
Edm. Jasiunas 
3704 w-70 Place, • 
Chicago, ILL.. 60629 
U.S.A

LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

Nr. 47 1982 LAPKRIČIO - NOVEMBER 25 d. LIETUVIU SAVAITRASTIS 7722 GEORGE St. LA SALLE, P.O. H8P 1C4 , Tel.: 366-6220 30 c.

apie juodąjį sąrašą KKVII KANADOS LIETUVIU DIENOSE -
Lapkričio 1O d. , 'Montre-

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

ANDROPOV’AS RODO bių"siurpryzams ir apsiskai-
DEMESI

Brežnev’o įpėdinis Jurij 
Andropov'as pirmame Cent
ro Komiteto susirinkime pa
reiškė, kad nesiruošia jo
kioms koncesijoms, kurios 
pagerintų santykius su A - 
merika. Tačiau- Sovietų Są
junga esanti suinteresuota 
susitarti su Vakarais dėl 
ginklų kontrolės. Bet-"Mas- 
kva nieko neturi atsisakyti 
ar nuo ko atsitraukti"ir nie
kas neturįs tikėtis, kad ji 
vienapusiškai nusiginkluotų. 
"Mes nesame naivūs žmo - 
nės", - pasakė jis.

Šio susirinkimo proga ve
teranas politikas Andrėj Ki
rilenko, 76 m. buvo iš parei
gų paleistas dėl pablogėju - 
sios sveikatos, kaip skelbia
ma. Andropov'as taip pat 
pažadėjo pagerinti santykius 
su Kinija

PRASIDEDA WALESOS 
JUODINIMAS

Tik paleidus Walesą į 
laisvę,pasirodė pareiškimai 
ir nuotraukos, kompromituo
jančios jo elgesį. Walesos 
šeima pareiškė, kad tokie 
fabrikuoti kaltinimai ir 
kompromituojančių situacijų 
nuotraukos nėra naujas ir 
ne pirmą kartą vartojamas 
vyriausybės metodas, norint 
suniekinti įtakingą ar reikš
mingą asmenį.

PREZ. REAGAN’O SIŪLYMAS
Lapkričio 22 d. , prez.Rea- 

gan'as,kalbėdamas televizi - 
joje, pranešė, kad JAV-bėms 
reikia naujos MX sistemos, 
norint priversti Sovietus 
tartis dėl taikos./Gal tai iš 
dalies surišta su neseniai 
išaiškintu Britanijos išdavi
kų šnipų Vakarams destruk
tyviu darbu/.

Jis pranešė, kad kreipėsi 
iš naujo į Kremlių su pro
jektu, kaip užtikrinti, kad 
branduolinis karas nebūtų 
pradėtas " siurpryzais ar 
apsiskaičiavimais".

"Dar vis reikia ginklų,kad 
išvengus karo", - pabrėžė 
prez. Reagan’as. "Tačiau, 
JAV nori stipriai sumažinti 
jų arsenalą visame pasauly
je. Tiktai sustiprindami sa
vo pajėgumą ir atstatydami 
karinį balansą Sovietams 
daug labiau už mus apsigink
lavus, atsiras jiems paska - 
tos derėtis dėl ginklų kont
rolės".

Prez. Reagan’as pranešė , 
kad nusiuntė specialų laišką 
į Maskvą su pasiūlymais,dar 
negirdėtos apimties. Jų tar - 
pe- pasikeisti pagrindiniais 
duomenimis apie JAV ir So
vietų branduolinius arsena
lus, kad būtų mažiau galimy-

čiavimams".
Prez. Reagan’as siūlo JAV 

5-kių metų gynybos moder
nizavimo programą, kuri 
kainuotų per tą laiką $1.5 
trilijonų dolerių.

NEMALONUS ’’TREČIOSIOS 
RŪŠIES” SUSITIKIMAS

Quebec'o prov. švietimo 
ministeris, pasižymėjęs"di- 
džiųjų"reformų aistra, buvo 
numatęs Laprairie apylinkė
je susitikti su mokyklų tėvų 
komitetais, mokyklos patal
pose. Jis buvo pasiryžęs - 
tiesioginiai paaiškinti savo 
numatomas mokyklų refor
mas. Tačiau min. C. Laurin, 
atvykus į šį susitikimą virš 
1.000 demonstruotojų ne
pritariančių jo planams, ap
leido pastatą pro užpakali - 
nes duris, visai nepasirody- 
damas kviestiesiems komi
tetams.

Pakviesta policija paskel
bė, kad buvo angliškai kal
bančiojo asmens telefonu 
pranešta, kad tos mokyklos 
patalpose randasi bomba ir 
visi turėjo patalpas apleisti. 
Policijos viršininkas sakė , 
kad turėjo kreipti dėmesį į 
tokį pranešimą, ypač dėl to, 
kad praeitą savaitgalį buvo 
padėtos 5 dinamito lazdelės 
prie C.Laurin'o įstaigos du
rų.

Tačiau tėvų komiteto na
riai buvo skeptiški. Įtariama, 
kad tai buvo sufabrikuotas 
pretekstas švietimo minis - 
tęriui nesusitikti su didesne 
nepatenkintų žmonių grupe , 
kur reikėtų išgirsti visą ei
lę klausimų. Ir į juos atsa - 
kyti.

Tad-"sus įtikti" iš tolo , 
per spaudą, radiją ar televi- 
ziją-yra jam dar pakenčia - 
ma ir lengviau manipuliuo - 
jama. Bet-"III-ios rūšies su- 
sitikimas”-/Encounter of a 
3rd kind"/- kažkodėl kelia 
jam paniką. Ir tai ne pirmą 
kartą. Kaipo profesionalas 
psichiatras, jis tą priežastį 
gali lengvai surasti.

ANNE HEBERT LAIMĖJO 
PREMIJA^

Quebec'© žinomoji rašy - 
toja Anne Hebert už savo 
novelę"Les fous de bassan " 
laimėjo reikšmingą Prancū - 
zijos literatūrinę premiją 
"Femina".

Autorė, be kitų žymenų , 
už romaną "Kamuraska" bu
vo gavusi Prancūzijos pre - 
miją.

SOVIETAI NUTYLI APIE DERLIŲ
Savo metiniame paskelbi

me apie 1981 m.grūdų derlių 
sovietai neskelbia jo kiekio, 
tik planą derliaus kelių kitų 
metų bėgyje. 

alyje leidžiamame laikraš - 
tyje "Le Devoir" buvo at
spausdintas Alain Stanke 
pasisakymas dėl PQ suda - 
ryto etninių grupių veikė
jų "juodojo sąrašo".

•'Priešingai tiems, kurie 
protestavo dėl PQ "juodojo 
sąrašo" sudarymo , aš noriu 
pasveikinti viešai Michel 
Beaubien, atsakingąjį auto - 
rių už šį "Who's Who", taip 
pat Quebec'o vyriausybę, 
kuri finansavo žinių sutelki
mą ir jų redagavimą. Pats 
būdamas redaktorium, žinau 
kiek kieto darbo ir pinigų 
reikalinga tokiam užmojui į- 
vykdyti. Apie mane vaizdas, 
kad ir trumpai patiektas, yra 
beveik tikslus. Rašoma, kad 
esu rumunų kilmės, nors tik
rumoje esu lietuvių kilmės '. 
Menka klaida. Tik kilmės 
klausimas.

Noriu padėkoti atsakin- į kuriuos nebūtų atrinktinai 
giems, kurie rėmėsi tiktai pakliuvę mano šeimos ir 
pasiskaitydami laikraščius , mano vardai prieš eilę me - 
kompiliuojant žinias. Tikrai tų, mes nebūtume turėję 
turėjo būti daug perskaitę. . - egos vieną dieną atsirasti
tarp eilučių, kad pasiekė to - 
kių rezultatų. Per daug jie 
jau yra gavę kritikos. Iš sa
vo pusės aš tik noriu patvir
tinti mane liečiančias žinias 
ir išreikšti padėką už atydų 
rūpestingumą.

Turint tokį dokumentą, ą- 
teityje bus nebeįmanoma su
klysti. Iš karto žinoma, su 
kuo turima reikalų. Yra ir 
sąrašų sudarinėtojai, ir tie , 
kurie į juos pakliuvo.

Tik vieno apgailestauju : 
kad šis veikalas .nebuvo pa
skelbtas platesniu mastu. 
Gerald Godin, taip pat redak
torius, turėjo apie tai anks
čiau pagalvoti. Sutvirtintas 
ReneLevesųue įžanginio žo
džio- kurio parašyti jis ne - 
būtų atsisakęs, nes neslėpė 
pasididžiavimo, kad toks do
kumentas egzistuoja- leidi
nys būtų suteikęs neįkainuo
jamą patarnavimą, o tuo pa
čiu ir gerą autoriaus teisių 
parėmimą.

Gerai pagalvojus, jeigu 
nebūtų buvę panašių sąrašų,

Nuotr R,Qtto

. . .Vokietijos koncentraci - 
jos lageryje'.

Kiti, mažiau privilegijuoti, 
į tokį sąrašą nepakliuvo. 
Jiems nebuvo suteikta gali
mybė būti išvežtiems. Jie 
turėjo tik skirtingai galvoti, 
būti kitokios kultūros, reli
gijos, odos,spalvos- ir bū
tų gavę tas pačias privile
gijas, kaip mes: kankinimus, 
badą, mirtį. Tiek to dėl jų'.

Laimei, PQ "juodojo sąra
šo" autoriai turėjo politinį 
modelį, kurio receptu jie pa
žodžiui seka:"Valstybė yra 
priemonė pasiekti tikslą 
Tikslas- išlaikyti ir favori- 
zuoti vienos grupės žmones-; 
kurie fiziniai ir moraliai 
priklauso tai pačiai rūšiai , 
vienodai galvoja, vienodai 
kovoja.Valstybės,kurios šio 
tikslo nesiekia, yra organiz
mai su defektu, išmetami 
lauk organizmai". Kas tai 
pasakė? Kažkoks - Hitleris'. 
/Čia norisi priminti, kad yra 
dar vienas toks režimes, be 
hitlerinio, kuris beveik pa - 

PRANEŠA ŠALFASS :

II-jų PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS ,

II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Slidinėjimo Varžybos įvyks 198j m. vasa
rio 5-6 d.d., Holiday Valley Ski Resort, Ellicottville, New York, apie 50 mylių į pietus 
nuo Buffalo, N. Y.

II-jų PLSŽ-nių K-to ir ČALFASS-gos Centro Valdybos pavedimu varžybas vykdo Cleve- 
lando LSK Žaibas.

Programoje - alpinistines ir Cross-country varžybos, suaugusių, prieauglio ir 
senjorų klasėse.

Alpinistines varžybos vyks šeštadienį, vasario 5 d., o X-country - sekmadienį, 
vasario 6 d.

Lygiagrečiai vyks ir 1983 m. Š. Amerikos pabaltiečių pirmenybes, kurioms lietuvių 
slidinetojai automatiškai kvalifikuosis.

Išsamesnes informacijos bus paskelbta vėliau ir pranešta’visiems klubams. Var
žybų reikalais, kreipkitės į ČALFASS-gos Slidinėjimo K-to vicepirmininkų Vytenį Čiur
lionį, šiuo adresu;

Mr. Vytenis Čiurlionis, 19755 Upper Terrace, Euclid, OH 44117. Tel.(216)-481-1525.

II-jų PLSŽ-nių K-tas ir
ŠALFASS-gos Centro V-ba

žodžiui tą patį propagavo ir 
kurio idėjų brutalus įgyven
dinimas tebevyksta. . .Red./.

Negimiau Quebec’e. Gi
miau Lietuvoje,
. . .Atvykau čia pagal pas i - 
rinkimą prieš 30 metų, tikė
damasis pasprukti nuo ra - 
sizmo, diskriminacijos, są - 
rašų, atrankos, piktnaudoji - 
mo. Išsivaduoti nuo "bady
mo pirštais", nes aš prisi - 
menu, kaip į mane buvo nu
kreiptas pirštas, prieš nu
kreipiant į mane šautuvo 
vamzdį’.

Nesu jokios politinės par
tijos narys ir nepriklausau 
tjokiai sąjungai, jokiai grupei 
..."Aš vadovauju aiškiai 
pliuralistinei spaudos įstai
gai. Visi tai žino. Nežino tik 
tie niekintojai.20 metų dirb
damas spaudos leidimo dar
bą ir žurnalistikoje, aš lei
dau įvairių įsitikinimų as
menims ir visai priešingų 
vieni kitiems, išsireikšti po
puliarių knygų pavidale. Tai
gi aš išleidau raštus Da
niel Johnson, Robert Boura
ssa, Pierre E, Trudeau ir 
Rene Levėsųue /’./.siekian
tiems nepriklausomybės/in- 
dependantistes/, federalis - 

tams, eks-felkistams.Aš lei
dau visiems inteligentiškos 
laisvės pažiūrų žmonėms iš
sireikšti be varžtų šiame 
krašte, kuris tapo manuoju , 
nes visuomet laikiausi prin
cipo, kad mąstymas-esprit - 
yra lyg parašiutas: jis mus 
gelbsti tiktai atsivėręs.

Tačiau apsirikau.
PQ akyse - tikėti, galvoti, 

jausti daugiapusiškai-yra ne
atleidžiama. Tačiau aš lai - 
kausi ir to, kad "Būti-tai 
reiškia būti skirtingu". Deja, 
Quebec’e į mane ataidi: 
" Būti - tai reiškia būti pe- 
kistu". Juodasis sąrašas- 
nėra gal joks nusikaltimas , 
bet jau įžeidžiantis.

Tad klaidingai tikėjau, kad 
ši tiesi vyriausybė garan
tuoja asmens saugumą, gal
vojimo laisvę, bendravimo, 
keliavimo ir laisvo nuomo
nių išreiškimo. Si vyriausy
bė - selekcijonuoja, "duria 
pirštu", rengia juoduosius 
sąrašus. Kas už PQ grupės 
ribų - nevertas.

Napoleonas I buvo teisus , 
sakydamas: "Tarpe žmonių , 
kurie nemėgsta priespaudos, 
randasi daugelis tokių,kurie 
mėgsta kitus prispausti.'

1
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tik iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

„ROMUVOS” STOVYKLOS 
PRADŽIA IR JOS XX-METIS

C. Senkevičius •
 LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA 

PRIVATES LITAUISCHES GYMNASIUM

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SĄJUNGOS
CENTRO VALDYBOS PAREIŠKIMAS

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGA, atstovau
janti Rytų Lietuvos Rezistencinį Sąjūdį, dalyvauja lietu
viškos išeivijos politiniame veikime ir akylai stebi ir 
seka mūsų kaimynų lenkų ir gudų /baltarusių/ politinę 
veiklą išeivijoje.

Paskutiniuoju laiku pastebimi nedraugiški ir impe - 
rialistiniai mūsų kaimynų lenkų siekiai ir gudų- balta - 
rusių "fantastiški", jokiais istoriniais faktais neparem
ti pareiškimai, liečią Lietuvos etnografines žemes bei 
mūsų Didžiosios Lietuvos Kunigaikščių miestą VILNIŲ, 
mūsų senovės lietuvių politinį ir kultūrinį židinį. Supran
tama, kad tokie mūsų kaimynų pareiškimai ir siekiai lie
tuvių išeivių tarpe kelia rūpestį ir nepasitenkinimą bei 
šaldo mūsų.kaimyninius santykius ir ardo vieningą veik
lą kovoje su visų bendru priešu- rusiškuoju imperialis - 
tiniu komunizmu.

Akivaizdoje to, Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba reiškia viešą protestą mūsų kaimynams 
lenkams ir gudams-baltarusiams dėl jų imperialistinių 
ir ."fantastiškų" pareiškimų, kuriais siekiama savintis 
Rytų Lietuvos etnografines žemes ir net Lietuvos sosti
nę Vilnių.

Taip pat, Viliniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba viešai ir nedviprasmiškai pareiškia, kad lenkai 
ir gudai-baltarusiai norį nuoširdžių kaimyninių santykių 
ir glaudaus bendradarbiavimo su lietuviais, turi, vieną 
kartą visiems laikams , atsisakyti savo grobuoniškų ir 
"fantastiškų" siekių į Vilniją bei Lietuvos sostinę Vii - 
nių ir liautis savo šovinis! iškaiš pareiškimais savoje 
spaudoje, parodose ir viešose demonstracijose įžeidinėti 
Įietuvių tautą ir jos valstybinį savarankiškumą.

Mes, Vilnijos lietuviai, tęsdami Rytų Lietuvos Rezis
tencinį Sąjūdį išeivijoje, užtikriname mūsų politinius 
veiksnius ir visą lietuviškąją visuomenę, kad mes visad 
budėsime Lietuvos rytinių etnografinių žemių ir Lietu - 
vos sostinės Vilniaus sargyboje ir bekompremisiniai 
priešinsimės bet kokioms lenkų ir gudų-baltarusių poli
tinėms užmačioms, siekiančioms pažeisti Lietuvos vals
tybinį integralumą.

Tad tikimės, kad mūsų rytų ir pietų kaimynai atkreips 
rimtą dėmesį į šį mūsų pareiškimą ir jį tinkamai-įvertins, 
o mūsų politiniai veiksniai parems mūsų pastangas kovoje 
dėl sostinės Vilniaus ir jo krašto.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba

K.L. DIENOSE PABUVOJUS ...
Vienas dalyvis atsiuntė 

keletą pageidavimų, kuriuos 
čia patiekiame:

"Kodėl Montrealio lietu
viai negali atsisakyti men
ka vertystės komplekso?Di
džiajam Baliui vėl buvo pa - 
rinkta Kolegijos kafeterijos 
salė. Nejau esame tokie 
biedniokai, kad negalime į- 
eiti į kokią viešbučio salę ir 
pavakarieniauti be dulkių de
besėlių ir apsisukti ant gero 
parketo?
- Koncerte galima buvo 
pirmoje dalyje atiduoti duok
lę Maironio dainom, -o li
ję chorams pasirodyti su iš- 
kilesnėm dainom. Bet tada 
būtų reikėję sumažinti tau - 
tinių šokių virtinę.

Pasigedau kaimynių iš 
Ottawos-"Ramūnėlių".Ne - 
buvo ir vietinių solistų, nei 
Okteto pasirodymo. Choris
tai nusiskundė, kad progra - 
mos dainų repertuaras buvo 
tik 2-3 savaites prieš kon - 
certą praneštas.
- Būtų tikę, kad mūsų ne
priklausomos Lietuvos ats-
2 psl.

tovas-konsulas būtų pasvei
kinęs visus susirinkusius į 
koncertą.
- Dirigentai apsilenkė su 
scenine etika, nes nė vienas 
jų nepristatė akomponiato - 
rėš Mme M.Roch, neišvedė 
jos į sceną pabaigoje vi
siems dalyviams susirinkus".

/ Reikią pasakyti, kad ir 
tos "lengvos" dainos parei
kalavo nemaža pastangų kar
tu visiems dainuoti. Chorai 
vasaros metu atostogauja, ir 
pradeda repetuoti tik rudenį. 
Red./.

KITAS PASISAKYMAS
..." Patiko, kad KLDienų 
programoje nebuvo perdaug 
oficialių kalbų. Patiko, kad 
Koncerte sklandžiai keitėsi 
pasirodymų dalys, niekur 
neužgaištant dėl išėjimų ar 
įėjimų. Džiaugiuosi, kad to
kia puikia proga buvo reikš
mingai pagerbti mūsų tautos 
kūrėjai- Maironis ir Krėvė .

. Ir kad tiek daug buvo šuva - 
žiavę jaunimo’. Vis i linksmi , 
visi gražūs, visi nuoširdūs’. 
Gyvuokite. " E. K.

Skautų Romuvos stovykla
vietė šiais metais švenčia 
savo XX-metį. Sukakčiai pa
minėti buvo skirta platesnės 
apimties vasaros stovykla, 
kurioje įdomias ir naudingas 
dienas išgyveno apie 200 sto
vyklautojų iš Toronto, Hamil
tono, Londono, Detroito, Kle- 
velando, Čikagos, Ročesterio

Sukaktuviniams metams bai
giantis,dera prisiminti ir pa
čią Romuvos pradžią. les — 
kant patogesnių stovyklavi
mui sąlygų, 1961 m. liepos 15 
d. buvo sušaukta speciali va- 
dovų-vių sueiga, kurioje da
lyvavo Birutė Abromaitienė, 
Petras Butėnas. Alnis Empa- 
keris, Antanas Dilkus, Leo
nardas Kalinauskas, Petras 
Regina, Danutė Keršienė,Vla
das,Rusas, Česlovas Senkevi
čius, Vytautas Skrinskas, Ele
na Senkuvienė ir Gediminą? 
Stanionis- Išrinkta 8 asmenų*' 
komitetas,.kurio tikslas buvo 
surasti tinkamą stovyklavie
tę, sudaryti lėšų ir nupirkti . 
To komiteto pirmininku buvo 
išrinktas tėvų komiteto,atsto- 
vas G. Stanionis. Ir pasitaikė, 
kad Stasys Merkelis, skautų 
rėmėjas, beieškodamas naujų 
ežerų meškeriojimui, užtiko 
FOX ežerą ir buvusią miško 
eksplotacijos vietą, kuri pa
sirodė parduodama —viso 47

PRAŠOMA LYGYBĖS, 
O REIKĖTŲ VIENYBĖS

Mūsų išeivijos dienraščio , 
"Draugas" š.m. rugsėjo 
mėn.22 d. vedamajo "Lie - 
tuvių Bendruomenei-prašau 
lygybės" autorius /M.Dr./ 
patiekia, sakyčiau, gal ir 
kontroversinių minčių ir iš 
savo bei kitų observacijų 
daro tam tikrų išvadų.

Vienoje iš tokių išvadų pa
brėžiam, kad VLIKo ir ALT- 
os vadovai kartais klysta . 
Tik, girdi, minėti 
veiksniai visus tuos,kurie jų 
suklydimą viešai primena , 
tuoj apkaltina "niekinimu", 
noru juos "sugriauti", "eti - 
kos nepaisymu"ir, . Vtalkini- 
mu okupantui". Toliau veda
majame išvardinama visa 
eilė mūsų žymiųjų Bendruo
menės veikėjų ir drįstama 
tvirtinti, kad į juos žiūrima, 
kaip į žemesnės rūšies pa
darus ir net įmatoma juose 
"šėtonio įsikūnijimų". . .

Tačiau kai kam atrodo, kad reikalo kylą tarpusavio kal- 
išėivijoje panašios pažiūros 
bei išvados ar savo oponen
tams dažnai metami kalti
nimai daugiausia, turbūt, pa-

musų

akrai pakrantės ir miško. Ra
dinys apžiūrėtas ir nutarta 
pirkti. Pasirašius užpirkimo 
dokumentus, per gana trumpą 
laiką pelną davusiais rengi
niais, aukomis buvo sutelkta 
prašoma $4000. - suma ir 
stovyklavietė nupirkta. Doku
mentus pasirašė 4 patikėti
niai: L Kalinauskas, V. Skri
nskas, V-Rusas ir G.Stanio
nis. Po to tuojau sudarytas 
stovyklavietės planavimo ko
mitetas: inž. M. Gvildys, inž. 
G. Šernas, arch. dr. A. Kulpa- 
Kulpavičius ir V. Juškevičius.

Statybos sąmata —$20.000- 
Pajamų teikimui, sudarytas 
atskiras komitetas, kuriam 
energingai vadovavo dr. J. 
Yčas- Vajus gerai pavyko. 
Bendra visų tėvų ir vadovų- 
vių talka, remiant parapijų 
klebonams, bankeliams ir 
stambesniems mecenatams 
(R. Geležiūnas, \ S. Kuzmas, 
•kun. I. Mikalauskas, O. F. M. ) 
įvykdyta statyba taip, kad jau 
po metų nuo stovyklavietės 
įsigijimo pirmojoje Romuvos 
stovykloje galėjo stovyklauti 
virš 150 skautiško jaunimo. 
Didįjį stovyklavietės pastatą- 
virtuvę; ir vai gyklą--pas ta ly
dino Petras Regina už labai 
mažą kainą — tik $8, 000. - 
Kiti šeši pastatai jaun. skau
čių ir vilkiukų paštovyKlėse 
išdygo nuolatinės ir greitos 
talkos būdu.

Visa tai rodo buvusį.didelį 
entuziazmą, skautišką vieny
bę ir puikų susiorganizavimą 
Aukotas! ir dirbta kaip šei- 

sireiškia Amerikos lietuvių 
tarpe, daugiausia Čikagoje, 
kur juk egzistuoja dvi 
Bendruomenės, viena kitai 
priešingos.. .
/Kiek žinoma, taip vad. Re
organizuotoje Bendruomenė
je narių skaičius yra la - 
bai nedidelis. Red./.

Bet. . . atrodo, kad tokie 
skausmingi oponentams"kai- 
lių šukavimai" ne visur tėra 
populiarūs, ypač Kanados 
lietuvių tarpe. Čia daugumo
je visi tie, kurie nuoširdžiai 
dirba išeivijos ir pavergto
sios Tėvynės labui, o ne pra
žūčiai, NEDERGIA MI, viešai,, 
nekaltinami, jei pasitaiko su
klydimų. Čia žiūrima tik į 
išeivijos ir Tėvynės didžiuo
sius uždavinius ir tikslus.

Čia dažniausiai ir "nemal
daujama" lygybės, nes visi 
žino, kad daugiausia mums 
reikia vienybės. Čia daugu
mas mūsų išeivių jau aiškiai 
suprato, kad mūsų tarpe pa- 
sireiškią nesutarimai, skal
dymais! ir dažnai be rimto 

tinimai, ambicijos bei ma
inymas, "kad tik aš viską ge
riausiai išmanau, kad tik aš 
viską galiu geriausiai pada-

NEPAMIRŠKIME VASARIO 16-tos GIMNAZIJOS
Visame lasivame pasaulyje lietuviai teturi vieną vie

nintelę gimnaziją. Šią mokyklą lanko mokiniai iš visų lie
tuvių gyvenamų kraštų. Šiemet joje yra mokinių iš Vokie
tijos, Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados, Urugvajaus, 
Venezuelos, Australijos ir net iš Mali Respublikos /Afri-,, 
koje/. Iš to matosi, kad Vasario 16 Gimnazija yra ne vien 
tik Vokietijos, o viso pasaulio lietuvių mokslo įstaigą.

Šioje gimnazijoje dėstoma ne tik lietuvių kalba, lite . 
ratūra ir Lietuvos istorija, bet einami visi dalykai, kurie , 
ir vokiečių gimnazijose mokomi. Kaip kiekviena vokiečių , 
gimnazija,taip ir mūsų mokykla paruošia mokinius aukš
tajam mokslui'universitete. Gimnazija turi 9 klases/nuo 
5 iki 13/ ir dėstomi šie dalykai: tikyba/katalikams ir e - 
vangelikams/, lietuvių, vokiečių, anglų, lotynų, rusų, ir 
prancūzų kalbos, matematika, fizika, biologija, chemija , 
pasaulio istorija, Lietuvos istorija, visuomenės mokslas, 
geografija,dailė,darbeliai, muzika ir sportas. Daugiau 
negu du trečdaliai visų pamokų dėstoma lietuvių kalba . 
Todėl lietuviai mokiniai iš visų kraštų gali ją lankyti. Silp
niau kalbantiems lietuviškai yra pagalbinės pamokos.

Mokiniai iš įvairiausių šalių tarpusavyje užmezga 
draugiškus ir tamprius ryšius, kurie palaikomi ir išėjus 
iš gimnazijos. Taip sustiprėja ryšys, tarp atskiruose 
kraštuose gyvenančių lietuvių, kuris mūsų tautinei sąmo
nei ir mūsų išlikimui labai svarbus.

Ši institucija, kaip visos mokslo įstaigos, pareikalau
ja didelę sumą pinigų. Neturime savo valstybės, kuri mū
sų mokyklą išlaikytų. Gimnazijos išlaikymas šiemet kai- * 
nuoja 1.170.000 DM. Esame dėkingi vokiečių valdžiai , 
kad mus dosniai remia, sumokėdama du trečdalius vi--, 
sų išlaidų. Tačiau vieną trečdalį visų išlaidų turi patys 
lietuviai padengti, tai yra apie 400.000 DM. Vien tik 
tėvai to nepajėgia. Dar 130,000 DM reikia aukomis su
rinkti. Todėl kiekvienais metais kreipiamės į lietuvių vi
suomenę, prašydami paramos. Kanados lietuvių parama 
mūsų gimnazijai per paskutiniuosius metus ypatingai pa
didėjo ir mes Kanados lietuviams už tai nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Tikimės, kad ir šiais metais tautiečiai mus dosniai 
parems, nes iki metų galo mums dar trūksta 54.000 DM

Aukas galite siųsti per L. Tamošausko vadovaujamą 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS REMTI KOMISIJĄ /L. Tarną-, - 
šauskas, 236 Dovercourt Rd. , Toronto, Ont. M6J 3Ė1/ ar
ba tiesiog į Gimnaziją:

LITAUISCHES GYMNASIUM, ROMUVA, D 6840 
LA MPERTHEIM-HU TTENFELD, W. GERMA NY

Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos 
Valdyba

moję, kurioje visi vienodai 
jaučia atsakomybę vieni prieš 
kitus • Ir ,dabąr po 20 . metų 
yra kuo pasidžiaugti. Vien tik, 
skautų ir skaučių per Romu
vą praėjo netoli 5000 stovyk
lautojų. Čia užaugo nauji tun- 
tininkai, draugininkai, pradė
ję pirmuosius žingsnius vil
ki ukų-paukštyčių nameliuose. 
Čia užsimezgė ne viena pa
žintis, pasibaigusi lietuvis - 
kos šeimos sukūrimu Čia 
visi — jauni ir seni — turėjo 
galimybės vasaromis pabūti 
gražioje gamtoje, jaustis ma
žame savame Kampelyje, kur 

Sukaktuvinius metus bai
giant, nepavargstantis mūsų 
rėmėjas Stasys Kuzmas yfSgįi 
mąnė skautams surengti įdo
mų koncertą gruodžio 12 d., 
sekmadienį, Toronto Lietu
vių Namuose. Jis įdomus tuo, 
kad dalyvaus gana daug solis
tų, instrumentalistų, paauko - 
jančių savo talentą ir laiką 
skautiškam jaunimui. Štai jie: 
solistai S. Žiemelytė, J. Sriu- 
biškįenė, L. Marcinkutė, V- 
Verikaitis, R. Paulionis, V. 
Paulionis, Alg. Simanavičius; 
instrumentalistai smuikinin
kai Regina ir Atis Bankai ,,

paso-dinti dešimtmečio ąžuo
liukai ir vėliavų aikštės eglės 
stiebiasi į dangų, kaip dide - 
lio darbo liudininkai.

fleitistas Tomas Regina,"Gin
taro dainininkės, vad. G Pau- 
lionienės, S. Stepo Kairio Mu
zikinio Vieneto kanklininkės • 
Sutelktinis visųšitų meninin
kų pasirodymas tokio pobū
džio Toronte bus pirmą kar
tą, ir tenka tik džiaugtis re
ta iniciatyva. .

Visuomenei belieKa parem
ti šitą gražų užmojį. Rengė - 
jus visada padrąsina nujau - 
timas,kad skautų organizaci
jai netrūksta simpatikų. Ir 
kaip galėtų trūkti, kai skauty- 
bė lietuviškumui, asmens for
mavimui, draugysčių užuo 
mazgai turi pačias plačiau 
sias galimybes, naudoja pa
traukliausius metodus ir ap
ima įvairiaamžiųs žmones .

Tenka čia dar prisiminti, 
kad ateinančiais metais Lie
tuvių Skautų Sąjunga šven
čia savo 65 'metų gy
vavimo s ukaktį • Tapro- 
ga Jubiliejinė Stovykla ren
giama Kanadoje šį kartą, ir 
būtent, "Woodland Trails" 
stovyklavietėje, tik apie 30 
mylių į šiaurę nuo Toronto. 
Stovyklavietė yra kanadiečių 
skautų, labai didelė, patogi, 
ir lengvai sutalpina iš visur 
suvažiavusius stovyklautojus. 
Jubiliejinė stovykla prasidės 
liepos 30d.,baigsis rugpjū
čio I4d. Kreipiamas visų dė
mesys iš anksto į šią datą ir 
prašoma ruoštis pastovyklau- 
ti Jubiliejinėj Stovykloj.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
9-* u > . . I

ryti". . .pasitarnauja tik ne 
MUMS IŠEIVIAMS. ..J

Tokios ir panašios nuo
taikos dažniausiai vyrauja 
mūsų periferijose, t. y. toli
mesnėse mūsų išeivių cent
rų apylinkėse. Čia jau įsiti
kinta, kad mažesnieji mūsų 
išeivijos telkiniai tuojau iš
tirptų, jei mūsų tarpe nebūtų 
vienybės. Čia džiaugiamasi 
ir didžiuojamasi kiekviena 
lietuvių nuoširdžia pastanga 
kiekvienu mums pozityviu 
darbu, kiekvienu politiniu ar 
kultūriniu reiškimusi ar lai
mėjimu, nežiūrint, kas tatai 
atliktų: didieji ar mažieji , 
Veiksniai, Bendruomenė ar 
kitos mūsų patriotinės orga
nizacijos . Čia daugumoje 
tvirtai tikima, kad mums bū
tinai reikia vienybės, sutari
mo, pasitikėjimo ir visų iš
eivijai ir Tėvynei dirbančių 
žmonių tinkamo respektąvi - 
mo.

Taip pat, atrodo, gera būtų 
jei mūsų spauda daugiau kel
tų pozityvias / nes tai mus 
džiugina/, o ne negatyvias 
mūsų gyvenįmo ir veiklos 
apraiškas.

Liudas D a muli s
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KANADOS LIETUVIU MOKYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS

l. Eimantas 
/ tęsi nys /

S. m. XI. 6. antrąją popie
tinę paskaitą suvažiavimui 
patieks čikagiškė mokytoja R 
KUČIENĖ. Pradžioje ji sklan
džiai pravedė pavyzdinę pa
moką su Toronto LietuviųMo- 
kyklos vyr. klasių mokiniais . 
Ji nagrinėjo ir aptarė a. a. 
publicistą ir rašytoją Aloy
zą BARONĄ.

Po biografinių rašytojo ži
nių buvo trumpai .aptarti 
mirusio per anksti labai pro- 
duktingo rašytojo kūrybos 
žanrai: vaikųliteratura, hu
moristiniai eilėraščiai, kai 
kurios novelės ir romanai . 
Ir mokinius sumaniai j pokal
bius Įtraukus, susidarė pa
kankamai vaizdus aptarimas 
šio mūsų iškilaus rašytojo 
kūrybinio palikimo.

Paleidus mokinius R. Ku- 
čienė pavaizdavo''mokytojo 
Įtaką jaunuoliui". Dėstymo 
metodai, ypač su vyresniai
siais mokiniais (prelegentė 
daugumoje su tokiais moki
niais dirba), nuolat kinta, 
kaip Įtinta ir jaunimas. Todėl 
gal mokytojui pagrindinis ’da
lykas turėtų būti — turėti 
didelę meilę moki - 
n i a m s ir tikrai didelį norą 
— išlaikyti juos lie
tuviais. Čia ypač mums 
būtų svarbus mokytojo auto -

ritėtas. Dabar dažnokai tas 
mokytojo autoritetas nuken
čia, net patiems mokytojams 
prie to (gal nejučiomis ir ne
tiesioginiai) prisidedant.

Visada klasėje turi būti rei
kiama tvarka, atmosfera bei 
taisyklės, kurių būtina laiky
tis., bet diciplina klasėje turi 
ateiti tik iš mokytojo gerų no
rų — padėti mokiniams. Tada 
pamokos tiksiąs atneštų lau
kiamų vaisių. Negalima per
traukti pamokos eigos moki- 
nių užgaidoms. Prelegentė 
savo klasėje turėjusi "postrin, 
guojantį" mokinį Romą. Kal
bant apie kūribingumą, Ro
mas parašęs eilėraštį,turbūt 
manydamas pajuokauti. Moky 
toja eilėraštį ištaisė ir.- pa
gyrė Romą —poetą. Jis stip
riai reagavo ir pradėjo gerai 
mokytis, liovėsi postringa
vęs- Žinoma, mokytojo auto
ritetui kelti, netinka pagirti 
ir padrąsinti tik gerai besi
mokančius mokinius. Reikia 
iškelti ir postriguojančius , 
jei įmatomas jų pasitaisy
mas.

Svarbu skatinant mokinių 
kūrybingumą, bent pradžioje 
surasti juos bendradarbiauti 
mūsų spaudoje. Čikagoje vei - 
kia mūsų buvusio konsulo P. 
Daužvardžio Žurna-

Jų Keturios, o Aš Vienas...
V. Kacergius

(įspūdžiai is kelionės po Ispanių, Porfug alijq, 
dalelį Maroko bei Prancūzijos).

/ tęsi nys /
Kelionė tetruko 30 min. , tad ir mėgėjai sirgti jūros 

liga nespėjo nė pradėti. Žinoma, ir oras jiems padėjo,nes 
buvo bemaž be vėjo, tik, nors ir skystas, rūkas neleido 
pamatyti Gibraltaro.

Tangiero uoste mus pasitinka du arabai- busimieji 
mūsų vadovai, įsivilkę į ilgus apsiaustus f šviesios spal
vos ir plonyčius, net permatomus, nes matosi po tuo ap - 
siaustu ir ilgos kelnės ir viršutiniai marškiniai . Apavas 
jų labai prastas - odinės šliurės, ir dėvi jas visai basi . 
Mūsų autobuso arabas paaiškino, kad tie apsiaustai atsto
ja mūsiškius švarkus. Gi tas apavas/šliurės/ dėvimos 
todėl, kad jiems ar tik ne 5 kartus į dieną renka eiti į me
četes basiems, pagarbinti Alachą. Taigi, tos šliurės pa - 
togios nusiimti ir apsiauti. Kaip teko pastebėti, tik ma
ža dalis Tangiero vyrų dėvi tokius rūbus- dauguma pase
kę europiečius. Moterų taip pat mažai teko pastebėti už
dengtais veidais. Taigi, Maroko moterys jau išdrįsta pa
rodyti savo veidelį ir pašaliniam asmeniui, netik savo 
vyrui. Taigi, Maroke, jų "tautiniai rūbai" eina prie išny
kimo, nebent atsirastų marokiškas "komeinis", kuris iš
gelbėtų senus papročius.

Viešbutis "Rembrand", esantis Mahometo vardo bul
vare, - tik vidutinės kokybės, sulyginus su amerikoniš - 
kais viešbučiais, nors jis mums buvo pristatytas kaip I- 
os rūšies viešbučiu. Gyventi, galima. Priešpiečiams te
ko gabaliuką pakeliauti iki buvom įvesti į seną, bet viduje 
gražiai išdekoruotą arabų stiliaus,vyraujant mėlynai spal
vai restoraną. "Damascus". Jo savininkas mus pasveiki
no žodžiu, pažadėdamas mums duoti gerus priešpiečius. 
Valgio metu, viena po kitos 3 šokėjos mums demonstravo 
taip vadinamą pilvo šokį. Šokėjos pasižymėjo gerai išla
vintais raumenimis,Kuriuos pagal muziką, gali virpinti. 
Muzika labai nesudėtinga - 2 ar 3 būbneliai ir vienas sty
ginis instrumentas, primenąs mandoliną. Triukšmą padi
dina pati šokėja su tam tikrais dzinguliukais, pririštais 
prie jos rankų. Valgis man buvo labai neįprastas’,bet val
gomas, daugumai patiko. Tik mėtų arbata buvo persai - 
dyta.

Maroke susiduriame su mums neįprastu reiškiniu : 
kur tik pasirodai, seka tave būriai žmonių ir įkyriai siūlo 
nupirkti jo turimą prekę. Vadovas mus įspėjo, kad ne - 
pirktume iš tų "perkupčių", nes jų prekės dažnai menkos 
kokybės ir drįsta paprašyti 5 kartus daugiau, negu jos y- 
ra vertos. Krautuvėse irgi galima nusiderėti, nors kai - 
nos pažymėtos. Arabas vadovas sako, kad arabui prigim
ta derėtis ir jis nelabai patenkintas, kada nuperki prekę 
nesiderėjęs. Aš tų pirklių labai nemėgau ir pamatęs juos 
bėgdavau šalin, kaip nuo šarančių ar raupsuotųjų. Vos pir 
sistatęs mums vadovas viliojo mus užsirašyti į naktinį 
klubą, pasigėrėti pilvo šokėjomis, pasismaguriauti spe - 
eiliniais jų valgiais ir 1.1. Nežinau kodėl, bet niekas iš 
mūsų jo vilionėmis nesusigundė. Tylėjo net dideli nakti
nių klubų mėgėjai, kuriuos Lietuvoje kadaise vadindavo - 
me "kavinių liūtais". Visi sakėme; esame perdaug kelio
nės išvarginti ir norime poilsio. Taigi, popietį pralei - 
dom, kaip kam patiko. Aš ir dar keletas plaukimo mėgė
jų džiaugėmės viešbučio baseino vandeniu. Dalis vyriš - 
kių paragavo Maroko gėralų- Dauguma moteriškių zujo 
po krautuves ir pirko, pirko .pirko. Po to triukšmingai 
gėrėjosi pirkiniais. Vakare teko pamatyti paradą, kuris 
prisilietė ir prie mūsų viešbučio. Tą dieną buvo švenčia- 
1982. XI. 25

listikos Fondas, kuris 
skiria premijas jauniesiems 
mūsų spaudos bendradar
biams- Reiktų atkreipti į tai 
dėmesį.

Mokinių akiračiui plėsti ir 
kūrybingumu] skatinti, į par 
mokas kviestini literatai, po
etai, rašytojai. Įrekorduoki- 
me tada kūrėjų — rašytojų 
gyvąjį žodį. Parodykim lie
tuvių kalbos grožį. Pleški - 
me mokinių žodingumą. Taigi, 
ugdykime jauno lietuvio cha
rakterį ir patriotizmą, nes 
tai bus pagrindiniai bruožai 
lietuvybės lobiui.

Per diskusijas torontiškis 
mokytoj as V.Matulaitis 
pridūrė: reiktų daugiau vyr. 
mokiniams duoti . reikiamo 
supratimo apie mūsų visuo
menę ir organizacijų veiklą. 
Dar Lietuvoje buvusi irdabar 
Toronte mokytojaujanti p 
Šileikienė priminė, kad 
taip pat reiktų atžymėti bei 
premijuoti ir tuos mūsųjau- 
nus, nors jie rašytų mums 
rūpimais klausimais ir kito
mis kalbomis-

Per uždaromąjį suvažiavi
mo punktą, Švietimo Komisi
ja išdalino mokytojams pa
ruoštus pamokų planas bei 
kitą aktualią medžiagą.

Vėl mok. V. Matulaitis 
supažindino mokytojus su Lie
tuvių Tautodailės Instituto 
šiomis dienomis išleista ang

lų kalba gražia knyga"Lithu- 
anian Easter Eggs" — mūsų 
velykinius margučius. Leidi
nį paruošė dail. Antanas T ar- 
m o š a i t i s . Po vieną leidi - 
nio egzempliorių gaus visos 
mūsų mokyklos. Institutas 
prašo šį vertingą leidinį pa
platinti.

Kitu reikalu kalbėjo šių ei
lučių autorius- Jis kėlė klau
simą: "Mūsų bendruomenėje 
būtinai šukei tinas ’didesnis 
dėmesys lietuviškoms mokyk
loms- Ypač Bendruomenės 
paramos reikalinga mažo
sioms mokykloms". Kiti pri
dėjo, kad Bendruomenės vir
šūnėse taip pat kartais stin
ga dėmesio šiam reikalui . 
Girdi, ir neseniai įvykusiam 
Kanados Lietuvių B-nės Ta
rybos suvažiavime nebuvo 
esminių pasiūlymų švietimo 
klausimais. Tarp Tarybos 
priimtų svarbių nutarimų ne
simatė nė poros žodelius vie 
timo reikalu.

Labai teigiamai vertinant 
šį suvažiavimą, pastebėta 
kad, kaip atrodo, Kanados 
Švietimo Komisija ir mokyto 
jai, gal mažokai vertina JAV 
ir Kanados Lietuvių mokyto
jų studijas Dainavoje. Tų 
studijų savaičių jau buvo net 
šešiolika. Reiktų mums gau
siau jas lankyti Studijų 
reikšmė ir įnašas mokyto
jams tikrai neabejotinas-

Autorius MAROKE
Turgavietės gatvelė prie TANGIER

ma 53-ioji gimimo diena Maroko karaliaus. Paradą se
kiau iš viešbučio lango ir nebuvau sužavėtas. Kada esi 
matęs, nors tik televizijoje, rožių paradą Naujųjų Metų 
dieną ir kitus panašius Amerikoje, šis Tangiere matytas 
"atsiduoda ubagyste" savo vežimais’ ir apranga. . .

Kada rytą/liepos 1O/ susitikau keletą mūsų vyrijos 
atstovų, jie manęs užklausė, ar aš irgi buvau prikeltas 
gaidžių "kakariekojimo" Kadangi mano kambarys buvo į 
Mahometo gatvės pusę, gaidžių giedojimo neteko išgirs
ti- jie buvo girdimi iš kitos namo pusės. Vos prašvitus, 
aš tik mačiau daugybę kregždžių,kurios skaniai užkan - 
džiavo vabzdžiais ryto ramybėje.

Po pusryčių žygiuojame į autobusus, persekiojami 
arabų, kurie po nosimis mums kaišiojo visokius menk
niekius ir gundė nusipirkti.

Bevažiuojant gražiu rajonu, vis kylant į kalvą, mūsų 
vadovas aiškina mums apie Maroką. Tik 1956 m. Maro - 
kas gavo nepriklausomybę. Gi miestas Tangier ilgą lai -

alglmanto skiltis
MEILĖ DIDŽIOJI

Visiškai ne laiku palikęs mus "Dr. Kripštuko pragare" 
autorius, taipogi daktaras Julijonas Kaupas, savo metu, 
stiprokai yra išsitaręs, teisingiau, reiškęs savo nustebi
mą žmonėmis, kurie netiki pasaka- Pagal jį,kaip gi gali- 
ma netikėti pasaka? Told, vadinasi, yra be jokio polėkio, 
vaizduotės, gilesnės apraiškos Į kasdieninę buitį.

Šiaip pasidrąsinus, taip ir norisi prašyti leidimo, šio
je vietoje pasekti pasaką, Tikrą pasaką, kuria tikėti, te
būna kiekvieno individualus reikalas, toks ar kitoks, su
pratimas. Negi imsi, čia, žmogus, gaišinti laiką ir vietą 
netikromis pasakomis.

Viename tolimame kontinente, nors ir ne visai užkam- . 
pyje, netaip jau ryškioje lietuvių gyvenamoje vietovėje , 
gyveno rimtomis nuotaikomis persiėmusį pora. Amžiumi, 
berods, kaip čia sakoma, sulaukę vidutinio amžiaus. Vai
kų neturėjo. Pliusas ar minusas tai,kas žino. Šiaiptai jie 
buvo beveik pavyzdingi lietuviai. Matysi juos stambesniuo
se parengimuose, piknikuose, šventėse, jų vardus rasi ir 
aukotojų bendriesiems reikalams sąrašuose. Priedui, vie
na kita naujesnė lietuviška knyga, plokštelė,dailininko pa
veikslas. Seklyčia, vadinasi, atrodė nebiednai, gal net ir 
visai kultūringai. Dešimtmečius toje šeimoje figūravo 
meilė, taika ir susipratimas. Niekad niekas negirdėjo (net 
artimiausi kaimynai) kokių barnių, nesutarimų ar dūžtan
čių indų skambesio. Padėtis, reiškia, beveik ideali, gal 
net perdaug taiki. Bet taip tikrai bdvo ir faktų nėra kaip 
pakeisti.

Lengvučiai drebuliai prasidėjo kiek vėliau, ir, žinote,, 
visiškai ne pagal planą ar išankstesnes intencijas. Taip, 
kaip staiga, nenumatytai, piestu, vėjelis, pasikeitęs Į ar
šu vėją iš šiaurės, priedui dar ir su krituliais, skersai 
įstrižai sudrumstė tos šeimos tiesiog pavyzdingą idiliją.

Nenuspėjamomis ir neišaiškinamomis aplinkybėms susi
dėjus, ponia įsižiūrėjo į kitoje miesto pusėje gyvenantį, ir
gi dailų ir atsakingai atrodantį poną. Tik vėliau paaiškėjo,, 
visokį "rende-vouz" patylomis vykdavo pašalinėse vietose, 
gai net su visokiais išraitymais. Abiems poroms esant be
vaikėms, lyg ir niekas netrukdė amuriniams susitikimams 
smorgasbordiniams pasitūliavimams.

Štai, lyg, ir tos pasakos vidurys. Antroji dalis prasidė
jo, kai, lyg ir antrosios jaunystės superjausmų pagauta 
ponia, nusprendė išsikraustyti ir užgesinti iki šiol vis dar 
pakenčiamai berusenantį namų židinį. Žodis virto realy
be, teko pakeisti adresus, nukreipti korespondenciją kiton 
vieton, perjungti telefonus ir cable TV. Modernus gyve
nimas, po šimts pypkių ! Sekantis žingsnis — separacija 
ir divorsas. Tapo pasamdyti išmoningi ir reikale nusima
ną advokatai. Išlaidos jiems ir teismu.:, liejosi iš kairės 
ir dešinės- Oficialiai ir pagal visus veikiančius civilius 
įstatus. Čia ne pajamų mokesčių skaičiavimai — nieko 
nenusuksi, nieko neapgausi.

Vis dėlto, tų išsiskyrusių sutuoktinių ryšiai visai nenu- 
trūKO. Gi minės, draugai (ir priešai) vis kibindavo, prikai- . 
šiodavo, vis bandydavo pilti lyg ir karštus klijus, bandy
dami lipdyti, kompromisų ieškoti. Atrodo, kad paskuti - 
niai keliai nebuvo užpustyti,kažkokia kažkur liepsnelė dar 
vis liepsnojo (kas pasakė — sena meilė nerūdija?) ir da
bar artėjame prie visų pasakų "happy ending". Tie išsi
skyrėliai, po tam tikrų derybų, pasitarimų ir abipusiųnuo-
laidiį vėl sueina krūvon gyventi ir ruošiasi naujoms vedy
boms, naujai priesaikai, o dabar jaučiasi maždaug kaip 
sužadėtiniai.

TANGIER detalė

ką buvo tarptautiniu miestu. Maroko pakraščiai liečia 
Atlanto vandenyną ir Viduržemio jūrą. Taigi, Marokas tu
ri daug pigių ir gerų vasarojimo vietų. Maroke vartoja
mos dvi oficialios kalbos: prancūzų ir arabų.

Užkopę į aukštumas, randam aikštelę,kurioje guli ke
letas kupranugarių. Autobusas sustojo ir buvo pasiūlyta 
už tam tikrą sumą/apie 1 dol./, pajodinėti ant kupranuga
rio. Susigundžiau, norėdamas pajusti ar labai krato . Ta
čiau, atsikėlęs kupris vos porą žingsnių težengė ir vėl at
sigulė, tarytum pataikavo jo savininkui, norėdamas už
dirbti kuo daugiau pinigų.

Bevažiuojant banguotais laukais, atsidūrėm prie At
lanto esančių olų, kuriose dar ir dabar tebegyvena grupė 
čigonų. Buvome pravesti per dalelę tų urvų, vadovui pa
prasta liktarna apšviečiant mums kelią. Tos gyvenvietės 
sukėlė manyje pasibaisėjimą- nenorėčiau tapti urviniu 
žmogumi. Pavažiavę kiek neįdomiais laukais, atsidūrė
me ties sultono rūmais. Kaip paprastai, arabiški pasta
tai iš oro labai prastai atrodo, bet viduš stebėtinai išpuoš
tas. Eilinio piliečio akis neturi teisės matyti jų valdovo 
liuksusinio gyvenimo. Turistai irgi neturi.teisės fotogra
fuoti ir foto aparatus reikia palikti autobuse. / b.d. /
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KULTŪRINIS
PR EM IJA CINZUI

Tinkamai nuotaikingose McGill Faculty patalpose , 
lapkričio 20 d. , Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrea
lyje pravedė Vinco KRĖVĖS literatūrinės premijos įteiki
mą. Laimėjusiam rašytojui Eduardui Cinzui gyvenant 
Belgijoje, atvykimas yra sunkesnis , Jis atsiuntė
padėkos žodį ir pasisakymus, kurie buvo perskaityti at - 
vykusiems į šį Vakarą.

Vakaro programą atidarė Justas Kibirkštis. , 
LAS Montrealyje p-kas, pakviesdamas dr.Iloną Gražytę- 
Maziliauskięnę perskaityti premijos laimėjimo Aktą. Po 
to dr. Henrikas Nagys paskaitė Eduardo Cinzo laišką ir 
ištrauką iš premijuotosios knygos.

Malonu pabrėžti, kad į šį tradicinį Vakarą atvyko vi
si ištikimieji lietuvipkosios knygos mylėtojai, galima sa
kyti nepraleidę nė vieno šios premijos įteikimo Vakaro. 
Taip pat pažymėtina,.kad iš Ottawos atvyko gražus tuzinas 
svečių, prisidėjusių prie šventiškos nuotaikos.

Šilta vakarienė, orkestras sudarė malonią aplinką 
pasikalbėti, pasidalinti įspūdžiais.

Iki dabar Vinco Krėvės premiją yra gavę šie autoriai: 
J. Aistis, J. Mekas, A. Mackus, K. Ostrauskas, V. Ramonas, 
M.Katiliškis, A . Vaičiulaitis, L. Sutema,K. Barėnas, J. Kra- 
likauskas, E. Cinzas, T. Venclova, H.Nagys ir vėl E, Cinzas.

Premijos paskyrimo Akte įrašyta:
"Vinco KRĖVĖS literatūrinės premijos jury Komisi

ja/ pirmininkas Justas Kibirkštis, sekretorė IlonaGra - 
žytė-Maziliauskienė, nariai: Titas A .Antanaitis, Henri - 
kas Nagys ir Vytautas A. Jonynas/, susirinkusi 1982 m . 
lapkričio 2 d. Montrealyje ir apsvarsčiusi 1980-1981 iš
leistus grožinės literatūros veikalus, balsų dauguma nu
sprendė 1982 metų Vinco Krėvės premiją paskirti Eduar
dui CINZUI už romaną MONA. Šiame romane Eduardas 
Cinzas įžvalgiai atskleidė nūdienio jauno žmogaus psi
chologiją. Nors rašytojo personažai gyvena Belgijos gy
venimo slogučiais, per jų veiksmus ir lūkesčius atsisklei
džia mūsų amžiaus problematika.

Savo aktualumu Eduardo Cinzo proza leidžia atspėti 
dvasinius konfliktus, būdingus tiek išeivijoje, tiek Lietu - 
voj gyvenančiam jaunimui".

Iš rašytojo Eduardo Cinzo žodžio-laiško:
"Nuoširdžiausi linkėjimai broliams ir sesėms Mont

realyje'.
Antrą kartą nuskaidrinate manosios menkystės gyveni -

mėlį savo palankumu ir parama.
Ačiū Jums ’.
Dėkoju Akademiniam Sambūriui, premijos mecenatams, 
Jury komisijai’.

Gyvenau gan tolokai nuo Kanados lietuvių bendruomenės, 
bet vistiek žinau apie Jūsų džiaugsmus, rūpesčius, visa 
tai, kas liečia Jūsų patriotinę ir kultūrinę veiklą.".. . 
Man vis atrodo, kad Jūsų bendruomenės sandara ir veik - 
la gali būti pavyzdžiu kitiems.",- • • Stebint, kad ir iš tolo, 
Jūsų bendruomenės veiklą, fondus, sambūrius, lietuviškas 
dienas,dainų ir šokių ansamblius,periodikos stiprybę , 
parapijų gyvastingumą - šilta darosi krūrinėje.

Dieve duok Jums nepalaužiamo ryžto, kuris išlaikė mūsų 
tautą per visas priespaudas, okupacinių naktų tamsą’.

Jūsų Eduardas Cinzas

Savo kūryboje/žinoma, jeigu tuom kilniu žodžiu gali
ma pavadinti mano hoby/, bandau išsilaikyti gyvenimo tik
rovėje.

Prieš pradėdamas romaną ilgai permąstau siužetą , 
veikėjus, psichologinę ir socialinę aplinką, buitinius rė
mus. Kai jau turiu šiokius tokius pamatus, sėdu prie 
mašinėlės. Beje, net juodraščius kalu mašinėle, nes rank
raštis nė biesui netikęs, ne tik kiti, bet ir pats neiskai- 
tau to, ,ką parašau. Sunkiausiai slegia pirmieji romano 
puslapiai, kuriuos tenka perrašyti kelioliką kartų, bet pas
kui, kai jau, kaip sakoma, prisijaukinai žirgelį - viskas 
pasileidžia šuoliais.

Bandau kasdien atkalti kelius puslapius, bet ne visa
da įveikiu mieląjį bičiulį tinginį. Sklandžiausiai sekasi 
rytais, todėl keliu apie penktą valandą, paruošiu pusryčius 
bičiulėms katėms/vieną padovanojo kaimynė, o kitas dvi 
pamačiau gatvėje, pasiklausiau jų verksmo, kad, girdi, bai
su, šalta, jau nevalgiusios tris dienas, ir- parsinešiau 
namo/ ir einu pasivaikščioti į netoliese esantį parkelį. Vi
si keturi išeiname: amno katės ir aš, nuolankus jų pra - 
kilnybių tarnas. Parkelyje permąstau tai, kas parašyta 
vakarykštėje, nusprendžiu, ką palikti ir ką atiduoti popier
galių pintinei. Grįžęs į trobą, perrašau vakarykščius pus
lapius - kad vėl įsispraudus tekmėn - ir slenku tolyn. Dir 
bu iki vidudieno, kol susidaro 8-9 puslapiai. Sekančio 
ryto perrašyme belieka pusė, kartais net mažiau: vengiu 
persiplepėjimo. Kiekvieną romaną perrašiuėju- pertvar
kau 3-4 kartus, o paskui, kai jau "iš tolo" apžvelgiu, pas
kutinius dailinimus atlieku pieštuku. Man atrodo, kad vie
ną romaną reiktų rašyti, peržiūrėti ir dailinti mažiausiai 

penkis metus. Bet - tam prireiktų šventojo kantrybės, o 
aš nei šventas, nei kantrus. Vieną romaną parašiau per 
keturis mėnesius ir / ir kas tada man trenkė į galvą?*./ 
pasiunčiau žmonėms. . .Paskui jį perrašiau dar du kartus, 
bet padaryta kvailystė ir šiandien iššaukia raudonį. Taigi.

Savo romanuose ar novelėse ypatingą reikšmę skiriu 
dialogams. Nemėgstu "visažinančio" kūrėjo metodo,kuris 
dažnai sulaužo gyvosios tikrovės rėmus ir nuveda į inte - 
lektualinį pasiplepėjimą apie tai, ką jaučia ir išgyvena au
torius, o ne tokioje ar kitoje psichologinėje būsenoje 
esantis romano veikėjas. Vengiu "jis", "ji", man atrodo, 
kad jų beveik ir nereikia. Bent ten, kur gaiima palikti ini
ciatyvą skaitytojui, kur jis pats perpranta žaidimą be kū
rėjo pagalbos. Ieškau stilistinių naujovių, pavyzdžiui "Mo
na" parašyta be "sakė", "pasakė", "tarė", "prabilo ’’.Esu 
įsitikinęs, kad minėti priedai visiškai nereilaingi, kad be 
jų viskas ir atrodo gražiau ir skamba skaidriau. Žino - 
rha, tai tik mano nuomonė.

Romano siužetas "ateina" nejučiomis, staiga pastebi, 
kad jau senokai galvoji apie tai, kaip apie artimą bičiulį, 
kuris vaikšto kartu,pasakpja, mostiguoja rankomis,o tu 
nesiklausei.

Prisipažinsiu, kad mėgstu siužetus, kurie šv8ežesni , 
beveikneliesti išeivijos literatūroje. O gal čia tik papras
čiausias sutapimas, gyvenamosios aplinkos įspaudą ;A me- 
rikos , Lietuvos ir Vakarų Europos lietuviai rašytojai ra
šo apie tai, kas jiems artimai-pažįstama, kas susiję su jų 
kasdienine aplinka? Dažnai mane klausia/kai kas ir prie
kaištauja/, kodėl nerašau "lietuviškomis temomis "? 
Linksmiausia tai, kad tie klausėjai nesuvokia, kaip s.unku 
rašyti apie tai, ko nepažįsti, apie ką esi tik skaitęs . 
Manoji Lietuva yra vaikystės Lietuva ir aš, ačiū Dievui, 
dar nesijaučiu toks senas, kad pradėčiau rašyti apie savo 
vaikystę. Per vokiškosios okupacijos laikotarpį jau pra
dėjau suvokti gyvenimą, pradėjau, kaip sakoma, svarstyti 
ir vertinti savo galva. Ko pasėkoje rašau "Mėlynakį žydą" 
Seniai krapštausi apie jį, o kai baigsiu dabar stumdomus 
"Keturis apsakymus", sėsiu rimtam darbui ir užbaigsiu 
aštuonesdešimt penktiems.

Rašydamas "Šventojo Petro šunyną", kuris/gal/ bus 
išleistas sekančiais metais Amerikoje, gyvu žodžiu šne
kėjau su žmonėmis, kuriuos bandau atkurti romane, skai
čiau jų problemas nagrinėjančius straipsnius, sekiau dis
kusijas tolvaizdyje, taigi vis bandau išlikti gyvenimo tik - 
rovėje. Beje, "Šventojo Petro šunyne" pagrindinis veikė - 
jas yra lietuviškos kilmės iškunigis, žmogus, kuris savaip 
suvokia ir Dievą, ir gyvenimą, dūsta pelėsiais ir prieta
rais apraizgytame narve."

Taip autorius pasisako apie save ir savo ateities 
rašytojiškus planus.. .

2 kutinį kapą, tada Blenda gauna tokį kirtį, kad Kaip pašėln- 
* si leidžiasi į pakalnę. Kalvis stovi atsirėmęs Į savo tvorą 

ir atrodo gerai įtraukęs. Nuo čia jau visai mažai kas lie
ka važiuoti. Per upelį, kur vaikystėje bandyta męškerio- 
tr, pro pastoriaus namus ir tada jau — gimti namai.

— Gal būt vainiką vis dėlto reikėjo atiduoti į bagažą, — 
sakai Ulrikui. Bet jokios vilties, kad susilauksi atsaky
mo. Jis nutaiso tokią rūgščią miną, kad ūsai visai nukąrą 
Kieme stovi automobilis, tą tučtuojau pamatai, ir čia jau 
iš priemenės išeina tas pašlemėkas, kitaip tariant Lidi
jos vyras- Su baltais marškiniais ir cigaru dantyse. Tro
ba ir taip nedidelė, bet kieKvienusyk, kai parvažiuoji na
mo, atrodo dar menkesnė. Per motinos laidotuves atrodė, 
jog jos ne kažin kas likę, o dabar jau visai susitraukusi.

Ulrikas žiūri į tave iš šono. Turbūt galvoja: sprogink 
sprogink akis. Tai paskutinis kartas,kai gali į inano namą 
dykai pasižiūrėti. Lidijos storasis vyras, mums įvažiuo
jant, atidaro vartus. Turbūt reikėtų su juo pasisveikinti.. 
Tad žmogus paduodi krepšį, išlipi ir jau nori paploti jam 
per petį. Bet radijų pirklys išplėšia tau krepšį iš rankos 
ir nulekia tarsi vapsvos įgeltas. Žinoma, mano, kad esi 
įkaušęs. Ir jo marškiniai pernelyg balti, kad duotų prisi
liesti sąžiningo žmogaus rankai. Ulrikas privažiuoja prie 
šulinio, kad Blenda atsigertų iš statinės. Žmogus nenusi - 
leidi iki to, kad eitum su radijų pirtelių lenktynių. Nelėk, 
nelėk, na štai, pagaliau nustojo. Bet, atrodo, tiktai tam, 
kad pasigirtų savo automobiliu.

— Aha, įsitaisiau dabar naują mašiną, — sako jis, tarsi 
jo būtų kas klausęs, — šešių vietų šįkart. PontiaKą. Idea
li mašina biznio žmogui.

Tuomet, po Šimts, tie reikalai, matyt, geri. Prie*ma
žų vartelių jis, beje, atsikvoši, atveria juos, nutaiso mi
ną ir sako, kad užjaučia dėl tėvo mirties. Lidija išeina į 
priemenę. Sustorėjusi ji, bet nevirtus! "Lota". Ir neapsi - 
rengusi tautiniais drabužiais. Ji apkabina tave taip, kad 
vos neperlaužia nugarkaulio. Padeda tau galvą ant peties 
ir ima kūkčioti. O jos vyras stovi šalimais ir spokso tar
si būtų'cirke. Paskui įeina į vidų, ir čia iš pradžių atro
do kaip paprastai. Kadangi priebutyje kabo tėvo daiktai, o 
ant lentynos guli kepurė. Sulamdyta ir visa dulkėta. Virtu
vėje ir viskas savo vietose. Bet jau ilgiau čia stovi,duoda
mas Lidijai išsiraudoti, juo tuštesni namai darosi. Kama
ros durys neatsidaro, ir pto jas neišeina tėvas su nuleis - 
tom petnešom. Ir sieninis kalendorius niekam nerūpi nuo 
tėvo mirties. Aštuntą spalio rodo, taigi ir tą rytą jis neuž
miršo nuplėšti lapelio. Žodžiu, Lidija kūkčioja, Ulrikas 
uždarinėja tvarto duris, o radijų pirklys stovi vidury virtu
vės, ir nežino kur dėtis, ir taiko rankoje krepšį, tarsi ma
nydamas, kad jame įkišta mažių mažiausiai bomba. Šitaip 
va liūdnai bestovint, žmogus it pasakai, kad namai labai 
ištuštėję. Justi, sakai, kad juose kažko trūksta.

Pasakai ir tarsi kaištį ištrauki. Mat Lidija dabar kaip 
reikiant įsirauda. Ji atsisėda ant sofos ir ima raustis sa
vo rankinuke nosinės. Radijų pirklys pakelia krepšį ir sa
ko, kad kol kas pastatys jį rūsin. Taip ir Knieti leptelėti, 
kad buteliai suskaičiuoti ir beprasmiška bandyti kokį nu
kniaukti. Bet žmogus nieko nesakai, nes Lidija vis dar ver
kia, pagaliau ir pačiam darosi sunku išsilaikyti. Ypač, kai 
atsisėdi šalia jos ir ji padeda ant peties galva.

KUR MANO ISLANJHSKA STRIUKE
Stig D a g c r m a n° . C ■ • / i J.V *

m - .,-Apyąąi^ą.; š.A 'Ijdlirn P.bquJi-
/tęsinys/ - A » Nurengti jį- 

nejaučiu jokio noro, tad užmetu tiktai antklodę ir einu 
melžti karvių ir girdyti arklių. O kai vakare žmonės at
eina pieno, tai jau žino, kas yra tėvui, ir visi šaiposi ir 
dėsto, kad jis niekada neatsisako išgerti, nors ir toksai 
senas. Šitaip va dėl tėvo visada teKdavo kentėti. Naktį 
man pasirodo, kad Kamaroje dedasi kažkas negera, ėinu 
ir įsibrėžiu degtuką. Ir išsigąstu, — sako Ulrikas. —Ta
da įjungiu elektrą, bet tėvas jau miręs. Skubiai išsiunčiu 
berną seselės, bet atėjusi ji pabūna kamaroj tik kelias 
minutes, paskui ateina pas mus į virtuvę ir sako, jog nie
kas negalėjo tikėtis, kad šitaip greit viskas pasibaigs.

Dabar mes kaip tik važiuojam pro seselės namą, ir ji 
iš tikrųjų stovi prie lango ir spokso į mus. Lygiai taip pat 
stovėjo ji tada, kai tėvas atvažiavo, nugriuvo ir paskutinį
syk užmigo. Kaip tik čia tai atsitiko — priešais Jakobo 
tvorą.* Kiek kartų tuo keliu-vaikystėje bėgiota, minta ta 
vieta, žiemą čia važinėtas! rogutėmis, ir visą tą laiką jau 
buvo lemta, kad tėvas kaip tik toj vietoj nugrius ant gal
vos nuo dviračio. Ulrikas pliaukštelia botagu, ir Blenda 
kaip čigono arklys leidžiasi riščia, bet ligi posūkio prie 
pensiono dar užtenka laiko atsigręžti ir nužvelgti trumpą 
kelio ruožą tarp balto seselės namo ir Jakobo tvoros. 
Toks įspūdis, tarsi'žiūrėtum į tėvo kapą. Ir tada supran
ti, kad tėvo nebėra.

O priešais pensioną kaip tik kapinės, ir šermeninės du
rys praviros. Per motinos laidotuves to negalėjai nuo ke
lio matyti, bet tada buvo liepa, ir viską užstojo klevai. 
Kaip tik toj vietoj, kur prasideda tvora, Ulrikas pristab
do arklį ir nusiima skrybėlę, laiko ją ant kelių, kol prava
žiuojam bažnyčią. Ulrikui visada kas nors šauna į gaivą, 
Tarsi tėvui ką padėtų, jeigu, važiuodamas pro šalį, nusi
imi skrybėlę. Dabar kaip tik uždaromos durys, uždaro
mas tėvas, tačiau buvusio jausmo nėra. Nejauti to paties, 
kaip žiūrėdamas į kelią. Ir keista: kai galvoji apie tėvą, 
tai irgi nieko nejauti. Tėvas buvo toks gyvas, tad kai gal
voji apie jį, tai prisimeni tik linksmus dalykus, patiltus 
sykiu su juo. Tą rytą, kai laidojom motiną, aš susiruo - 
šiau skusti tėvą savo skustuvu, ir tėvas tai nušvito, be
veik verkė iš džiaugsmo. '.'Kad Ulrikas kada susiprastų, 
— tarė jis, — bet jam nė motais, kad man kaltais dreba 
rankos, jog skusdamasis susipjaustau visą kaklą".

Dabar Ulrikas sėdi ir žiūri į mano skrybėlę, bet jeigu 
jis nori ją nuo mano puodynės nuimti, tai jam reikės ją 
plėšte nuplėšti. Su ja irgi neblogai buvo. Mes susitikinė- 
davom vakarais miške už namo, ir ji atsinešdavo pensio
no davinį. Tai g. tada gyventi buvo galima- Tačiau paskui 
įsimaišė ponia Lund, ir viskas baigėsi. O Irma ištekėjo 
už leitenanto, kuris keturias dienas gyvena pensione. "Jis 
mane merginą ne dėl valgio", — išdrožė ta velnio merga 
man tiesiai į akis- Ką gi, teko išklausyti,' bet ir jai buvo 
kai kas atsakyta.

Užsidėk skrybėlę, Ulrikai. Užsidėk skrybėlę. Ir jis vėl 
ją užsideda kaip tik tuo metu/kai mes važiuojam pro pas- 
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— Dabar, kai mums į kaip tik pradeda ger i au sektis, 
sako Lidija, — dabar, pagaliau taip įsigyvenom, kad galė
tume tėtę pas save pasiimti arba paremti jį pinigais ir ki
tu kuo, tai jis staiga ima ir numiršta.

Jos baisas nuoširdžiai pasipiktinęs, kad tėvas nepasi- 
sarmatijo numirti prieš tai, kai Lidija galėjo jam padėti.

Lidijos tau gaila. Lidijos tau pasiutusiai gaila. Ir tu jai 
pasakai:

— Kaip tau viskas nesiseka, Lidija. Mat kai jūs jau bu
vote tiek jau įsigyvenę, kad galėjote paguldyti motiną į li
goninę, tai ji ėmė ir numirė. O dabar, kai galėtumėte pasi
imti pas save tėvą, tai jis irgi numirė. Keista, Lidija, — 
sakai, — kad kai kuriems žmonėms visada taip perkūniš - 
kai nesiseka. Ir jeigu jums dabar imtų taip velniškai gerai 
sektis, kad galėtumėte paskolinti pinigų leisti Ingvę į aukš
tesnę mokyklą, tai žmogus turbūt irgi pirma numirtum, — 
sakai jai.

O Lidija, Lidija liaujasi kūkčiojusi ir spokso piktai į ta
ve, tą labai puikiai matai. Paskui tik strykt ir neria iš vir
tuvės, net jos lašiniai iš pykčio dreba. Matyt, eina į lau
ką pasakyti radijų pirkliui, koks bjaurus jos brolis. Tada 
turbūt geriausia bus kol kas pasislėpti. Žmogus atsistoji 
ir eini į kamarą ir užsidarai duris, kad niekas netrukdytų. 
Mat čia buvo sėdėta paskutinį vakarą su tėvu, vasarą prieš 
dvejus metus. Langas tada buvo atidaras, tačiau tėvas jį 
uždaro ir pasakė, jog uždaro tam, kad niekas nesiklausytų. 
Įtarus buvo. Dėl to tai Ulrikas, matyt, teisus. Keista sė
dėti čia ir prisiminti, kas buvo. Ir galvoti, kad jis čionai 
jau niekada nebeateis. Ant stalo, prie kurio tada sėdėta, 
palaidojus motiną, guli atskleistas vietos laikraštis su 
skelbimu apie mirtį. Visai padorų skelbimą išspausdino 
nepašykštėjo šįkart pinigų Ulrikas. Matyt, prisiminė,, 
kaip buvo išvanotas anąsyk už skelbimą apie motinos mir
tį. Tai bent skelbimas buvo — kažkoks sumautas keturkam- 
piukas.kurį galėjai įskaityti tik su didinimo stiklu. Tiesa, 
Ulrikas teisinosi negalėjęs žinoti, kaip viskas atrodys laik
raštyje. Bet čia šykštumas kaltas. Šykštumas.

— A, tai tu čia sėdi ?
Ulrikas atidarė kamaros duris ir žiūri įtariai. Matyt, 

mano, kad žmogus čia užsidarei ir. geri vienas iš kišeni
nio butelio. Ir Lidija greta stovi, bet nežiūri į tave, matyt, 
gerai jai buvo įgelta. Bet ne dėl tavęs jiedu čia atėjo,dėl 
tėvo laikrodžio su gegute, kurį jis jaunystėje pats išpjaustė 
Jis kabo virš lovos, ir tėvas juo visąlaik didžiavosi. Jeigu 
kas nors pirmusyk ateidavo į svečius, tai pirmiausia būda- 
davo vedamas į kamarą pažiūrėti tėvo laikrodžio. O pri
sukdavo jį visada pats- Laikrodžio raktą laikydavo užra
kintą sekretere, kad niekas prie jo neprieitų, o kadangi 
tave jis mėgo, tai kartą vaikystėje leido prisukti laikrodį. 
Tačiau tada tėvas buvo girtas ir prieš tai pasakė:

— Bet žiūrėk, vaikigali, jeigu tu man nulauši spyruok
lę, tai aš tau. . .

Lidija tikrai negalėtų pasakyti, kad ji kada nors yra pri
sukusi tėvo laikrodį. Ir Ulrikas negalėtų. Pagaliau to nie
kas ir netvirtina. Tik Ulrikas sako Lidijai ir man, jei aš 
tai noriu girdėti:

— Patikėsit manim ar ne, bet tėvo laikrodis sustojo tą 
naktį, kai jis mirė. Minutė minutėn, — sako Ulrikas.

Ir mes visi pakeliam akis į ciferblatą. /b.d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
/ii SPAJJDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

Sklandytuvas LAK 11, "NIDA"

Augustas Tamaliūnas

Aldona Totoraitienė -Drugeliai

SKLANDYTUVAS MUSUj 
TIK RAIDĖS NE M'JSU^.

Sklandytuvas LAK - 11 
"Nida"", suprojektuotas ir 
pastatytas Prienų eksperi
mentinėje sportinės a via ei - 
jos gamykloje.

Tai yra pirmasis vadina
mos 15 metrų klasės sklan - 
dytuvas ne tik Lietuvoje, bet 
ir Sovietų Sąjungoje. Sis mo
delis- skirtas treniruotėms 
ir įeina į pasaulinio masto 
varžybų modelių klasę.

Įspūdingai atrodo, įspūdin
gai skraido. Tačiau lietuvio 
specialisto sukurtas, Lietu
voje pagamintas sklandytu - 
vas, atrodo, neužsitarnavo 
net savo krašto raidžhį , nei 
alfabeto. . . kaip rodo nuot - 
rauka. Kodėl "didieji" taip 
pavydi "mažiesiems"? Juk 
paleido Sputniką į erdves. . . 

MIRĖ PRITYRĘS MUZIKOS 
PEDAGOGAS J. NARVIDAS

Šį rudenį Vilniuje mirė 
muzikas ir muzikos mokyto
jas Jonas Narvydas,g.1908 , 
Rygoje. Mokytojavo Suvalkų 
Kalvarijos gimnazijoje.

1949 m. baigė muzikos 
konservatorijos orkestrinį 
fakultetą. Orkestrinį diriga - 
vi’mą nuo 1946 m. dėstė J. 
Tallat-Kelpšos Aukštesnio
joje Mokykloje.

Parašė dvi metodikos kny 
gas-"Chorinių kūrinių aran
žuotės pagrindai" /1962/ ir 
"Chorinio darbo pagrindai" 
/1969/.

Jis parašė chorams dainų, 
dirigavo dainų šventėse, da- 

- lyvavo jury komisijose, yra 
laimėjęs premijų.

PUSĖ MILIJONO MOKINIU
Šį rudenį bendrojo išsila

vinimo mokyklas lanko virš 
pusės milijono mokinių.

51 tūkstantis vaikų pirmą 
kartą atėjo į mokyklą. Yra 
atidarytos 23 naujos mokyk
los.

NET IS DOMINIKOS
Kauno Paveikshj Galeri - 

joje atidaryta Silvano Loros 
iš Dominikos respublikos 
dailininko paroda. Jis dir
ba koliažo technikoje.

MADOS IS PRAHOS
Vilniuje, Profsąjungų Kul

tūros Rūmuose vyko madų 
paroda. Joje modeliavo sve
čiai iš Čekoslovakijos, Pra - 
hos miesto prekybos Įmonė 
"Tekstilė".

Parodyta turtinga drabu
žių, avalynės, mezginių , 
skrybėlių kolekcija. Giriama 
madinga medžiaga ir spalvų 
įvairumas.

Tačiau krašte trūksta ir 
paprastesnių medžiagų, net 
ir paklodinių ar rankšluos
tinių, sunku gauti ir mezgi - 
mui siūlų. . .

Įdomu, ką apie tokias ma
dų parodas galvoja ne eliti - 
tinio-privilegijuotos klasės 
žmonės, skelbiant klasių ly - 
gybę-.•

NAUJI LEIDINIAI
Teatro Draugija Lietuvoje 

surinko savo straipsnius į 
vieną knygą, pa vadi r tą "Te - 
atras", skirtą režisūros 
problemoms. .

Kamp Išleista ir Antano 
Sniečkaus vardu pavadinto 
politechnikos instituto "Fi - 
zinės elektronikos " I- oji 
dalis.

PASIŽYMĖJO KAUNO 
MEDICINOS INSTITUTAS

Kauno Medicinos Institutas 
turi specialų skyrių širdies 
ir kraujagyslių ligų tyrinė
jimui.

Pagrindiniai specialistai 
J. Brėdikis, F.Adamonis ir 
F. Bukauskas su talkininkais 
išrado patikimą ir patogų 
instrumentą širdies veiklos 
ritmui diagnozuoti. Jie už 
tai yra gavę išradimo liu
dijimą.

MIRĖ ŽYMUS ŠAKIETIS
Jonas Kriščiokaitis, su

laukęs 85 m. amžiaus, gyve
nimo aplinkybių nublokštas į 
Panevėžio miestą, mirė š. m. 
spalio 14 d. Jis buvo gimęs 
augęs ir ilgai gyvenęs prie 
pat Šakių miesto- Papartynų 
km. Šakiečiams gerai pažįs
tamas iš visuomeninės veik
los, kai iš jaunų dienų buvo 
mokytojas, o paveldėjęs iš 
tėvo nemažą ūkį, pavyzdingai 
ūkininkavo. Veikė to laiko 
organizacijose, ypač ūkio 
srityje. Buvo valdybų narys , 
daug dirbo Šakių Pieninės 
įsteigimo metu 1925 m. ir 
vėliau visos veiklos rato su- 
kėjas iki bolševikų antrosios 
okupacijos.

Vėliau gyveno Kud. Nau
miestyje, dirbdamas mokyk
lų sargu, po to Panevėžyje , 
fabrike.

Paskutiniu metu jį globojo 
žmona Uršulė ir dukterų šei
mos .

K
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AUKA
/HUMORESKA/

Netikėtai susitikau Cerškų, kitados eilinį muzikos mo 
mokytoją, o dabar - turbūt žinote? — garsų muzikologą , 
daugiausia besispecializuojantį estradinių koncertų recen
zijų žanre.

- Sveikas’. Seniai besimatėme, - palydėdamas aki
mis nieko sau mergužėlės kojas, pasakiau jam. - Einam, 
išgersim kavos, paplepėsim.

- Besarmatis, - atsakė Čerškus. - Tiesa, tos kojos 
begėdiškai gražios, bet negi paskui visas lakstysi. Kaip 
laikaisi?

— Sirguliuoju. Jaučiu, kad greit mirsiu.
- Džiaugiuosiu. Taip ir reikia, - pagyrė jis. - O kur 

dabar darbuojiesi? Ten pat?
- Ką tu’. Kuone kasmet keičiu darbovietes. Nepatina - 

kas man ilgai užsisėdėti vienoje vietoje. Nuobodu.
- Tai ir gerai, kad nesimėtai. Šaunuolis’. O kaip žmo

nelė?
- Išsiskyriau. Nesugyvenome.
- Malonu. Tavo žmonelė - auksas. O kaip su priau

gančia karta?
- Ačiū dievui, kad neturėjau vaikų’. Visų pirma - 

užlenkiau vieną pirštą, - mokėčiau alimentus, o antra, - 
aš linkt kitą pirštą, - vaikas augtų be tėvo ir gautų auklė
jimo traumą. Velniams man to reikia? ’.

- Ką tu sakai?’. - nustebo Čerškus. - Net dvynukai?’. 
Sveikinu’.

Dėbtelėjau į Čerškų šnairomis. Ar tik nesijuokia , šė
tonas? '■ ; *’ :■•T'.-O’T.n Til?.' . f ■■

- Vis dėltb; '- vėl phsitėlra-vau, - kaip su ta kavute ? 
Nenori? ūd . ■

- Taip, - linktelėjo jis, - dabar einu Į džazo koncertą 
Užsakė parašyti recenziją. Gal einame kartu? Įvesčiau.

- Neturiu laiko.
- Teisingai’. Tokį koncertą išklausyti verta. Einam , 

pavėluosim.
- Tu ką, apkurtai?’. - staiga supratęs, jog Čerškus 

neprigirdi, surikau: - Paistai visokius niekus, kaip gir
tas. Prasiplauk ausis’.

- Žinoma, gerai groja, - atsiliepė jis. Aukšta klasė’, 
Einam.

- Pala’. .. - stvėriau jį už rankos, išsitraukiau šrati
nuką ir užrašų knygelę. - "Klausyk, - brūkštelėjau, 
tu negirdi, ar ką?"

- Taip, truputį neprigirdžiu, - perskaitęs patvirtino 
jis.

- Geras truputis, šimts velnių'. Tai kaipgi gali recen
zuoti? A, tiesa. ... - pateikiau šį klausimą raštu.

- O ką darysi? Reikia, ir recenzuoju. Dabar kiek - 
vienas džiazas , kiekvienas estradinis ansamblis turi to
kius stiprintuvus ir taip eksploatuoja decibelus, kad iš 
proto varo. Dėl to ir apkurtam

- Vadinasi, recenzuoji negirdėdamas? pagal publi - 
kos reakciją?

- Ką tu’. Jų kaukimą dar girdžiu. Net Bethovenas 
išgirstų šiuolaikinę estradinę muziką, nors jis, kaip ži
nai, senatvėje buvo visai kurčias. Einam, vėluojam...

-Aš neisiu. Ne, - pakračiau galvą.
- Kaip neri, - atsiduso jis ir, žvilgtelėjęs į laikrodį,
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IŠ STRAZDELIO BIOGRAFIJOS
Strazdelis gerai gyvenęs su kalvinų kunigu Palšiu. 

Kartą jiems besišnekant, Palšis sakąs Strazdeliui: "Žmo
nės kalba, kad tu puikias kalbas laikai už mirusius;tąi la
bai norėčiau girdėti". - "Labai lengva, - taręs Strazde - 
lis, - eik bažnyčion, grabe atsigulk, o aš, pavadinęs žmo
nių, tau kalbą pasakysiu". Taip ir padaręs. Žmonėms a- 
tėjus, grabą aukštai pastačius, žvakes uždegus, kunigas 
Strazdelis užgiedojęs "Reęuiem". Palšis,akis atmerkęs, 
pamatęs, kas aplink dedas, taip baisiai nusigandęs, kad: 
tuoj miręs - negalėjęs nei kalbos užgirsti.

Jonas Basanavičius

puolė bėgti skersai gatvę, tik per plauką išvengdamas 
automobilio. Sužviegus stabdžiams, pro langelį išniro 
didžiulis kumštis:

- Tu ką, aklas ar kurčias?’.
- Servus’. - atsiliepė Čerškus. - Bet aš tamstos ne - 

prisimenu.
-Aš tau, žalty, tuoj priminsiu ’. -iššoko iš mašinos 

vairuotojas. - Nori mane į kalėjimą įkišti,ką? Važiuojam 
į VAI.

-Labai ačiū, - nusišypsojo Čerškus. - Pats nueisiu, 
man čia nebetoli. Nebent pats norėtum pasiklausyti kon
certo. Įvesčiau. Nors dievaži tamstos neprisimenu. Ar • 
ne Kavaliauskų žentas būsi ?

-Rupūs miltai’. Aš tau parodysiu tokius koncertus ir 
Kavaliauskų žentus, kad tu savo dantų nesurinksi ’, - tūžo 
vairuotojas.

-Aš žmriu,kad kažkur matytas. Linkėjimai uošvei 
šūktelėjo Čerškus ir, pamojavęs jam ranka, nuėjo savo 
keliais.

Vairuotojas, kad ir jau buvo ištraukęs guminį šlangą, 
Čerškaus nesivijo. Jis tik nusispjovė, pasukiojo smiliumi 
apie smilkinį ir keiksnodamas nuvažiavo.

Stebėdamas šią sceną, aš nes-ikeikiau ir netgi nesi - 
juokiau. Atvirkščiai’. Man buvo liūdna ir neramu, nes šiuo
laikinės estrados auka kėlė tik šitokius jausmus.

"Nemunas"
T

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE 
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 poro geriausiu "Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknel - i; 
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su Įrašu: "All wooi 
made in England"; 1 komplektas vyrišku arba moterišku 
apatiniu rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siūlų; 
vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ..........$460.03
į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui.
Žemiau siūlome keleto 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 ................

tt 9t. n ff

$250.00 | 
.$ D5.00 | 
.$ 100.00 | 
.$ 48.00 į 
..$ 50.00 | 

13.00 f 
13.00 | 
50,00 į 
46,00 i 

$ 75.00 I 
$ 92.00 I 
$ 75.0Q k 
$92.00 
$115.00 |

Šie produktai galima siųsti su rūbais: "2 sv. arbatos-$4.50, ? 
/2.SV. nescafee’s—$7.00, 1 sv. pupelių kavos —$7.50, 1 sv.
šokolado-$ 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 i Lietuvr^prekėmis arba valiuta,

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras)

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

..$
..3
..$

> 'G
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st.catharines
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

10 % už 90 dienų term, indei.
10 % už 6 mėn. term indėlius 
10)4 % už ] metų, term, indei.
11 % už pensi jų pi antį
12 % už namų pi anų,
10 % už special i a.taupl s—ta*
10 % už taupymo s—tas
6 % už čekiu s—tas

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONU DOLERIU

Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
7 5% 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 
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

uz asmenines paskolas 
nuo 16%

uŽ mortgičius nuo 13)4%

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6HJA8 532-3414

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10 - B
Penktadieniais 10-8 
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= 90 dienų termin. indėlius .... 10 %
= 180-185 d. termin. ind........... 10 %
E teun. indėlius 1 metų............ 10’6 %
= pensijų s-tą...........................  11 %
= spec. taup. s-tą..................... 10 %
= taupomąją s-tą ...................10 %
= depozitų-čekių s-tą ............. 6 %

= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo .................... 16%
= mortgičius nuo..................... 13)3 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75* < 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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSįl TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

• Toi'onte gyvenantieji lie
tuviai norintieji Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga pasvei
kinti per ’’Nepriklausomą 
Lietuvą" artimuosius- jau 
dabar turi juos pasiųsti į 
šio laikraščio redakciją. Taip

Norintieji gali paskambin
ti L. Giriniu! tel:447-4128, ku
ris mielai patarnaus.

u LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS minėjimas 
įvyko lapkričio 23 d. .antra
dienį, 7 v. v. , LN Karaliaus 
Mindaugo Menėje. Paskai
tininkas- H.Stepaitis, meni
nėje dalyje LN Dainos Vie - 
netas gražiai atliko progra
mą.

Filmą " Spirit of an Am
ber Past" rodė J. Miltenis.

NAUJAS MUZIKAS
Ilgametis Stepo Kairio 

Muzikinio Vieneto dalyvis 
Tomas REGINA, tapo profe
sionaliu muziku - fleitistu. 
Gruodžio 12 d. , koncerte, pa
skirtame skautų stovykla- 
vietės"Romuva"2O-čiui pa - 
minėti Lietuvių Namuos e, jis 
atliks programą.

© Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ, 
akomponuojant muz. Jonui 
GOVĖDUI dainuos meninėje 
programos dalyje, minint 
KLB KRONIKOS dešimtme
tį. LAPKRIČIO 28 d. , sek - 
madienį, 4 vai. p. p., Prisi
kėlimo Parapijos salėje.

o LIETUVIŲ NAMŲ Valdy
ba paskyrė $300 pašalpą 
Marijai Balaišytei, kuri iš
vyko mokytis į Vasario 16 
Gimnaziją.

• LIETUVIŲ NAMŲ tarnau
tojams ir talkininkams ren
giamas Kalėdinis pobūvis 
GRUODŽIO 7 d. .antradienį, 
7 vai. v. Dalyvauja kviesti 
svečiai, tarnautojai ir talki
ninkai.

TORONTO SAVIVALDYBĖS 
RINKIMAI

Iki dabar į Toronto mies
to savivaldybę rinkimai vyk
davo kas dveji metai. Šiemet 
jie buvo lapkričio 8 d.

Toronto metropolį sudaro 
6 Savivaldybės vienetai: To
ronto miestas/su apie 6 mil. 
gyventojų/ ir 5 priemiesčiai: 
North York,East York, Scar
borough, York, Etobicoke.

Toronto metropolis turi 
jau virš 2 mil. gyventojų, /vi
so- apie 6 mil./. Jo meru 
yra miesto Tarybos renka - 
mas asmuo, daugiausiai ga
vęs balsų aldermanas.

Dabar Toronto miesto me
ru yra išrinktas Art Eggle- 
ton/Prgr.Kons./, Mississau- 
gos merė liko ta pati- Hazel 
Callion / ji Anapilio reika
lams yra paslaugi ir palan - 
ki/. Perrinktas Tony O'Don
ohue, taip pat Bill Boytchuk 
/I apyl./ Jane- Bloor dist - 
rikte. Su šiais pareigūnais 
lietuviams teks susidurti į- 
vairiuose reikaluose.

TINKAMAI PAMINĖTA 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

St.Catharines lietuvių kolo
nija nėra gausi, bet veikiant 
LKVS "Ramovės" skyriui , 
ši šventė buvo tinkamai pa
minėta lapkričio mėn. 13-14 
d. d. Lapkričio f 3 d. slova
kų salėje įvyko akademinė 
dalis. Šventės minėjimą "Ra
movės" skyriaus pirm. P. 
Balsas pradėjo oficialia 
dalimi. Pasveikino savano-- 
rius - kūrėjus, išvardinda
mas visus gyvenančius Nia
garos pusiasalyje. Minėjime 
iš savanorių-kūrėjų dalyva
vo tik Ant. Šukys. Pastara
sis už kovas dėl Lietuvos 
laisvės yra apdovanotas 
dviem Vyties Kryžiais. Ne
žiūrint, kad A. Šukys jau ei
na 84-tuosius, bet į Lietu
vos kariuomenės šventes vi
suomet atsilanko ir paremia 
šventes minėjimą aukomis . 
Taip pat pristatė "Ramovės" 
skyriaus garbės narius :Van- 
dą A1 o n d e r i e n ę, V . Bie
liūną ir J. Radvilą. (Pa
starasis yra senosios kartos 
imigrantas ir didelis rėmė
jas aukomis, ruošiant Lietu
vos kariuomenės šventes) . 
Paprašė visus atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 
Invokaciją perskaitė vienuo
lyno viršininkaskun. K But
kus.

Paskaitą skaitė ats.lt. S. 
SLAVICKAS- Paskaitininkas 
apibūdino Lietuvos kariuome
nės reikšmę siekiant atgauti 
prarastą nepriklausomybę. 
Taip pat trumpą apžvalgą 
padarė ir apie 13-15 šimtme
čio kovas vykdytas kunigaikš
čių dėl Lietuvos egzistenci
jos.

Programą išpildė Hamil
tono Aušros Vartų parapijos 
choras ir solistė Aldona LAU- 
GALIENĖ, vadovaujant jau— 
nosios kartos muzikės Dari
jos DEKSNYTĖ S—POWELL- 
Chorui akomponavo taip pat 
jaunosios kartos muzikas A- 
rūnas JUODELIS-

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras ir solistė A 
Laugalienė išpildė labai pui - 
kią programą. Už tai svečiai 
palydėjo audringais plojimais 
po kiekvienos dainos.

Po programos iškilioji lie
tuvaitė (Miss Lithuanian) Ra
sa ZUBRICKAITĖ įteikė cho
ro dirigentei rožių puokštę, 
o solistei ir akomponatoriui

po raudoną rožę. Atlikus pro
gramą minėjimas buvo baig
tas Tautos Himnu.

Svečius linksmino J. Ado
maičio muzika iš Toronto. O 
svečių, be ęt. cathariniečių, 
buvo iš Port Colborne — fi
nes pirm. J. PAUŽUOLIS, iš 
Wellando — Dain City House 
sav. P. ŠIDLAUSKAS, V. ČER- 
KlENĖ,inž. A. SLAVICKAS ir 
A. ČEPUKAS- Iš Hamiltono - 
B-nės pirm. K. DEKSNYS su 
ponia, P. SAKALAS, P. KANO
PA ir kt.

Niagaros pusiasalio lietu
vių kolonija nėra auganti, nes 
jaunimas, baigęs mokslus, 
išvyksta ten, kur gauna darbą. 
Pagaliau, jaunoji karta Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėj imu nesidomi. Tas yra pa
stebima ir didelėse lietuvių 
kolonijose. Žinoma, yra ir 
išimčių, bet tas kreditas pri
klauso tik tėvams.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimo antra dalis, lap
kričio 14 d. vyko Vienuolyno 
šventovėje 1O vai. ryto. Tą 
dieną šv. Mišios buvo atlaiky
tos už karius žuvusius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Kun. Kęstutis Butkus per pa
mokslą Lietuvos kariuome
nės šventu pripažino viena iš 
svarbiųjų. Pabrėžė, jei ne 
savanoriai - kūrėjai, silpnai 
ginkluoti, bet stiprūs tautine 
dvasia, nebūių apgintas, pa
skelbtas 1918 metais Vasario 
16-tosios aktas, skelbiantis - 
Lietuvos Nepriklausomybe

Po pamaldų visi vyko į Vie
nuolyno sodelį prie paminklo, 
kur "Ramovės "skyriaus gar
bės narė V. Zubrįckienė ir S. 
Slavickas padėjo gėlių žuvu
sių karių, šaulių ir partiza
nų garbei, kovojusių dėl Lietu- 
tuvos Nepriklausomybės.

"Ramovės" skyriaus plrmP 
Balsas, taręs žodį, paprašė 
sugiedoti Tautos himną. Taip 
buvo paminėta Niagaros pu
si as alio ’’Ramovės’’skynaus 
pastangomis,. Lietuvos ka
riuomenės šventė. Apie Lie
tuvos kariuomenės šventę vė
liau bus daugiau paliesti šven
tės ruošos rėmėjai, nes be 
jų paramos mažosios koloni
jos nepajėgtų suruošti svar
biųjų švenčių. Didžiausią pa
ramą, ruošiant Lietuvos ka — 
riuomenės šventę "Ramovė" 
susilaukė iš Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos choro, 
vad. muz - D. Deksnytės-Paw- 
ell, ir sol. Aldonos Lauga- 
lienės iš Cambridge.

J. Šarapnickas

PADĖKA

Mylimai žmonai ir motinai Gražinai ADOMAITYTEI— 
ŽURKEVIČIENEI 1982 m. rugsėjo 23 d. mirus, nuošir
džia padėką reiškiam visiems ją lankiusiems namuose, Ji— 
goninėje, dalyvavusiems bažnytinėse apeigose, laidojimo 
metu Anapilio kapinėse.

Nuoširdžia padėka* reiškiame Tev. kun. kleb. J. KUBI
LIUI už atlaikytas pamaldas, Tėv. J. ARANAUSKUI uz 
Paskutinį Patepimą, kun. kleb. J. STAŠKEVIČIUI uz at
sisveikinimo malda* prie kapo. Mišių metu giedojusiems 
’’Pavasario’’ Chorui ir Montrealio Vyrų Oktetui.

Nuoširdi padėka Lydijai PTAŠINSKIENEI uz ypa
tingai rūpestinga^ lankymą namuose ir ligoninėje, visiems 
už užprašytas Šv. Mišias bei tqip gausiai aukojusiems 
Kanados Lietuvių Fondui ir Tautos Fondui.

Nuoširdžią padėką reiškiame tiems, kurie liūdesio 
valandoje išreiškė užuojautas asmeniškai ir per spaudą.

Nuliūdę —
JONAS ŽURKEVIČIUS 
SU ŠEIMA

PADĖKA

Mano mylimam sūnui Juozui MILLERIUI spalio 4 d. 
netikėtai mirus, palikus mane senatvėje, šiek tiek atsipa
laidavusi nuo didelio širdies skausmo ir sustiprėjusi fiziniai, 
dėkoju visiems atsilankiusiems Laidotuvįą Namuose, do — 
vanojusiems gėlių vainikus, aukojusiems Sv. Mišioms ir 
Kanados Lietuvių Fondui, teikusiems man užuojautas asme
niškai, laiškais ir per spauda*. Dėkoju dalyvavusiems Auš
ros Vartų bažnyčioje laidotuvių diena,ir palydėjusiems į* 
kapines.

Ypatinga padėka kleb. Tėv. J. KUBILIUI, uz paskutinį* 
Velionio aplankymų ligoninėje ir atnašautas Sv. Misiąs , 
gražų pamokslą ir palydėjimą^ į kapus. Nuosidziausia pa
dėka dr. A.S. POPIERAIČIUI su žmona Mary, kurie laidotu
vių metu ir po ju mane globojo, gražiomis gėlėmis bei viso
mis kitomis priemonėmis stiprino, kad lengviau pergyvenčiau 
taip skausmingą vienintelio sūnaus netekimą*. Taip pat ačiū 
ir visiems kitiems, kuo nors man padėjusiems.

Dėkinga esu už pusryčiu paruošimą M. ir B. KASPERA
VIČIAMS su talkininkais. Tuo pačiu ir atsiprašau, visą da
lyviu pusryčiuose, kad jie įvyko nepilnomis įprastinėmis 
vaišėmis, kad jiems nebuvau fiziniai pajėgi organizuoti.

MOTINA PETRONĖLĖ 
ir LOUISE

amaaam
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Afency LU 
1613 Bloor Street West • Toronto On tori*

A
JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSU.

ATEIK t LIETUVIŲ A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir ' 
Mimico Ave. kampas) TORONTE, 7.30 v. v.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psi.

Simon's
Travel

KVIEČIA SUTIKTI
KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE!!!

GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3 d. 
Skubėkite užsisakyti vietas ! ! !

PRIIMAME ŠVENTINIUS DOVANU UŽSAKYMUS GIMINĖMS 
LIETUVOJE ( automobilius ir kitus daiktus )

PARDUODAME LIETUVIŠKAS PLOKŠTELES BEI SUVENYRUS 
SUTVARKOME DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS 
TARPININKAUJAME TVARKANT PALIKIMUS bei suteikiant 

f i n an si nų P aram a artimi au šiem s gi minėm s — tėvams, 
vaikams, vyrui ar žmonai, broliui ar seseriai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus 
patarnavimas.

JR

KELIONĖS Į LIETUVĄ^ 1983 m.

7. LIEPOS 21
8. RUGPIUČIO 11
9. RUGSĖJO 1
10. RUGSĖJO 8
11. SPALIO „6
12. GRUODŽIO 19

1. GEGUŽĖS 12
2. GEGUŽĖS 19
3. GEGUŽĖS 26
4. BIRŽELIO 23
5. LIEPOS 7
6. LIEPOS 14

Skelbiamos išvykimo dienos iŠ Toronto—vienos arba dviejų 
savaičių kelionės į Vilnią arba Vilnius bei kiti Europos miestai.

Smulkesniu žinių teiraukitės šiuo adresu : 
2385 DUNDAS St. W., TORONTO, Ont. Canada M6P 1X2 

Tel: (416) 532-8772 "arba (416) 537-3060
TELEX 06-986766 TOR

Biuro savininkai : Vytas ir Audronė SIMINKEVICIAI
Kelionių biuro registracijos Nr. 1835961

•resher-Baraasktt INSURANCE AGENCY LT©.

Vitq rblhf'dreude • VALTERIS MESERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1KB

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinią teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO .16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29
LIEPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAyEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- Įsikūręs nuosavuose namuose —

I Šaunus Montrealio Lietuvių Choro

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

KREDITO 

KOOPERATYVAS

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)............... 6%
santaupas.................... 8,75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas ..................' 8 %
term. depoz. 1 m.............1 1 %
term, depoz. 3 m............ 12 %
reg. pensijų fondo.........  9,5%
90 dienų depozitus .......11 %
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.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask...........13.5 /«
asmeninės paskolas 17 %

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

NAUJASIS KLEBONAS
Hamiltono Aušros Vartų, 

parapijos klebonu paskirtas 
kun. Juvenalis L i a u b a , 
OF M iš St. Catharines. Jo 
įvesdinimas įvyko lapkričio 
7 d., sekmadienį per abejas 
pamaldas. Tai atliko Hamil
tono vysk. P. Redding atsto - 
vas prel. M.Ustrzycki ir kun. 
Augustinas Simanavičius , 
OFM, lietuvių pranciškonų 
vice-provincijolas. Per abe
jas pamaldas bažnyčia buvo 
perpildyta maldininkais.
MIRUSIEJI

Lapkričio 8-14 d. savai - 
tėję hamiltoniečių lietuvių 
tarpe įvyko net trys mirtys.

Po sunkesnės ligos mirė 
J. Š t a r i e n ė,apie 50 m. 
amžiaus. Trumpai sirgęs, 
ligoninėje mirė P. B u 1 k ė, 
pensininko amžiaus tautie - 
tis. Palaidotas tik lapkričio 
15 d. , kadangi neturėjo arti
mųjų, todėl ilgiau užtruko jo 
testamento suradimas ir pa- 
įaidojimas. Lapkričio 15 d . 
palaidota p. Vilimai- 
t i e n ė, vyresnio amžiaus 
tautietė.

Visi mirusieji! palaidoti 
Lietuvių Šv. Jono Kapinėse , 
Mississauga.

Visiems paskutinius pa 
tarnavimus atliko kleb. kun. 
J. Liauba. P. Bulkę laido
jo kun. L.Januška,klebonui 
nespėjus tą pačią dieną du 
kartu vykti į kapines.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.
P0 RINKIMU

Lapkričio 8 d. rinkimuose, 
Hamiltono miesto mero 
vietą laimėjo B.Morow , 
mokytojas, surinkęs per 34 
tūkstančius balsų. . Antrąją 
vietą gavo B. Powell, buvęs 
meras , surinkęs per 22 
tūkst. balsų. Kiti penki kan
didatai gavo po daug mažiau 
balsų.

Į aldermatius kandidatavęs 
lietuvis J. Mačionis šį kartą 
nepraėjo. Tačiau pirmame 
bandyme tokiai vietai laimė
ti, jis, lyginant su kitais, ga
vo nemažai balsų- 1200.

Z.Pulianauskas

LIETUVIŲ CHORO SIURPRYZAS
Plokštelės aplanke- žie

mos tonų peizažo užuomina, 
koplytstulpis /tapyba-Andre 
Bertonnesęue/. Užrašas- 
KALEDOS- Montrealio Lie
tuvių Choras-Montreal Li
thuanian Choir-Chorale Li- 
thuanienne de Montreal. Nu
garinėje aplanko pusėje- 
giesmių-kalėdinių dainų pa
vadinimai, Įrašymo ir išpla
tinimo įstaigos"Vilnius Re
cords of Canada" su adre - 
su Įrašas.Išleido Intermede 
Musiųue 1982.

Atvėrus aplanką-pasitinka 
didelė nuotrauka Montrealio 
Lietuvių Choro ir jo vadovo, 
dirigento bei kompozitoriaus 
muz. Aleksandro Stanke - 
vičiaus, su jų vardais. Ki - 
toje pusėje giedamų-dainuo- 
jamų kūrinių pavadinimai, 
jų autoriai, lietuviški tekstai

Naujai sudaryto Choro va
dovas muz. A. Stankevičius 
grojo, naudodamas 2-jų rū
šių elektrinį pianiną, akusti
nį pianiną,Arp soliną stygi - 
nį komplektą, sintetizuotoją , 
skambalų komplektą, varpus 
ir tamburiną. Be jo, orkest - 
re grojo Mare O’Farrel a- 
kustine ir elektrine gitara, 
Pierre Ringuet- būbnais ir 
mušamaisiais instrumentais.

Mūsų Montrealio dainos 
veteranės - veteranai ir jau
nosios- jaunieji dainininkai 

. buvo sujungti naujam ir drą
siam uždaviniui- įdainuoti 
naują plokštelę Kalėdų te
momis. Jie sudaro 47-ių 
asmenų grupę. Uždavinys 
drąsus, nes jaunasis vado
vas užsidegė naujai ir švie
žiai, choristams/o ir dau - 
gumai publikos / neįprastai 
harmonizuoti - aranžuoti 
giesmes ir kalėdines dainas, 
parašyti naujų, nuvesti visus 
/prie to neįpratusius/ į pro
fesionalią studiją prie viso - 
kių aparatų ir įrašyti į plo
kštelę. Vieni buvo beveik 

’ išsigandę- kiti nekantrauda
mi laukė to įvykio. Tai tik
riausiai suteikė tam tikro

ĮVYKS S,M. GRUODŽIO mėn. 11d. ŠEŠTADIENI, 7 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėje.
• Koncertas, plokštelės pristatymas
• Speciali, puiki šilta vakarienė
e Naujas profesionalu orkestras
• Kalėdų Eglutė

balanso ir noro rūpestingai 
pasiruošti.

Uždedame plokštelę, ada
tėlę.

Siurpryzas. Ne giesmė , 
ne daina. Tik vėjo gūsis, 
šnarėjimas, ošimas. Varpų 
aidai. Žmonių balsai. Var
peliai. Nejučiomis ir jau su 
malonumu pasiduoti žiemos 
nuotaikos užuominai ir lau
ki, ką toliau išgirsi.
"Tyliąją Naktį"- J.Naujalis/ 
A. Stankevičius. Netikėtai , 
ritmingai įjungta "Sveikina
me, sveikiname, sveikiname". 
"Skubinkit , piemenys " -M. 
Petrauskas/J. Žilevičius. 
Gerai kontrastuoti, pakaito
mis įpinti refrenais moterų 
ir. vyrų balsai, aiškiu, ryškiu 
ištarimu, gera balsų propor
cija. "Nakties tyloje"-J.Si- 
nius- lyriškai rami giesmė; 
gyva, šviesia nuotaika "Bė
kim,bėkim piemenėliai"ref- 
renas grakščiai atliktas, gy
va, šviesia nuotaika. Pabai
goje- laipsniškai nutolstant 
balsams.

Sugiedota ir žinomoji"Tylįą 
naktį"-Fr. Gruber’io su įs
pūdinga instrumentine pa - 
baiga.

"Angelų balsai"-A..Stan
kevičiaus - sukomponuotą., 
instrumentams, naudojant 
chorisčių balsus be žodžių, 
melodiją perima vyrų balsų 
niūniavimas, baigia kartu 
crescendo. Tai lėto, 3/4 
tempo pusiau šventinės nuo
taikos daina, sukelia lengvos 
improvizacijos įspūdį. / Pa
našiai, kaip kad šiame kon
tinente mėgstama dainuoti 
ar klausytis'Tam dreaming 
about white Christmas. . ."/. 
Galėtų būti pavadinta ir šiaip
- vakarinė dainą, ar pan.

"Sveikas, Jėzau gimusis'1- 
J. Naujalis. Žinoma ir labai 
populiari giesmė. Ją A. 
Stankevičius kūrybingai "ap
rengė", subtiliai panaudoda - 
mas modernius efektus, į - 
jungiant lengvus ir labai vie
toje rankų suplojimus. 
"Linksmų Kalėdų"linkėjimai
- A . Stankevičiaus - įdomiu 
ritmu ir orkestracija susi
deda tik iš paprastų linkėji
mų frazės kombinacijų 8 - 
mis kalbomis: lietuviškai, 
angliškai, prancūziškai, ita
liškai, vokiškai, ispaniškai, 
portugališkai, lenkiškai ir 
vėl iš naujoj ritmiškai įjųn-

GUY 1 RICHARD 
ROOFKR--- - COU VRKUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I iefuvtam s patarnauja. Darbo* ati .• eko sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis* N am^ stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

1982. XI. 25

ĮĖJIMAS : $ 10.-

Bilietai gaunami ”LITE”(La Salle) , Spaudos kioske, (pas J. Siaučia 
pas choro narius, arba rezervuojant pas G. Šimkutę, Tel: 482—5164-

TAI BENT VAKARAS!

giant varpus, linkėjimai 
kartojami iki užsibaigia pia
nissimo. Pagaunantis, vaiz
dingas užmanymas. Ir po to, 
taip pat jo"Laukiame su vil
timi"-naudojant nuotaikingus 
ritmus, tik dainininkų balsus 
ir žodį Kalėdos.

Rūpestingai perduota ir 
"Berneliai,kelkit"- J. Švedo. 
Čia daugiau iškilmingumo ir 
kįasiškumo/ jei taip galima giamės tuo ir tikime, kad tai, 
išsireikšti/ 
giesmė būtų dar ryškiau iš
siskyrusi, jeigu būtų didės - 
nis choras. Arba su didesne 
jėga dainuota. Negirdėta, ar- jo gyvume, 
ba retai girdėta A.Aleksio 
"Ateikit, vaikeliai", "Tyliąją 
naktį balsas . sugaudė"- J. 
Naujalis, vargonų palydai vy
raujant, tinkamai kontras - 
tavo. "Iš padangių tolimųjų" 
- J. Bertulio - įdomi, nors 
norėtųsi ją girdėti stipriau 
ir. platesniu jausmu skam
bant. Smagiai, remiami var
gonų, ritmiškai, gražiai ir 
nuotaikingai išpildo J. Nau - 
jalio"Linksmą giesmę" prie, 
užbaigiant su linkėjimais 
"Linksmų Kalėdų visiems" .

Pabaiga . truputį netikėta: 
nustembi, kad plokštelė jau 
viską išgrojo. O tai geras 
ženklas. Baigiamasis daina
vimas galėjo būti kiek ilges
nis ir šiek tiek "triūkšmin - 
fesnis" , išbėgantis į platu
mą ir pakylantis.

Klausytoją džiugina ne tik 
gražieji ir gerai susidainavę 
choristų balsai, ne tik nauji 
ir gaivinantys medžiagos-

rinktas tekstas. Ne tik ko - 
rektūros, bet ir gramatikos 
klaidos. Leidžiant tokio už- 
mojo/ar ir kitokio/ plokšte
lę, būtina duoti tekstą,rūpes
tingai patikrinti lietuvių ra
šytinę kalbą gerai žinančiam 
asmeniui. Tokių Montrealyje 
'galima lengvai surasti. Net ir 
pačių choristų tarpe. Ir ge
rai patikrinti korektūras.

Plokštelė, kiek teko patir- 
reikalaujanti jam atneš ir ateityje paska- ti, įgauna didelį populiarumą 

ir kitataučių, ypatingai pran
cūzų kanadiečių tarpe, Que - 
bec’o provincijoje. Tuo irgi 
labai džiaugiamės. Visiems 
gi lietuviams, nereikia nė

Po KL Dienu koncerto priėmime malonu pabuvoti: G. Vrjzalinskas, P. Lukoševičius, B. Niedvaras, 
J. Niedvarienė, V. P iečaiti s-KL B Montrealio A-kės pirm., Ir. Lukoševičienė, kuri palaikė ryšius su 
vietos vyriausybe, A. Ottienė, A. Kličius, I. Kličienė, D. Lukoševičius ir Ir. Vazai inskienė.

apipavidalinimai, bet ir ge - 
ras, techniškas plokštelės į- 
rašymas:balsų ir instrumen
tų balansas, garso švarumas 
rūpestis ištarimu.

Reikia džiaugtis, kad miš
rios šeimos muzikas, dvigu
bos kilmės, panoro gilintis į 
tą, gal mažiau pažįstamąją 
pusę. Jis ten suranda savo 
talentui medžiagos. įDžiau -

tinimo, įkvėpimo, muziki - 
nės gelmės ir džiaugsmo. Ir 
mes taip pat atsigaivinsime

Vienas nepraleistinas mi
nusas, kurio lengvai galima sakyti, belieka ją įsigyti ir 
išvengti ateityje- nerūpės - sau, ir kitiems padovanoti . 
tingai , su klaidelėmis, su- Birutė Na gi e n ė

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vok

9

VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up) 
PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS 
PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Lietuviams speciali nuolaida J
'Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

Coūvertures de tous genres — All kinds of roofing
772S, Georges LaSalle

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

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 -2912 EMBASSY FUR

FUNERAL HOME

7 psi.

J.F.Wilson & Sons Ine.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Ave
Chateauguy , Verdun ,Que.
Tel: 691U763 Tel.: 767-9956

7

7



flE METAI NETRUKUS PASIBAIGS. NESUSIMOKĖJį UŽ 1982 METUS PRENUMERATAS - 
PASISKUBINKITE TAI PADARYTI'BE ATSKIRU PARAGINIMU . IŠ ANKSTO DĖKOJAME - ”NL” LITAS

ĮĖJIMAS : $6.00

L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE 
RENGIA

LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖS

u’MINĖJIMĄ
Aušros Vartų parapijos salėje,

1465 ru® de Seve, Montreal.

LAPKRIČIO 28 d. SEKMADIENĮ po 11 vai. pamaldų
PROGRAMA:

1. IŠKILMINGOS PAMALDOS , 
dalyvaujant organizacijoms su vėliavomis

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

_ J. S i a u c 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

DĖMESIO - DĖMESIO - DĖMESIO!

NUKELIAMAS
KLB MONTREALIO APYLINKĖS VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS IR VALDYBOS RINKIMAS Į 1983 m. VASARIO 
MĖNESI DĖL ĮVAIRIU PARENGIMU GAUSUMO IR 
NEPATOGAUS LAIKO.
TAIGI, SKELBTAS Š.M. GRUODŽIO 12 d. SUSIRINKIMAS 

NEĮVYKS!
KLB MONTREALIO 

APYLINKĖS VALDYBA

• Vilija / POVILAITYTĖ/ 
MIYAMOTO iš Santa,Barba
ra, aplankė savo tėvus El
vyrą ir Paulių Povilaičius 
Montrealyje prieš išvykda
ma su savo vyru į Prancū
ziją, Strasburgą.

Ji ir jos vyras gavo medi
cinos tyrinėjimams 3-jų me
tų stipendiją.

Vilija užaugo Montrealyje, 
nuo jaunystės pasižymėjo 
moksliniais gabumais.Daly
vavo skautų veikloje, buvo 
"Gintaro" Ansamblio narė,

baigė Lietuvių Šeštadieninę 
Mokyklą.

Sveikiname ’.
© Į ŠLAUČIULIO Raimondo ir 
Vidos VAITIEKŪNAITĖS ves
tuves Toronte, lapkričio 20 
d. išvyko nemažas būrys jo 
giminių ir draugų iš Montre- 
alio

o KALĖDINĖ PROGRAMA 
per mūsų Radijo Pusvalandį 
bus perduodama gruodžio 25 
d. , 12 vai.dienos metu.
Jį tvarko Liudas Stankevičius

14 4 0 
S uit e 
Tel : 
Namu.:

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

St. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

DR. A.O JAUGELIENĖ
dantį; gydytoj a

14 10 G u j SI.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namų.: 73 7-96 8 1

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. . b.c.l.

Dame E. Suite 504
, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8-9 5 34

M.CUSSON R.GENDRON 
vaistine

Atidaryta kasdien nuo 9 
Šeštadieniais: »i u o 9 a.

10Sekmadieni oi-s :
GREITAS , 

76 26 
366-9742

30
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
e n t r a I St. Ville LaSalle, P ■ Q-

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

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sher brook S t . W. 
Suite 215, Montreal, P. Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng. , M. Eng. L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannuntyne, Verdun (kumpas 2—nd Ave.)4 Que* H4G 1E6 
Tel • Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Maria, Suite 627 Montr

Tel: ( 5 14) 87 1- 14 30.-

Įn NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doihaine. II e Perrot , Que, H7V5V6 

Res- Tel: 453-9 14 2

8 psi NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

DUODA PASKOLAS:

RENGĖJOS

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

6-8
12-6

9-3
12-8
12-6 

10:33-12:45

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

K.K.L. MOTERŲ D-JOS MONTREALIO SKYRIAUS 

30-čio
i MINĖJIMAS
| RUOŠIAMAS
| Aušros Vartų parapijos salėj,

1465 rue de Seve, Montreal.
| GRUODŽIO 4 d. ŠEŠTADIENI 7 vai. vak.

(« V. BALSIENĖS keramikos ir gintaro parodos atidarymas
£ vyno — sūrio vaišės
V ĮĖJIMAS : Laisva auka
& GRUODŽIO 5 d. SEKMADIENI 11 vai. - Pamaldos 
1- *

Tuoj po pamaldų - salėje MINĖJIMAS.
& Invokacija - kun. dr. J. KUBILIAUS

Paskaita — kun. dr. Pr. GAIDOS
Jį • Pietūs • Parodos Uždarymas • Loterijos Traukimas
M
£ ĮĖJIMAS : Draugijos narėms veltui;
S? Svečiams — $ 5.00

( St ©r ©9 e)

REALTIES CORP.

. kun

ir parduodu

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

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

D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

I i i . Bus: 482 -3460
Res. 767-4 690

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL 288-9646

LAIKAS PASIRŪPINTI 
KALĖDINIAIS SVEIKINIMAIS

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

MEMBER

SYSTEM

lt

Aį J

r
/ A. *• ® 

•

h:.

Šv. Kazimiero parapija Artėjant jos 75 m. jubiliejui, kleb 
St. Šileika rūpinasi sukaktuvinio leidinio paruošimu.

• VERBYLAITĖ Audronė 
buvo išvykusi į įdomią eks
kursiją, kuri buvo suorgani
zuota kopti į Mount Wa
shington, N. H. kalną, pager - 
biant Everesto kalno alpi - 
nistus. Ekskursantai buvo 
šiai išvykai specialiai pa- 
Timšti.

DANPAR

I^ALEDOS"
KALĖDINIU GIESMIŲ, PLOKŠTELĖ, ĮDAINUOTA MON
TREALIO LIETUVIŲ, CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ VARŽYBŲ ČEMPIONO...
PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES, VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE SI PLOKŠTELĖ NUSTEBINS NE TIK JUS, 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS, KAIMYNUS IR GIMINES...
GAUTI ŠIĄ PLOKŠTELĘ— SIŲSKITE $10. — PLUS $2. — PER
SIUNTIMUI, UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU:

36 5-0 50 5 ATKARPA:

ADRESAS:.

SIUNČIU $

ir
RENKU

10
30
9 :

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

PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS:—------------------- -

VARDAS IR PAVARDĖ:.______________

■fl

£
&
&

p • m,

p . m.

p . m.

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kito lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIŠ 
Tel: 722-3545

a * m iki 
m* iki 9 : 
a. m. iki

MIC

DĖMESIO !
Didelis pasirinkimas vyriškų 
ir moteriškų kailinių paltu . 
Lietuviams didele nuolaida. 
Jeigu nenorite brangiai mokėti, 

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

APKALIMAI ALIUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m...... 10.5 %
Certifikatus  ...........11. %
Spec. Taupom, s—tas ..-10,5%
Taupymo s—tas.......>...10. %
su apdrauda iki $2.000
Trumpai, ind, 10—10.25%
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas .................. 6 %

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

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1449 RUE ST-ALEXANDRE

310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL, P.Q. II3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojami Turto Patarnavimas Montrealyje 
Invcstacijos JAV ii Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS?

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIŠ INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD, M ONTRE AL, P.Q-

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Ąvenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 72 7 -3 120 N>mų 376 - 378 1

Albertas NORKELIŪ NAS, B.A. C.S.f,, I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

q e n tū_r_o._* e J kJ_a__n_u_o _Į_9_45_jp,_

LEONAS 
. SALES

GURECKAS
MENAGER

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIŲ ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU 
Menager’iu Leo GURECKAS

GM I

montrea! watt automobile

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

f. 7

8

8
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