai Audenienei, dukrai Dai
vai Banaitienei ir artimie
siems čionai ir Lietuvoje.

Juozas Audėnas gimė 1898. 
IX. 25 Lietuvoje, mirė New- 
Yorke 1982. X. 1O, 11:30 vai. 
nuo širdies sutrikim^’. Atsi

us veikinlmo apeigos vyko Bro
okline, kurių metu kalbėjo 
Lietuvos gen.konsulas ■ Ani
cetas Simutis, Liūtas - Gri
nius (VLIKO, LVLS ir Var
pini nkų f i Ii s teri ų vardu), Al eK- 
sandras Vakselis (Tautos Fon
do ir N Y Liet. B-nės vardu) , 
Emilijus Smilgis (Toronto 
liaudininkų bičiulių vardu). 
Atsisveikinimą pravedė Va
cys Steponis. Palaidotas 
Cypress Gardens kapuose — 
1982.X. 13. Apeigose dalyva
vo virš 200, palydėjo į kapi
nes — virš 50.

Dagio — medžio skulptūra —

e j aus Kaune.
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KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

l. Eimantas

Š m. lapkričio 6 d. Toron
te, St. Vincent De Paul mo - 
kykloje, įvyko lietuvių mo
kytojų suvažiavimas, kurį su
šaukė Kanados Li etuvių B-nės 
Krašto Valdybos Švietimo 
Komisija.

Į suvažiavimą atvyko ir už
siregistravo 45 mokytojai iš 
Toronto, Hamiltono, Mont - 
realio ir Londono. Suvažia
vimą atidarė Švietimo Komi
sijos pirmininkė Irena R.OSS. 
Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Simanavičius.

Suvažiavimą nuoširdžiai 
s veikino''Heritage Languoge 
Program”Toronto miesto at
stovas Mr. Tony SUCCI. To
ronte etninių grupių (katalikų) 
mokyklose tėra iki 3500 mo
kinių, "Jūs, etninių grupių 
mokytojai, formuojate vaikus 
atei ti e s gyveni mui'', par ei š - 
kė sveikintojas ir palinkėjo 
geriausios sėkmės. Jis taip 
pat pasidžiaugė suvažiavi
mo proga surengta parodėle, 
kur mok.Abromaitienė išdės
tė tikrai daug įvairių moks
lo priemonių, vadovėlių, pra
timų bei leidinių.

Pirmoji paskaitininke bu
vo idevelandiškė dr. Danguo
lė TAMULIONY*rĖ. Savo pa
skaitą ji suskirstė į tris da
lis. Pradžioje prelegentė iš
kėlė tokį klausimą: "Ar lie

tuvių kalba — sava ar sveti
ma?" Atsakymus į tai, ji net 
davė enciklopedijų ar žody
nų definicijomis. Kaip į tai 
bežiūrėtume, mūsų mokyk
lose -dabar yra: a) vaikai, ku
rie moka lietuviškai kalbėti, 
b) vaikai, kurie silpnai lie
tuviškai kaiba ir c) vaikai , 
kurie lietuvių kalbos nežino 
ir nemoka.

Būdinga, kad pirmosios 
grupės vaiku skaičius nuolat 
mažta,nors namie, kai atei 
na laikas mokyklas lankyti, 
jie moka lietuviškai kalbėti. 
Bet aplinka ir gyvenamo kraš
to mokyklos turi tikrai daug 
įtakos į mūsųvaikus ir, rei
kia pripažinti, jų lietuvių kai. 
žinojimas ir vartojimas smu
nka. Tačiau šių kliūčių juk 
nepaKeisi ’ Mūsų mokyklose 
dirbama tik vieną sykį į sa
vaitę ir tik 3-4 valandas. To
dėl mums būtinai reikia, kad 
lietuvių kalba mūsų vaikus 
tikrai domintų, kad jiems ji 
būtų miela, kad būtų patrauk
lu kalbėti savo tėvų kalba . 
Tad sumoderninkime savo 
vadovėlius, kuriuose būtų 
ryški gyvenamojo momento 
eiga ir gyvastingumas. Bū
tina yra plėsti vaikų žodyną, 
duoti iš dabarties naujų žo
džių ir terminų. Reiktų vi
sose mokyklose leisti vaikų

Jų Keturios, o Aš Vienas;..
V. Kačergius

(įspūdžiai iš kelionės po Ispanijg, Portugaliją, 
dalelį Maroko bei Prancūzijos).

/ tęsi nys /
Liepos 8 d. ryte išvykstam Sevilijos miesto kryptim:. 

Tas bemaž 100 kilometrų kelias neprailgsta, nes kelias ne
blogiausias, o 20 k;m. prieš mi°stą įsijungiant į greitkelį . 
Dur nematyti Sevilijos miesto, bet jau mintimis klajoji po 
jį. Pr.sim°ni ir operas:"Sevilijos Kirpėjas", "CarmAn"bej 
"Don Gtovani", kuriu veiksmas vyksta šiame, viename iš 
seniausių Europoje, mieste. Mano turima informacinė kny
ga apie Ispaniją, tarp kita ko taip rašo;" jeigu atvykai į Is
paniją :r turi mažai laiko, o gali aplankyti tik dvi vietoves 
- aplankyk Seviliją ir.Toledo". Sevilijos miesto (apie 400 
tūkst. gyventojų) istorija labai sudėtinga. Sevilija jau ži - 
noma fen i kiečių ir šiam miestui duotas vardas H i s p a 1. 
Nio II apraus prieš Kristų, atitenka romėnam, kurie jį va
dina H ’ s p a 1 ? s. V a,po Kr. , užima barbarai ir 712 ; . 
užima maurai ir šį miestą pavadina Ishbilliah. 1248 šį 
miestą užima Kastilijos karalius Ferdinandas ni ir jau ta
da vadinamas dabartiniu vardu - Sevilija. Daugiausia pėd
sakų šiame mieste yra palikę maurai, nes jie buvo daug 
aukštesnės kultūros už kitus valdytojus.

Seviliją vidutiniai apžiūrėti reikėtų bent 2-jų dienų. 
Mums gi buvo skirta nepilnos 4 vai. laiko. Tad teko pra
bėgomis apžiūrėti Alcazaro rūmus ir Sevilijos katedrą .

Pirmiausia apžiūrėjom Alcazarą. A’.easar- ispaniš - 
kai reiškia tvirtovė. Rūmai buvo pradėti statyti maurų 
1181 metais, vėliau čia apsigyveno Ispanijos karaliai, kurie 
statybą tęsė ir prisilaikė maurų architektūros stiliaus. 
Geriau sakant, ispanams jau bevaidant, maurų architektai 
pastatė šiuos rūmus ir sodus, kurie yra neatpasakojamai 
gražūs. Kaip arabams įprasta, jie pastatų išorinę pusę pa
daro visai paprastą, bet jų vidus suspindi stebuklingu gro
žiu. Be kitų kambarių, mūsų vadovė parodė ir karalienės 
Izabelės kambarį,kuriame buvo priimamas Amerikos at
radėjas Krisopas Kolumbas. Visi juk žinom, kad Karalių po
ra- Izabelė ir Ferdinandas parėmė Krisopo keliones. Gi 
Sevilija stovi ant kairiojo Guadalųuiviro upės kranto 85 kn 
nuo Atlanto. Upė- tinkama laivams plaukioti.

Teko skaityti,kad Sevilijos senamiestis labai įdomus, 
nes jame užsilikę daug mauriškos architektūros. Tačiau, 
senamiesčio tik pakraštėlį teko paliesti. Krito į akis vie
na labai siaurutė,gatvė, kuri gavusi bučkių -pasibučiavimų 
gatvės vardą. Mat, iš balkonų, esančių antrame ar trečia
me aukšte, gerai persisvėrus, gali pabučiuoti kitoje gatvės 
pusėje esančią mergaitę - numylėtą. Nėra laiko patikrinti, 
ar iš tikro tai galima, nes mūsų mažutė vadovė (vietinė) 
greitu žingsniu mus veda Sevilijos kitos garsenybės- ka - 
tedros- apžiūrėti. Katedra pastatyta toje vietoje,kur sto
vėjo maurų mečetė. Ji buvo statoma visą 100 ir 4 metus 
(1402 - 1506). Vadovė sako, kad ši katedra yra didžiausia 
bažnyčia visoje Ispanijoje ir savo dydžiu lyginasi su Sv. 
Petro bazilika Romoje ir Šv. Povilo- Londone. Šios kated
ros ilgis siekia 140 metrų. Tai gotų stiliaus statinys. Turi 
keletą koplyčių ir meniškų altorių. Vienos koplyčios prie
angyje galima pamatyti meniškų bažnytinių daiktų- kryžių, 
kielikų ir kt. Į akį krito milžiniška monstrancija, sverian
ti 700 kilogramų (sidabrinė). Tai gražus meniškas kuri - 
nys, kuris per Dievo Kūno šventės eisenas gatvėse buvo ne
šamas ant vyrų pečių(dabar vežamas ant platformos). Vie
noje koplyčioje randasi milžiniškas antkapis, kuriame yra 
Kolumbo palaikai. . Antkapyje vaizduojama 4 mil'žinai, ant 
pečių užsidėję karstą: 2 iš jų laisvose rankose neša šautu
vus, o kiti du irklus.
1962. XI. 18

laikraštėlius, o kur tatai ne
įmanoma — per pamokas skai
tyti tinkam as vietas iš mūsų 
spaudos.

Lietuvių kl. būtinumu; mo
kiniai turi būti įtikinti. Tik 
tadamokiniai mūsųkalbą įsi
savins. Todėl mokyto j ai, turi 
daryti visa, kad lietuvių 
kalba būtų išmokta ' 
O tam, kad ji išsilaikytų, ji 
turi būti nuolat var - 
t o j a m a .*

Antroje savo paskaitos da
lyje prelegentė kalbėjo apie 
jos paruoštą ir išleistą va
dovėlį "Lietuviais norime :r 
būt". Šis vadovėlis vartoti
nas su tais mokiniais, kurie 
silpnai lietuviškai kalba ar iš
viso lietuviškai nekalba. Va
dovėlyje yra 30 skyrių-pamo - 
kų. Taigi maždaug tiek, kiek 
turime darbo dienų mūšų 
mokyklose per metus.

Vadovėlio pradžioje kalba- 
bama apie daiktavardžius (I 
ir ii linksniuose), vėliau — 
apie veiksmažodžius, ypač 
pabrėžiant veiksmažodžių III 
asmenį (vienu pagrindinių 
veiksmažodžių formų). Kai 
gramatika jau paaiškinta, ga
lima eiti prie skaitinių. Na
mų darbams vartotini vado
vėlio pratimai. Lyg atrody - 
tų. kad vadovėlis paruoštas 
vieniems metams, bet visa 
jo sąranga ir taisyklės tin
ka ir kitiems metams, tę
siant lietuvių kl. kursą išky
lant mokinių pažangai bei ži
nojimu.' . •

Trečioje dalyje dr. D. Ta
rnu) ionytė pravedė pavyzdi -

nę pamoką stf Toronto mo
kiniais. Po susipažinimo, 
lietuviškų žodžių sąvokas 
aiškintasi iš duotų pavaiks - 
1 ėli ų. Aptarta kai kuri ų daik
tavardžių vartojimas saki
niuose. Jei dr. D. Tamulio — 
nytė šią pamoką būtų turė
jusi su savo klasės moki
niais (Klevelande ji yra mo
kyklos vedėja ir mokytoja), 
reiktų manyti, kad pavyzdinė 
pamoka būtų dar sėkminges
nė. .

Mokinius paleidus, per dis
kusijas išryškėjo, kad pagal 
ši vadovėlį mokant, dar ne
turime nustatytų ir priimtų 
programų, bet šiame moky
me ypač reikalingos mokslo 
priemonės, būtini paveiksliu
kai. Autorė savo vadovėlin 
įtraukė ir istorijos mokymą.

Istorijos pamokų tekstai 
duoti anglų kalba, kad moki
niai lengviau įsisavintų mū
sų istorijos būdingus įvy - 
kius. Istorijos pamokų tiks- 
las - sudominti moki
nius Lietuva ir noras — 
kad ji būtų suprasta ir pamil
ta.

Prelegentė davė suvažia — 
vimo dalyviams iš savo vado
vėlio kai kurias ištraukas ir 
metodinius paaiškinimus. Dr 
D. Tamulioaytei suvažiavi - 
mas liko dėkingas ir karštai 
plojo.

Per diskusijas taip pat bu
vo siūlyta, kad mūsųlaikraš- 
tėlis "Eglutė" būtų vartoja
mas mokyklose, kaip vaiz
dinga mokymo priemonė.

(b. d.).

Sevilijos detalės

Prie katedros stovi bokštas- varpinė, 93 metrų aukš
čio. Šis bokštas- tai maurų mečetės minaretas. Ne mau
rų yra pridurta tik viršutinė jo dalis, ant kurios stovi skulp 
tūra iš bro nzos, pavadinta "Tikėjimas". Tos skulptūros 
vaidas visada atsuktas į vėją, tam tikro sparno dėka. To - 
dėl visas bokštas vadinamas Gi raida (girai da- ispaniškai 
vėjo krypties rodyklė). Giralda laikoma gražiausiu archi
tektūriniu kūriniu Sevilijoje, Tame bokšte-varpinėje suka
binti 24 varpai, tačiau jų muzikos išgirsti neteko. Iš kated
ros mes buvome nuvesti į aikštę vardu Plaza del Triumfo- 
Triumfo aikštė. Čia atsisveikinome su malonia seviliete 
vadove ir ieškojom restoranų užkandai, o 16 v. teks sėsti į 
autobusą kelionei atgal į Hueivą.

Jau anksčiau mūsų vadovė įspėjo, kad Sevilijoje saugo
tumės čigonų, nes jie vagiliavimo meistrai. Kadangi ne
nešioja jie ant kaktos ženklo "čigonas", pataria pinigų bei 
brangenybių paviršiuje nesinešioti. Akivaizdžiai čigonai 
čia pademonstravo savo "meną". Belaukiant autobuso, vie
na turtinga čikagietė, atitrūkus nuo kitų, stoviniavo ant ša
ligatvio. Staiga, privažiavo motociklas ir sustojo. Nuo už
pakalinės sėdynės staiga pakilęs vyras, priėjęs nutraukė 
nuo tos moters pečių kelionės krepšį, pilną pinigų ir bran
gių daiktų, užšoko ant motociklo užpakalinės sėdynės ir 
pilnu greičiu nuvažiavo.

Nors ta moteris ir labai garsiai rėkė,niekas nepadė
jo - vagys, greit išnyko. Kadangi ta moteris priklausė mū - 
sų autobusui, teko vėl ilgokai palaukti, iki atliko visus for
malumus policijoj ir JAV Konsulate. Sakė, kad jai nunešė 
1. 500 amerikoniškų dolerių, pasų ir dar ištisą eilę brangių 
daiktelių, nes ji buvo nuėjusi "šapintis". Taigi, tas atsiti
kimas visus mus blogai nuteikė, o kartu ir perspėjo būti at
sargesniu.

KLB ŽYMUO-TĖV, KUBILIUI

KLB Krašto Valdyba, Lie- mo raštą ir medalį įteikė ir 
tuvis kųjų Parapijų Merų pro- įteikimo žodį pasakė J. V . 
ga paskyrė žymenį kun. Jo- Danys, KLB Krašto Vai
nai KUBILIUI, SJ už jo nuo- dybos vicepirmininkas, 1982 
peinūs įkuriant Montrealyje m lapkričio 6 d. Aušros 
Aušros Vartų parapiją ir Vartų parapijos metinės va- 
pastatant šventovę, Sveikini- karienės- koncerto metu-

v
įteikimo Žodis

" Išeivija po II-jo Pasaulinio Karo Kanadoje rado dvi 
"etuviškas parapijas ir vieną lietuvį kunigą. Visi jautė ir 
matė, kad, ypač didėjant ateivių skaičiui, reikia daugiau 
lietuviškų parapijų,daugiau Lietuviškų religinių ir visuo - 
meninių centrų. Nežiūrint didelių sunkumų ir didelio ta
da iėšų trūKumo, visi ėmėsi organizuoti naujas lietuviš
kas parapijas ir misijas. Po keliolika metų jau buvo 11 
parapijų ir 5 misijos, iš jų viena parapija ir 2 misijos 
evangelikų

Ir lietuviškos parapijos, kaip ir buvo tikėtasi, pasi - 
darė lietuviški centrai, apie kariuos sakosi ir sukasi vi - 
sokeriopa lietuviškoji veikla. Kanadoje turime Kelerą iš
kilių l ietuviškų parapijų steigėjų, lietuviškų šventovių sta
tytojų, kurie kartu statė pagrindus ir lietuviškam 
veikimui, Tarpe jų,ypač iškyla ir Tėvas Kubilius.

195'0 metais Tėv. J. Kubilius atvyko Moatrealin kur
ti lietuviškos parapijos, pagai žinomą posakį, kaip " Die
vo paukštelis”. "D'evo paukštelis" neapsunkintas jokio - 
mis žemiškom's sunkybėmis: be pinigų, be pastogės gy - 
venti, be pažįstamų, su kokliais europi etiškai s rūbais , 
kurie kanadiečiams buvo neįprasti, ir kėlė įtarimą: kas 
čia toks per vienas taip energingai vaikščiojantis Ver 
duno gatvėmis ir lankantis bažnyčias ir klebonijas.

Vieną , ką Tėvas Kubilius turėjo, - tai pasitikėjimą 
Aukščiausiojo vaiia, pasitikėjimą savo broliais lietuviais 
ir pasiryž mą - pasiryžimą sukarti lietuvišką pa
rapiją, pastatyti lietuvišką šventovę, nors tada dar netu
rėjo nei pėdos žemės, nei plytos, nei lėšų joms įsigyti -

Ir štai, jau daug metų,daugiau kaip ketvirtį šimtmė - 
čio, ir kai jau tie, kurie čia buvo pakrikštyti, dabar jau 
krikštija savo vaikus, - matome Tėvo Kubiliaus pasiry
žimo vaistus: Aušros Vartų parapiją, Aušros Vartų baž - 
nycfą, klebonijos pastatą. Ir tai yra ne tik religinis, bet 
ir lietuviškas centras, kuris pritraukė ir organizacijas , 
ir Seselių Namus(kur vyksta daug kai tūrinės ir visuome
ninės veikos), ir lietuviškąjį bankelį; yra vietos spaudai, 
lietuviškosios tautodailės kūrėjoms ir kitiems, ir daug 
pavienių lietuvių laiko, kad čia yra ne tik jų religiniai na
mai, bet ir bendrieji lietuviški namai. Tėvo Kubiliaus ir 
jo padėjėjų tolerantiškas ir palankus nusiteikimas visus - 
padrąsina.

Šiais Lietuviškų Parapijų Metais ypač išryškėja mūsų 
parapijų didelė reikšmė Kanados lietuviškame gyvenime. 
Kanados Lietuvių Bendruomenė didžiai vertina Tėvo Kubi
liaus atliktus darbus lietuvybės išlaikymui Kanadoje, ypa
tingai įsteigiant Aušros Vartų parapiją, pastatant bažny - 
čią ir daug metų vadovaujant parapijai. Už -didelę ir svar
bią ilgametę veiklą Kanados lietuviams, Kanados Lietu - 
vių Bendruomenė įteikia medalį specialiai nulietą dešim
tosios Baltiečių- lietuvių, latvių ir estų - šventės proga 
Parlamento Rūmuose Ottavoje."

Liepos 9 d. labai anksti mus prikelia, nes laukia mūsų 
kelionė į kitą kontinentą- Afriką. Viešbutis išduoda pusry
čius, sudėtus į maišelius, kareiviškai - sausą davinį. Iki 
Sevilijos tenka važiuoti jau žinomu keliu. Dabar Sevilijos 
tik vieną pakraštį paliečiam .kuriame mato
si labai gražių apartamentinių namų bei viešbučių. Kurį 
laiką tenka pravažiuoti didžiules balas, kas Ispanijoje ne - 
įprasta. Sužinom, kad šioje vietovėje yra ryžių ūkių, kas 
nustebina visus, nes anksčiau neteKo girdėti, kad Europoje 
galima užsiauginti ryžių.

Bevažiuojant per nuobodžias, balotas lygumas, prisi - 
artinam prie uostamiesčio Algerciras, iš kurio teks lai
vu - keltu nuplaukti pro Gibraltarą į Maroko uostą Tangier 
kur teks šiek tiek susipažinti su skirtingu kontinentu -Af
rika. Pats Algeciras nepaliko jokio įdomesnio ženklo mū
sų atmintyje. . . Tai nedidelis uostukas ir laivų judėjimo 
bemaž nesimato. Mūsų keltas irgi labai mažas, nes eks - 
kursi jai susėdus, mažai beliko laisvų vietų. ( b. d. )
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KULTŪRINIS
27-TŲjy K.L.B. POEZIJOS VAKARE IR 

KITUOSE RENGINIUOSE
Birutė N agi e n ė 

( pabaiga )
Reikia pažymėk, kad ornamentiniai mūsų šokiai,kaip 

"Kepurinė", nors ir dažnai buvo matoma Įvairiose pro g - 
ramoše, bet didelėje grupėje su variacijomis disciplinuotai 
r su šraiška pašokta Toronto "Gintaro" teikė malo - 

nų vaizdą. Žavi "Sadutė"- Toronto "Gintaro" ir Ham’l - 
tono "Gyvataro", "Malūnas"- Londono "Baltijos" ir Mont
real io "Gintaro", "Pakeltokojis"- Montreal!© "Gintaro" 
savo ryškumu, precizišku vyriškumu ir jumoru, bendras 
visų "Kalvelis" - lengva ir žaisminga nuotaika- buvo tik
rai smagūs žiūrėti. Mažesniųjų kolonijų jaunimui tai bu
vo gera patirt's, o ir didžiųjų grupių treningas ir drąsi 
laikysena scenoje įnešė, jeigu ir ne visur užteko reperi - 
ei jų - linksmumo ir nuoširdumo

Pakaitomis, pagirtina dikcija ( kas dar kartą chorams 
Įsidėmėtina), - rodydamos gerą balsinę medžiagą ir rū
pestingą Įsijautimą- deklamavo Maironį D. Piečaitytė, K. 
Ottaitė, D. Baršauskaitė, A. Kličiūtė, K. Kličiūtė.

Įdomu, kodėl nepasisekė prikalbinti mūsų gražiabal - 
sius jaunuolius deklamacijai ? Jie vienu metu buvo gerai ir 
įdomiai pasirodę per Donelaičio "Merų" programą.

Programoje dalyvavo -Hamiltono AIDAS ir GYVATA
RAS, Londono BALTIJA ir PAŠVAISTĖ, Montrealio -AV 
A. Kliciutė D. Piečaitytė K, Ottaitė K. Kličiūtė

KUR MANO ISLANDIŠKA STRIUKĖ?
.  . j. . iįO* .. Ų AjA AH • . . a ’ į

Stig D-ądf'e r a h I
jį Apysaka

Tačiau senų dalykų geriau nejudinti. Ir velniai dar ži
no, kaip buvo su palikimu po motinos laidotuvių. Upėje ma
ža' vandens, akmenys džiūsta ant kranto. Ant kalvos už
lėktam vienu atsikvėpimu Apie BĮendą gali.sakyti, ką no
ri, bet bėgti ji moka. Ulrikas sėdi ir gromuliuoja klausi
mą. Sunku jam pasakyti, bet pagaliau pasako. Išspjauna jį 
kaip žuvies ašaką.

— Tai kaip dabar tau su žmona? Su Elinda?
Nekaltas klausimas reikalauja nekalto atsakymo.
— Peršalusi buvo, atsakai, — dar sijonas jai įsipainiojo 

į dviračio stipinus, tai pargriuvo ir susitrenkė ranką. Bet 
apskritai puikiai gyvena.

Na ką, užčiaupiau tau burną, Laurikai . Aišku, kur jis 
suko. Bet žmogus nesi kvailas. Niekada nebuvau kvailas. 
Namuos visi, be abejo, viską Žino. Čia, matyt, Lidija pa
sistengė, jei ne kas nors kitas. Tarkim, jos vyras, tai rie
balų luitas, važinėjantis su prekių prikimšta mašina irbru- 
kantis žmonėms radijo aparatus. O nuo kokio biznio jis 
taip išstorėjo, apie tai geriau patylėsim Arba garsiai pa
sakysim. Jeigu bus reikalas.

Bet Ulrikas nutyla- Negali žinoti,ką jis galvoja. Užsida
rėlis jis buvo visada. Užsidarėlis ir niūra. Karlsono ka
vinė sode įsitaisė lietsargius nuo saulės, o Grindstuga — 
miniatūrinęgolfo aikštę. Partija golfo, šiaip ar taip, prieš 
vakarą būtų galima sužaisti. Jeigu kas nors dėl to imtų 
bambėti, tai rasim ką atsakyti. Tėvas niekada nenuleisda
vo galvos. Kaipgi buvo per motinos laidotuves, a? Tai yra 
po jų.

— Užeik į mano kamaraitę, Knutai, — pasakė jis vaka
re. — Bet tegu niekas nemato.

Ir tada išima jis iš savo sekretero stalčiaus dvi taure
les, ir konjako, pasirodo, turi pasilikęs. Ir mes sėdim 
šalia vienas kito ant sofos ir geriam tą lašą.

— Berniuk, — sako tėvas, — tu man patinki. Nesi užsi
spyręs ir nosies nerieti.

Teisingas tėvas visada. Ir jis žinojo, ko tau reikia. Ir 
burnelės neatsisakė, nors tada jam buvo septyniasdešimt 
dveji. Taip, jeigu tėvo jau nebėr, tai namuose nėra kas vei
kia.

Bet gal reikėtų Ulriką trupučiuką pralinksminti. Kadan
gi jo gyvenimas niekada nebuvo lengvas. Vienas jis ūkyje, 
Įsitaisyti žmonos jam nepavyko. O šeimininkė išėjo. Beją 
sako, kad tėvas po motinos mirties, prie jos lįsdavo. Bet 
žmonės visko prišneka. Be to, kam jiems šeimininkė p? 
motinos mirties? Ji gi gulėjo lovoje, ir jai reikėjo priežiū
ros, o tėvas iki pat paskutiniosios vaikščiojo., ir ką nors 
pasitaisyti jam tokiam am žiuj tikrai nebuvo sunku. Laimė, 
kad dar bernas liko, nes kitaip Ulrikas tikriausiai nebūtų 
išsivertęs, nors ir taip giriasi savo jėga.

Kaime žmonių beveik nematyti. Bet ne, antai kelio pa
kraštyje stovi kažkoks ilgšis su popieriniu krepšiu ir lau
kia, kol pravažiuosim Matyt, valkata. Kadangi, kai pra
važiuojam, tai pro vartelius įeina pas krautuvininką Peter
soną. Tačiau padaro labai didelę klaidą, nes Petersonas 
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TARAS ir Mergaičių Choras PAVASARIS, Ottawos -RA
MUNĖLĖS, Toronto- GINTARAS.

Koncerto pabaigoje, dalyviams, vadovams suėjus į 
sceną ;r nušvitus gražiesiems mūsų tautinių rūbų raštams 
r jaunųjų veidų šypsenomis- šilta banga užplūdo žiūro - 

vus. Pasipy!ė katučių audros.
Visiems padėkos žodį, laikydamasis šio Koncerto sti

liaus - poetiniu posmu pradėjo T, R, Simanavičius, atsto 
vaudamas KLB Krašto Valdybos p-kę adv. Joaną Kuraitę, 
kur: negalėjo atvykti. Jis taip pat pranešė, kad 1983-jų me
tų Kanados Lietuvių Dienos vyks Londone, Ontario.

Visa p 'na salė ir Koncerto dalyviai sugiedojo Tautos 
H mną.

Reik'a pasidžiaugti, kad didžiausia dalimi Dienas or
ganizavo sk! andž,ai, ieškodami naujų, originalesnių idėjų, 
jaunimas. Jis pasiryžo ir atliko didelį darbą. Tik praktiš
kai įs:jungus į jį ga'ima įgauti ir patyrimo ir gal net įver
tinimo kitų organizuotųj ų švenčių. Svarbiausias patyri - 
mas- reikia planuoti repertuarą ir repeticijas gerokai 
anksčiau, negu galvojama. Kreipti dėmesį ir į vienąkitą 
dėtai ę(J ai kyseną scenoje, pri si tvirtinimą drabužių juostų. 
Taip pat, pav. , įteikus po vieną simbolinę gėlę dirigen
tams, vadovams. aKomponiatorei scenoje-būtų uždėję tą, 
taip vadinamą, baigiamąjį šventiškąjį tašką).

Prieš keletą metų Moatrealyje Lietuvių Diedų proga 
jos buvo atidarytos puikiai muz. Zigmo Lapino suorkesi- 
ruota Vaidilučių Malda- "Dega Laužas”. Savo muzikine

D. Baršauskaitė KONCERTE ...

ne iš tų. kurie duos valkatai skatiką. Šykštuolis, kaip ir 
visi čia. O tėvas buvo kitoks. Jeigu pas jį užsukdavo val
kata, tai visada gaudavo pavalgyti ir pernakvoti. Mat tė
vas buvo linksmas žmogus. O Ulrikas, iš Ulriko juk nieka- 
dli'liegaiėjai išspausti žodžio. Ir tada po motinos laidotu - 
vių, taip sėdint kamaraitėje, tėvas ir sako:

— Jeigu pas mus namuos nori išgerti taurelę,tai tik slap
čiom Ulrikas, tiesa tyli, bet kai pažiūrės į tave, tai taip 
visas ir užkaisti. O jeigu nori iš jo žodį išpešti, tai turi 
pirma įsiutinti.

Tai buvo paskutinis kartas, kai šnekėtas! su tėvu. Todėl 
taip viską ir atsimeni. Ir visi namuos turėtų žinoti, kad 
tėvas tavęs nelaikė per drimelį. O koks geras Ulrikas, tą 
visada tšgirsdavai, parvažiavęs namo iš miesto. Jis dir-~ 
ba už tris, tuo tarpa kitiems kaikuriems taipgera mieste. 
Jis niekad nesikeikiąs, nebent įsiutęs. Ir nerūkąs. Ir nege
riąs nuo armijos laikų. O va kaip buvo per tėvo septynias
dešimtmetį. Tėvas ir dar kažkas šliūkštelėjo truputį degti
nės į gazuoto vandens butelį ir įpylė Ulrikui į stiklinę, o 
Ulrikas įsinori gerti — ir makt atseit gazuoto vandens. Tai 
pakilo triukšmas . Ulrikas išlekia į lauką ir splaudosi ant 
vejos, paskui grįžta atgal ir keikiasi kaip batsiuvys. Bet 
kelis lašus, matyt, vis dėlto prarijo.

Dabar mes sutinkam mokytoją. Naujas jis ir pasipūtęs , 
vos teikiasi skrybėlę kilstelti.

— Senasis Jakobas, kuris mane mokė,numirė,—girdžiu 
sakant Ulriką. — Sėdėjo ant kėdės savo sode ir numirė . 
Taip va ir miršta seniai, — sako Ulrikas. — Pirma motiną 
paskui Jonsonas,. kuris laikė malūną. Aną rudenį jis pri - 
gėrė malūno tvenkiny.

Čia žmogus prisimeni, kaip tik kas buvo apie tai pasa
kyta per radijo. "Kvanlundoje antradienio > naktį prigėrė 
aštuoniasdešimt dvejų metų buvęs malūno savininkas Elo- 
vas Jonsonas. Be to, tą pačią savaitę kelyje buvo suvaži- 
ta nežinoma moteris".

— Tada Jakobas, — toliau kalba Ulrikas, —oStenliudas 
gavo vėžį ir numirė senelių prieglaudoj. Ir šati dabar tė
vas-

Čia mus prisiveja dviratininkas ir ima skambinti, Ulri
kas pristabdo arklį ir pasuka į kelio pakraštį. Kilstelia 
skrybėlę į viršų ir apsidairo, pažiūri atgal į šonus. Tarsi 
mes turėtume būti vieni, šnekėdami apie tėvą. Ulrikas da
bar kaip reikiant įsikalbėjo. Taip atsitinka nedažnai, gal 
tik kelissyk taip buvo. Kai nusitraukė Viki undo bulius ir 
įlenkė mažajam broliui šonkaulį. Jis visą naktį kalbėjo apie 
nuostolio atlyginimą ir įstatymų paragrafus. Visi mes tik 
stebėjomės. Kad Ulrikas moka kalbėti, buvo, didžiausia 
naujiena. O per motinos laidotuves ? Tada Ulrikas taip įsi
varė, jog atrodė, kad niekada nesiliaus.

— Tądien jis kaip tik norėjo nuvažiuoti pas medicinos 
seselę, — sako Ulrikas. — Tu gi žinai, tėvas kartais pras
tai girdėdavo, tai tik atsikėlęs man ir sako: "Šiandien,UI— 
rikai.aš važiuosiu pas medicinos seselę,kol galutinai ne- 
apkurtau. Visą savaitę negirdėjau nė vieno tavo žodžio, Ul- 
rikai", —sako jis, išsiveda dviratį ir jau važiuos. Aš ruo - 
šluosi pas Kalvį parsivežti plūgo, kaip tik kinkau Blendą, 
kai išeina su dviračiu. "Tėvai", — šaukiu jam per daržinės 
duris, — palauk, galėsim sykiu važiuoti. Man reikia pas 
kalvį, o nuo ten iki seselės vos keli žingsniai". Mat jis vi
sus metus nebuvo važiavęs dviračiu. Sykį reumatas buvo

nuota ka Ir žodžiais ji nepaprastai tiko tokiai šventei. Ir 
Toronte šia daina buvo pradėtas koncertas. Manau,kad 
tos dainos nereikėtų pamiršti, bet ir toliau išlaikyti tokių 
Dienų repertuare, kaip kad "Lietuva Brangi" kad išlieka.

Jaukioje saliukėje, netoli koncerto vyko priėmimas ,
kur!ame dalyvavo rengėjai, vadovai, kviestieji svečiai.

KLB Montrealio Apylinkės V-bos p-kas Vincas Pie- 
čaitis ši1 tai ir su jumoru padėkojo visam šventės rengimo 
komitetu' r talkininkams. Pabrėžė, kad jam buvo vienas 
malonumas dirbti kartu. Su nepaprastu nuoširdumu ir 
entuziazmu pasveikino ir nusistebėjo mūsų veikla.pasi - 
dž'augė koncertu svečiai vysk. A. M. Cinicheila, R. Prud'- 
homrne .

Prie elegantiškų užkandėlių ir taurių buvo jaukiai pa- • 
sidalinta įspūdžiais .

Lietuvių Dienų Koncerto Komisiją sudarė? R. Lukoše- 
v čiūtė- p-kė, M. Jonynienė, D. Mališka, J. Piečaitis.

Meninių vienetų vadovai buvo - D. Deksnytė.G. Breich- 
manienė ir I. Jokubynienė. M. D. Chainauskai. R. Vilienė , 
A. Stankevičius, S. Akstinaitė-Staškevięienė, Rev. M. Milox, 
C- S. C. , R. Šuiytė, J. R. Karasiėjai, Montrealio "Gintaro " 
Orkestro vad. - R. Piečaitis.

Akomponavo - Mme M.Roch ’ Programos* pravedė ja- 
I. Lukoševičiūtė.

Koncerto vadovė - R. Lukoševičiūtė; žodinės dalies - 
M- Jonynienė. Scenos technika- J. Piečaitis^ pageibininkai 
-D. Gudas, D. Lukoševičius, M. Mališka, R. Valinskas, Z . 
Valinskas. Apšvietimas: - A. Kiičius, D. Mališka; pagei- 
bininkai - C- Bernotas ir A. Paiišaitis. ,

< Nuotraukos : R. Otto

taip surėmęs,kad kojos negalėjo per rėmą perkelti. "Liau
kis, — sako tėvas, — taip prastai man nėra, kad nevalio
čiau pavažiuoti galiuką dviračiu". Taip ir išleidžiu jį, nors 
man ir neramu. Kai atvažiuoju pas kalvį, šis stovi vidury 
kiemo. Ir kai sukau į vartus, jis man šaukia: "Kaip tu leidi 
savo tėvą taip toli važiuoti. "—"Toli ?—sakau aš — Negi 
jau čia taip toli seselės?"— "Iki seselės? — nustemba kal
vis. — Aš buvau turguje ir su aludariu grįžau atgal,ir kaip 
tik prie dykvietės sutikau tavo tėvą. Jis taip svyravo ant 
dviračio, kad pagalvojau, jog gali kas nors atsitikti", — 
dėsto kalvis. Tada man tik topt, kur čia šuo pakastas, — 
sako Ulrikas. — Skardininkas gyvena prie dykvietės, o jis, 
žinia, niekada neatsisako išmesti burnelę ir neklausia, ko
dėl ir Kaip Tėvo kišenės buvo labai pasipūtusios išvažiuo
jant, tatai aš prisiminiau geriau viską apgalvojęs. Aš par 
vežu plūgą namo ir drožiu į kamaraitę pažiūrėti į sekrete
rą, bet jis užrakintas, o rakto nėra. Įtarus jis pasidarė į 
senatvę, apie tėvą šneku, bet šiaip aš nešniukštinėju po 
svetimus sekretus, — toliau kalba Ulrikas. — Paskui visą 
dieną oūnu daržinėj, taisau pintines ir Kauptukus, nes po 
savaitės ruošiamės kasti bulves. Duris laikau praviras, 
kad galėčiau retsykiais mesti akį į kelią. Bet ateina pietūs 
ir kavos valanda, o tėvo vis nėr ir nėr. O bernas vis-suki- 
nėjasi visą dieną ant skiedryno ir šaiposi. Taigi jis irgi ži
no, kas yra.

Pagaliau imu. dviratį, — sako Ulrikas, — ir važiuoju į 
kaimą, bet senio pakeliui nesutinku. Dėl visa ko užsuku 
pas seselę, ir Kai ji atidaro duris ir paduoda man ranką, 
aš visai sutrinku. "Taip, tavo tėvas čia", — sako ji, ir aš 
apsidžiaugiu, kad jis bent ne viską melavo. Bet kai įeinuį 
Kambarį, tai randu tėvą aprišta galva ir baisiausiai knar
kiantį. "Stoviu prie lango ir žiūriu, — suko seselė, — 
ir staiga matau jį atvažiuojant. Siūouoja į visas puses, na, 
manau, tas gali blogai baigtis, — saKO seselė. — Kaiptik 
sulig ta mintim jis ir pargriuvo ant kalno, o kepėjas Holm- 
grenas savo mašina važiuoja jam iš paskos, laimė, laiku 
spėjo sustabdyti, — sako ji. — Mes abu įnešėm jį į vidų, 
tiesiog stebuklas, kad jis apskritai galėjo važiuoti, — sa
ko seselė, — toksai girtas".

Šitaip pasakoja Ulrikas. To girtumo jam taip nereikėtų 
pabrėžti. Lidija ir jos vyras tų žodžių tikrai nusitvers , 
jiems kaip tik to ir reikia. Kaipgi buvo per motinos iaidor 
tuves ? Vaikščiojo abu ir kušėjosi, kadangi žmogus nepa- 
šlykštėjai atgabenti visą bateriją butelių. Bet Ulrikas dar 
nebaigė savo kalbos. Jis leidžia Blendai ropoti kaip utėlei. 
Tarsi ji būtų šluba ir negalėtų greičiau vilktis.

— "Kaip jo sveikata?" — sako Ulrikas, — o seselė tik 
papurto galvą ir aiškina, kad jam turbūt reikėtųkelias 'die
nas atsipūsti ar panašiai. Jeigu galėčiau jį parvežti namo, 
tai ji rytoj priešpiet ateitų ir pažiūrėtų. O visas kambarys 
padvises degtine, taigi malonumas menkas, negana to, dar 
per bulvakasį. Aš sėdu ant dviračio ir minu namo. Lauke 
priešais seselės duris guli tėvo dviratis, vairas persisu
kęs, bet šiaip viskas gerai. Aš palaukiu, kol pritems, nes 
nenoriu, kad visas kaimas į mane spoksotų, — sako Ulri
kas, — pasikinkau arklį į vežimą su drobynom ir važiuoju 
pas seselę, o tėvas miega kaip rąstas,nė neprabunda, kai 
mes, seselė ir aš, jį išnešam. Bernas šaiposi, kai par
važiuojant ir paguldom jį kamaroj ant sofos.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

HIDROBIOLOGAI SAUGOJA 
BALTIJA

Specialistai sako, kad sau
gojant Baltijos jūrą nuo tar
šos ir prižiūrint žuvininkys
tę, kasmet būtų galima pa
gauti apie 4 mil. tonų žuvies.

Neseniai Kijeve vyko Sov . 
Sąjungos hidrobiologų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo

.nemaža grupė lietuvių moks
lininkų. Vieną svarbiausių 
pranešimų apie Baltijos jū
rų žuvų mitybos išteklius 
patiekė biologas Antanas Bu- 
blnas, o kiti Lietuvos biolo 
gai padarė pranešimus apie 
Kauno ir Kuršių marių, bei 
ežerų ekologiją.

Ukrainos Mokslų Akade
mija Suvažiavimo praneši - 
mus išleido atskiroje kny
goje. Joje yr ir A. Rubino 
studija. Ar jo pranešimas 
yra ar bus atspausdintas ir 
lietuvių kalba- neminima. Ar 
Lietuvos Mokslų Akademija 
tuo pasirūpina?

ISPANU LIAUDIES MENO 
P ARO6A

Vilniaus Meno Darbuotojų 
Rūmuose vyko Ispanijos 
Dienos, kurių proga atidary
ta ispanų liaudies meno pa
roda Dailės Muziejuje. Kau
ne Profsąjungų Rūmuose vy
ko išpanų meno koleKtyvo 
koncertas, futbolo rungtynės 
tarp Kauno "Bangos" ir is
panų "Palomos" komandų.

Tai vykdė Ispanijos-SSSR 
Draugijos delegacija, kartu 
su dailininku, dainininku,ki
no režisorium, rašytoju Ir 
žurnalistu.

Jie aplankė Operos ir 
Baleto Teatrą, muziejus, šilt
namius. Gėrėjosi, kaip jie sa
kė "santūrių žmonių nuošir
dumu ir turtingu kultūri - 
niu gyvenimu".

Ar lankėsi ir "pažangiau - 
šioje "iš visų- Sov. Rusijoje ?

EKOLOGONIS AUKLĖJIMAS
Ekologiniai rūpesčiai lie

čia visus žemės gyventojus . 
Lietuviai nuo seno turėjo ir 
vystė gilų ryšį su gamta, 
jautėsi neatskiriama jos da
limi, savo dainose,pasako - 
se, literatūroje, auklėjime 
šeimose ir mokyklose šį 
ryšį puoselėjo. Šalia to, bu
vo ir kreipiamas didelis dė
mesys Į gėrybių tausojimą- 
nesišvaistymą be reikalo

JOJIMO VARŽYBOS
Vilniuje, Vingio Parke vy

ko XIV - tosios tradicinės 
tarptautinės jojimo varžybos 
ir žirgų paradas. Galima 
buvo matyti poni veislės.ris- 
tūnų ir sunki uosius arklius , 
kurie išauginti Lietuvos žir
gynuose.

Vienos rūšies varžybas 
su kliūtimis laimėjo lenkas, 
vienintelis praėjęs be baudos 
taškų, antrą-SSSR rinktinės 
narys. Kitoje serijoje dvi 
prizines vietas laimėjo lie
tuviai- kaunietis Rimas Ba- 
brauskas ir panevėžietis 
Virginijus Grubis.

Lietuvos jojikų čempiona
te Aukso Medalį laimėjo 
priekūlietis - E. K imovas 
kaunietis, R. Babrauskas ir turi savo bandomuosius skly- 
bronzos medalį- šilutiškis K. 
Vaivada.

Lietuvoje nepriklausomy
bės laikais, dar prieš 11, Pa
saulinį Karą ir raudonas bei 
rudas okupacijas buvo įves
ta medelių sodinimo šventė. 
Joje dalyvaudavo mokyklų 
mokiniai. Ši svarbi tradici - 
ja yra palaikoma ir toliau . 
Mokyklose veikia jaunųjų 
gamtininkų būreliai, jaunųjų 
gamtininkų stotys- Mokiniai

BALDAI VAIKAMS
’’Vento s " bal dų gamykl a 

Mažeikiuose gamina vaikų 
lopšeliams ir darželiams 
baldus, kurie dėl savo este
tikos ir patogumo yra pa
garsėję ir kitose valstybėse. 
Gamyk’a gauna gausius už - 
sakymus. Kaip skelbiama , 
per šiuos metus jų pagamin
ta už 1 ir 1/2 mil. rublių.

Gaminama26 rūšių baldai: 
vaikiški staliukai,kabyklos, 
rankšluostinės, spintelės.Tų 
baldų siuntos pasiekia Vid. 
Azijos respublikas, Tol. Ry
tus, Pavolgį, Ukrainos mies
tus, U žkaukazį. Rašoma, kad 
netgi kosmonautų specialaus 
miestelio vaikai naudojasi 
mažeikiečių gamybos bal
dais.

pus-Išaugo ir mokyklinės 
girios, kurios patikimos 
moksleivių priež ūra;, vado
vaujant girininkams.

Laisvalaikiu mokiniai 
renka sėklas būsimiems dai
gynams, talkina sodinant me
delius, valo, tvarKo aplinką. 
Reikia tikėti, kad ir užaugę 
rūpinsis miškų švara. Mede
lių apsauga. Kovos prieš oro 
ir vandens taršas.

Malonu, kad mūsų tautie
čiai parodo ir gerą skonį, ir 
gerai atliktą darbą. Ką už 
tuos rublius gauna mainais 
iš Užkaukazės, Pavolgio, To
limųjų Rytų, Kosmonautų 
miesto ?' Vien pervežimas 
kieki, turėtų kainuoti. ..

RŪPESTINGA LIETUVOS 
MEDŽIOTOJU IR ŽVEJU 
DRAUGIJA

Palaikydama senas lietu
vių tradicijas, ir dabarti
nė Medžiotojų ir Žvejų D-ja 
rūpinasi ekologine medžiok
le saugojant gamtą ir regu
liuojant laukinių žvėrių skai
čių.

Draugija dalyvavo parodo
je Maskvoj e, kur supažindino 
su savo metodais.

Parodos vyriausias komi
tetas šios Draugijos darbus 
atžymėjo pirmojo laipsnio 
diplomu.

525-8971MONTREAL, P.O. H2K 1E9

J

1982. XI 18

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

ATEIK I LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE?

8 vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Leonui G. : 366-2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.

Kairėje-

Nuotr. J. Vaito 
Skulptūra I. Užkurnio

Obei i jos Parke, 
viena iš medžio 
skultpūrų, pastatytų 
Krėvės 100 merų ju
biliejų minin'..

L- S i m o 1 i ū n a s
AKTYVI POZICI J A

( humoreska)
Buhalteris Anicetas Aulas vaikštinėjo miestelio gat - 

vėmis. Buvo gražus sekmadienio vakaras. Neseniai nulijo 
su perkūnija ir dabar Anicetas Į plaučius traukė ozono 
prisodrintą orą. Nuotaika buvo puikiausia. Jis prisiminė 
kaip vakar per kolūkio šventę laimėjo dvipūdės kilnojimo 
varžybas. Gavęs nugalėtojo prizą, Anicetas nusprendė , 
jog, atsiradus progai, dalyvaus Lietuvos pirmenybėse. 
"Galiu tapti ir čempionu" , - džiaugėsi jis.

Prie parduotuvės Anicetas pastebėjo tris vaikėzus , 
kurie, apstoję pagyvenusį vyriškį, stumdė jį ir kažką šūk
čiojo.

- Ai a:. Piktybinis chuliganizmas, - sušnabždėjo A- 
nicetas. - o! Jei būčiau milicininkas, iškart tiems 
piemenims už plaukų - ir į daboklę.

Venas jaunuolis ėmė abiem rankom naršyti po vyriš
kio kšenes.

- Ai ai ' Kaip siaubinga,' - dūsavo buhalteris Aulas. 
Jis pastebėjo ateinančius du vyrus. - O Jei turėčiau te - 
lepatinių sugebėjimų. ' Savo aštriu žvilgsniu jiems įsaky
čiau sumalti šituos snarglius, kad atsimintų visam gyve - 
nimui. Na! - Anicetas suraukė antaKius ir žydromis aki
mis žvelgė į tuos vyrus, bet šie perėjo į kitą pusę gatvės, 
apsisuko ir nužingsniavo.

- A: a.’. - aimanavo Anicetas. - Ką čia padarius? O 
Jei būčiau šitų chuliganų tėvas’. . . Jie man visą savaitę 
kampe ant žirnių klūpėtų. Nevalgę negėrę. O*. Jei būčiau 
nors paprastas mokytojėlis. Aš jiems neduočiau privalo
mo vidurin o mokslo pažymėjimo. Galėtų likti barbarai.

Tuo tarpu jaunuoliai lėtai nupėdino šaligatviu Palau
kęs, kol jie nutolo, Anicetas,dairydamasis į šalis,prislin
ko prie nukentėjusio.

- Tai už,ką šitaip tamstą? Kuo aš galiu padėti? Ką
1 jie tamstai padarė?

- Pinigus. • ■ - šluostydamas lūpas, pratarė vyras.
- Aa, - apsidžiaugė Anicetas. - Tai aš galiu jums 

pagelbėti. Esu buha'teris. Prašom pasakyti: kieK turėjo
te rublių, kiek jų atėmė. Aš sudarysiu lygtį su Iksu ir žai
biškai išspręsiu.

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E •WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE, E.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI, NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

KReNI 
VE/ORObZlM

NELEGALIOJI LIETUVIŲ SPAUDA
O kaip spauda buvo platinama Suvalkų gubernijoje? 

via ‘875—1 879 m buvo kasmet sulaikoma po 2-3 knygne
šius, vė iau - dar daugiau. Suvalkų gubernijos žandarų 
valdyba dėl lietuviškos "antivyriausyblnės" literatūros 
platin'mo ir skaitymo 1895 m. sudarė 9 bylas, 1896 m- - 
16; 1897 m. -14. Be to, yra išlikę 102 bylos iš 1893-1904 
m. bylų. Kai kuriose šių bylų atsakomybėn traukta dan
ge'is žmonių (pav. ,1897 m. (’Sietyno" byloje-34 asmenys) 
Suvalkų gubernijos lietuviškose apskrityse nelegalioji 
spauda, atrodo, plito nė kiek ne silpniau, kaip Kauno gu- 
bern joje. (V. Merkys, iš "Nelegalioji lietuvių spauda")

^LEDOS'
KALĖDINIŲ, GIESMIŲ, PLOKŠTELĖ, ĮDAINUOTA MON- 
TREALIO LIETUVIŲ CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ VARŽYBŲ ČEMPIONO...
PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES. VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE ŠI PLOKŠTELE NUSTEBINS NE TIK JUS 
BET IR,JŪSŲ DRAUGUS. KAIMYNUS IR GIMINES...
GAUTI ŠIĄ PLOKŠTELĘ — SIŲSKITĘ$10. — PLUS S2. — PER
SIUNTIMUI. UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU:

ATKARPA:

VILNIUS RECORDS OF CANADA
672 VICTORIA AVE, 
WESTMOUNT, QUEBEC 
CANADA H3Y 2R9

PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS:—_ __________

VARDAS IR PAVARDE- _

ADRESAS:

SIUNČIU $

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 pora geriausių ’’Levi’’ denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su jrasu: ’’All wool 
made in England”; 1 komplektas vyriškų arba moteriškų 
apatinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnoniu siūlų; 
vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu.........$460.00
Į. šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairiu prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui.
Žemiau siūlome keletą*naudingesnių dalykų (kainos su muitu): 

Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 svarus.. 
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, sveria 5 svarus.
Pigesnio minko kailis paltui, sveria 5 svarus....................$
Jeans rumbuoto velveto........  ................................................»$
Vyriškas arba moteriškas megztinis.............. ..............................$
Vilnonė arba šilkinė skarelė ...............................  .$
Teleskopinis lietsargis.......... . .....     • •••$
Vyriški arba moteriški pusbačiai .........................
Puiki suknelei medžiaga ............................... ...............  ••$
Silkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai ..............  $
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.............,$
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .........  $

>> * * »t f i f f

$ 250.00 
.$ 115.00 

100,00 
48.00 
50.00 
13.00 
13.00 
50.00 
46,00 
75.00 
92.00 
75,00

. $ 92.00 

. $115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: "2 sv. arbatos-54.50, 
'/2 sv. nescafee’s—57.00, 1 sv. pupelių kavos —57.50, 1 sv.
šokolado —5 7.50, 40 cigarečių -$5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $58.00. 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į Lietuva^prekėmi s arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANĖ, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
7 ORO N TO L f E TUVIŲ 
K REPI TO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: IMA-

1014 % u j? 90 dieniu term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind.
U ’J už 1 metu term. ind. Į už asm. paskolas nuo 16%%
11 r. už pensijų pl an a
12 %• už namų pianą už mortgičius nuo 14 %
10 už specialias’taup. sask.
10 % už taupymo sask.
6 už čekiu sask.

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONU DOLERIU ■ «-
Asmenines paskolas, duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 

Į Express} Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

E 90 dienų termin. indėlius .... 11 %
Pirmadieniais 10- 3 Ę 180-185 d termin. ind........... 11 %

= term, indelius 1 metų ..........  12 %
Antradieniais 10-3 ę pensijų s-tą........................... 12 %
Trečiadieniais uždaryta = spec. taup. s-tą.................... 11 /o

= taupomąją s-tą .................... 11 %
Ketvirtadieniais 10-B = depozitų-čekių s-tą .............. 6 %
Penktadieniais 10-8 | DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-1 asmenines nuo ...................  17’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius nuo..................... 15'7<%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75'r įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
be: apmokamas įvairias sąskaitas. MŪS\) TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
ŠIAULIEČIŲ METINIS 
POBŪVIS

Šiauliečių Sambūris To
ronte rengia savo metinį po 
būvį LAPKRIČIO 27 d. , 7 v. 
vakaro, Lietuvių Namuose- 
1573 Bloor Str. W.

Pobūvio tikslas yra sueiti 
ir drauge praleisti vakarą 
senų malonesnių prisimini
mų pynėje, atsigrįžtant at - 
galios.

Kviečiami visi, kam Šiau
liai nėra svetimi , visi tie , 
kurie gyveno, dirbo , mokėsi 
šiame mieste ir norėtų pa - 
remti šio sambūrio pastan
gas.

Tad širdingai kviečiame 
ne tik šiauliečius, bet ir vi
są publiką Įjungti į mūsų va
karonę.

JUNGTINIU TAUTU DIENA 
TORONTE

Jungtinių Tautų Sąjunga 
(United Nations Association , 
Toronto Sk.) kasmet ruošia 
vakarus- pobūvius, į kuriuos 
yra kviečiami diplomatai , 
vadovaujantys valdžios pa
reigūnai, spaudos atstovai , 
etninių grupių vadovybių at
stovai .

Į šiuos parengimus kvie
čiami ir lietuviai, Lietuvos 
Gen. Konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas, LB atstovas, žur
nalistai ir Kitų organizaci
jų atstovai. Šiemet toks JT 
pobūvis Įvyko City Hali pa
talpose spalio mėn. 22 d.

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK I LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir ' 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

Iš lietuvių dalyvavo LB 
Toronto Apylinkės p-kas adv. 
A. Pacevičius, dr. A- Pacevi
čius, A. Rtnkūnas ir kt.

Įdomią paskaitą skaitė buv. 
Kanados atstovas Jungtinėse 
Tautose dr. G- Ignatieff.

Toronto miesto meras A. 
Eggleton pateikė informaci
nį pranešimą.

Po oficialiosios dalies bu
vo meninė dalis ir vaišės.

Visi žurnalistai prašomi 
rengėjų šiuos kasmetinius 
pobūvius aprašyti ir laik - 
raščių iškarpas nusiųsti JT 
Organizacijai. J. Krk 
• LIETUVIŲ NAMŲ pagal
binės - organizacijos veikia 
labai sėkmingai:Moterų Bū
relis, Vyrų Būrelis, Kultūros 
Komisija ir Moterų Dainos 
Vienetas. Jų veiklą koordi
nuoja Visuomeninės Veiklos 
Komitetas,
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
SPAUDOS VAKARAS

Po eilės metų virtęs jau 
tradiciniu parengimu , Toron
te vyksta "Nepriklausomai 
Lietuvai" skirti parengimai, 
kurių tiksi as telkti lėšas laik
raščio leidimo paramai. Ir 
šiais metais spalio mėn. 23 d. 
šeštadienį, "NL"RėmėjųBū
relio pastangomis Lietuvių 
Namuose buvo surengtas pui
kiai nusisekęs, gausus laik
raščio rėmėjų, bičiulių va
karas --balius.Atsilankė per 
300 s večių. Jų tarpe matė
me Lietuvių Namų p-ką W. 
Dauginį, vicep-ką T. StanulŲ 
adv. A. Pacevičių, p, p- J. ir 

O. Delkus, B. Jackų, p. A. 
Jankai tienę ir eilę bičiulių, 
kurių visų išvardinti ne
būtų įmanoma.

Pagal numatytą programą 
"NL'’’ Rėmėjų Būrelio p-kas 
J. V. Šimkus pasakė atidaro
mąjį žodį (spausdinamas at
skirai) ir pakvietė L. Girinį 
pasveikinti visus svečius 
"NL" laikraščio leidėjų var
du.

Programą išpildė Hamil - 
tono ’’Aukuro" artistai, vado
vaujami .Kanados visuomenė
je žinomos aktorės— režiso- 
rės E. Kudabienės. Suvaidin
ta iš gyvenimo paimtų vaizde
lių pynė, kur žiūrovai turėjo 
progos rimtiems apmąsty
mams, bet gražiai reiškėsi 
ir juoką iššaukiantieji išsi
reiškimai. Gal kieK šlubavo 
didelės salės garso perdavi
mo sistemos nepanaudoji- 
mas.

Šokiams grojo puikios mu
zikos orkestras. Buvo pa
kviesta šokiams vertinti ko
misija: adv. A. Pacevičius , 
E. Kudabienė, S. Kuzmas, p- 
neiė Dambaraitė, buv. "NL" 
redaktorius J. Dagilis, A. Jan
kai tienė ir J. Delkuvienė. Ko
misija pripažino geriausiais 
spaudos vakaro Valso šokė
jais p Balčiūnienę su part - 
neriu p. B. Savicku; Tango — 
p-nią Hįršienę su savuoju 
partneriu. Laimėtojams ski
riama "NL" prenumerata — 
premija.

Loteriją organizavo ir pra
vedė p A. Šimkienė ir L. Gi
rinis. Loterijos organizavi
mo darbe irgi jautėsi rėmė
jų duosnumas. Dai 1 įninkąs - 
skulptorius-rašytojas J. Da
gys paskyrė skulptūrą "Vai
dilutė ir amžinoji ugnis". Ją 
laimėjo p-lė Onutė Stanevi
čiūtė iš Hamiltono. Dailinin
kė p. Žmu’dzinienė dovanojo 
modernų, bet senovę vaiz
duojančią valdovų paveikslą 
"Karaliai". Deja, liko neuž
rašytas laimėtojas, tikimės 
sužinoti. Dailininkė-kerami
kė p. S. Pacevicienė padova - 
nojo savo kūrinį gėlėms vazą 
T. Stanulis— plokštelę"Aras", 
S. Varanka—knygą Rytų Lie - 
tuva, Elzė Jankutė — mezgi - 
nys skara, R. Martinas -- 4 
fantai, D. Renkauskas — me
dus, Parkside Meat MarKet 
— salami, Vaistinė M argi s- 
2 fantai, A. Lukošienė — 5 
fantai, B. Jackus — bonkąJL, 
Girinis— 3 knygas, Albinas
— vynas, Mohawk Furn. Co.
— kėdė ir fantas, E. Smilgis
— vynas, p- Revienė — laik
rodis, p Eidukaitis — me
džio drožinys, p Daunys — 
vynas, p. Dagilienė — saldai
niai, p Venslpvai tienė— įdo- 

ARTĖJA METU PABAIGA -SUTVARKYKIME "NU1 PRENUMERATĄ

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
U EPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

KALĖDOS IR NAUJI METAI 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 

GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvoįe giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidaui amus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ŽINIll TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532- 8772
MONTREAL : (514)669-8834-L. Stankevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ramon i s
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis

— (213)664—0791 — namu;
2385 Dundas St, W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI.

Kelionių biuro savininkai - AUDRONĖ ir VYTAS SIMINK EVICIAl 
(Kelionių biuro registracijos numeris - 1835961)

muš fantas ir kt.
Bendrai, šis gražiai ir 

kultūringai nusisekęs spau
dos vakaras — balius rodė, 
kad Toronto lietuviškoji vi
suomenė nuoširdžiai supran
ta ir remia seniausią Kana
doje lietuvių laikraštį "Ne
priklausomą Lietuvą".

Su dėkingumu talpiname 
bičiulių sąrašą, kurie vaka
ro proga parėmė laikraščio 
leidimą;

$ 120, - Jurgis Strazdas;
.$100, - B. Narbutas ;po $50,

- Toronto Lietuvių Namai, 
Bankas "Parama", W. Dau - 
gi nis,V.Drešeri s, P. Jankaus
kas; $30, -J. V. Dagiliai;$26,
- J. Paukštys;$25, - J. Ša- 
rapnickas; po $20, -D. Ren- 
kauskas, J. JaKelaitis, M. Ra- 
čys; $10, -A. Jucys; $8, - V . 
Verikaitis; $6, -L. Kirkilis ; 
$5, -J. M. Dambrauskas;$3,
- D. Pertai.

Rengėjai, "NL" Rėmėjų
Būrelis nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie finansiniai , 
medžiaginiai ir darbu parė
mė. prisidėjo prie mūsų vi
sų didžiojo, spausdinto žo
džio išlikimo rūpesčio.

L Girinis

"NL' RĖMĖJŲ BŪRELIO 
P-ko J.V, ŠIMKAUS ŽODIS

J .V. Šimkų s

MIELI SVEČIAI !
Sveikinu jus atvykusius Į 

tradicinį spaudos vakarą su 
tiksiu paremti "Nepriklau
soma Lietuva" savaitraštį.

Kai kurie rėmėjai negalė
jo atvykti ir pabuvoti kartų 
su draugais ir pažįstamais. 
Jie atsiliepė į mūsų kvieti
mą kitokiais būdais. Štai 
Lietuvos Konsulas dr. Jonas 
Zmuidzinas su ponia siunčia 
paveikslą ir $ 20. OO auką ; 
buvęs Lietuvių Namų pirmi
ninkas Jurgis Strazdas su po
nia siunčia sveikinimą ir 
$ 120. OO auką. Jiems už tai 
nuoširdžiai dėkojame ir lin
kime daug sveikatos. Taip 
pat, iš Lietuvių Namų.. Para
mos Kredito Kooperatyvo, 
Lietuvių Namų pirmininko V. 
Dauginio ir Drešerio Draudi

mo Įstaigos gavome iš kieK- 
vieno po $ 50. OO auką. Iš 
Įvairių kitų asmenų gavome 
daug gerų fantų loterijai. Vi
siems už tai dėkojame.

Kai kurie rėmėjai jau nie
kad neatvyks Į jų mėgiamą 
laikraščio parengimą. Pri
simename vieną iš iškelia- 
sių amžinybėn— Anicetą Lu
košių. Jis daug dirbo.auko- 
jo ir rašė šio ; laikraščio 
naudai. Gėrėjomės jo lite- 
ratūriniais straipsniais ir 
reportažais iš Toronto. Jo 
netekimas — skaudus nuosto
lis laikraščiui.

Kanados lietuviškos spau
dos tikslas yra jungti toli iš
blaškytus tautiečius Į vieną, 
šiltą, lietuviškai kalbančią 
ir galvojančią šeimą. "Ne
priklausomos Lietuvos "skai
tytojų rasime nuo Port Alb - 
erni — Vancouver!© saloj iki 
Halifakso — Naujoj Škotijoj . 
Tolimi atstumai verčia turė
ti stiprų laikraštį savo turi —
mu ir Korespondentais, kurie 
patraukliai ir tiksliai aprašy
tų vietinius, lietuviškos kolo
nijos Įvykius. Laikraštis tu
ri būti patrauklus kritiškam 
skaitytojui, nes tik nuo jo pa
reina to laikraščio išsilaiky
mas. Visa lietuviška spauda 
yra susirūpinus savo išsilai

kymu. Prieš keletą metų Bost
ono "Keleivis" turėjo užsi - 
daryti dėl senatvės,išvargęs 
daugiau negu 75 merus. Laik
raščio senatvė ateina tuomet, 
kai jaunesnė karta nuo jo nu
sigręžia. Ieškant jaunesnių 
skaitytojų lietuviška spauda 
atsistoja į sunkią kovą prieš 
televiziją ir sensacijų pilnus 
dienraščius.

. Spaudos bėdoms nėra galo. 
Užtarėjų iš svetimųjų nėra. 
Didžiosios kalbos su kurio
mis susiduriame savoreikar 
tuose su svetimtaučiais, stu
mia lietuvišką žodį, lauk iš 
šeimos, organizacijos ir baž
nyčios. Sutinkant šulietuviš- 
kb žodžio nykimu, sutiktume 
ir su savo pačių išnykimu 
kaip savita tautinė bendruo-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’.

INSURANCE iSą-’
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

In tu rance Agency LU. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Brether-Baraukat INSURANCE AGENCY LTS.

Vitf/ filių driade • VALTERIS MESERIS 
233-3334 - 231-2881 - 231-0228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

menė. Mes tačiau parodėme 
kad šitokio greito išnykimo 
nenorime. Niekas mūsų ne
vertė, bent iš pirmųjų atvy
kimo dienų, vieni mažiau, ki
ti daugiau kūrėme laikraš - 
čius, parapijas, lietuviškus 
namus, kredito kooperaty
vus,'sporto klubus ir vasar 
ros stovyklas. Pastatėme 
tvirtoves, kurias laiko dan
tys negreit,galės įveikti. Kur
dami tvirtoves, diskusijose, 
prakalbose, pamaldose, or,- 
ganizaci jų protokoluose, laik
raščiuose ir Knygose varto
jome savo žodyną ir rašyti - 
nę kalbą. Daug atlikta, bet 
visuomeninis bendravimas 
verčia žiūrėti ir toliau, kad 
pagrindinė bendravimo jung
tis, atsivežta iš tėvų krašto 
kalba nebūtų išstumta iš mū
sų gyvenimo. Ir čiaišryškė- 
ja iš kasdieninių miglų — rū
pesčių, svarbus bendras r.ei- 
kalas, "n e u ž m i r š t i, ne
atsukti nugaros s a —
vam 1 a i kr aš č i ui, kur i s 
rūpinasi tos kalbos 
išlaikymu".

Savaitraščiui galime pagel
bėti šitokiais būdais:
1. Ne tik Toronte ir Moat- 
realy, bet ir kitose koloni - 
jose kuriant laikraščio rė
mėjų tinklą.
2. Dalyvaujant KLB Kultū
ros Komisijos skelbiamu lap
kričio mėnesio Spaudos Vajuj 
ir visuose susirinkimuose, 
energingai iškeliant "Nepri
klausomos Lietuvos" remi - 
mo reikalą.
3. Suaktyvinant bendradar
biavimą su "Nepriklausoma 
Lietuva":

a) . Perkant akcijas po 1O 
dolerių už vieną,
b) Prenumeruojant laik
raštį, 14 dol. metams,
c) Rašant reportažus ir 
straipsnius.
Jūsų patogumui, salės pa

krašty prie specialaus aukų 
staliuko jus aptarnaus ponios 
Norvaišienė ir Dambarienė, 
ir p V. Kulnys.

Ačiū už Jūsų Dėmesį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

KOOPERATYVAS

kviečia visus-lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

KREDITO

TALKA

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask............ ■ 16%
asmeninės paskolas...... 17'/a%

MOKAME UŽ: 
depositus (P.C.A.)............... 6%
santaupas.......................1O'/a%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................l0’/4%
ternv dtpoz. 3 m. Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda,
reg. pensijų fondo..........111/2% Nemokamos pilnas Čekių patarnavimas.
90 dienų depozitus ........- 13%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. p.p. penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

(MINIMA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą rengia 
KLB Apylinkės Valdyba 
LAPKRIČIO 20 d. .Ukrainie
čių Salėje, Frood Rd.

Meninę programos dalį 
atliks Toronto Lietuvių Na
mų Moterų Būrelio Dainos 
Vienetas.

PASIŽYMĖJUSI STUDENTĖ 
LIETUVAITĖ ,

Aldona Giedrimaitė, įsto
dama į McMaster Universi
tetą už augštus pažymius 
gavo McMasters Merit 
Award $800..

Universitete ji studijuoja 
kalbas ir muziką. Taip pat 
mokytojauja lituanistinėje 
Vysk. Valančiaus Mokykloje .

Elena KUDABIENĖ - 
TELEVIZIJOJE

,XĖeuiv>U AUKURO Teatro 
režisorė ir aktorė Elena Ku
dabienė-Dauguvietytė spalio 
18 d. pasirodė CBLT televi - 
zijoje "Hangin.In” programos 
vaidinime.

PERRINKTAS DRAPEAU 
Aštuntą kartą Montrea - 

lio meras perrinktas šioms 
pareigoms J- Drapeau , 
tačiau šį kartą turės labai 
stiprią opoziciją. 
ATSAKYTA DĖL PO 
JUODOJO SĄRAŠO

Montrealio prancūzų laik
raštis LE DEVOIR š. m . 
lapkričio 10 d. skaitytojų 
laiškų skyriuje įdėjo išsamų 
pasisakymą lietuvio Alain 
Stank e(Stankevičiaus)dėL 
juodojo sąrašo. Vertimą pa
tieksime ateinančiame "NL" 
numeryje.
ŽMOGUS NE VIEN TIK DUONA 

GYVAS ...
Šiais atmintinais žodžiais 

noriu pradėti šį rašinėlį:
spalio 25 ir 28 d. d. Moat- 

realyje buvo tikrai persunk
tos dvasiniu penu. Pirmuoju
atveju- įvykęs mūsų kai ėdi
nių giesmių plokštelės "ap -

LIETUVIU

Montrealio Vyru Oktetas koncerte su muz. A. Stankevičium ir 
sol. G. Čapkauskiene: Rusinas, Gudas, Cel tor i u s, M ai i šk a, Bulota , 
Urbonas Murauskas, Mickus. Ncotr. A. Spudulio

šlakstymas"-gi spalio 28 d . 
-vėl kitas, žymiai stambes - 
nis kultūrinis įvykis - Mont
realio Vyrų Okteto ir sol. 
Ginos Čapkauskienes kame
rinis koncertas viename pui
kiame klube- restorane. Tą 
vakarą mes buvome tikrai 
pavaišinti abejais - kūno ir 
dvasios penais, Fleury ir 
Bėr ei gatvių sankryžoje sto
vinčiame ■' Mama Diana" 
liuksusiniame klube.

Kaip jau anksčiau buvo 
minėta spaudoje, Okteto dai- 
ninkai su mūsų lakštingala- 
soi. Gina tikrai nesnaudžia. 
Šį sezoną jie pradėjo jau su
2- ju rečitaliu mišriajai 
Montrealio visuomenei. Pir
masis įvyko Chateauguy prie 
miestyje, apie antrąjį da - 
bar rašoma ir ruošiamasi
3- jam St. Lambert priemies
tyje.

Į koncertą-vakarienę erd
viame restorane-klube pri - 
sirinko pilna kviestinės pub
likos. Matėsi geras būrys 
Montrealio lietuviškosios 
inteligentijos ir net svečių 
iš toliau: inž. J, V, Danys iš 
Ottawos su dukra, čia vie
šintys svečiai iš Lietuvos- 
dr. A. Dumčius su žmona, Šv. 
Kazimiero Parapijos nauja
sis kleoonas-kun. S. Šileika , 
dr. J. Maiiška, Mme M. Rodi 
(buvusi Okteto dirigentė-pia
nistė) ir daugelis kitų.

Svečius sutikinėjo pati Gi
na Čapkauskiene. Per puikią 
stereo sistemą skambėjo py
nės lietuviškųjų melodijų , 
paruoštų Okteto daininnkų- 
A. Mickaus ir A. Urbono. Ge
ra dalis svečių buvo iš pran
cūziškosios visuomenės . 
Jiems, kaip ir mums, lietu
viškųjų melodijų garsai buvo 
tikrai imponuojantys.

Koncertas
Po geros keptos jautienos 

vakarienės ir kavos su lie
tuviškais pyragaičiais, pra
sidėjo 3-jų dalių koncertas.

Pirmąją dalį atidarė Vyrų 
Oktetas. Šaunioje savo uni
formoje, jie įžygiavo dviem
ke tvertukais, lydimi jų vado -
vo ir pianisto Aleksandro

$ 1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7M1-A CENTIME

365*1143
46M®« ne. lmm«

766-2667 
NMAUAAB

1982. XI. 18

ir atsiimant

PADĖKA
Mirus musų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

a+a JURGIUI KNYST AUTUI

nuoširdžiai dėkojame kunigams, ypatingai kleb. Tėvui 
Jonui KUBILIUI už atlaikytas Sv. Mišias, tartą, žodi*, 
palydėjimą [kapines ir Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselei Palmyrai už atkalbėjimą rožinio bažnyčioje.

Taip par esame dėkingi visiems prieteliams uz 
užprašytas Sv. Mišias, aukas Lietuvių Fondui, atsiųstas 
gėles, pareikštą užuojautą per spaudą ir visiems, bet 
kuriuo būdu prisidėjusiems ir mus užjautusiems mūšy 
sunkioje valandoje.

Dėkojame M. ir B.KASPERAVICIAMS už paruošima^ 
vaišiu .

4* V M
Žmona AGOTA ir sūnūs
ROMAS ir EMILIUS su Šeimomis

’’Pavasario” Mergaičių Choro dainininkės linksminasi plokštelės
K AL EDOS pri statyme. Nuotr. D. Boltrukonio

Stankevičiaus. Publikai aty- 
džiai klausantis, vyrai su - 
dainavo 4 dainas: J. Gaidelio 
-"Mes žengiam".B. Bražins
ko- "Vakaro daina", B Bud -

Prisijungus scenon vyrų 
aštuonetui, sol. Gina atliko 
B- Budriūno "Mano protėvių 
žemė" ir "Šventoji Dievo 
Motina" iš Verdi operos"Li-

PADĖKA

1982 m. lapkričio 1 d. po sunkios ligos mirė mano 
mylimas vyras Viktoras ŠLEKYS. *,

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. St. ŠILEIKA! uz 
velionio lankymą, šv. Mišias ir pamokslą, už atkalbėtą 
rožin[ koplyčioje.

Dėkoju velionio sesutėms ALICIJAI ir JULIJAI 
už suteiktą man pagalbą liūdesio valandoje. Dėkoju 
St. RIAUKAI , velionio augintiniui už atvykimo* [ lai
dotuves .

Ypatingą padėką rei Škiu mūsą giminėms , priete
liams, aukojusiems šv. Mišias ir atsiųstas gėles prie 
karsto.

širdingai dėkoju Marijai MILIENEI ir p. JOGELA— 
VICIENEI už rožinio atkalbėjimą. Labai dėkoju vi
siems už atsi lankymo* [ laidotu ves.

Dėkoju E. KURYLO ir mieloms ponioms už pus - 
ryčių paruošimą.

Jūsų užuojauta ir parodytas nuoširdumas suteikė 
man stiprybės.

Žmona ANGELE SLEKIENĖ

riūno - "Tėviškėlė" ir A . 
Raudonikio -tradicinę"Lau - 
ksiu Tavęs ateinant". Vyrai 
nužygiavo nuo scenos lydi - 
mi nuoširdžių katučių Dabar 
tie patys plojimai pas veiki - 
vo vakaro pri madoną-soi. 
Giną Čapkauskienę.
JI, palydima muz.Aleksand
ro Stankevičiaus, atliko 3 
kūrinius: B. Dvariono - 
"Žvaigždutę", V. K Banai
čio - " Oi, nėra niekur"jr 
naują paties . Aleksandro 
kūrinį-"Vandens malūne - 
liai", kurio žodžiai taipgi 
mo.itrealieeio poeto Henriko 
Nagio. Pastarasis kūrinys 
susilaukė labai šiltų plojimų 
iš visų klausytojų, įskai - 
tant ir prancūziškuosius , 
nors visa tai buvo atlikta 
jiems nesuprantamoje Kal
boje.

kimo galia". Pirmasis kū - 
vinys yra gerai žinomas vi
sai plačiajai Š. Amerikos 
lietuvių auditor i j ai, kur i s bu
vo su nepaprastu pasiseKimu 
atliktas ir I-joj Pasaulio 
Lietuvių Dienoj - Toronte , 
1978 m . palydint milžiniš
kam chorui ir orkestrui, di
riguojant autoriui B. Budriu - 
nui. Nuskambėjo jis gražiai 
ir galingai ir šį vakarą. Ant
rasis dalykas yra gana įdo - 
mus, sukeliantis jaus.ųius, 
kuriuos tik pats Verdi iš
reikšti temoka.

Toliau vyrai atliko 3 
kompozicijas:C, M, von We- 
bern-"Sugrįžimas", V. Bau- 
milo - " Trys berneliai" ir 
"Subatvakario daina". Tai 
lengvo žanro nuotaikingos 
dainos, kurias vyrai sudai
navo autoritetingai.

Primąją dalį užbaigė su V. 
Paltanavičiaus "Vai tylūs , 
ramūs vakarai", prie sol. 
Ginos scenonprisijungus vi
sam vyrų aštuonetui. Tai la
bai populiarus kūrinys, ku
ris sol. Ginos ir Okteto y - 
ra dainuotas daugelį kartų.

Po trumpos pertraukos se
kė II-o j i dalis, kurią pradė
jo sol. Gina Čapkauskienė, su 
dainuodama du solo:- Metri- 
Kienės"Dainos, muzika ir 
gėlės" ir V. Kuprevičiaus - 
"Lakštingalos giesmė". Na, 
Gina tą giesmę sudainavo, 
kaip tikra laKŠtingalalįmant-

Pol5 min. pertraukos, tre
čiąją dalį pradėjo pats vaka
ro rengėjas - Eduard Des 
Rosiers. Jis, kalbėdamas 
prancūziškai, supažindino 
prancūziškąją visuomenę su 
trumpa Montrealio ir Kana
dos lietuvių istorija. Tai bu
vo labai informatyvus gestas, 
paminėjęs tarp kitų dalykų ir 
dabartinę Lietuvos padėtį bei 
jos kovą už tautinę ir vals
tybinę egzistenciją. Baigus šį 
išsamų žodį, vėl įžygiavo 2 
vyrų ketvertukai, sudainuo - 
darni 4 dalykus:"Daina, dai - 
na" - J. Gaidelio, "Ei.učia" 
liaudies daina, "Kai tu žalia"

rūs 1 akš tingai o s suoki mai
buvo atlikti su nepaprastu cūziškąjį -"A la claire fon - 
žaismingumu. Paukštelio taine"-R. Filiatrault. Pasta- 
suokimo imitavimai itin pa- roji daina sukėlė tokį audi- 
tiko visiems be išimties, 
i

- valsas ir, galiausiai, pran -

torijos entuziazmą, kad ėmė
E9

SichardT
ROOFER---- - COIWRKVR

7725 Georoe LaSalle
Geriausios patarėjos ir da.bo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD . 
hurls jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* ati > ek a sąžiningai ir 

prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364*1470

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing 
7725, Georges LaSalle

dainuoti visi. Tai buvo tik
ras siurpryzas! Nutilus il
giems plojimams, scenon j- ' 
žengė sol. Gina. Šį kartą 
ji sudainavo ariją prancū
ziškai iš Donizetti operos 
" La idile du regiment". 
Meistriškas jos dainavimas 
ir gera tarsena sukėlė vėl 
ovacijų ir kautčių Širmulį iš 
prancūziškųjų klausytojų . 
Galiausiai vėl scenon sugrį
žus vyrų ■ aštuonetui} vaka - 
ro programa buvo užbaigta 
su P. Lincke"Liepsnelėmis"'. 
Tačiau klausytojai tol neat
leido sol. Ginos ir šauniųjų 
Okteto vyrų nuo scenos, kol 
jie nesudainavo "Vergų dai
nos" iš G. Verdi operos 
"Nabucco".

Taip baigėsi ši sėkminga 
vakarienė darbo dienos va

karą sutraukęs tokį gausų 
skaičių žmonių iš mišrio- 
vakarienė - koncertas, darbo 
dienos vakarą sutraukęs tokį 
gausų skaičių žmonių iš 
mišriosios Montrealio vi
suomenės.

Pabrėžtinas šio koncerto 
nuopelnas-supažindinta bent 
dalelė prancūziškosios šio 
didmiesčio visuomenės su 
mažytės, toli esančios Lie
tuvos vardu ir jos muzikine 
kultūra. Daugeliui jų- net 
pats vardas Lietuva ir lie
tuviai- vargu ar buvo kada 
nors girdėti.

Tokie koncertai- kultūri
niai bendravimai turėtų būti 
dažniau ruošiami, įjungiant 
ir stambesnes mūsų lietu
viškosios dainos pajėgas.

D. N. Bal tr ukoni s

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vok aro.

• VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (T une up)
• PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
» PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Lietuviams speciali nuolaida J 
Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

Out d.

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $5b0.- IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 **2912 embassy fur ,

7
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mieli skaitytojai, -
malonia' prašome be atskirų raginimų .kurie dar ne

užsimokėjote už šių merų prenumeratą- tai nedelsiant pa
daryti- 1982 -ieji eina prie pabaigos.

Iš anksto dėkojame- "NL"

SVARBU VISIEMS MONTREALIO ir APYLINKĖS
lietuviams -

GRUODŽIO 12 d. , baigiantis kadencijai .įvyks KLB 
MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBOS ŠAUKIAMAS VI
SUOTINAS SUSIRINKIMAS. Bus padaryti veiklos praneši
mai <r renkama nauja Valdyba.

Ūžt krinti jr tolimesnei mūsų lietuviškajai veiklai, 
šį susirinkimą kviečiam atvykti VISI LIETUVIAI 
LIETUVĖ S.

amwwmammmwmammaarmmammwwmwimvmmb

i
TT

premijos įteikimo
VAKARAS ir VAKARIENĖ

PRIME NAM- kad LAP
KRIČIO 20 d. ,7 v. v. įvyks 
XIV - tosios VINCO KRĖVĖS 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS ir IŠ
KILMINGA VAKARIENĖ Mc 
GILL FACULTY CLUB ma
lonioje salėje, grojant ge - 
ram orkestrui.

Rengia Lietuvių Akademi
nis Sambūris Montrealyje .

Salė randasi miesto cent - 
re- 3450 McTavish St-

LŠ-

VIETOJE GELIU - 
AUKA LAIKRAŠČIUI

”Prįsimindami tik ką 
keliavusį į negrįžtamą ke
lionę a. a. Alfonsą URBONĄ, 
tėvelį Vytauto Urbono iš 
Brampton, Ontario, vietoje 
gėlių, remti mūsų spaudą au
koj am e "Tėviškė s Žiburiams" 
ir " Nepriklausomai Lietu
vai" po 50 dolerių.

A. A. Šmigelskis 
ir P. L. Murauskas'1

ĮĖJIMAS : $6.00

LITAS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE 

RENGIA y

LIETUVOS KARIUOMENĖS

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

ŠVENTĖS

MINĖJIMĄ
PROGRAMA:

1. IŠKILMINGOS PAMALDOS , 
dalyvaujant organizacijoms su vėliavomis

2. MINĖJIMO AKTAS
su įdomia, nauju budu paruošta paskaita —

- J. S i a u č i u I i s
3. MENINĖ DALIS - Montrealio Vyrų.Oktetas, 

vadovaujamas muz. A. Stankevičiaus
4. KARŠTI PIETŪS - paruošti

M. ir B. Kasperavičių

KUOPOS VALDYBA

e LKMoterų Montrealio Sky
rius savo 30- mečio proga 
gruodžio 4-5 d. d. rengia Va
lės BALSIENĖS keramikos ir tams į priekį, 
gintaro dirbinių parodą. Ta 
proga bus galima įsigyti jos 
darbų.

Nuoširdus AČIŪ. Norime 
paminėti, kad A. Šmigelskis 
yra "Nepriklausomos Lietu
vos" skaitytojas, užsisakęs 
mūsų laikraštį 5-iems me-

© MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORAS rengia Kalėdų Va
karą AUŠROS VARTŲ para
pijos salėje GRUODŽIO 11 d. 
ŠEŠTADIENĮ. 7 vai.

LAIKAS PASIRŪPINTI 
KALĖDINIAIS SVEIKINIMAIS 

"NL"jau priima Kalėdinių 
sveikinimų skelbimus. Pa
sinaudokite .šia modernia 
priemone pasveikinti savo 
draugus, pažįstamus, pacien
tus ir klijentus?

Loreta Čičinskaitė, 8 s k. 
RUDUO MANO GATVĖJE

Mūsų gatvėje auga daug medžių. Auga kelių rūšių 
medžių: beržų, obelų, klevų. Prie mūsų namo auga šer
mukšnis - vienintelis visoje gatvėje. Rudenį, kai me
džiai pradeda keisti spalvas, tai mūsų šermukšnis man 
yra gražiausias mūsų gatvėje. Jis yra išaugęs labai, la
bai didelis ir platus.-

Rudenį jis pradeda keisti spalvas anksčiau už kitus 
medžius ir po savaitės visi lapai yra ryškiai oranži - 
niai. Šitas šermukšnis atrodo, kad jis visas yra uždeg
tas, arba nudažytas ryškiom spalvom. Mūsų visa gatvė 
atrodo, kad ji apšviesta nuo to medžio.

Man geriausiai patinka, kad jis auga visai prieš ma
no miegamojo kambario langą, ir rudenį man visą kam - 
barį puošia. Man gaila, kad neilgai yra tie spalvingi 
lapai. Po kelių savaičių visi šie gražūs lapai nukrenta.

(Rašinys Montrealio Lituanistinės Mokyklos mokinės)

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE
A. a Jurgio KNYSTAUTO atminimu.’ Kanados Lietu

vių Fondui aukojo:
$50, - dr. R. J. Slobodrian; po $ 25, - Ališauskų šeima . 

H. P. Bernotai; po $20, - V. Kačergius.M. R. Jurkai, N. J. 
Kibirkščiai, M. J. Adomaičiai, O. Vileniškienė; po$l0,- 
T. Stankūnaitė, A. Morkūnienė, S. V. Piečaičiai, P. Lelis, 
M J. Kandižadskai, G- Kudžmienė, A. Kudžma, M. A. Jone- 
' ia<, B. Staškevičius, E. R. Verbylos; $5, - L. Staškevičius.

Užuojauta artimiesiems. Dėkojame KLF

DOMAS JURKUS - 
SUKAKTUVININKAS

Domas Jurkus visiems 
gerai pažįstamas kaip Kre
dito Unijos LITAS įsteigėjas 
ir ilgametis jame darbuoto
jas minėjo savo 80 m am - 
žiaus sukaktį.

Jis buvo veiklus ateitinin
kas ir yra svarbus Lietuvos 
valstybės atstatymo dalyvis 
ir liudininkas, 1919 m. daly - 
vavęs savanoriu.

KVIEČIA NAUJUS NARIUS
GINTARO ANSAMBLIS 

priima naujus narius į savo 
eiles-jaunuolius ir jaunuoles, 
mėgstančius šokti, groti ir 
dainuoti. Gera proga įsijung
ti Į puikų meno Ansamblį ir 
tęsti puikią tradiciją.

DR. A.O. JAUGELIENĖ
daisti; gydytoj a

1410 G u J St. 
Suite 11-12 Montreal P.Q. 
Te t : 93 2—6 6'6 2

Namų.: 73 7-968 1

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Term, indėlius 1 m-... ...11. % 
Certifikatus ..............11.5 %
Spec. Taupom, s—tas --10,5 % 
Taupymo s—tas....... .....10. %
su apdrauda iki $ 2.000 
Trumpai- ind, 10.5—10.75% 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas ........... . 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. i

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 1D,ODO

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

9 - 3
12-8
12-6 

10:30-12:45

6 - 8
12-6

duodu

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1448 RUE ST ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
Suite 6goa H3A 2G6 TĖL 288-9646

MEMBER

SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namu : 737-0844.

DANPAR

1 c! . Dus 482 -3460
Ris. 767-4690

REALTIES CORP.

OR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0
S uit c
Tel :
N a rau :

St. C ath ar in e W. 
6 00, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

• J. ADAMONYTĖ, L- GED
VILAITĖ - LANDRY ir 
L. SKUČAITĖ- RUTKAUS
KIENĖ buvo nuvykus i os į 
Lietuvių Mokytojų Suvažia
vimą Toronte.

Lituanistinė Mokykla , jau 
pradėjo ruošti Kalėdų Eg -
lutei programą- repetuoti vai-si,kas turėtų panašios me- 
dinimėlį. Eglutė bus gruo
džio 19 dieną.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA 
RUOŠIASI . IŠKILMĖMS

Parapijos Komitetas savo 
posėdyje nutarė sudaryti Ju
biliejaus Ruošimo Komisi
ją ir išleisti Metraštį. Kaip 
žinoma, ši seniausia lietu
vių parapija Kanadoje, šven
čia savo 75 m jubiliejų.

Metraščiui daug istorinės 
medžiagos ir nuotraukų pa - 
rūpino Juozapas Benius. Vi-

310 VICTORIA AVĖ SIUTE 4 09 
MONTREAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIECAITIS
Nekilnojam? Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Invcstacij o s JAV n Kanados provincijose

narai

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 

Atidoryta kasdien nuo 9
Šeštadieniais’. nuo 9 a. 
Sekmadieniais : nuo 10 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Central 
366—9742 i

m
10
30
9 :

p • m.
p . m.

3 0 p . m.

m iki 
iki 9: 

m. iki
PRI STATYM AS

St. Ville LaSalle, P. Q. 
36 5-0 50 5

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

MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sher brook St. VI.
2 15, Montreol, P. Q. Tel. 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. .b.c.l.

Dome E. Suite 504 
j! , Quebec, H2Y 1B7, 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUČINSKAS
B. En s . , M . En 9. L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannun tyne, Verdun (kampas 2—nd Ave.), Que. H4G 1 E6 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

notaras

J. BERNOTAS
Marie. Suite 627 Montr

(514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS 
50 Du Dotnaine, II e Perrot, Que, H7V5V6 

Re s. Tel: 453-9 14 2
CiTHrasHSssasssHSHSBSBsasasasasasasasBsasasasasėLSBsasasasasasasps' 
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džiagos, laikraščių iškar
pų, prisiminimų ar nuotrau - 
kų iš šios parapijos gyveni
mo, prašomi atnešti į klebo
niją. Visa medžiaga bus 
grąžinta.

Parapijos 
šyti sutiko 
iš Ottawos,

Metraštį para- 
inž. J. V. Danys 
už ką parapi-

VINCAS PIECAITIS 
ATŠVENTĖ GIMTADIENI

Linksmai ir įdomiai at
šventė 50 metų amžiaus su
kaktį savo draugų ir pažįs
tamų tarpe KLB Montrealio
A-kės Valdybos p~kas ir nuo ja yra labai dėkinga, 
seno skautų veikėjas Vincas 
PIECAITIS.

Praleistas linksmas ir 
malonus vakaras. Sukaktu- 

Ci vininkui buvo pareikšta daug 
sveikinimų ir įteiktos įdo - 
mios dovanos.

p] Daug smagių ir darbščių 
Ė metų linki visi montrealie - 
S šiai.

£D.

[C

DĖMESIO I
Didelis pasirinkimas vyriškų 
ir moterišku kailiniu paltų .
Lietuviams didele nuolaida.
Jeigu nenorite brangiai mokėti, 

skambinkite po 6 vai.v.
VYTUI: 453-9696

Nuo dabar yra skelbiamas 
Garbės Leidėjų, Leidėjų ir 
Rėmėjų Vajus.

e LIETUVIŲ KALBOS KUR
SAS vyksta ketvirta
dieniais, 7 v. v. klebo - 
nijoje. Yra 6 mokiniai, kai 
kurie mišrių šeimų. KVie - 
čiami ir kiti prisidėti.

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

i TRANS QUEBEC SIDINGS LTD |

ik

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APGALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.ę,, LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A geni _ū_r_o_ _* £. i k J 2. _

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 Namų 376 - 378 1

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. P.

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

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ l 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS. PASITARNAUS!
LEONAS GURECKAS
SALES MENAGER

PONTIAC • BUICK • ASTRE

Montreal west 
automobile

• UŽEIKITE! JSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU
Menag er'iu L eo GURECKAS

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489 -5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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