
Nr. 1/2

L I THU AN I E I N D E P E N D A N T E ♦ INDEPENDENT LITHUANIA

1978 m. SAUSIO - JANUARY IO d. CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

CUEBEC’AS NERIMAUJA
Quėbec’o provincijoje įvy

ko negirdėtas įvykis. Tar
nautojai, kurių pareiga žiū - 
rėti,kad būtų laikomasi įsta
tymų, -patys nutarė jų nesi - 
laikyti, nuslstatydaml kito
kią darbo dienų tvarką,Ir ne
siskaityti su autoritetais.

Montreallo 5200 pollcl - 
nlnkal tik po didelio publikos 
protesto spaudoje, tele vlzl - 
joje, radio Ir teismo įsikiši
mo sutinka toliau derėtis,kad 
jiems darbo savaitė būtų 4-3 
dienų proporcijoje.

Kitas įvykis,sukėlęs pyktį 
Ir gana arogantiškus kaltini
mus Iš finansų mln .Parlzeau 
pusės bei neramumą gyven
tojų tarpe Ir kai kuriuos 
priekaištus Iš visos Kanados 
- tai didžiausios Draudimo 
B-vės Sun Life Išvykimas Iš 
Montreallo į Torontą. Prie - 
žastls- reikalavimas įsta - 
tymu,kad komercijos kalba 
būtų prancūzų. Be abejo,tai 
ženklas nepastovaus ekono
minio klimato Quebec’e. Kar
tu Ir keistoka rezignacija Iš 
anglų įmonių pusės. Prlslbl- 
joma,kad Ir kitos dlažloslos 
įmonės paseks Sun Life pa
vyzdžiu.

TRUDEAU LANKĖSI ORO 
GYNYBOS CENTRE
NORAD- Šiaurės Ameri

kos Oro Gynybos Komandos 
įrengimus aplankė Kanados 
premjeras Trudeau. Iš jo 
pasisakymų žurnalistams 
atrodo, kad jie padarė jam 
didelį įspūdį. Jis įvertinęs 
jų didelę reikšmę Kanados 
oro gynybos sistemai Ir pa
tvirtino, kad bus tariamasi 
dėl kai kurių gynybos ginklų 
įslgljlmo-žvalgybos lėktuvų, 

kovos lėktuvų Ir laivyno pa
pildymo.

Šis premjero prakt Iškas 
susipažinimas sugynyba padė 
sląs jam dalyvauti ateities 
diskusijose su daug didesniu 
realybės supratimu.

AUTOMOBILIU DRAUDIMAS 
OUEBEC’O PROVINCIJOJE
Bill 67 patvarkymu, visi 

privalo apdrausti savo au
tomobilius .

Yra įvestas Vyriausybės 
Draudimo Planas, kuris 
kompensuoja sužalojimo, 
mirties ir darbingumo pra
radimą iki $18.000 į metus. 
Taip pat atlyginamos gydy
mo išlaidos visiems katas - 
trofoje nukentėjuslėms, ne
žiūrint, keno kaltė.

1978 m.registracija ir li
cenzijos plokštės bus pra - 
dedamos išdavinėti nuo sau
sio 9 d.

Vyriausybės draudimo 
planas pradės veikti nuo 1 
kovo.

Eilinis auto savininkas tu
rės užmokėti $98 Vyriausy
bės planui už 1978-79 m ., 
priedo už registraciją - 
plokštę $ 85 ir $ 13 už vaira
vimo leidimą. Šalia to, sa - 
vininkas privalo būti ap
baustas privačioje bendro
vėje už nuosavybės sugadi - 
nimą.

JAV PREZIDENTUI RŪPI 
UŽSIENIO POLITIKA

Kaip JAV prez. rūpinasi pa
saulio politine padėtimi pa
rodė Carter’lo planas susi
tikti su vadovaujančiais vy - 
rlausyblų atstovais Lenkijo
je, Prancūzijoje, Belgijoje ,

BENDRUOMENYBĖS™
VLIKO PIRM. DR. KĘSTUČIO 
VALIŪNO ATIDAROMOSIOS 
KALBOS IŠTRAUKOS, VLIKO 
SEIME FLORIDOJE

Lietuvos išlaisvinimas ar 
Išsilaisvinimas užtrunka Ir 
užsitęsla,kremllnė okupacija 
Ir smurtinė sovietų santvar
ka Lietuvoje tebeslrelškla 
pastangom Ir tol tau tvirtintis 
Ir įmantriau slopinti lietuvių 
tautos siekius. Tarptautiniai 
jėgų santykiai Ir didžiųjų 
valstybių laikysena taip pat 
dar neteikia realių duomenų 
Ir neskubina galimybių So
vietų Sąjungos pajungtoms 
tautoms, ypač mums labiau
siai rūpimų Baltijos kraštų, 
padėti Išsivaduoti Iš krenill- 
nės priespaudos. Tai grei
čiausiai galėtų įvykti SSSR 
vidinių struktūrinių pasikei
timų ar stalgių lūžių povei
kyje.

A ntra vertus, lietuvių tau
tos nusistatymas siekti lals-

Irane, Indijoje, Saudi Arabi
joje. Šią kelionę, apie 19 . 
OOO mylių tarp 1977 m. 
gruodžio 29 d. - sausio 6 d. 
prezidentas atliko lėktuvais, 
lydimas savo artimiausių 
patarėjų Ir apie 200 žurna
listų. Jo žmona keliavo kar
tu. (Kur jozas, kad nepasisekė 
susirasti tikrai gero vertė
jo lenkų kalbai, kuris po ke
lių kvailokų vertimo klaidų , 
buvo pakeistas kitu)...

Pagrindinė prezidento kal
bų tema buvo talka Ir rūpes
tis pagrindinėmis Žmogaus 
Teisėmis visame pasaulyje. 
Carter’Is rūpinosi sustiprin
ti ryšius tarp Amerikos Ir 
sąjungininkų bei Ir kl,ek "at- 
šąluslų " draugų.

Prieš Išvykdamas į šią 
varginančią kelionę, prezi
dentas dalyvavo > televizijos 
pasikalbėjimuose su žurna
listais. Tarp kitko jis pasa
kė, kad jo 11 mėnesių prezi
dentavimas jam parodė, kad 
jo didžiausia klaida 1 buvusi 
per daug tikėtis įvykdyti 
greitu laiku kai kuriuos už-
davinius. Jis apsiskaičiavęs 
dėl laiko,kurį užima kongre
sas, kad pradėtų akciją sun
kesnėse situacijose. /Ką sa
kyti tada apie Kanados par
lamentą, kurio nariai ypač 
mėgaujasi gana neproporcin
gai laiko atžvilgiu, vienas kF 
to gražbylyste,kaip paaiškė
jo Iš televlzuojamų parla
mento sesijų.../.

Prezidentas Carter'Is jau
čia, kad jo didžiausias 11 
mėn. darbo atslėkimas esąs 
sutvirtinimas krašto savi
garbos Ir geresnis jo repre- 
zentavlmas.

Planuodamas ateinančių 
metų veiklą, jis pabrėžė 
svarbumą Panamo kanalo 
sutarties priėmimo Ir krašto 
sveikatos reikalams įstaty - 
mų vykdymus. Ypač bus rū
pinamasi nedarbo sumažini
mu ir didmiesčių aplinkos 
pagerinimu.

Dr. K. J. Valiiinas

vės Ir nepriklausomos vals
tybės atstatymo nėra nei pa
lūžęs, nei sumenkęs. Prie
šingai- gausybė pavyzdžių Ir 
faktų rodo, kad ypač jaunoji 
lietuvių karta kasmet netgi 
stipriau, jausminiai Ir spon
taniškai šluos troškimus Iš - 
gyvena. Tuo ji neužslegla- 
mal Išreiškia tikrąją tautos 
valią savo bendra laikysena, 
savo patriotine dvasia,kar
tais įspūdingom demonstrą - 
cljom, priešinimuisi rusifi
kacijai.

Šiame žemės rutulio šeš
tadalyje, kaip daugelis liudi
ninkų tvirtina, pasitikėjimas 
vadinamųjų lenlnlnstlnlų Ide
alų verte Ir sovietinės sis
temos patvarumu vis labiau 
silpnėja Ir nyksta...

Šios padėties akyvalzdoje, 
lletuvlųpolltlnės veiklos da
lyviams Ir vadovams užsie
nyje kaskart dera peržiūrėti 
mūsų siekimų realumą, nu
matyti artimiausius Ir toli - 
mesnlus uždavinius, nepri
klausomybės atstatymo rai
dos programą, įslsąmonln - 
tl geriausią taktiką Ir stra
tegiją, kaip našiau galėtume 
talkininkauti mūsųtautos ka
mienui tėvynėje bendrųjų 
tikslų siekimo kryptimi.

Beendras Ir aukš
čiausias visų lietu - 

Simtis Kudirka su aktorium ir filmos gamintojais, filmo gaminimo metu. I& kairės: Bruce Sallon, Gerry Abrams, 
Alan Arkin, S. Kudirka ir Richard Briggs. Foto D. Kezienė - Lith. Inf. Service.

vlų okupuotoje tėvynėje, 
tremtinių Sibire Ir kttur 
tikslas ir siekis buvo Ir lle-
ka tas pats, pastovus be- 
kompromlslnls: - atstatyti 
nepriklausomą demokratinę 
Lietuvos valstyoę, o josios 
gyventojams sudaryti sąly
gas laisva valia pasirinkti Ir 
nuspręst itlnkamlauslą sant
varką; /Elta/

FILMĄ - SIMAS KUDIRKA 
TELEVIZIJOJE
Filmą THE DEFECTION 

OF SIMAS KUDIRKA bus ro
doma per CBS televizijos 
tinklą š. m. saus lo 23 d. .pir
madienį vakare. F U moję 
pagrindines roles atlieka ak
toriai Alan Arkin, Shirley 
Knight, Richard Jordan Ir 
Donald Pleasance. Filmą 
pagaminoThe Jozak Compa
ny.

Amerikoje dažnai didelės 
biznio bei žinių telkimo 
bendrovės skiria pinigų bei 
laiko,taip vadinamiem,visuo
menės gerovės projektam. 
CBS televizijos tinklas per
eitais metais pasiūlė savo 
filmų scenarijus vartoti mo
kyklų valkam, skaitymo 
programoje. Pirmas toks 
projektas buvo labai sėkmin
gai pravestas Kalifornijos 
valstijoje, naudojant f Urną 
A Circle of Children,kuria 
me dalyvavo apie 60.000 
valkų. Šiais metais Kalifor
nijos mokjklų vedėjai, per - 
žiūrėję sekančių metų CBS 
televizijos filmų rinkini. Iš 
jų parinko Simo Kudirkos 
filmą, kurios scenarijus bus 
naudojamas sekančloj skai
tymo programoj. Minėta 
mokslinė programa bus pra
vesta viso krašto mastu. Iki 
dabar joje dalyvauja 2 Ir 1/2 
milijono valkų. Filmų sce
narijų atspausdinimą val
kams finansuoja didelės b- 
vės /United Technology, Ali 
-State Insurance, Monsanto, 
Hallmark/ bei įvairūs lalk - 
raščlal. Pietų Kalifornijos 
valkams scenarijus parūpins 
The Herald EXamlner laik
raštis,kuris scenartjo kopi
ją taip pat įdės į savo sausio 
23 d. laikraščio laidą. Kali
fornijos valkai / apie 360. 
OOO/ kartu su scenarijum 

gaus Irkoplją Simo Kudirkos 
laiško, rašyto specialiai 
jiems. Šio laiško paprašė 
Kalifornijos mokyklų vedė
jai. Laiške Simas papasako
ja valkams apie Lietuvą, jos 
okupaciją, joje vygdomus 
Žmogaus Teisių pažeidimus 
Ir paaiškina, kodėl jis bėgo 
į Ameriką. Laiške jis taip 
pat ragina valkus gerbti A- 
mertką Ir branginti jos lais
vę.

Mokyklose scenarijus ne 
tik bus skaitomas, bet taip 
pat bus diskutuojami visuo
meniniai bei politiniai ŠIO 
fUmo aspektai.

CBS skaitymo programos 
koordinatoriai pramato, kad 
šis projektas Iššauks bent 
1O% raštiškos reakcijos. 
Tam tikslui bus atidarytas 
specialus P.O.Box . Dėl at
sakymų bus tartasi su Simu 
Kudirka Ir Lithuanian Infor
mation Service /LIS/.

Susijus su šia moksline 
programa bei artėjančiu fil
mo pektakllu, CBS pastan - 
gomls yra daromos sąlygos 
Simui Kudlrkal dalyvauti į- 
valrlose TV programose, 
spaudos konferencijose, or
ganizacijų sus Ir Ink Imlios e 
bei mokyklose,kur jis turės 
pats progos susitikti su JAV 
jaunimu, atsakyti į jų klausi
mus Ir pasidalinti mintimis , 
Sausio mėnesį Šiam tikslui 
jis vyksta į Bostoną,Hart
fordą, Chlcagą, Mlnneapolį , 
St. Louis Ir Los Angeles. Los 
Angeles jis praleis visą sa
vaitę.

Sausio 13 d. filmas bus 
pristatytas visos Amerikos 
televizijos redaktoriams- 
kritikams. Šiais metais CBS 
planuoja pristatyti tris savo 
pavasario sezono veikalus 
šių kritikų suvažiavime Los 
Angeles, Ir Simo Kudirkos 
filmas yra vienas Iš jų. Į šį 
suvažiavimą yra siunčiamas 
Simas Kudirka ir Alan Arkin.

Plačiai skaitomas TV 
Guldė žurnalas,filmo rody
mo savaitę planuoja parašyti 
Ilgesnį straipsnį Iš pokalbio 
su Simu, kuris bus pravestas 
prieš keletas mėnesių.

Į visus miestus CBS pak
viesta, kartu su Simu Kudir
ka vyksta LIS narė, Daiva 
Kezlenė. L. I.S.
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PANORAMA
PLKB ŽODIS MŪSIŠKIAM JAUNIMUI SVETUR------

Kun. Vyt. Bagdanavlčlus, 
MIC prisiuntė man Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Bendrijos 
išleistą keturių puslapių a- 
p imt les ats Išauklmą į lietu
viškąjį jaunimą svetur Ir 
prašo j j pakomentuoti spau
doje.

Minimas raštas sureda
guotas Itin sklandžlal-sva
rio mis mintimis ir puikiais 
žodžiais. Tenai kreipiamas l 
į jaunimą ne kaip į atskirą 
visuomenę ar jos dalį, o kaip 
į natūralios vienos šeimos 
Ir visuomenės jaunesniuo
sius narius.

jąs Ir katalikybę.Į katalikiš
kos religijos ne t Ik praktika
vimą,bet Ir jos atstovavimą - 
jls,girdi,turėtų žiūrėti gar
bingo Lietuvos diplomato, 
Milašiaus, pavyzdžiu. Jam 
malda, vieša ar privati,bei 
gilus katalikiško mokslo stu
dijavimas- buvęs visos jo 
turtingos asmenybės gyva 
ašis...

Dar toliau- primenamas 
lietuviškų šeimų kūrimo 
vertingumas svetur. Tarpe 
visų kultūrinių lietuvio tau
tos gėrių- jokia vertybė ne
santi taip stipriai paliudyta

Naujas uždavinys padėti 
Gudijos lietuviams

Esą, yra .natūralu, kad 
šeimos nariai pasidalina 
vieni su kitais savo patirti
mi Ir žiniomis. Amžiumi 
vyresni galį iš savo pat Irt les

tautos tradicijose-kaip šei
myninė kultūra...

Ten pat atkreipiamas dė
mesys ir į jaunimo visuome
ninę veiklą. Esą vienas Iš

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų 
ir 

Naujų Metų progas

Gerbiamus klientus, bičiulius bei Daiistamus 
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau

siai sveikiname ir linkime viso geriausio
Dana ir Juozas C raitai

DAUG LAIMĖS IR SVEIKATOS visiems mūsų pažįstamiems, 
šių Šventų Kalėdų ir Nauju Metų proga linki:

B.ir B. ir D. Staškevičiai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga, linkėdami geros sveikatos 
ir sėkmės

V. ir 0. Lukauskai

Švenčių proga sveikinu visus savo draugus ir 
pažįstamus.

Kostas Toliušis

Maskvoje. Iki šiol, jų aki
mis žvelgiant,tie emigranti
niai"! Itovcal", balsūs nenuo
ramos, daug triukšmo Ir ne
malonumų sukėlę sovietinės 
Imperijos vardui, gal Ir vėl

šaukdami apie Gudijos lietu
vių padėtį. Nuraminimui jų, 
gal Ir reikėtų vienos ki
tos nuolaidos. Kitaip egzilų 
nenuraminsI Ir tiek. Žlno-

Pogrlndlnė spauda, pa
siekusi Vakarus, duoda tik
rai aliarmuojantį vaizdą apie 
lietuviškojo švietimo reika
lus kaimyninėje Gudijoje . 
Kaip žinia, sovietinės Gudi
jos ribose liko visa eilė lie- ką nors žaismingo sugalvos, 
tuvlškų salų,kurių gyvento
jai, dauguma sodiečiai,turi 
ypatingų sunkumų netik auk
lėti savąjį jaunimą vietinėje 
švietimo sistemoje, nes nė
ra lietuviškų mokyklų ar bert ma, čia tik smagi prielaida 
šalutinių lietuvių kalbos pa
mokų. Dar daugiau irblo- 
glau: 1 le tu v la l ten ne
gali net Ir užsirašy
ti 1 lėtu v la Is
tojų surašymo metu .’ 

Visa tai yra tragiška ir 
nepakenčiama. Blogiausia, 
kad vietinių,padėtimi suln - 
teresuotų, kad ir didžios 
pastangos, neneša jokių ap
čiuopiamų pakeitimų, nebent 
represijų. Ką čia galėtų pa
dėti ar pakeisti Išeivija? 
Gre ič lauš lal, nelaba l daug . 
Tačiau prisimint Ina, kad to
kiame New Yorke,prie Jung
tinių Tautų, yra Ir nuolatinės 
Gudijos Ir Ukrainos 
/žinoma,sovietinių/ delega
cijos, bent "ant popieriaus" , 
lyg Ir savarankiškai veikian
čios nuo bendrosios sovie
tinės misijos. Kas žino,gal 
naudojant ir siekiant dau
giau propagandinio efekto, 
koks nors demaršas, nota , 
laiškas ar audiencija pas 
sovietinės Gudijos tarlamuo- 
shis reprezentantus, Iške- 
llantpasaullo lietuvių dėme
sį Ir rūpestį nenormalia pa-s 
dėtimi Gudijoje lietuvių gy
ventojų atžvilgiu, gal Ir at- 
neštųbent šiokius tokius re
zultatus ? Svarbiausia - 
net yl ėt l, bandyti, naudo - 
jant gal ir neta tp po
puliarius metodus,jei 
tik būtų vilties nors

Tačiau, nebūtinai mūsų Iš - 
slgalvota fantazija. Reikalas 
laba l paprastas — taut leč la I 
Gudijoje kaip Ir neturi jokių

gyven - teisių. Jie, jiems vieniems 
teįmanomals keliais, prane
ša apie padėtį Lietuvos Ir 
pasaulio lietuviams. Jie'te n 
praktiškai išbandė visus ke
lius. Vartai ar durys jų tel- 
s ėt le ms page Ida v linams tr 
toliau liekasi uždari. Telie
ka du sekantys žlngsnlal:so- 
vletlnamos Lietuvos dabar
tinių autoritetų talka,įtaka Ir 
pareigos supratimas, na Ir 
emigrantinės visuomenės 
skubi Ir galimai efektyvesnė 
akcija. Ar dėl to mums rel- 
kla sus Ir Ink imų.pos ė - 
džlų, svarstymų ir 
neišvengiamų rezo - 
1luc l jų ?

pasakyti, jog labai trumpas 
jaunystės laikas, praleistas 
tvarkingai Ir prasmingai , 
esąs nepamainomas laimėji
mas Ir turtas. Gi pralaimė
to laiko- nebūsią galima at
pirkti jokiomis žemiškomis 
vertybėmis...

Šiaip jau- Pasaulio Lietu
vių Katalikų Bendrija-nea - 
bejojantl, jog naujoji lietuvių 
karta- gimusi ne Lletuvoj- 
savo skirtingą) uždavinį Iš
spręs lant t taip pat sėkmin
gai, kaip jį Išsprendė anks
tesnės mūsų tautos kartos. 
Šiuo atžvilgiu mums pavyz
džiu esančios vysk. Valan
čiaus, Basanavičius Ir Ku - 
dlrkos kartos. Dar gi,esą , 
nėra ko nė kalbėti apie tos 
kartos nuopelnus, kuri ant 
pirmojo pasaulinio karo 
griūvėsiu sugebėjo atkurti 
L letuvos valstybę...

Toliau, pagal poeto Ber
nardo Brazdžionio sukurto 
eilėraščio Ir tokio pat vardo 
Išleistą eilių rlriklnįPer Pa
saulį Keliauja Žmogus,pa
brėžiama,jog poetas .turėda
mas galvoj pasaulio lietuvius, 
sako ne "per pasaulį keliau
ja lietuvis", bet keliauja t Is-pasaulietis pirmininkas; 
"žmogus". Šis skirtumas , 
girdi, spontaniškai poeto 
suvoktas Ir išreikštas-turįs 
esminės reikšmės.Jis reiš
kiąs tai,kad lietuvis, besi - 
reikšdamas pasaulyje,priva
ląs niekada nepaleisti Iš 
aklų,kad jis esąs žmogus,su 
visais aukštaisiais reikalą - 
vlmals, kurie yra būdingi 
žmogui- asmeniui...

Be to, lietuvis katalikas , 
dar gi, pasaulyje atstovau-

plataus masto uždavinių, su 
kurtais mūsiškis jaunimas 
nūdien susitiks žmonijos 
plotuose- esąs teisingas vi
suomeninis Irpolltlnls susl- 
organlzavlmas.

PLKB neperšantl jaunimui 
jokios politinės ar visuome
ninės sistemos, nes jo giliai 
suprastas humanizmas Ir 
katal Ik Iškurnąs ■*— nele Is ląs 
jaunimui atstovauti tokios 
politinės pažiūros, kurioje 
žmogaus asmuo būtų paver - 
glamas kairiu ar dešiniu iš
naudojimu.

Baigiant, nurodomi Irpab- 
rėžlaml nūdieniai pavojai 
jaunam žmogui šių d Ienų pa
saulyje, kurių yra daug;nar
kotikai, kurie sužaloia jauno 
žmogaus fizinę Ir psicholo
ginę prigimtį, viešai prote
guojamas seksualinis begė
diškumas Ir palaidumas, re
liginių tiesų Ir natūralios 
moralės nepaisymas,etc.

Pasaulio Lietuvių Katallki 
Bendrijos V-bos šiandieninė 
sudėtis tokia: Vysk.V.Brlz- 
gys- pirmininkas, dvasios 
vadovas; Pranas V.Povllal-

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
sveikinimai ir linkėjimai 
mono pažįstamiems.

Stasys Reutas

Kalėdų ir Naujų Metu proga sveikiname 
klijentus.

7661 A Centrale, La Salle.

Lietuviams Gudijo
je reikalingi ne slm - 
patljos pareiškimai, 
bet visa galima talka. 
Skubi, neatidėliotina 
Ir dabar.

Al. Gimantas

prel. J.Tadarauskas- vice
pirmininkas; A. Zallskattė- 
sekretorė; J. B.Jerome-Iž- 
d In Inkas; B. Kleiva- vlceplr- 
mln Inkas komun Ikac įjos re I- 
kalams; Linas Sldrys- vice
pirmininkas jaunimo reika
lams; Vyt. Vygantas- vice
pirmininkas planavimui. Na
riai-kun. V. Bagdanavlčlus , 
Agnė Klžlenė Ir dr.J.Sun- 
galla.

Pranys Alšėnas

švenčių proga 
visiems

visus musą

< cleaners
\) nettoyeurs

Šie sveikinimai talpinami vietoje skirtos laikraščiui, i ne mažiau 
$10 paramos Švenčių proga. Taipgi, su šventiniais sveikinimais dar 
buvo gauta šios sumos: Montrealio Lietuvių Kredito Unija “Litas" - 
$150, Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “Talka“ — $100. Pr. 
ir B. Jankauskai iš Toronto - $60, Viktoras Staškūnas iš Indian Rivef 
Ont. $60, Montrealio Zvejotojų-Medliotojų klubas “Nida" - $25 ir 

kiti po mažiau su prenumerata mokesčiu. ,
Taip gi, redakcija yra gavusi labai daug šventinių sveikinimų su į- 

vairiomis kortelėmis ir gražiais linkėjimai s. Ypač vertingos kai palių 
sveikintojų ar lietuvių menininkų pagamintos, ! š kurių 2 tipingesnes 
spalvotas patalpiname—• tai dail. J. Dagio i! Toronto ir vienuolikmečio 
6 st. pnokinio V. P aukštaičio iŠ0ttawa- Nuli. Dėkojame NL.

Ir dalinai pasiekti 
t Iks 1 o . SovietIja gana jaut
ri viešajai opinijai, vengia 
ar bent stengiasi Išvengti 
jiems akis badančių nepato
gumų, tad gal Ir būtų vilties 
tokiu būdu/ar panašiais ke - 
llals/ bent klek padėti tau
tiečiams Gudijoje.

Reikėtų bandyti Ir dar vie
ną kelią- tai per sovlėtina
mos Lietuvos dabartinius 
tvarkytojus Vilniuje. Aišku, 
kad esama padėtis netolimo
je kaimyninėje "broliško
je respublikoje" j tems aiški, 
ir, tikėkime, suprantama. 
Bent Iki šiol,klek čia žino
ma,sostinės švietimo ir po
litiniai vadovai permažal 
rodė Iniciatyvos bei Išradin
gumo padėti lietuviams,tu
rint lems rimtų sunkumų Iš 
valdžios biurokratų Minske . 
Rasi, Išeivijos rūpestis, 
šauksmas ir vieninga akcija 
gali būti vilniškiams Ir geru 
akstinu Ir priežastimi, pa
veikti dar svarbesnius Ir 
įtak Inges n lūs sluogs n lūs t lėk i 
Gudijos sostinėje, lygiai Ir

VALGOM, VALGOM GERIAM 
ULLAVOJAM

Paskutiniaisiais metais 
įėjo įpaprotį^alp taisyklė/, 
Toronte parengimus daryti 
su gausiais valgiais Ir gėri
mais. Susidaro vaizdas,kad 
žmonės kviečiami sočiai pa
valgyti Ir Išsigerti. Įėjimo 
kaina būna $25-30 porai. 
Rengėjai per valgius tikisi 
sutraukti daugiau publikos Ir 
turėti daugiau pelno. Deja, 
kaip paskutinių laikų prakti
ka rodo, kad su maistu pa
rengimai mažiau duoda pel
no, negu be maisto, imant po 
$4-5 už Įėjimą. Be to, mala
ma isto parengimai daugiau 
žmonių pritraukia. O kas Ir 
svarbiausia. Daug parengi - 
mų lankytojų namie prisi
valgo. Paprastai būna lietu
viškose salėse,kaip L N, nuo
latiniai bufetai maisto Ir gė
rimų, Kas ką nori, tą už - 
s įsako. Tad kodėl rengėjai , 
bent dalį lankytojų, turi at
baidyti su tuo maistu? Žino
ma, yra lankytojų, kurte no

ri parengime gardžiai prisi
valgyti. Tačiau, jų yra ma
žuma. Kitas reikalas su Ve
lykų Stalu, Naujų Metų sutl - 
klmals Ir panašiomis pro
gomis .

Bendrai- užtektų per pa
rengimus duoti kavos Ir py
ragaičių. Tokia yra mano 
asmeninė nuomonė.

J. Karka 
Toronto, Ont. 

KAS PASIDARĖ SU ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS SKELBTUOJU 
KONKURSU?

Š. m. be rods balandžio m. 
mūsų spaudoj pas irodė pra
nešimas, jog Lietuvos Šau
lių Sąjungos Tremtyje Cent
ro V-ba skelolantl straipsnio 
šaullškom temom konkursą. 
Straipsnis, esą, turėtų būti 
neilgesnis, kaip 12 mašinėle 
rašytų puslapių praretlntom 
eilutėm pasirašytas slapy
vardžiu su užklijuotame vo - 
ke pridedama autoriaus pa
varde, vardu Ir adresu.

Vertintojų komis Ija pas - 
kirs lantltrls premijas-$i&Cį 
$1OO, ir $75. Iki š. m. birže

lio mėn.l d. straipsniai tu
rėjo būti siunčiami Jonui 
Jasaičiui, 7217 So.Francis - 
co Ave., Chicago’ Hl.60629 , 
USA.

Konkurse galį dalyvauti Ir 
ne Sąjungos nariai, jeigu do
misi šaulių Idėjomis bei 
veikla. Pageidaujama, kad 
konkursiniai straipsniai 
gvildentų šaulių organizaci
jos Idėjas, jų pritaikymą gy
venimui užsienyje, Įnašą tau
tiškumo Išlaikymui ir kovai 
už Lietuvos laisvę.

Po birželio 1 d. .tiesa, vėl 
buvo pas Irodž lūs l spaudoj 
žinutė, jog šio konkurso ter
minas . pratęsiamas Iki rug
sėjo 1 d., nes, esą, nebuvę 
gauta pakankamas kiekis 
konkursinių straipsnių.

Deja, priartėjo Ir praėjo 
mėneslal-rugsėjls,spalis Ir 
štai-bebaigiame Ir gruodį. 
O konkurso rezultatų-niekur 
ir niekas nebeglrdlme.

Taigi, atsiliepkite -Šaulių 
S-gos Centro V-ba,arba-tas 
pats Jonas Jasaitis, kurio 
vardu buvo prašoma siųsti

straipsnius, nurodydami, kur Suinteresuotas Is -A. P. -
gi dingo tas skelbtas Is kon- Toronto, Ont 
kursas ?
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Trečias mokslo ir kūrybos simpoziumas
J. V. DANYS

Simpoziumas įvyko 1977m. 
lapkričio 23-27d. d.,Jaunimo 
Ce ntro patalpose. Lapkr Ič lo 
24 d. dr.Kazys Ambrozattls 
Simpoziumo Tarybos Ir Or
ganizacinio Komiteto pirmi
ninkas oficialiai atidarė su
važiavimą Ir pasveikino da
lyvius Ir svečius. Sol.N . 
Linkevičiūtė sugiedojo JAV 
Ir Lietuvos himnus Ir vysk . 
V. Brlzgys tarė Invokaclją. 
Po gen.konsulės J.Daužvar- 
dlenės pasveikinimo, kiti 
pasveikinimai buvo paminėti 
tik žodžiu.

Prof. Rimvydas Šilbajoris 
mokslinės programos komi
teto pirmininkas trumpame 
įžanginiame žodyje dėkojo 
simpoziumo dalyviams, su- 
tikusiems paruošti savopas- 
'kattas ir dalyvauti simpo
ziume. Mokslas Ir kūryba 
yra vieni iš svarbiausių da
lykų tautos gyvenime,todėl 
malonu matyti tiek daug 
mokslininkų su jų darbais , 
reikalaujančiais daug metų 
darbo.

SIMPOZ RIMO AP IMT IS
1 Simpoziumas buvo pas
kirstytas į tris pagrindines 
sritis: a/griežtieji mokslai, 
technologija Ir architektūra- 
ivadovas prof.Vytautas Kle
mas, b/ humanitariniai Ir 
socialiniai mokslai- vadovė 
prof .Janina Rėkia lt lene Ir c/ 
med Ic Inos mokslų - vadovas 
prof. Mindaugas Vygantas .

Paskaitų buvo 115 Ir jos 
buvo skaitomos kartu ketu
riose salėse.Turinio atžvil
giu jos buvo paskirstytos į 
21 sekciją: teologijos,filoso
fijos , ps Icholog įjos , 1 Iteratū- 
ros, kalbotyros, tautotyros , 
menotyros, istorijos, tei
sės Ir. sociologijos, fizinio 
auklėjimo, architektūros , 
energijos, transporto, jūros 
mokslų Ir hIdraulIkos, šUi - 
mos transformacijos Ir me
chanikos, kompiuterių Ir In
formacijos, chemijos ir me
džiagų, biologijos Ir gamtos 
mokslų,fizikos Ir matemati
kos, biochemijos ir medlcl - 
nos mokslų.

Paskaitos buvo aukšto ly
gio, kviesti paskaitininkai- 
savo sričių žinovai,unlver - 
slteto profesoriai ar įsigiję 
daktaro laipsnius ar užtinan
tieji atsakingas vietas pra
monėje. Visi yra parašę ne
mažai darbų Iš savo moksli
nės srities Ir daugelis daly
davę paskaitininkais tarp
tautinėse konferencijose.

Iš Kanados- paskaitas 
skaitė Juozas V. Danys Iš 
Ottavos " "Kanados projek
tai transportuoti dujas Ir a- 
lyvą Iš Arktikos"/, V U lūs 
Fldlerls Iš Chalk River
/" Ateities energijos parūpl- 
kalavlmų Ir Išteklių apžval
ga"/, Romualdas Knystautas 
Iš Montrealto / " Šių dienų 
mūsų "degančios" proble
mos/, Arūnas Šlekys Iš To- 
romito "/"Kompiuteriai Ir 
comunlkaclja"/ Ir Vincas 

—-Vyčlnas Iš Courtenay,B.C.
/"Mitinis lietuvių pasaulis"/.

Tarp paskaitų sesijų buve 
įterpta e U ė kultūr m lų, s oc l- 
allnlų Ir pramoginių parengi
mų. Jų organizavimu rūpi - 
nosį organizacinio komiteto 
narys Inž.Stasys Jokubaus - 
kas, padedamas kitų narių 
paskiriems įvykiams.

Simpoziumo Išvakarėse 
Jaunimo Centro kavinėje 
įvyko jaukus sus Ipažlntmoi 
vakaras, vadovaujant Alinai 
Llpsktenel. Dalyvių buvo 
virš 150. Meninę programą 
atliko rašytojas Aloyzas Ba
ronas, šį kartą paskaltyda- 
mas pluoštą savo humoris
tinių eUėraščlų Ir linksmai
1978. I 1C 

nuteikdamas visus susirin
kus lūs.

Penktadienio vakarą, lap- 
krl. lo 25 d. labai sėkmingą 
literatūros Ir muzikos vakar- 
rą suorganizavo Marija Re
inienė. 800 vietų buvo Iš
parduota, o įs lie Ista stovin
čių klek praktiškai buvo ga
lima.

Simpoziumo banketą su 
koncertine programa orga
nizavo Wilhelmina Lapienė . 
Ir čia pritrūko bilietų, nes 
salė talpino tik 400 su vir
šum dalyvių. Koncertinę 
programą Išpildė solistai 
Nerija Linkevičiūtė Ir Ber
nardas Prapuolenis, akom- 
ponuojant muz. A. Vasalelul „ 
Bankete atsUankė [Ulnols 
senatoriai F.Savickas Ir M. 
Madigan, kuris pasveikino 
simpoziumo dalyvius.

Šeštadienį, lapkričio 26, 
profesoriai A.Klimas, J.R. 
Račkauskas Ir Z. Rekašius 
kalbėjo apie "lietuvių litera
tūros skle Id Imą nei lėtu v lų 
tarpe". Siūlyta atkreipti y - 
patingą dėmesį į anglų kai - 
ba spausdinamam žurnalui 
Llthuanus Ir jį remti, nes Iš 
tikrųjų, tai tuo tarpu vienin
telis lietuvių kultūros regu
liarus skleidėjas anglų kal
ba.

Ketvirtadienio ryte, lap
kričio 24 d, vyko Lituanisti
kos Instituto organizacinis 
posėdis, o Pasaulio Ir Ame
rikos Lietuvių Inžinierių Ir 
Architektų Informacinis po
sėdis vyko, dalyvaujant na
riams Iš kelių Amerikos Ir 
Kanados skyrių Ir'Technlkos 
Žodžio" spaudos sekcijos 
atstovams.

KULTŪROS DEFORMACIJOS 
LIETUVOJE

Ketvirtadienį,lapkričio 24 
d., prof. R.ŠUbajorlul vado
vaujant, įvyko seminaras , 
kurto metu keturi paskaiti
ninkai aptarė kai kuriuos 
kultūros deformacijos reiš
kinius Sovietinėje Lietuvoje .

Režisierius Jonas Jurašas 
pe re Ita te meta te at vykę s 
Amerikon Ir dabar dėstąs- 
Stamford College, smulkiau 
IšgvUdeno dramos veikalo 
keltą Iki jts patenka į sceną 
valdybai Sovietinėje L letuvo- 
je. Veikalo tekstas pirmiau
sia peržiūrimas "neoficia
lios" cenzūros; dažnai pa
siūloma "pataisymai", ku - 
rluos tenka padaryti, jei no
rima kad veikalas Išvystų 
sceną. Spektaklio paruoši
mas Irgi atydžlal sekamas .

InŽ. J.V. Danio nuotraukose keletas simpoziumą dalyviy, iš kairės: geologė B. Saldukienė iš Washingtono; skaiCius paskaitas apie Baltijos gintaro miškus ir Energijos šaltinius 
ir išteklius, “Draugo’ motery skyriaus redaktore S. Semėnienė, inž. S. Jokubauskas iš Chicagos, porepgi.ąnį kpmit.eto vaįovaą, jnž. V. Germanas skaitęs paskaitę iŠ statybos srities, 
arch. B. LukStaite - Kovienė skaitė paskaitų apie Architektūrų ir Smogy, inž. dr. J. Gimbutas, Lituanistikos Instituto pirmininkas, arch, ir architektūros istorikas A.V. Tamašauskas 
skaitė paskaita apie Lietuvos muro architektūros pradiniai nauji duomenys ir arch. A. Kerelis, Pasaulio ir Amerikos InŽ. ir Arch. Sąjungos pirmininkas.
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Ir paruošimo metu Ir jau te
atre statomas veikalas kiek
vienu metu gali būti Išima
mas Iš pepertuaro, je l įžiū
rima kritika ar nepalanku
mas sovietiniam rėžimui.

Vytautas Kavolis, Dickin
son College profesorius, nu
rodė, kad bet kurios rūšies 
suvaržymai deformuoja kul
tūrines vertybes. Kuo ma
žiau laisvės, kuo daugiau 
"sakramentinio" tipo parti
jos nurodymų, tuo deforma
cija didesnė. Iš tikrųjų gry
no marksistinio galvojimo 
Sovietų Lletuvpje nėrajvle- 
šal kritiškai galvojantys 
žmonės srunčiami į’psichiat
rines ligonines.

Vytautas Vardys, Oklaha- 
ma Universiteto profesorius, 
pastebėjo, kad Chruščevo 
pradėta liberalIzactja gana 
greitai buvo jo paties pradė
ta varžyti. Lietuvoje 1958- 
61 m. padaryta "valymas " 
partijoje, nors ne taip radi
kalus, kaip Latvijoje. 1966 
m. sustiprinti religiniai su
varžymai, 1969 m.prasidėjo 
vėl griežtesnė tautinių pasi
reiškimu kritika.

Tomas Venclova, neseniai 
atvykęs į Ameriką Ir dabar 
Kalifornijoje Universiteto 
lektorlūs, kalbėjo apie Vaka
rų literatūros prieinamumą 
Lietuvoje. Vertimų daroma 
daugiau kaip Rusijoje, bet 
daug mažiau kaip Lenkijoje 
ar Vengrijoje. Priimtinos 
knygos labai sijojamos .Daug 
Vakarų autorių yra "juo - 
duos tuose" sąrašuose Ir jų 
knygos neįsįleidžiamos. Po 
karo pirmą dešlmtemtį Va
karų autorių visai neversta Į 
lietuvių kalbą. Chruščevo 
la Heals buvo leidžiama dau- • 
glau laisvės,bet dabar ji su
mažėjo.

LITERATŪROS IR MUZIKOS 
VAKARAS

P Irmoje programos dalyje 
Dariaus Lapinsko naujai pa
rašytas modernios muzikos 
veikalas " Tavo gyvenimas 
mano" / arba "Medės daina 
mirusiam tėvui"/. Tai dai
nos, plano, magnetofono juos
toje įrašytos muzikos, dekla
mavimo Ir šviesų efektų mu- 
ztklnė-dramatlnė pynė. Sol . 
Dalia Kučėalenė dainavo ke
turias dainas: pavasaris , 
vasara, ruduo Ir žiema . 
Laima Rastenytė-Laplnskle- 
nė Ir Julius Balutis dekla
mavo atatinkamas Ištraukas 
Iš Kazio Bradų no veikalo 
Alkana Kelionė. Pats komp . 
Lapinskas skamblnoplanlnu.

Literatūrinėje dalyje ra
šytojas Icchokas Meras įs
pūdinga t paskali ė Ištrauką Iš 
savo premijuoto romano 
"Striptizas" apie fdosofo po
kalbį su žavinga undine.

Poetas Bernardas Braz
džionis paskaitė savo nese
niai sukurtos poezijos*lie
čiančios Ir aktualius šių die
nių įvykius, kaip spalio de
monstracijas VUnluje. Ei
lėraštyje, skirtam lietuviš
kajam dls IdentuI, atvykus lam 
į Amertką,BrazdžIonIs taik
liai išsako apie visus būsi
mus pabėgėlio vargus, ku
riuos betgi atsveria atgauta 
asmeninė laisvė. Brazdžio
nis yra ne tik rašyto,bet Ir 
skaitomo žodžio meistras , 
todėl Ir šį vakarą jis gUlal 
pagavo klausytojų dėmesį Ir 
jausmus.

Tolimesnėje programoje 
Nijolė Jankutė perskaitė sa
vo įdomią novelę apie senu
tės motinos vienatviško gy - 
venlmo problemas, o Eglė 
Juodvalkytė- pluoštą savo 
eūėraščlų.

"AŠ TURĖJAU DVI MOTI- 
NAS.-VIENA ŽYDĖ- KITA 
LIETUVĖ"

Šiame vakare buvo įteikta 
trys premijos: JAV LB Kul
tūros Tarybos 3.000 dol. 
muzikui Dariui Lapinskui , 
parašyti muzikinį kūrinį,Li
tuanistikos Instituto litera
tūros 1. OOO dol. dr. Vincui 
Maciūnui už darbus lietuvių 
literatūros Istorijos srityje 
Ir Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1.000 dol. rašytojui Ic- 
chokul Merui už premijuotą 
romaną "Striptizas".

Labai įspūdingą padėkos 
žodį pasakė I. Meras. "Aš 
tuėjau dvi motinas. Vfena- 
Mlrlama Merlenė,kuri mane 
pagimdė. Antra- Bronė Dal- 
nausklenė,lietuvė, šešių val
kų motina, kuri, Išgelbėjusi 
mane nuo sunaikinimo, "pa
gimdė" mane kaip savo sep
tintą valką Ir Išaugino Iki 
jaunatvės Kelmėje. Kelmė 
yra mano Lietuva Ir mano 
Jeruzalė Ir ten aš užaugau , 
žiūrėdamas į gyvenimą lie - 
tuvio akimis,bet neužmiršau 
kad esu žydas. Gal būt, kad 
mane lydėjo du angelai: vie
nas Dievo, kitas Jehovos" . 
Meras Sovietinėje Lietuvoje 
buvo pasidaręs pripažintu 
rašytoju. Bet dėl • disidenti
nio nusiteikimo Ir emigravi
mo Izraeliu, jau yra nema
lonėje Ir jo vardas Ir net vi
sa kūryba jau Išbraukta Iš 
sovietinės bibliografijos.

JAV LB Kultūros Taryba 
Ir Rašytojų Draugija premi

jas paskyrė Iš pinigų, gautų 
Iš Amerikos Lietuvių Fondo. 
Pirmosios Lituanistikos Ins
tituto premijos mecenatas 
buvo rašytojas Ir žurnalis
tas kun. dr.J.Prunskls,ku
rte jau eUę metų yra įvairių 
literatūros premijų mecena
tas. Kun. dr. Prunskls pa
reiškė, kad Iki jo pajamos 
leis, kas met skirs 3. 500 doL 
premijoms. Tai nepaprastai 
gražus mostas,žinant, kad 
viena profesija,kur loję labai 
mažai pavojaus pasidaryti 
turtuoliu-tai lietuvių Išeivi
jos žurnalteto Ir rašytojo 
profesija.

BAIGIAMOSIOS IŠKILMĖS
Sekmadienį, laškrl. lo 27 d. 

Jėzuitų koplyčioje pamaldų 
metu kun. L. A ndr tekus pa - 
sakė suvažiavimui pritaikytą 
pamokslą.

Mirus tems mokslininkams 
prisiminti, Pranė MasUlo- 
nlenė Iš C h leagos, Romual
das Zaluba Iš Washington’© 
Ir Juozas V. Danys Iš Otta- 
wos simpoziumo dalyvių 
vardu padėjo vainiką prie 
Jėzuitų Centro Laisvės pa
minklo.

Baigiamajamposėdyje Inž. 
dr. Jurgis Gimbutas,Litua
nistikos Instltutoplrmlnliikas 
skaitė paskaitą,kurioje ypa
tingai priminė, kad 1979 m . 
sukanka 400 metų nuo VU - 
niaus universiteto įsikūrimo 
ir reikia tą sukaktį tinkamai 
Ir įspūdingai paminėti. VU- 
nlaus universiteto reikšmė 
lietuvių tautai yra nepapras
tai didelė.

Toliau Inžinierių Ir Archi
tektų Sąjungos vardu kalbė
jo jos pirm. arch. A.Kępellft 
Gydytojų Sąjungos vardu-dr. 
D. Giedraitis, simpoziumo 
mokslinės dalies vadovas 
dr. R. ŠUbajorls Ir keletas 
asmenų iš auditorijos. Iš
kelta kai kurie pasiūlymai , 
tarp jų,pav.,sekantį simpo
ziumą ruošti Toronte.

Vlslkalbėtojalpabrėžė to
kio simpoziumo svarbą, 
aukštą paskaitų lygį Ir 
sklandžią suvažiavimo eigą. 
Tai nuopelnas visų sekcijų Ir 
komitetų pirmininkų Ir narių 
Ir pakartotinai minėta Inž. J. 
Rlmke vlč lauš, organlzac Into 
komiteto vicepirmininkas , 
daug prisidėjęs prie simpo
ziumo organizacinių darbų ir 
suredagavęs 280 psl. sim
poziumo programinį ir daly
vių biografiją ir jų paskaitų 
santraukų leidinį.

KELETAS PASTABU
Bene pirmą kartą Išeivi

jos suvažlavlmę aktyviai

J. Jurašas kalba bendrinio posėdžio 
metu. Nuotr.V. PlauSinaičio

programose dalyvavo tre
jetas 1 fetuv tškų d Is tde ntų : 
Jonas Jurašas,Tomas Venc
lova ir Icchokas Meras, ir 
trejetas aktyvių svečių iš 
Lietuvos, šiuo metu atliekan
čių studijas įvairiuose Ame
rikos miestuose pagal vadi - 
namą JAV Ir Sovietų Sąjun - 
gos kultūrinių pasikeitimų 
programą.

Išskyrus diskusijas pas - 
kaltose nebuvo jokių ginčų, 
" programinių pasisakymų" 
Ir pan. Vyravo rimta, dar
binga nuotaika. Tiesą sakant, 
rengėjai suprastino visas 
simpoziumui neesmines da
lis. Nebuvo garbės prezidiu
mų, žodinių sveikinimų. Ati
daromajam posėdžiui buvo 
skirta 30 minučių, tiek ir 
tęsėsi. Toliau pradėta Iš 
karto simpoziumo programa 
atskirose sesijose.

Be paskaitininkų, simpo
ziumo svečiais užsiregistra
vo arti 1.200. Paskaitas 
lankė žymiai didesnis skai
čius, net ir siauresnių spe
cialybių paskaitos visomis 
dienomis turėjo po gerą būrį 
klausytojų. Simpoziumo lei
dinių Išplatinta apie 900 eg
zempliorių.

Dar pažymėtina,kad visos 
paskaitos bus Išleistos ats - 
kirais leidiniais trijų pag
rindinių rengėjų: Lituanisti
kos Instituto, Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos "Tech - 
nlkos Žodžio" Ir Gydytojų 
Sąjungos žurnalo "Medicina".

Simpoziumas buvo retai 
pasitaikantis tokio didelio 
skaičiaus Intelektualinių 
veikėjų susibūrimas. Po li
teratūros vakaro Jaunimo 
Centro kavinėje tarp 200 
susirinkusiųjų buvo kelias
dešimt universiteto profeso
rių, lietuvių literatūros, tau
tosakos Ir Istorijos žinovų, 
didelis skaičius ekspertų Iš 
Inžinerijos, medicinos Ir ki
tų mokslų,žinomų dvasiškių, 
poetų, rašytojų,redaktorių , 
visuomenės veikėjų, da U In In
kų, muzikų, solistų Irtalpto- 
tollau.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS#

Nuo to laiko, kai susitikau 
dali. Joną Rimšą Argentino
je, Buenos Aires, mudviejų 
ryšiai nenutrūko. Kai ką 
apie jj esu paskelbęs, bet 
daugelis užrašų teoėra pas 
mane.

Senesnius užrašas palik
damas savo papkėse, apra- 
šyslu atsilankymą pas jį 
1977 m.spalio 25 d.

Kai atvykom, buvo popie
tė. DaU. Rimša mūsų laukė , 
sėdėdamas ant cementinės 
tvorelės, prie gatvės. Aty- 
džlal stenėjo klek tolėliau 
sustojusią auto-mašiną. Iš
kišęs galvą, pamojavau.Ar 
pastebės? Ne, nemato.Dar 
kartą. Aha, pajudėjo, klek 
pasidavė priekin Ir gyvai 
atmosavo. maloniai šypsoda
mas.

- Matai, pažlnol -tariau 
žmonelei.

Artėjant, jis atsistojo, išs
kėtė rankas, priėjęs mudu 
bučiavo į veidus,glaudė prie 
krūtinės. Glostė mūsų šu
nelį Taksiuką, džiaugėsi jo 
gyvumu. Kvietė į savo nutelį. 
kuriame paskutinį kartą bu
vau rugsėjo 19 d. Tada jis 
laukė "moters Iš Lietuvos" , 
turėjusios atvežti jo pa
veikslų parodos katalogą, 
papasakoti apie parodos pa
sisekimą Vilniuje. Laukė
me, laukėme, bet "toji mo
teris", kurios pavardės ne
galėjo atsiminti,tada neat - 
vyko.

- Va, toji moteris buvo 
atvykusi kaip tik po mūsų 
Išvykimo, bet įmetė laiškelį.

Padavė tą lapelį, kurio 
apačioje Ir kitame šone la
bai šiltas įrašas,kad gy - 
venantl už 5Q mylių, pavėla
vo Ir gallsl mūsų neradusi . 
Paslrašė-Elena Tumlenė...

Algirdas Gustaitis

SVH&IUOSF PAS 
DAIL< joną rimS&

- Ar ją pažįstate? - pak
laus ė Rimša.

- Gerai pažįstu’. Tai pro - 
fesorė. Ir poetė.. Labai pul
ki, kultūringa moteris.

Dailininkas klausia, kuo 
galėtų pavaišinti: konjaku ar 
kavute. Pasirenkame kavutę. 
Jis nori eiti l virtuvėlę jos
Išvirti, bet tai padaro mano 
žmonelė.

- O ką Taksiukui?-paklau
sia dailininkas.

- Nieko. Jis gavo,klek no
rėjo, prieš Išvažiuodamas .

- Bet jis taip žiūri, taip 
žiūri’. Gal nori mėsos?- vėl 
rūpinasi dailininkas.

- Labai aciU,bet tikrai ne
reikta. Dėkull

Dalis Rimšos paveikslų 
buvo parduoti parodojeChlca- 
cagoje, dabar teturėjo tris 
aliejaus darous. Aliejinius 
nupirko Rudvalls 2, viena a- 
merlkletė iš Santa Barbara 
1, Petrauskas 4, Arbal 1 Ir 
1 padovanojo Rasutel Arbal- 
tel. Vieną akvarelę nupir
ko Margutis Chicago je, 1 
Adamkus Ir dar 2 kiti.

Mokinys Iš Paryžiaus
Su dideliu džiaugsmu,už

sidegimu dali. Rimša pasa
koja, kad prieš porą savai
čių jo aplankyti Iš Paryžiaus 
atvyko jo .Bolivijoje buvęs 
mokinys Mario Vargas.

Tuoj mums parodo daU. 
Vargas lako paveikslus ant 
medžio. Didesnis jų kalnuo
tų apie 1OOO dolerių, du ma
žesni- po 500 dol. Gražūs , 
meniški. Apžiūrime Ir Var
gas atsivežtų apie 40 akva
relių, aptardami, vertindami., 
Tai buvo tikra me no paroda’. 
Dali. M. Vargas yra Iškilus 
dailininkas, meno profeso
rius Paryžiuje. Gerai valdo 

paveiksluose nuotaikas , 
spalvas, niuansus, Išdėsty - 
mus. Yra Ir s mulkių, paišytų 
paveikslų,kruopščiai atliktų, 
Į kuriuos malonu pasižiūrėti. 
Daugelis jų ryškiai bollvle- 
tlško charakterio, sukurti 
gyvenant Paryžlujel

Žymiausieji daURlmšos 
mokiniai

Mūsų daUįninkąs Jonas 
Rimša Bolivijoje buvo įkūręs 
Meno mokyklą. La Pazmles-
te tokia jo mokykla velkė 7
metus. Jo buvę mokiniai da
bar yra vyraujantieji daUl- BL
nlnkal ne tik Bolivijoje, bet
Ir kitur. Paprašius, daU.
Rimša Išvardino juos pagal KALENDORIŲ KEITIMO 
svarbumą:GU Imana, dabar METAS
La Paz. Parodė keletą jo Štai ir vėl nulmame nuo 
parodų katalogų. Pirmoji sienų ir nuo stalų kalendo- 
surengta Xavier U-te San rius, keičiame juos naujais. 
Francisco, Cal If., 1950 m.To- Paskutiniu metu net ir kana- 
llau Ištisa vlrtlnėkttų vleto- dlečlai susirūpino įmantres- 
vlų: Bolivija, E cuador, C o-nlus, įdomesnius kalendo- 
lombla, Peru, Venezuela, rius įsitaisyti.
Chile, JAV, Prancūzija, So- Prisikėlimo Parapijos E- 
vletų Rusija, Bulgarija, Bei- konomlnės Sekcijos rūpesčiu 
gija, Ispanija. pasirodė kalendorius-knyge-

Sekantis- Mario Vargas- 
Paryžiuje, Jose Ostrla-Pa - 
ryžluje, Graclela-Rodo Bou
langer, Paryžiuje. Apie ją 
jau parašytos trys knygos . 
Taip pat Ir jo buvę mokiniai, 
dabar pagarsėję Enrique Val
da Bolivia, Jose Ramirez, 
Josefina Reynolds, Maria 
Esther Balllvlan, Juan Orte
ga. Tarė, jis yra Išleidęs 
apie 20 meno mokinių. Iš jų 
3 jau yra mirė. Viena žuvo 
netikėtai, besldžlovlndama: 
plaukus elektriniu įtaisu.

J. Rimša apie visus savo 
mokinius atsiliepia labai šil
tai. Ir jie jį myli.

Kaip žinome, prieš klek 
laiko dali. Rimša buvo su
sirgęs. Jo plaučiuos na buvo 
įsisukęs vėžys. Bet dSca la
bai gero gydytojo LaFevre Ir 
nepaprasto noro pasveikti, 
kobolto švietimai piktybinę 

llgą, atrodo, yra panaikinę . 
Dabar dailininkas yra links
mas, gyvas, Senkus. Aną 
kartą galėjo apeiti du blokus 
su lazdele, dabar jau apeina 
devynlus blokus. Kai Išva
žiuos mielas svečias Ir bu
vęs mokinys, mano vėl pra
dėti paišyti. Didoka balta 
drobė stovi gatavai Ištempta 
ant molberto. Taria, norėtų 
dar nupaišyti trisdešimt a- 
llejlnlų paveikslų Ir juos vi
sus padovanoti Lietuvai.

lė, kurią paruošė Stasys 
Prakapas.

Kiekvieno mėnesio kalen
dorinis puslapis papuoš - 
tas gera iliustracija. Pro
zos, poezijos, dainų,infor
macijų medicinos ir kulina
rijos reikalams t atsiminimų 
nuotrupos, skelbimai, pada
ro šį kalendorių įvairiais 
atžvilgiais naudingą ir įdo
mų.

NIDOS Knygų Klubas iš
leido sieninį, nuplėšiamą 
kalendorių, kurį redagavo , 
kaip jau eilę metų ir kitus , 
rašytojas Kazys Barėnas.

Tie nuplėšiami lapeliai, 
Šiemet tobuliau atspausdinti 
negu pernai, slepia savyje 
neįkainuojamas informaci
jas iš lituanistikos ir iš vi - 
so pasaulio išminties ir ju - 
moro aruodo. Malonu, kad 

toks kalendorius priverčia 
su juo palaikyti kasdieninį 
kontaktą ir norom nenorom- 
pradedi labiau vertinti laiką.

Gražu, kad kai kurios lie
tuviškosios įstaigos irgi lei
džia kalendorius, iliustruo
ti dažnai lietuviškaisiais 
motyvais arba mūsų an - 
samblių nuotraukomis.

PATARLIŲ IŠMINTIS

DORYBĖ S
Patarlės labai mėgsta iškelti aikštėn įvairias žmonių 

dorybes: sąžiningumą, mielašlrdystę, darbštumą.

"Nemesk kelio dėl takelio", - dėl menkniekių nereikia 
nukrypti iš doros kelio, arba iš pagrindinio tikslo. /

"Mielaširdingas ir ant akmens pragyvens, godus - nei 
ant aukso".

"Tokį kąsnį kąsk, kokį apžioji", - nebūk godus.
"Purve negraibysi, taukų nelaižysi ".
"Iš miego šiupinio neišvirsl".
"Ant vietos ir akmuo apželia", - tad judėk ir dirbk.
"Kas rasą nebrauks, geros duonos nevalgys"
"Kas ars - nepavargs, kas vogs- nepralpbs".
"Gerą paukštį dviem kulkom šauna", -visi nori gerą ir 

reikalingą žmogų sau laimėti, tad geriau užsitikrinti, kad ' 
taip ir būtų.

"Jei nekaltas esi - duris uždaryk, o jei kaltas - kojas 
taisyk".

KVAILUMAS v
Patarlės labai mėgsta pabrėžti daugelio žmonių kvai

lumą. Kvailiems nerodoma jokios užuojautos: esi paikas, 
na, tai ir gavai, kas tau priklau so . Ginčuose, norint nu
galėti savo priešą, stengiamasi patarlių pagalba įrodyti , 
ar pabrėžti, kad kitas yra kvailys, na, tai ir visas reika
las baigtas.

"Su durnu du turgu, su plikiu nėr ko peštis".
"Kad nuo didumo pareitų, tai karvė zuikį sugautų".

*”Kai viena karvė uodegą kelia, tai ir kitos paskui bėga",
- kvailos minios elgesys toks pat.

" Ir akla višta randa grūdą", - ir kvailiui pasitaiko lai
mikis.

"Patalkė, kaip pirštu į akį".
"Ką veiks kiaulė bažnyčioj: knisti negali, o su kibirais - 

niekas netarškina".
"Paikutis ir bažnyčioje pylos gauna".
"Gerk, durniau, durnesnls būsi" - vistiek iš tavęs nau

dos nėra...

Taip, pažvelgdami į savuo
sius kalendorius,turime ge
ros progos netgi atnaujinti 
savo žinias, bei praturtinti . 
Pasistenkime neuždelstl, ir 
jeigu dar neturime -įslgykl - 
me sau ir savo vaikams lie
tuviškų kalendorių.

n.

pažinkime praeiti l

PALANGA... LIEPOJA... KLAIPĖ DA . . . KAUNAS 
IR DP GYVENIMAS BELGIJOJE Stepas PAULAUSKAS

Mano motinos tėvelis buvo Palangoje pas grafą Tiš
kevičių vežiku. Mama- Ieva Relntkaltė - dar jauna, "lai - 
mės Ieškoti" Išvyko į Liepoją Ir gavo darbą odų fabrike , 
kur dirbo Iki Ištekėjo.

Mano tėtis,kilęs Iš Kretingos apskr. .Darbėnų valsč. 
trobelninkų sūnus. Jis beganydamas, Iš ratų saldainių po
pieriukų Ir tuščių poplrosų dėžučių užrašų Išmoko skaity
ti. Kai klek paūgėjo, - prisiprašė pas kaimo siuvėją, kad 
priimtų mokytis šio amato. Taip keliavo Iš ūkininko pas 
ūkininką, Iš kaimo į kaimą,besimokydamas. Pats, Ir kitų 
padedamas, labai uoliai mokėsi Ir nelankęs nė vienos die
nos mokyklos, Išlaikė egzaminus Iš dviejų gimnazijos kla
sių. Kai ėmė siūti savistoviai- Išvyko Liepojon. Po klek 
laiko vedė ten levą Relntkaltę.

Kaimo siuvėjas mieste- menkas amatininkas, tad Išvy
ko į Petrapilį, siuvėjų akaemljon. Baigė kirpimo skyrių . 
Čia įsijungė į soclallstų-revollucljonterlų eiles. Už šią 
veiklą,klius 1904 -5 metų revoliucijai, buvo suimtas,bet 
paskui, drauge su kitais amnestuotas-paleistas, bet Ir į- 
trauktas sekamųjų asmenų sąrašus.

Kad būtų sėkmingesnis prieš caro valdžią darbas,pa
teko Llepojaus elektros tramvajų konduktoriumi. Daug jis 
dirbo Ir Liepojos Lietuvių Savišalpos D-joje. Jai priklau
sė prof. Čepinskis, gen. Nagevičius Ir kiti, vėliau neprl - 
klausomoje Lietuvoje pagarsėję asmenys. Ši draugija kas 
met Liepojoje suruošdavo po kelius lietuviškus valdini - 
mus. Repeticijos daugiausiai vykdavo mūsų bute, Dvario
nų namuose, Liudviko gatvė 20 nr.

Buvo dėta daug pastangų, kol buvo įste Igta L lepo jos 
lietuvių pradžios mokykla. Jos 3 skyrius teko Ir man vė
liau baigti.

Prieš pat I Pasaulinį Karą caro valdžia surinko Ir Iš
vežė į Sibirą Iš Liepojos politiniai nepatikimus asmenis .
4 psl.

ĮJSlą deportaciją pateko Ir mano tėvelis. Mama su 4 val
kais atsikraustė į Darbėnų valsč.Lazdininkų km. ,j Tiek 
Liepojoje.paėmus Ir Išvežus tėvelį,tiek Lazdininkų km. , 
nevlsada turėdavome bulvių į sriubą įtarkuoti. Gindama 
valkus nuo bado, mama ėmė prekiauti- supirkdavo kaime 
svlsto,kiaušinių,lašinių Ir ant pečių vilkdavo apie 60 ki
lometrų į Liepoją, o Iš ten parnešdavo žuvles, cukraus , 
druskos... Tėvelis, neilgai Sibire dirbęs,pabėgo iš ten ir 
pamažu,pakeliui padirbėdamas, grįžo. Taip vėl visi bu
vome Liepojoje.

1921 m.pavasarį, Latvijos valdžia davė ultimatumą , 
visiems Lietuvos piliečiams per 3 dienas apleisti jos te
ritoriją. Pirmą turgaus dieną tėvai susirado Iš Lietuvos 
ūkininką Ir Išvažiavome į Palangą. Čia 1922 m.baigiau Ir 
pradžios Ir 1925 m. vidurinę mokyklą, apie kurią norisi 
daugiau parašyti.

Mokyklos direktoriumi buvo Iš Vilniaus lenkų Ištrem
tas Matas Untulis, kur Į prieš 20 metų, okupuotoje Lietu - 
voje,renkant po kaimus tautosaką,komjaunuoliai užmušė. 
Dr.Liudas Vaineikis dėstė higieną, dr. Vydūnas-Storasta 
dainavimą Ir vokiečių kalbą, kpt. dr. Vincas Tercljonas 
geografiją, Butkų Juzė- lietuvių kalbą Ir literatūrą. Grį
žęs su tėvais Iš Sovietų Sąjungos Mečys Gedvilą, dar ne - 
pramokęs lietuviškai, ėmė dėstyti paišybą, o paskui dar 
gimnastiką Ir matematiką. Visi šie mokytojai buvo geri 
pedagogai Ir tinkamai p mokėdavo perduoti savo žinias 
mokiniams.

Mokytojui Gedvilai vadovaujant,kelius kartus ekskur- 
savome į Kauną, Rygą, Lipo ją ir kitur. Kelionės metu -1 
traukinyje jis nupasakodavo apie komunistų įvykdytą labai 
žiaurią revoliuciją Rusijoje.

Mokydamasis skautavau Ir padėjau tėveliui visuome
niniame darbe. Ne kartą teko vaidinti,kur scenoje rlekė- 

davo valkų. Ypač didelio pasisekimo susilaukė veikalas 
Genovaitė, kur aš vaidindavau Benuką, Grasilda Graus - 
lytė, vėliau ištekėjusi už dr.Jono Šliupo, vaidindavo Geno
vaitę. ..

Teko dalyvauti Ir Klaipėdos sukilime. Istorija tokia:
1922 metais manė tėvelis buvo Išrinktas Palangos šau - 

llų būrio pirmininku, bet kadango būry nebuvo tarnavusių 
kariuomenėje, tai jis buvo paskirtas Ir būrio vadu. Kari
ntų žinių jam sutelkdavo parvykęs atostogų, palangiškis 
kariūnas S.J.

1922 m.prieš pat Kalėdų šventes pas tėvelį atėjo šau 
lė Agnieška Sabutaltė ir pranešė,kad Palangoje pas grafą^ 
Tiškevičių yra Lenkijos uniformose karininkų.Tėvelis Iš
sikvietė policijos nuovados viršininką Rupkų,kuris buvo 
carinės Rusijos policininkas, buvęs Liepojos uosto poli - 
cljos nuovados viršininkas, ir tarėsi kas daryti. Grafas 
palaikė labai artimus santykius su klebonu, o pas kleboną 
nuolat viešėdavo apskrities policijos vadas, komendantas 
Ir apskrities viršininkas. Tad jiedu tarėsi, jeigu tėvelis 
praneš karo komendantui arba nuovados viršininkas po
licijos vadui, tai tuojaus bus pranešta klebonui, o klebo - 
nas grafui. Buvo nutarta veikti, nedavus į apsklrtį jokios 
žinios. Policijos nuovadoje buvo 3 tarnautojai, o šaulių bū
ryje taip pat 3, kurie nebijojo ginklo. Nuovadoje buvo pa
liktas vienas budėtojas, o penki ginkluoti vyrai Išvyko pa' 
grafą daryti kratą. Mes trys dvylikamečiai, būslmlejl- 
skautai Ir šauliai, buvome paprašyti būti ryšininkais. Kai " 
5 ginkluoti suėjo į grafo rūmus, mes su vienu dviračiu se
kėme Iš toliau, kad dedasi, Ir jeigu per pusvalandį mūsų 
vyrai lauke nepasirodys, vienas su dviračiu turėjome lėk
ti į policijos nuovadą ur užallarmuotl Kretingą. Tačiau , 
mūsų vyrai Iš grafo rūmų pasirodė greitai. Jie rado ru - 
muose kelius nepažįstamus vyrus, Kurie turėjo Prancūzi
jos diplomatinius pasus, o Čemodanuose - Lenkijos karių 
Uniformas... Tai buvo dienos, kada Lenkija ruošėsi užim
ti Klaipėdos kraštą ’.

Daugiausia dėl to Įvykio nukentėjo šaulė Agnieška Sa - 
butattė, nes ją Įtarė pranešus. Ji turėjo prie bažnyčios 
kioskelį Ir pardavinėdavo visokius šventintus datktusj Iš 
ko ir pragyvendavo. Klebonas tuojaus paliepė jai tą kios
kelį nusinešti. Ją priglaudė kitoje pusėje gatvės turėjusi 
krautuvę žydaitė Klompusaltė. i Tuo dar viskas neslbal - 
gė. Grafo Įgaliotinis ją padavė Į teismą. Bet nei mano tė - 
veils, nei nuovados vlyšįninkąs jos neišdavė,tad po kelių 
atidėjimų, teismas liko be pasekmių.

/ bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŠOKAM TRYPIAM
SUBATĖLĘI

A.Lukoš lūs
Vėliausiai Įsikūręs šios 

lietuviškos kolonijos tautinių 
šoklų vienetas ATŽALYNAS 
galima tvirtinti, yra vienas 
Iš pačių ve Iki taus lų-judriau
sių.

Ši grupė nuolatos repetuo
ja,kam nors šoka ar dainuo
ja. Sunkiai berastum savait
galį, kad jie kam nors neduo
tų programos, netalklnlnkau- 
tų įvairioms kitoms organi
zacijoms, kurtos juos pak
viečia. Jie ne tik šoka, bet 

'? dainuoja, deklamuoja, kar
tais net vaidina.

Dėl šio savo stebėtino 
paslaugumo kitiems, jie tapo 
laba (populiarūs, visų mėgia
mi, visur kviečiami, mielai 
laukiami.

Lapkričio mėn. 27-tą d., 
sekmadienį ši dinamiškoji 
grupė Ir vėliai sudrebino 
Toronto lietuviškąją koloniją. 
Buvo tai metinis šios grupės 
pasirodymas, taip vadinama 
Atžalyno Popietė, kurioje ji 
naslrodė visoje savo p linu- 

ioje.
Tą sekmadienį LNamuose 

jau nuo ankstyvo ryto prasi
dėjo gyvas judėjimas.Salių 
>apuošlmas,bazaro bei lote
rijos gausių fantų Išdėsty
mas gretimose salėse, dar 
viena generalinė repeticija 
prieš svečiams susirenkant.

Vos tik lietuviškose šven
tovėse pasibaigė pamaldos, į 
čia nenutrūkstama srove 
pradėjo rinktis žmonės.

Gausių Ir įvairių laimikių 
traukimas prasidėjo tuo jaus 
po vidudienio,tačiau pats dl-

dalnos.
Pertraukos metu,kada ba- 

zare nebebuvo likę nė men
kiausio dalykėlio, visų nūs - 
teblmul tie patys stalai da
bar buvo pasipuošę įvairiau
sių pyragų gausumu’.Ir vėl 
visi ėjo, judėjo ton pusėn, 
rinkos Ik lėk v lenas palei savo 
skonį, na Ir garuojančia ka - 
vute pyragais nešini, suko 
ratu atgal prie savų stalų.

Šia proga reikia paminėti, 
kad ši dinamiškai veržli jau
nimo grupė šių Kalėdų Ir 
Naujų 1978-jų metų atostogų 
proga Išskrenda į Floridą 
pas Ižmonėtl.

T e n j te šoks, da Inuos, duos 
programą vietiniams lietu
viams St. Petersburg’o Lie
tuvių Klube,Kalėdų proga, o 
Miami lietuviams- Naujųjų 
Metų vakare. Taip pat pasi
rodys Ir amerikiečių publi
kai, net pačiame Disney 
World. Bus daromos eks
kursijos į įdomesnes vietas, 
jų tarpe Ir į Cape Canaveral, 
raketų į erdves centrą.

Iš šio parengimo turėta Ir 
gražaus pelno, kuris Ir bus 
panaudotas šios Išvykos Iš
laidoms padengti.

Šios Popietės pasisekimas 
tai rezultatas visų bendro 
darbo Ir pastangų. Visi 
kuom nors prls įdėjo, dirbo , 
planavo, aukojosl. Buvo ren
kami Ir perkami fantai,ke
pami skaniausi pyragai,vi
liojami Ir kviečiami svete
liai, meiliais žodeliais kal
binami- vaišinami. Bendrai 
dirbant,dar Ir šiandieną pa-

dysls metinis pasirodymas 
vyko 3 vai.po pietų.

Gausiems šių LN sekma
dienių Popiečių lankytojams 
ši diena tapo ypatinga, tik 
kartą kitą į metus bepasitai
kanti.

Skaniai papietavę, nedels
dami visi skuba į viršutines 
sales užimti vietų. Šalimais 
esančioje Karalienės Mortos 
salėje, jau tikras "kermo
šius", nes bazaras pačiame 
įkarštyje.Visur,kur nepaž - 
velgs l, vlen bes Išypsantys , 
patenkinti veidai, nes faktas , 
kad šiuose traukimuose nėra 
nė vieno tuščio bilietėlio, vi
sus veikla magiškai.

Nagi Ir nešasi žmonellal, 
net glėbiais, įvairiausias gė
rybes apsikabinę. Tai šen, 
tai ten Iš krepšių kyšo vyno 
bonkos, įvairiausios žėrln - 
člos vazos, rankdarbiai,pa
veikslai bei kitokia žemlš - 
koji manta.

Programoje pasirodė vi
sos Atžalyno grupės. Bene 
daugiausiai šį kartą visus 
sudomino pirmą kartą atlie
kami keli lietuviškieji šokiai 
-Vijūnas, Mtkltlenė, Malūnė
lis, Valkų Dyval.

Daug dėmesio susilaukė Ir 
trys jaunos gražios mergu
žėlės Atžalyno dainininkės , 
pasivadinusios savo vienetą 
Vasaros Garsai. Tai sesutės 
Dovldaltytės Ir akordeonu 
joms pritarianti Ir pati dal-' 
nuojantl A. Bllskytė. Tai 
lengvo pobūdžio, naujos, mo
derniškos romantiškos Iš 
tėvynės Iki čia atkeliavusios 
daromi nuostabūs, sunkiai

įtikėtini dalykai, įveikiamos 
visos kliūtys’.

Reikia neužmiršti, kad 
šioje kolonijoje jau nuo seno 
veikla taipogi labai energin
gai visur reiškiasi Ir kita 
gausi, judri tautinių šoklų 
grupė Gintaras.

Jie taipogi žavi ne ttk čia , 
bet Ir tolimose vietovėse,net 
kitose valstybėse gyvenan
čius tiek savus,tiek Ir kita
tautė lūs.

Abu šie gražūs lietuviško 
jaunimo vienetai, - tai t Ik—i 
rl žėrintys perlai, nuolatos 
mus gaivinantys, ryžto, jėgos 
Ištvermės, naujų vilčių gau
stai telkiantys.

Šio savo metinio parengi
mo proga Atžalynas susilau
kė ne vlendaugello nuošlrd- 
žlų talk In Inkų, bet Ir finansi
niai stipriai mus parėmusių.

Mūsų veiklai bei įvairioms 
Išlaidoms padengti aukojo:

KLB-Toro'ito A-kės V-ba , 
TLKredito Bankas Parama, 
Prls įkėlimo Kredito Bankas , 
KLB-Krašto V-ba,l. W. Dau
giniai, E. O. Delkal, O.A . 
Skrebūnal, Oshawa M.M.K. 
"Ešerys",J. W. Drešerlal, A. 
Juzukonls,V.Karas, F.Gu- 
tauskas.

Daug darbo paaukojo p . 
Vltkūnlenė su savo talklnln - 
kėmls suorganizavusios daug 
pyragų Ir pravedus los vai - 
šes.

A. Lukošienė su talkinin
kėmis sėkmingai pravedė 
bazarą, W„Dauginis organi
zavo loteriją.

Atžalynas, turėdamas vi
sų jūsų taip didelį pritarimą 
Ir paramą, su viltimi žiūri į 
ateitį, pasižadėdamas Ir to
liau didžiausiąją savo jaunų 
dienų dalį skirti mūsų tėvų 
žemės garbei, jos gerovei Ir 
drauge su jumis budėti lie - 
tuvlškųjų reikalų sargyboje.

BOSIMOS KNYGOS REIKALU
Lietuvių Moterų Klubų Federacija leidžia knygą apie lietuves 

ekademikes, gimusias pries 1905 metus ir prasmingai pasitarnavusias 
savo kraštui.

Knyga istorinio pobūdžio, pilna kruopščiai surinktų žinių apie aukš
tąjį mokslą baigusias moteris, patarnaus tiems, kurie rasys mokslines 
studijas lietuvių kultūros istorijos klausimais.

Kad nepaliktų užmiršta nė viena anų senu laikų lietuve - akademike, 
prašau visas, gimusias prieš 1905 m. atsiliepti. Daug jų yra mirusių, tad 
prašau jų gimines ar pažįstamus, turinčias fotografijas, visa tai atsiųs
ti knygos autorei J. Narunei., 421 Collins Ave. apt>9, Miami Beach, I'la. 
33139tUSA.______ 

Toronto lietuvių tautiniu šokių “Atžalynas" vieneto sąstatas po koncerto, lapkričio mėn. 27 d.

EFEKTINGA PARAMA dr. V. VYDŪNO vardo Jaunl-
Akademlnls lietuvių Skau- mo Fondą,kuris per 25 me

tų Sąjūdis 1952 m.yra įkūręs tus dirba lietuviško jaunimo

labui. Būdinga, kad Fondo 
reikšminga Ir pasekminga 
ve Ikla pas įžymi uto.jog Fon
das, negaudamas stambių 
aukų, palikimų ar Investacl- 
jų, įstengia sutelkti studijuo
jančiam lietuviškam jauni
mui reikalingą paramą.

Fordui įvairios aukos 
ateina Iš narių, rėmėjų ar 
bičiulių. Iki šiol šiuo kukliu 
būdu sutelkta arti 62 tūks
tančių dolerių. Vien tik li
tuanistiką studljuojanttenU 
Išduota per 8 tūkstančius do
lerių pašalpų, paskolų ar

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATj, TAVO IR TAVO ARTJMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

C F MB LIETUVIŠKA RAQIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTR'AOIENt NUO 1 1,30 iki 12 vai nakties 

programos vedėjas
L. Stankevičius, 1053 AlbunelCr.. Duvernay. P.O. TEL. 669-<‘83«

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama liętu-J 
jįjMkęuL Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijų skambink: 
Leonui G. 366-2548( namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 63 K 6834, Hennkui N. 277-7868.

KELEIVIS
PT B LĮSIU ft G COMPANY

TEL 2683071
pui‘.:r .ir.k’s oi tut iiKiUANiAt; wtti.ir since ivos

636 EAST BROADWAY eSOUTH BOSTON. MASS 02127
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paskatinimo premijų.Gon - 
das,atrodo, šelpua visus,kas 
tikrai paramos reikalingas . 
Be Fpndo pagalbos gal būt 
daug kas būtų likęs mokslo 
nebaigęs ar neįstengęs pra
dėti lituanistinių studijų.

Gal būtų įdomu,kaip Fon
das savo įplaukas realizuo
ja? Kaip žinoma,skautai sa
vo mlelesiems aukotojams 
stengiasi bent simboliškai 
kuo nors atsilyginti. Todėl 
Fondas jau daugelį metų 
spausdina meniškų (kalėdinių 
atvirukų rinkinius. Atvirutes 
sukūrė mūsų dailininkai- V . 
K. Jonynas, A.Sutkuvienė, Ir . 
Šimkienė, R. Zotovlenė, V . 
JElvaltė, Z. Sodelklenė, Slg. 
Romonas.B. Bulotaitė, S. Pa
ce v lėle n ė, V. Raullnaltls, kun. 
P ./Brazauskas, V. Pazuraltė, 
VI. Viję Ik Is Ir kt. Malonu pa
žymėti, kad visi šie dailinin
kai savo kūrinius Fondui pa
daro nemokamai. Todėl dė
kingi Fondo vykdytojai , 
skelbdami kalėdinį aukojimo 
vajų, atvirukus padaugina Ir 
siuntinėja nariams, rėmė
jams bei bičiuliams. Pasta
rieji džiaugias l tais meniš
kais, dažnai lietuviška tema
tika, atvirukais Ir nusiunčia, 
pagal Išgales, Fondui auką . 
Kartu su atvirukais Fondo 
V-ba nusiunčia Ir aukotojų 
sąrašą. Tikrai malonu šį Il
gą sąrašą pavartyti Ir atras
ti daugelio Idėjos draugų pa
vardes.

Užbaigai gal reikėtų pri
dėti, kad tie mlelltaut Iečiai, 
kurie norėtų paremti mūsų 
skautiškąjį studijuojantį jau
nimą, galėtų rašyti Fondui 
šiuo adresu:
VYDŪNAS YOUTH FOND Inc. 
c/o V. Garbonkus
One Iroquois Drive, 
Clarendon Hills, Ill. ,60514 , 
USA.

Beje,paaukotos sumos nuo 
bendrų asmeninių pajamų 
atskaitomos, apskaičiuojant 
pajamų mokestį. Taigi, Ir 
valstybė tam tikra prasme 
dr. V. Vydūno Jaunimo Fondą 
remia Irgi.

v, s. L. E Ima ritas

"Brolybė, Vienybė, Lygybė ’’. 
Jo Ir laikosi vis l klubo na
riai be profes ljų skirtumo . 
Nuoširdi padėka už vadova
vimą priklauso klubo pirmi
ninkui B.Urbonui. Gimęs Ir 
užaugęs čla,Kanadoje, gra- 
žlal kalba lietuviškai , su 
nuoširdumu dirba klubo nau
dai Ir gerovei. Kasmet į šį 
klubą prisirašo naujų narių.,

Ankščiau buvusios tarp 
senųjų Ir naujųjų ateivių Int- 
rygos Išnyko gyvenimo tek - 
mėje. Dabartinė V-ba, atsl - 
žvelgdama į klubo narių dar
nų sugyvenimą, per sekantį 
visuotiną susirinkimą, jeigu 
dauguma narių pageidaus , 
nemano atsistatydinti.

Kadaise klubo nariams bu
vo mesti "nešvankūs" kalti
nimai, bet neatsiradus tikrų 
faktų Ir įrodymų kaltinimai 
nepasitvirtina. Šiais me
tais klubo veikla pasižymi 
banketais su pasilinksmini
mais.

Išvykoms į gamtą-ptknl- 
kams klubas neslkvlečla An
samblių, šok ėjų,dainininkų Iš 
Rytų, nes tai yra Bendruo
menės V-bos reikalas.Pas
kiri klubo nariai bendradar
biauja parapijoj Ir Bendruo
menėj. Dabartinis B-ės pir
mininkas J Demereckas 
viešai padėkojo klubo V-bal 
už Bendradarbiavimą, ruo
šiant tarptautinį pasirodymą 
Folklorama 77.

Klubui priklauso įvairių 
pažiūrų narių, bet lletuvlš - 
koms Institucijoms Ir jų 
veiklai neprieštarauja.

Esant aktyviai Valdybai, 
kurtą sudaro viso 8 asmenys, 
abidvi salės Išnuomuojamos , 
kartais net 2 kart į savaitę , 
kas klubui duoda geras pa ja - 
mas. Pažymėtinas įvykis - o 
gal Ir pirmas toks klubo Is 
tor įjoję- tai mūsų plrm-ko , 
B.Urbono 5O-jo gimtadienio 
pokylis spalio 29 dieną,Kurį 
suruošė jo žmona Ir valkai. 
Sukaktuvininkas gavo daug 
gražių sveikinimų Ir net te
legramų Iš Amerikos.Vaišių 
stalas buvo apkrautas labai 
gražiomis Ir vertingomis

Darni lietuvių Jklublečlų 
veikla,kurie pasirinko šūkį-

dovanomls, o ant pirmojo 
stalo buvo didžiulis tortas , 
kurį puošė Lietuvos trispal
vė vėliava.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'O. 

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Oni.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA,

darbai otll«k«na» sąžiningai Ir prieinamomis kainomis.
• Enginering & designing p atom avi m a s.
, IN -GROUND Swimming Peel stoty b a( 10 y e ar g u aron t y).

TEL-(6 13) 225- 400 1
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuuse namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

_____“TALKA”_______
830 Main Street East, telefonai (4 16) 544-7125

L8M 1L6
MOKAME UŽ:

Darbo valandos: - ketvirtodie*
n«oi» f.uo 10 »k» 5 vol, penktod«cnioi$ nuo 
10 iki 7 vėl , icštodie^iois nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - ruępjud’O men ir prieš ilgus sovoit- 
gabus 4e<’ad>cn>ais uždarvta
Nemokoma gyvybės ir osm. paskaly drauda. 
Nemokomas pilnos čekių patarnavimas. 
Kapi'a'as — viri $ 10,000.000 '

MALONIAI KVIEČIAME
ATSILANKYTI
Į MŪSU

TRADICINĮ ZUIKIU BALIU,
' Sausio 21,
į Šeštadienį, Hamiltono Jaunimo Centro solij^

Įvairus gėrimai — Šilta zuikiena, briediena, 
stumbriena —Tauriu Įteikimas geriausiems 
šauliams ir žvejams |— Staliuką loterija.

Meninę programos dalį atliks Toronto dainos grupe 
“Volungė”, vadovaujama L. Underienės. Linksmoji
ir šokiu dalis grojant “Rakoczy" orkestrui.

Pradžia 19 vai.
jimos: $3.50, studentams — $2.50.

V
Hamiltono Lietuviu Zūklautoju ir 
Medžiotoju klubo "Giedraitis” 
Valdyba

• Metinis H. L. Ž.ir M. Klu- nos grupė, vad. L. Underie-
bo Giedraitis zuikių balius 
bus š. m. sausio 21 m. , Ha
miltone. Džiugu pranešti , 
kad meninę programos dalį 
atliks Toronto Volungės dai

AUKOS TAUTOS FONDUI — tąsa iš praeito numerio:
J. Tarvydai, B. Orvidai, J. Kriitolaitiz, M. Juodis, J. Tomka vižlus,; $8 - A. 
Kolečius, M. Jonikas; $ 7 - J. Stanaiti s, J. Vaina, J. Laatlus, E. Galinis, K. 
Bung arda, V. Morkūnas, J. Adomaitis; $5 - J. Ragurskas, A. Kanava, B.Mo- 
cys, S. RakŽtys, T. Folkouskos, A. Ulbinas, J. Kcmlnskas, J. JonulkevlEius, 
R. Bagdonas, A. Dudonis, J. Zurlys, J. Žemaitis, P. Plelnys, B. Grinius, V.Mi- 
kuckas, J. Mikšys, B. JureviElus, K. Urbanavičius, V. Narkevičius, J. Storos, 
V. Kezinuitls, L. Klevas, P. Lesevižlus, J. Budnikas, K. Simaitis, V. Bagdo - 

nas, B. Vengris, V. Mlikinis, L. Borusas, J. Klypas, J. Kalukauskas, J. Mo - 
Člonienė, P. Žulys, D. Kriaučiūnus,^K. Mikiys, O. Savickienė, A. Auirotas, J. 
Povilauskos, V. Lukoševičienė, V. Cesna, P. Zubas, L. Melkauskus, Z. Stor> 
kus, J. Deksnys, S. Ulbinas, A. Šllgalis, D. Kochanka,, S. Broliene, V. Marke- 
vižlus, A. Petraška, P. Lukavičlus, J. Sadauskas, P. Bobinas, J. Petkunas, E 
Elsmantas, A. Budlninkas, K. Rulys, R. Petrauskas, A. Petraltienė, G. Mel - 
nykas, J. Talys, A. Vizgirda, A. Gedrimas, K. Baronas, F. Krivlnskas, J. Zu • 
kauskas, A. Gailius, A. Paulius, A. Buinys, V. Svilas, XX, Z. Čekauskas, P. 

Enskaitis, A. Vainauskienė, J. Bartkus, V. Stablngis, J. Rudaitis, D. Stukas,
O. PetkSnas, S. K ai vaitl enė, S. Urbanavičius, P. Luko! lūs, Z. Kalvaitis, P. 
Kareckas, B. Juodele', J.Ribls, A. Matulis, J. Prielgcuskas, S. Dalius, S. Rav 
penas, Z. Didžbalis, P. Girnius, A. Vinerskis, P. Urulys, E. Kudaba, H. Kai

riene, K. Norkus, B. Butkevicius, A. Muliolls, K. Žukauskas, P. RoČys, D.Sla
vinskas, A. Verbid as, F. Ciparls, S. Bikinis, P. šeirys, A. Navickiene, L. Kū
kalis, P. Armonas, F. Urboitis, A. Lukas, V. Beniulis, S. Karalenas, JStankus,

| S. B urdin avie lu s, J. Jokamavičiūtė, E. Simon, S. Žvlrblys, A. M ik al ausk as, A. 
Juozaitis, J. Telyžėnas.* $4 — J. StungevIČIus, M. Šnluolls, J. Butkevičius,J,

P. Lukošius, V. Bartlninkas, J. Stonkus, V. Liskauskas, S. Samus; S 3 — A. 
Paullukonlene, P. Zabarauskas, J. Suk alausk as, A. Sarpalius, J. Visockis, V. 
Adomonis, V. Saulis, A. Juraitis, K. Sinkevičius, S. Žloba, J. Bajorlūnas, K. 
Čellauskas, V. BilevIŽius, J. Pacepavlčlur, R. Purlys, A. Jankauskas, VKve- 

deras, K. K ar a Ik a, J. Karaliūnas,- Si — ¥• įkas ai a, J. Tomkevičius, V.Vltke- 
vičius, F. Pajarskas, K. Milasevižius, K. Jurgelis, A. Godelis, G. Chro omans- 
kls, O. Mik lyti, V. Rusinavičlus, A. Elvlkis, J. Kažemėkos, F. Ankus, V.BIau- 
zdys, J. Mačlulalti s, J. Suunorienė, G. Palmer, P. Vizbaras, A. K almantavižlis 
A. Kaučpėda, A. Bugaililkls, J. Kazickas, M. Trumpickas, J. Banevičius, S.R1* 
senas, P. Rakauskas, J. Dragaitls, J. Jokubynas, M. Petkevičienė, E. Meškau
skas, A. Pusdešris, B. Vytler ė Ir $ 1 - V. Domeika, A. Ruzgys.

Tautos Fondo Hamiltono Skyrius reiškia padėka visiems už 
aukas mūsą laisves kovai, tikėdama, kad ir ateinančiais metais 
būsime vėl dosnūs mūsą tėvynės reikalams. Ta pačia proga,nuo 
girdi padėka rinkėjams ir lietuviškai spaudaiuž paskelbimu.

T F Hamiltono sk. valdyba

Atkelta iŠ 5 psL - WINNIPEG
Slate ligate žiemos vaka

rais, kad klubIečiai turėtų 
kur savaitgalyje linksmiau 
laiką praleisti, V-ba nuta
rė penktadienių vakarais su
ruošti kortų mėgėjų sueigas. 
Prie baro dažnai darbuojas l 
pats pirm. B. Urbonas .O še F 
mlnlnkas pagamina skanių 
užkandžių su kava.

Kadanglklubo pastatas jau 
pasenęs, dažnai reikalingas 
remonto, kuriuo užsiima V.
6 U S :.

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 %
term, depozitus 1 m. •'/« % 
penally fondą ...• 9%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto posk. 9’zį %

nės. Bus puiki šokių muzika.
Kviečiame visus rezer

vuoti minimą datą, o ponias 
pasipuošti naujausiomis
sukniomis. Valdyba

Novogrodckls, A. Mat ule vi - 
člus Ir šio rašinio autorius . 
Nors klubas turi gerų paja
mų- bet darbai atliekami 
dažnai Iš pasiaukojimo.

Šia proga primint Ina klu
bo valdybai,kad pasirūpintų 
grąžinti į Klubą Kanados, 
Ir Lietuvos vėl lavas. I Kttų 
tautybių Klubai tokios tradi
cijos prisilaiko.

Linkiu geros sėkmės Klu
bo Valdybai Ir vis lems klu - 
b le čia ms'. V. M.

LIETUVIS PAGONIS
Šios Popietės dalyviai dis

kutuoja:
-Ar buvai šiandieną pa

rapijoje?
-O kaip gi ne, aišku, kad 

buvau, -sekmadieniai tam Ir 
skirti daugiausia,ar ne?

- O ar daug žmonių buvo?
- Žinai, kad ne mažai. Net 

apsisukti buvo sunku. Pa
ties tai seniai tenai nema - 
člau, turbūt, retai benueini ?

- Nebuvau, Ir Iš viso ma - 
žal aš tenai besilankau. Už- 
tenka Ir be manęs.

-Tai sakyk, kas pačiam 
tenai nepatinka, nemyli ku
nigų, tvarkos, ar Iš viso re
ligijos neapkenti?

- Aš jiems nekliudau. Dėl 
manęs jie gali gyventi. Jie Ir 
man netrukdo.

-Tai kaip čia pasakius , 
pats esi netikintys, arba, 
paprastai kalbant, bedievis 
laisvamanis, ar ne tiesa?

- Nesvarbu, kaip kas nori 
gali mane vadinti, net Ir pa
goniu, jei tik nori. Aš turtu 
savo nuomonę Ir jos nekel
siu.

-Betgi žiūrėk, tie mūsų 
dvasiškiai ir jų vedamos pa
rapijos, tai bene daugiausiai 
Ir palaiko tą lietuvybę bėgy - 
venant kitur. Mano suprati
mu, tat labai jau svarbus 
veiksnys mūsų visų tremti
nių gyvenime.

- Aš nesakau,kad nepade
da. Turi kas nors žiūrėti. 
Bet štai, kai pažiūrime į mū
sų praeitį, tai mūsų šalis gi 
šimtmečius buvo pagoniška, 
o ar buvo kas bloga?

Sakysi, kad ji garbino ugnį 
perkūną, saulę, arba Ir dar 
ką nors, bet sakyk, ar tai 
negražu, ar tuopačlu tikru- 
moj jie ne tą patį Dievą gar- 
blno?

Atsimink,kad Lietuva tada 
buvo didelė, stipri, svetimie
ji jos nestumdė Ir neterlojo, 
kaip dabar. Vos tik ji tapo 
apkrlškštyta.tuojaus Ir pra
sidėjo tos visos nesibaigian
čios nelaimės, Ir smuko vis
kas žemyn. Tai koks gi čia 
gudrumas, Ir dėl ko gi čia 
didžiuotis tuo apsIkrlkštlji - 
mu? Žiūrėk, japonų tauta dar 
ir po šiai dienai tebėra "pa - 
gonlška", o ar tas jai. sutruk
dė atsistoti pirmaeilių vals - 
tyblų tarpe? Daugelis iš jos 
Ir šiandieną gali tik pasimo
kyti.

- Sunku dabar Ištiktųjų- 
pasakyti, kaip viskas būtų 
buvę, galime tik spėlioti...

- Visi mes žinome,kad to 
Dievo dar niekas nematėt te 
niekam nepasirodo, tai kaip 
galima tvirtinti, kad Jis tik
rai yra?

-Taip tai taip, mes. dar- 
leiskime. Jo dar nematėme , 
bet pasakyk tu man,kurte Iš 
šios žemelės gudruollų ttk- 
ral galėtų garantuoti,kad Jo 
tikrai nėra;

Ir kaip pagaliau su tais vi
sais ženklą te, kurie rodo Jo 
buvlmą?Kas tą viską,kuomi 
mes vadiname gyvenimu taip 
nuostabiai ir tiksliai patvar
kė? Net d Id ž lauš l šių laikų 
mokslininkai pasako: Juo to - 
llau, juo ryškiau pamatome 
savo menkystę. Žmogus per 
silpnas sutvėrimas,taigi vi
sai natūralu, kad jis nusi
lenkia tam, ko jo protas Ir 
Išmintis nesugeba aprėpti.

Jei žvilgtelės Ime į žvaigž
dynus, kitas planetas,kur gi 
to viso riba, kur gi lai
ko pradžia,argi mums men
kiems žmonellams besupras
ti? Toje begalybėje mes esa
me tokie menkutėliai, kad 
net nė tinkamų žodžių tam

toronto
A. Lukošius

apibudinti neturime.
- Aš vtetlek pasilieku prie 

savo nuomonės. Ištisus am
žius lietuviai buvo pagonys , 
Ir tos pagonybės šaknys te
bėra Iki šių dienų pas mus 
Išslltkę. Visur dar tą gali
me pastebėti, taigi Ir nėra 
ko ginčytis dėl to.

Man taip patinka, aš toks 
esu Ir pas (liksiu, o ką žmo
nės šneka- man visai nes - 
varbu.

Kitiems aš netrukdau Ir 
nekllūnu, esu lietuvis Ir jau
čiuos l,ka į po toks savo pare F 
gas atlieku taip, kaip Ir visi 
kiti.

Tuo Ir baigėsi šis klek 
įdomesnis pašnekesys su 
tikru charakteringu lietuviu, 
kuris sakosi dartebesąs pa
gonis -

irgąji LIETUVIU NAMAI
1977 m.gruodžio 11 d.pa - 

slbalgė Metropolitan Toron
to C klasės šachmatų turny
ras, kuriame lietuviai šach
matininkai laimėjo 18,5-5, 5, 
taigi aukštą vietą. Žaidė šie 
žaidėjai: I.Jurusevlčtus,A . 
Kuzmarskte, M.Abromaitis , 
J. Usvaltas, J. Urbonas,J. 
Gal Ina It te, A. Sabai lauskas 
Ir J.Ranonis. Ignas Jurus e - 
vlčtus, A.Kuzmarskls Ir M . 
Abromaitis laimėjo visus 
sutikimus.

1977 m.gruodžio mėn.17 d. 
šeštadienį staiga mirė LN 
tarnautojos Aldonos Sklland- 
žlūnlenės mama Cecilija 
Vensklenė. Paliko vyrą Au
gustiną Venskų.sūnų Augus
tiną' Ir dukteris Aldoną Ir 
Ireną. LN gUlal užjaučia 
Aldoną Skllandžtuntenę, jos 
tėvelį, seserį Ir brolį, nete
kusius taip brangaus jiems 
as me ns.

Dėl atsiskaitymo patogu
mų LN įsteigė šalpos orga - 
nlzaclją Labdara Foundation 
Organizacijos užduotis pra
vesti LN Bingo žaidimus, 
rūpintis šalpa Ir organizuoti 
kooperatinius butus lietu
viams.

Labdara Foundation V-bos 
posėdyje gruodžio 15 d.pas
kyrė šioms lietuvių organl - 
zacljoms už nuomuotas pa
talpas apmokėti: Chorui 
Varpas $3. 500, Atžalynui 
$5.500, Teatrui Aitvaras 
$2.400, Stepo Kairio Muzi
kiniam Vienetui $2.400 Ir 
Lietuvių Šachmatų Klubui 
$ 2.250.

LN Vyrai yra gavę anglų 
kalba Chas L.P.Plchel pa
rašytą Istorinę knygą SAMO- 
GITLA. Vieną Popietę LN 
Vyrai šios knygos apie že
maičius pardavė 18 egzemp
liorių. Vieną padovanojo LN 
Bibliotekai. Be to,padova
nojo ^'Trečiasis Mokslo Ir 
Kūrybos Simpoziumas " Dė- 
kojamel

Skulptorius Jokūbas Dagys 
LN Bibliotekai padovanojo 
savo poezijos Ir skulptūros 
leidinį "Dagys dejuoja Ir 
dainuoja". Ačiū skulpt. J. 
Dagiui.

LN Biblioteka Iš savo kny
gų pertekliaus padovanojo 
Londono Lietuvių Bibliotekai 
50 lietuviškų knygų.

LN Vyrai 1978 m. sausio 
14-15 d.d. savaitgalyje ruo - 
šia slidinėjimo iškilą jauni - 
mul. Norintieji dalyvauti re
gistruojasi LN raštinėje ar
ba pas Kristiną Dambaraltę, 
tel: 536-1433.

Nario įnašus įmokėjo: B . 
Rakauskas $1OO, J. Rieke vi - 
čtus IrD.Rickevičius po $25, 
Aldona Blreta Ir A.Zablelapo 
$ 1O.

T a u pyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TYVE

MOKA:

8V4% už 1 m. term. dep. 
9% už pensiją ir namą planą

7’/g % už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas 
6% už čekiu s-tas (dep.)

AKTYVAI viri ’8 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitą 
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

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

a (AU 0 a-""

* Namą — Gyvybės 
į Af&įį & JĮ AJ JIJ? * Automobilių
< ry <r v y * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREE r W Visais kelionių reikalais

TORONTO, ONTARIO
M«« IXt

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūiių drauda • VALTERIS DRESERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 •

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plazo) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų ludorytus ir apdraustu, įvairius siuntinius iki 19J/į svarų 
gryno svorio. Turime .u.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarr .’uiame. 
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, ieitadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IŠTAIGA Baltic Exporting Co. “’I““.
Telefono* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

PAGERBTAS VYSKUPAS 
V. BRIZGYS

J.Eks. vyskupo V.Brlzglo 
50 metų kunigystės sukaktu
vių paminėjimas įvyko To
ronte Prisikėlimo Parapijos 
patalpose 1977 m.gruodžio 4 
d. Iškilmingas mišias Prisi
kėlimo Parapijos šventovėje 
laikė pats jubiliatas, asis
tuojant keliems kunigams. 
Pamokslą pasakė dr.kun. F . 
Jucevičius Iš Montreallo, Iš
keldamas didžius darbus 
kaip bažnytinėje,taip Ir lie
tuvių tautinėje veikloje, gar
sinant Lietuvos vardą, jos 
bylą tarp aukštųjų pasaulio 
dvasiškių, įskaitant Ir Po
piežių.

Pagerbimo pokylis įvyko 
parapijos salėje, kuri buvo 
visa pripildyta. Pagrindinę 
kalbą pasakė dr. O Gustai
nienė /Katal. Moterų Dr-jos 
pirm.Kanadoje/, apžvelgda
ma vyskupo V.Brlzglo veik
lą-

Sveikino: gen,konsulas dr. 
J. Žmuldzlnas,prel. J.Tada - 
rauskas, KLK V-bės vardu 
evang. kun. A. Žilinskas,K . 
Pareštytė-PLJS-gos vardu ,

s k o U n k i s

PARAMĄ
IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9’/i% už mortgičius

betkur pasaulyje skambinti

533-3531

L.Skrlpkutė-KLB,A.Rlnkū - 
nas-Anapilio, dr.A.Pacevl- 
člus-PL Gyd.D-jos,KLF-E . 
Č uplinks as, dr. M.Ulecktenė- 
KLMed.D-jos, Almte Kuolas 
- ateitininkų, K. Boruta- 
skautų. Buvo sveikinimų Ir 
raštu. Kun. J.Staškaus me
nišką adresą įteikė dr.J .. 
Sungalla. Jis įteikė Ir daU.J. 
Baklo Madoną-skulptūrą do
vanų. Vysk. V, Brlzgys padė
kos žodyje ragino visus būti 
gerais lletuvlate-dlrbtl Lie - 
tuval. Baigiant.sugiedota Il
giausių metų. J.Ka.

• Prano Baltuonlo medžio 
šaknų skulptūros paroda 
Prisikėlimo Parapijos pa
talpose praėjo su pasiseki
mu-. Buvo daug lankytojų.

Skulpt. P. Baltuonte toli 
pažengęs savo skulptūrų at
likimo technikoje. Tuo tarpu 
kito tokio talentingo šaknų 
skulptoriaus lietuvio nėra . 
Jam atviros durys į dauge
lio pasaullo'galerIjų.Jo dir
biniai yra unikumas. Važi
nėdamas po Europos meno 
gale rijas .Kanados, JA V mu
ziejus, galerijas, nesu užti
kęs tokių skulptūrų. J- Krk.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pastangos senatvei 
nugalėti Rašo - Jonas Buteika

(Tąsa iŠ praeito numerio)
Pagrindinė apie kvėpavimą 

doktrina — yra teorija “Prano” 
arba gyvenimo jėgos, kosminės 
energijos erdvėje, kurią įpaslap 
tintas individas moka kvėpuoda 
mas kaupti. Įsisavintas gilaus 
andominalaus jogų kvėpavimo 
diafragmos pagalba, — iškvėpa- 
vimas deguonim išvalo kraują 
ir sukaupia gyvenimo energijos 
arba “pranos”, kuri bekvėpuo
jant atsiskiria sauėS papildomo 
ie žmogaus kūno “nergijos ba
terijoje”.

• Valios ėga, kaip energija, ak
tyviuoju ir tonuojanšiuoju efe
ktų, suskaupus gali būti nukreip 
ta į bet kurį kūno organą, liau
ką arba dirksnių mazgą. Kinie- 
'iškoji kvėpavimo gimnastika 
’’ČI-Gun”, žymia dalimi karto
ja jogiškąjį kvėpavimą ir moko, 
jog kvėpavimo treniruotė — ra
miu kvėpavimu, poilsiu ir teisin 
ga'dieta galima nugalėti net ne
labai įsisenėjusią ligą.

gymiai sutrumpinant ir su
prastinant fiziškos jogos prin
cipų aprašymą, būtina pažymė
ti, kad šioji jogos mokymo šaka 
susipažinimui ir praktikos var- 

ijimui siūlo net 8-1-rias kūno 
pratimų pozicijas, kurias vyk
dant, su kvėpavimu ir koncentra 
cija taipgi privalo būti išsamiai 
pusipažinta ir paisoma. Tuo bū- 
Ju jogo treniruotėje dalyvauja 
trys svarbiausios jėgos: a) pa
čios pozicijos jėga, b) kvėpavi
mo kontrolė, kuri vienaip ar ki
taip kūną veikia, ir c) minties 
jėiga kaipo konstruktyvios kon
centracijos paseka. Kai. kurių 
šių pazicijų įsisavinimo proce
sas labai keblus; kūnas natūra
liai linksta į vis geresnę, pato
gesnę padėtį, tad svarbiausia 
lūtias ipoacjas apvaldžius, besi- 
rąankštinąs pajunta nelyginant 
fizinį atgimimą, tradiciniai jo
gai 2HDXP& .“autrojo gimimo” var _
dė. Įmigai ‘Avatarą-jogą 1p°^3 polinkį. Visiškos ramybės poza daug kvėpavimo mankštų; pa. 
ląj, visas žmogaus am^iuą skiria ■«. ..

gerindamas kūno būklę žmogus kūno narvelius (celes energija) 
savaime, natūraliai ir dvasiniai D.) “Išsinėrimas iš savo fiziko 
jaunėja. Joga moko, jog “antrą- kūno”. — Tai labai įdomus dva- 
jį gimimą” galima pasiekti kiek 
viename amžiaus periode, tik 
tam reikalinga ryžtas, valios jė
ga ir tvirtas tikėjimas treniruo
tės pasisekimu.

Laikraštinio straipsnio rėmai 
neleidžia išsiskleisti-nuodungiai 
ir išsamiai, išnagrinėti visų treni 
močių, todėl tenkinamės paminė 
ję tik pagrindinius reikšmingiau 
sius įvairių pratimų principus, 
kaip štai:

Gilus Jogos Kvėpavimas. Kvė 
pavimo yra keturios fazės: įk
vėpimas, iškvėpimas, gilus kvė
pavimo sulaikymas ir — iškvė
pus .plaučiuose tuštumos užlai
kymas. Paprastai visai nesudė
tingas kvėpavimo aktas, pasida
ro sąmoningas ir kiekviena fazė 
labai reikšminga. Įkvėpimas įvy 
ksta diafragmai veikiant. Įkvė
piant, apdominalūs (pilvo) rau
menys truputį pasiduoda pir
myn, o iškvepiant — atslūgsta 
į savo pirmykščią padėtį. Taip 
kvėpuojant veikia ir apatinė plau 
čių dalis, kuri, paprastai, kvėpa
vimo procese nedalyvauja. Kai 
žmogus daugiau įkvėpia tyro 
oro, įvyksta kraujo deguonimi 
apsivalymas ir, kas dar svar
biau, — gerėja ir gausėja kūno 
organams gyvybiškų jėgų ant
plūdis. Vienas geriausių būdų 
išmokti taisyklingai kvėpuoti, 
tai — visiškai fiziškai ir dvasi
niai ramiai gulint (geriausia ką 
nors pasiklojus ant grindų) — 
kvėpuoti pilvu.

VISIŠKOS RAMYBĖS POZA

sinis — fizinis patyrimas, kada 
mokinys laikinai išsineria, pa
lieka savo fiziškąją kūno dalį 
persimainydamas ktokiu sutvė
rimu, prieš išsinėrimą nieko ben 
dra su juo prieš išsinėrimą bu
vusiu gyvenimu, neturinčiu, čia 
vyriausiai veikia sava įtaigos jė
ga ir tas perėjimas j kitą sąmo
nės planą palygintinas su atgai
vinančia tūkstančio mylių ke
lione.

Šis iš “savo kūno išėjimas” 
— “atsimainymas” nejungtinas 
su kūno fiziniu ir astraliniu iš
skyrimu — sunkiu ir pavojingu 
aukštesnės jėgos pratipnu, ne- 
įpaslaptintiems labai retai kada 
teišaiškinamu. Pabuvimas ke
liolikos minučių visiškos ramy
bės pozoje, tolygu keliolikai va
landų miego ir tas poilsis reko
menduojama kasdieną vidudie
nį, sutaupant sau energijos 
tai dienos pusei.

ki-

ši poza savo metodu įeina j svar 
biausių ankstyvąją senatvę ati
tolinančių grupių. Ji moko kaip 
trumpiausiu laiku kūne galima 
sukaupti energiją, o reguliari 
šio pratimo praktika, šalina an
kstyvąjį organizmo silpnėjimo

REGULIARUS KCNO 
VIDAUS APVALYMAS

Tokie “apvalymai” atliekami 
visiško ir dalinio pasninko keliu, 
tai Svarbi ir būtina jogos treni
ruotės dalis. Keturius kartus 

metuose, prieš prasidedant nau
jam sezonui septynių dienų bū
vyje praktikuojamas mokinių 
organizmo išvalymas šitokiu bū 
du; pirmą dieną tik vanduo ge
riama, antrą dieną — geriama 
kai kurių vaisių sunkos, trečią 
dieną — valgoma truputis vaisių 
ar daržovių, likusias keturias sa
vaitės dienas — nors labai ma
žais kiekiais, bet jau galima val
gyti vaisiai, daržovės, riešutai, 
medus ir išgerti truputį vaisių 
vyno. Pagal galimumą visos sa
vaitės būvyje, mokinys taupy
damas energiją praktikuoja

kraujospū<lis susi noriu uos . .. 
Vyriausioji šių, pratimų idėja— 
—kraujo į smegenis ir galvos 
kiauše esančias liaukas prieplū 
džio iššaukimas. Avataras joga 
sako, jog viena ankstyvo suseni- 
mo priežasčių, tai — nepakan
kamas kraujo smagesniais pa
tiekimas. Be to, “apverstos” po
zos įveikis-^emės gravitacija— 
per visą gyvenimą veikdama, 
žmogaus kūną priverčia nuolat 
lenktis, susitraukti, ypač nei
giamai paveikia veido raumenis, 
kitus kūno audinius, sukurdama 
tipiško senuolo paveikslą. Visi 
kūno raumenys atrofuojasi; su
vysta, sustangrėja (t. y. nusto
ja elastingumo) ir... “pakimba”. 
Ta! labai vaizdžiai matome kiek
vieno buvusio “pilno” individo 
kūno paviršiuje, pasmakrėje ir 
paakiuose “pakibę” “maišeliai”, 
o kaklas, kakta ir veidas, kar-> 
tais net labai jau raukšlių išva
goti...

“Nugarinė” poza praktikuoja
ma gulint ant grindų (ant kili
mo ar kaldros), tada kojos, šlau 
nys ir nugara pamažėle pakyla, 
kol pasiekia vertikalės padėties, 
o smakras pasiekia krūtinę. To 
kioje padėtyje besimankštinąs, 
kvėpuodamas per nosį, palieka 
vieną — dvi minutes, po to, iš- 
lengvėle kūną ištiesia ir ilsisi. 
Pozicijos praktikavimo metu be 
simankštinąs koncentruoja dė
mesį ant skydinės liaukos, gau
nančios padidintą kraujo priep- 
lūdį ir taipgi stimuliuojančią ki
tas kūno liaukas. Pozicija kai
talioja svorį, didina energiją ir 
jaunystės palaikymo 
yra svarbus mankštos

požiūriu, 
numeris.

Stovint ant galvos, 
naudojamasi mokytojo pagalba, 
paskui remiamasi prie sienos, ir 
tik visiškai įsisavinus šį mankš 
tos “numerį” — kambario vidu
ryje. Šio pratipio jnetu visas kū
nas išgyvena stiprų treniruotės 
veiksmo jutimą.'Tradiciniai po
za stablo “laiko tėkmę” ir jogiš 
koje filosofijoje vadinasi — “vi 
su pozų karalienė”.

pradžioje

mas į tris periodus: I. Nuo gi
mimo momento išgyventas me
tu skaičius, 2. Fiziologinis kūno 
brendimo amžius ir 3. Mūsų men 
talitetas (psichologinis) amžius.

Mūsų gimimo datos mes ne
galime pakeisti, tačiau, pagerin 
darni mūsų kūno būklę, kartu 
keičiame mūsų fiziologinį am
žių, o tąi ir yra šios sistemos pa 
grindas. Mentaliteto amžius — 
tai žmogaus būdo dalis, bet be-

susideda iš 4-ių fazių. A.) Pra- 
1 ėdant kojų pirštais, baigiant 

veido raumęnimią-visiškas kū
no.raumenų įtampos atleidimas.
B) Vidaus įtampos nugalėjimas. 
Nervų centrų įtampa, neretai su 
kelianti ligas: skilvio, žarnų 
žaizdos širdies negalavimus “dva 
sinės akies” pagalba, kuria jo
ga pratinasi įžvelgti į savo pa
ties vidaus gelmes.
C) . Gilus ir lygus kvėpavi 
mas, išvalo kraują ir pakrauna

gal., 1įr.ą1dicji(j,ą(lrni,eg.^į, eina, sau 
lei leidžiantis. Du kartu dienoje 
—rytą ir vakare mokinys medi
tuoja; dieną stengiasi kuodau- 
giausia būti gryname ore.

(Storage)'

Tel. 767-6183

Tel. 3 66-7281

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSGRES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Cariauslaa patarėjai Ir darbo atllkdfa* jums gali būti stogdengys Guy 

"Richard, kuri • jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Jaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

Kailių siuvėjas
ir parduodu

I abai svarbu ir taip vtdina- 
mos “apverstos pozos”, kurių 
svarbiausia — poza ant pečių ir 
stovėjimas ant galvos, čia būti
nai reikia paminėt žinomą ri
ziką. besijungiančią su tų po
zicijų praktika. Paprastai tos 
pozicijos praktikuojamos moky
tojo priežiūroje ir, ypač sens
telėję žmonės, praktikuodami 
jas, turi būti labai atsargūs. As
menys turintieji paaukštintą 
kraujo spaudimą, tų pozų prak
tikuoti privalo vengti tol, kol

Kovoje su senatve įvairiausio 
ji fizinė mankšta, net ir tik vaikš 
čiojimas! — vaidina svarbų vaid 
meni, nes kiekviena jų'įferina 

^organizmui kraujo cirkdiaciją,- 
neleidžia visai sustingti nugar-n 
kauliui bei kaklo, juosmens ir 
kt. organų raumenims, normuo
ja simpatiškos nervų sistemos 
funkcijas ir t. t. Visi sporti
niai pratimai turi būti atlieka
mi kontroliuojant kvėpavimą ir 
su minčių koncentracija į atlie
kamų patimų pozų naudingumą. 
Konstruktyvi minties jėga treni 
motės metu turi būt pilnai pa
naudojama. čia glūdi panašu
mas į senovės kiniečių sistemą 
— nervų centrų stimuliacija 
įvairaus ilgio sidabrinėmis ada
tomis; tiktai jogiškoje treniruo
tėje adatas pavaduoja žmogaus 
minčių aštrumas, galimas dar 
efektingesnis už fizinės adatos 
aštrumą, (kp)

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės susirinkimas Įvy
ko spalio mėū. 16 d,. 1977m . 
Susirinkime buvo pagerbti 
išbuvę 50 metų Šaulių orga
nizacijoje. Jų susirinko ne
mažas būrys- 40. Buvo Į- 
telktos žvaigždės Ir meda
liai tiems,kurie llgesnĮ lai
ką pasižymėjo šaulių veik
loje.

Ta pačia proga buvc pa
gerbta Ir Bertašlų šeima , 
švenčianti 50 metų vedybi
nę sukaktį.

Šaulių Žvaigždę gavo šie 
nariai :K. Berta sius, A. Brl- 
nas, A. Vėbra, P. Brazlenė , 
ir dr. Delta, p. Bendoraltle- 
nė, p. Koliušienė, p. Slnke - 
vlčlūtė, p. Gurevičius, p. 
Platakis. Įteikimo ceremo
nijas atliko Šaulių S-gos 
pirm. K. M ilkovaitis Ir Mo - 
terų Šaulių vadovė Clcevi- 
členė.

Po iškilmingosios pager
bimo dalies Ša'ilių Namo 
administratorius J. Macko
nis pranešė, kad Šaulių Na
mai jai tapo Rinktinės nuo
savybė be jokios skolos. 
Pirm. Išganaltls pažymėjo , 
nors skolos nėra, bet Na - 
mams reikalingas remon - 
tas, Iš laiko ir iš vidaus. 
Iš Kenoshos atvykusi šaulė 
Julija Radavlčienė-Radanu- 
vik įteikė visų nustebimui 
net 1000 dolerių auką šiam 
tikslui.

Iki šiol .Vytauto Didžiojo 
Ša dlų Rinktinė, nors buvo 
skolose, bet vis dalį pel
no skirstė spaudai, radijo 
valandėlėms, LTV Ir ki
tiems, o paskutiniu metu 
paskyrė auką Balfui. Tikė - 
klme, kad geriems darbams 
paremti Ir ypač spaudai - 
šaulių žurnalui Karlui-šau

lių vadovybės ras būdų daž
niau paskirti aukų, nes sko
lų jau nebėra.

Salė Išnuomuojama Įvai
riom organizacijom, tik 
reikia susitarti su admln . 
Mackcnlu 376-0551. Pul
ki salė, virtuvė, tautiškais 
motyvais dekoruota, vi visų 
labai ieškoma Išnuomavi
mui.

Lietuvos Aidų programa 
dėkinga už 25 dol.auką jos 
studijos įrengimui. Šaulė 
Kazė Brazdžionytė, turėda
ma penktadienio Ir šešta
dienio vakarais radijo prog
ramas, daug pasitarnauja 
visiems, o ypatingai Šau
liams ir Jūrų Šauliams, ki
toms organizacijoms Ir 
spaudai.

Jūrų Šaulių gen. Daukantf 
Kuopa rengiasi padėti Ir 
šiai programai gyvuoti, su
rengiant žiemos metu vieną 
banketą ir šoklus. Tai gra
žus Iš šaulių pusės mostas.

Chicagos Vytauto Didžiojo 
Šaulių Rinktinę sudaro jau 
di delis skaičius narių Ir Įs
toja vis naujų, įvairaus am
žiaus Ir įsitikinimų. Nekar
ta Chlcagoje užeina audros, 
bet šaulių gyvenime jos ne
gali įsisiūbuoti, nes atsi
trenkia į šaulių Įstatus kau
liai yra Lietuvos dalis,tik 
netekę laisvės,čia Išeivijo
je ir kitur kovoja dėl jos 
galimais būdais. Visi, kas 
sutinka su ša illų priesaika, 
turi jos laikytis .viską palikt 
nuošaliai Ir rūpintis šaulių 
Idėjom ir siekiais. Ten
ka tik palinkėti Rinktinės 
Vadovybei tikrai sėkmės ir 
toliau taip laikytis ir būti 
neutraliais, žiūrėti tik šau
lių veiklos.

Bal. Brazdžionis

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDŽIONYTĖ
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

T EL. 5 25- 8971.

ony 5
2880 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis

udio

ĮVAIRIOS oRCGOS

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle.

Savininkai V. Sutinskas & Son tel. 389 - 057 1.

skas modernierrs nariams
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gariniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandenstie- 
kima_. Veltui įkoinavimoš.

Plumbing & Heating kontraktori u v

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE.

1978. I. 1 0

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant
f* PHILIPPE IZZI —_ __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

con ’ ’ 5”-7661-A centrale 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

7 6 6-26 6 7.

Mechoni zuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Iforės(Body) taisymas ir 
dofymos nauį ame garaže ir moderniomi s priemonėmis. Kreipkite!- 
De LoVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.
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NL REIKALAI

M ont - 
pakilioje,

pavapi- 
Naujieji

NAUJAMETINĖMIS 
NUOTAIKOMIS

Tikime, kad Nauji Metai, 
kaip kitur, taip ir 
realyje pradėti 
dvasioje.

Abejose lietuvių 
jose įMontrealyje
Metai buvo sutikti linksmai , 
bažnyčių salėse. Laurentidų 
kalnuose organizuotai Nau
juosius Metus sutiko, jau 
tradicija virtus. Lietuvių Stu
dentų Sąjunga su daugybe 
svečių iš toliau ir ypač iš 
JAV. Privačiuose susibūri-

muose Naujieji Metai irgi 
buvo sutikti jaukiai ir links
mai. Priedo prie geros nuo
taikos prisidėjo malonus, be 
sniego audrų oras. Visa tai 
duoda vilties, kad gal ir ši 
žiema nebus persunki.

Geras nuotaikas kiek 
drumsčia, ypač kvebekie- 
čiams.jų tarpe ir lietuviams 
valdžios vis nauji, žmonių 
gerove perdaug nesiskaitan- 
tys, siekiai.

NL laikraštis šiuo atveju 
jokio įtartino pavojaus ne
jaučia, net priešingai-paro-

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujom skaitytojui 
tik už $7.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu-----------------------------------------------------
prenumeratos ' Pavardė ir vardas)
mokesčiu. -■ --------------

'likslus adresas)

I

v v v
Sarunas Norvaiša ir Asta ĮJanasytė po sum iktuvių Cape Cod,Mass..praeito ■_ 
rudenio metu. Visi pabroliai išskyrus mažiausieji yra jaunojo draugai nion-l” 
trealiečiai (P. Rutkauskas, G. Nagys, R. Ališauskas ir V. Kudzma); pamer
ges jaunosios draugės, iškyrus mažiausiųjų montrealietę Vliją Lukoševi- 
čiutę-jaunojo puseserę. Jaunieji Norvaišai su tėvais A.irG. Daliusiais, 
močiute ir teta šventes praleido pas tėvus L. ir V'. Girinius-Norvai Šus ir 
Montrealio jaunimo stovykloje kulnuose. Nuotrauka 11. Adomonio. ’

• Mirė Agota Jackuvienė 93
m. amžiaus, Jos vyras Jo
nas jau yra miręs prieš ke-

domas didesnis dėmesys: 
švenčių sveikinimai Iš Imi
gracijos Mlnisterlo ne tik 
lietuviškajai visuomenei, bet 
ir laikraščio redaktoriui . 
Tad neabejotina, kad Que
bec, e ir visoje Kanadoje 
prie lygsvaros palaikymo ir 
NL laikraštis yra reikalin
gas.

Švenčių proga NL taipgi 
jaučia ir. lietuvių didėjantį 
dėmesį: nuoširdūs sveikini
mai iš organizacijų ir as
menų su prijungtomis pini
ginėmis sumomis,telkia vil
ti gražiai ateičiai. Laikraš - 
čio leidėjai už tai nuošird
žiai dėkoja.

Jei reikėtų nūs is kušti-tai 
tik dalimi laikraščio skai
tytojų, kurie dar vis vilkina nuo Yorko ekskursiniu 
apsimokėti uždelstas pre- j . . . •• •
numeratas. Nuoširdžiai pra
šome dar kartą-apsimokėti. 
Skolas siųskite sena, nepa
kelta prenumeratos kaina. 
Lauksime. NL.
• NL bendradarbis Juozas
Benius su šeima buvo išvykę! • J. ir J. Adomoniai šven

tes praleido Floridoje. Grį
žę į namus tapo seneliais , 
nes duktė Violeta su žentu 
susilaukė pirmagimio sū
naus. Jų sūnus Gintaras tik 
prieš šventes susituokė su 
Lilija Bendžiūte.
d L. Stankevičiaus šeimoje 
per šventes viešėjo Angelika 
Harner iš Vokietijos. Jos 
įuotina yra lietuvė, kuri Si - 
bire būdama vedė vokietį ir 
ten jiems esant gimė ši duk
tė Angekika.
• Jonas Narbutas išleidžia
mos savo knygos apie 
vos nepriklausomybės 
tarpio sportą reikalu, 
išvykęs į Chicago.

SEZONO U Z D A R Y M 0 B A L I U

1978 m. sausio mėn. 28 d., 7 vai. vak. Aušros Vartų parapijos salėje.

Programa: Toronto lietuvaičių 
dainos grupė 
"VOLUNGE”

Šilta vakarienė, 
Baras, Muzika,

Dr. J MaliSka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866’8235, namų 4 88 - 8528

DR. V. G1R1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

Montreal, 
Tcl. 265-3536

$6.00 suaug.
$ 4.00 jaunim. Valdyba

lis metus, o pirmasis vyras 
Grinius miręs prieš kelias - 
dešimtis metų.

NAMAI - APARTMENTAI- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D. N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S.

sistema Sylka Realties Ine*

445 Jean Talon W, Suite 30 5,Mtl.
Tel: 273-9 18 1-2-3, Rus.737-0844

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662, nomų 737-968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C^E.RC.S.(c>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m, d-to 10 p.m. Open!
Saniedi: 9 a.m. <3 9:30 p.m.
Dimanche: 10a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

R. j. iSganaitis, ba, bcl 
216 St. Paul W., Montreal, P-Q- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

366-9742

365-0505

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, b.c.l
168 Notre Dome Street E.^uite 205. 

Tel: 866-20 63; 866-2064

8 psl.

a įmingu

šventes praleisti į Floridą . 
Jis ten sutiko ir daugiau 
montrealiečių — J. ir D. Gra
žius, T. ir B. Jonušus irkt. 
lietuvius.
• Jonas Valiulis su šeima 
šventes praleido keliaudami

laivu'jBermudą ir ten aplink 
po salas.
o Dr. P. ir Ir. Lukoševi - 
čiai su dukra Rasa šventes 
praleido Floridoje, o duktė 
Ina yra išvykusi į lietuvių 
skautų stovyklą Australijoje.

Lietu- 
laiko - 
yra

visiems!

Nuoširdžiai dėkojame
UŽ PASITIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ. DRAUDIMŲ

25 METŲ BĖGYJE

JŪSŲ APSISRENDIMĄ APSIDRAUSTI PAS MUS 

LABAI VERTINAME.

Tebūna musų darbas paskatinimu lietuviškam jaunimui 
eiti į savistovumą bet kurioje, biznio ar profesijos 
srityje.

PETRAS ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL, QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Jnvestacijos J.A.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELI ONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komorcinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
SThSaF' Sf" Toront°' Ont • Tel. 532-3400
/vi o n lAo _________ _

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais

Antradieniais

T rečiadieniais

AKTYVAI — virš 13 milijonu 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-taš 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10-3

10- 3

uždaryta

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

10 - 8 
10-8

Sežtadieniais
Sekmadieniais

Skyrius

DUODA PASKOLAS 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

9- 1 
9.30-1 

ANAPILYJE veikia sekmadieniais 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

814%
9%
7%
6%

9’/a%
9’/4%

10%

Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santvupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame “American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomoj čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —- na 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

< MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

PoMhc + Buick ★ Astru

LEONAS GORECKAS 
Sal** Manager 

(Lietuvis atstovas)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU iJlMTlMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag«rku 

IEO GUMKAS_________nuMontreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH A8B-B391

(At »t>t pf -

LEFEBVRE & ROBERT
M AMtUeUMfMT - ruKMITUet I—■»— | INC

PAR DAV MAS

ĮVAIRIU w •*

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

e Užeikite jr įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALI r 4e AVENUE 363-3837
. 17843 CUNTRALU 300-1282 |DKCORATIOM)|

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25 %
Vi pensijų planą 8.5%
Terrain, ind. Įmetama 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 9% .
Tetwiin, ind. 3 metams 9,25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tdi sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir~~trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo U Ud 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama, 
vasarą nuo gegužės 15 4 iki spalio 15 d. ir* per visus ilguosius e*- 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 
Iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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