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ARTĖJANT METŲ PABAIGAI, PRAŠOME 

NEDELSTI IR ATSILYGINTI UZ PRENUMERATAS
TAIP PAT PASKUBĖKITE PRISIŲSTI ŠVENČIU SVEIKINIMUS

SAVAITINIAI ĮVYKIAI ---------------------- ’
duotos Walesos kalbos vieta 
skambėjo taip:”Su giliu liū -

PQ NEATSISAKO 
ATSISKYRIMO NUO

PQ pralaimėjus 
labai svarbiose 
priešrinkiminius balsavimus, k^jo už lojalumą Solidarnošč 
kritus jos populiarumui vie
šos opinijos apklausinėji
muose, provincijos finansų 
ministeris J. Parizeau pa
reiškė, kad atsiskyrimo nuo 
Kanados idėja bus vėl viena 
pagrindinių ateinančiuose 
rinkimuose. Pripažino savo 
pa reiškime,kad peklstai nie
kada negalvojo, kad toks PQ 
tikslas bus kenksmingas e- 
konomlniam Quebec’o vysty
muisi. Gerokai numenkinda- 
mas/ save ar kitus ’’liūliuo
damas"?/, jis prldėjo:"Kai 
kurie žmonės reagavoJabai 
stipriai prieš,bet to ir gali
ma buvo tikėtis".

Jeigu dabar su masyvia 
Ottawos finansine parama 
Quebec'as nesugeba pakan
kamai tvarkytis savo finansi- Stockholme 
nio pajėgumo ribose-rimtas 
klausimas, kas būtų, jeigu 
tos Ottawos paramos netektų. 
Šioje provincijoje yra dau
giau patyrusių finansininkų 
ir'ekonomistų ir pačių pran
cūzų kvebekiečių tarpe, ku
rie nebūtinai sutinka su min.

KANADOS 
dviejose dėsiu aš galvoju apie tuos 

vietovėse kurie savo gyvybėmis sumo-

idealams, apie tuos, kurte 
yra už kalėjimo grotų, ir re
presijos aukas.

Danuta, 38 m., nuskrido j 
Oslo kartu su savo 13 m. sū
numi Bogdanu, atstovaudama 
savo vyrą Lech Walesa.

GROMYKO SVARSTO 
GALIMYBE KALBĖTI SU JAV 
VALSTYBĖS SEKRETORIUMI 
STOCKHOLME

Sovietų Užsienio Reikalų 
ministeris Andrėj Gromyko 
svarsto galimybę atvykti ki
tą mėnesi į nusiginklavimo 
konferenciją Stockholme,kur 
būtų galimybė susitikti su 
JAV Vakstybės sekretorium 
George Schultz.

Rytų-Vakarų susitikimą 
s sugestijonavo 

mūsų min. p-kas Trudeau 
savo taikos misijos kelionė
je <_

Suomių Užsienio Ministe
ris, kalbėjęs su Gromyko 
Maskvoje sako, kad Gromy
ko manąs, jog toks susitiki
mas liūtų būdas pagerinti sa-

Parizeau nuomone. vitarpio pasitikėjimą.
Kaip ir nenusibodo vis tą

Lietuvos vėliava plevėsuoja virė Vasario 16 gimnazijos, Vokietijoje.

KOVOS DALINIAI GRĮŽTA 
NAMO

Paskutiniai užsilikę ’JAV 
kovos daliniai Grenadoje, po 
48 dienų nuo invazijos,kartu 
su LOCK) karių grįžta namo.

Grenadoje pasiliks apie 
300 JAV kareivių, dauguma 
jų karinės polio i jos-ginkluo
tų ir uniformuotų- palaikyti 
tvarkai iki laikinoji Grena
dos vyriausybė susiorgani
zuos pakankamą jų pačių po
liciją.

ARAFATAS LAUKIA LAIVUv

Graikijos vyriausybė rei
kalauja garantijų,kad priva
čių kompanijų laivai, kurie 
gabens Arafatą ir jo 4;OOO 
lojalistų iš Tripolio į Tuni - 
siją ir Yemeną,nebus užpul
dinėjami.

pat| kartoti. Lyg Maskva jo
kios problemos pasitikėji
mams nesukeltų.

LENKAI KOVOJA SU 
ALKOHOLIU

Varšuvos bažnyčioje su - 
sirinkę 3.000 lenkų pasi
žadėjo negerti vodkos. Vis 
didėjantis girtavimas, nežiū
rint ir vyriausybės bei Baž - 
nyčlos pastangų, kelia dideli 
rūpestį.
ŠIAURĖS ONTARIO INDĖNŲ 
GENTIS LAIMĖJO
KOMPENSACIJAS

Ontario plovincija ir jos 
Hydro-Elektros jėgainių di
rekcija, galų gale po 13 me
tų trūkusių derybų ir delsi - 
mo, sutiko atlyginti taršos- 
merkurijaus paliestiems in
dėnams.

Vyriausybė pastatys 1 mil. 
vertės šiltnamius,kur indė
nai augins medžių sodinukus 
girių atželdinimui ir paskirs 
pusę milijonų dolerių indėnų 
žuvininkystei atstatyti,aprū
pins medžioklės trankiais , 
anrūpins socialinius reikalus.

Pagalba ir kompensacija 
šalia visų privalumų, deja 
pasiekė pirmuosius šio kraš
to gyventojus gerokai pervė- 
lai. Ilgai trukusios derybos, 
beviltiškumas fiziniai ne - 
datekliai tragiškai paveikė 
gent|. Gėda.

MoooaooMoeo«M»o«ooi

„AUŠROS” METAI- 
SPAUDOS MĖNUO

baigiasi-AUŠROS metai. Įvairiai buvo minima ši 1OO 
metų sukaktis, bet gal dažniausia buvo pabrėžiama, kad 
vienas svarbiausių pagrindų lietuvybės atgimimui buvo 
AUŠROS laikraštis - spausdintas žodis.

LAPKRIČIO mėnesį prisimename karius- savanorius 
kurie dėjo pagrindus Lietuvos nepriklausomybės atkūri - 
mui.

Arafatas su savo daliniais 
eilę savaičių buvo apšaudo - 
mi Syrijos remiamų palesti
niečių maištininkų.

PRIĖMĖ TAIKOS PREMIJA
Lech Walesa Gdanske 

klausėsi radijo "Free Eu -

Taip Islington genties in - 
dėnai gaus 1.5 mil. dolerių 
kompensacijos ir 4.200 ak
rų naujos žemės,proporcin
gai už apsemtą rezervato 
žemę, pastačius užtvanką 
1956 m.

Pagal susitarimą,taip pat

ŠĮ GRUODŽIO MĖNESĮ- reikia prisiminti dabartį - 
nius SPAUDOS SAVANORIUS. Taip, - mūsų laikraščių 
išsilaikymas remiasi spaudos savanoriais. Savanoriai 
bendradarbiai rašo, savanoriai bendradarbiai padeda ad
ministracijai ir laikraščio išskirstymui. Redaktoriai, jų 
padėjėjai bei redakcijos žmonės daugumoje ir yra visiški 
ar daliniai savanoriai, nes tik vienas kitas laikraštis į- 
stengia apmokėti kuklius atlyginimus. Nė vienas laikraš-

rope" bangomis savo žmonos 
Danutos žodžius, priimant 
jam skirtą Nobelio Taikos 
premiją Oslo mieste, Norve
gijoje. Jis buvo labai paten
kintas Danutos reprezentavi- 
mu ir pasakęs draugams ,kad 
ji esanti "bravo", ir kad vėl 
iš naujo Į ją įsimylėjo. Štai- 
galantiškas pareiškimas to - 
kią svarbią ir gal rizikingą 
valandą.

Viena jos trumpos, per -

bus sudaryta programa, pa
gal kurią 30 rezervato in - 
dėnų, gyvenančių šiaurinėje 
Kenoroje, gaus darbo.

Merkurijaus taršą sukė
lė popieriaus fabrikų išma
tos. Pasekmės buvo labai 
tragiškos indėnams gyve n - 
tojams, nes tarša sukėlė ner
vų ligas, defektyvinių vaikų 
gimimą, apnuodijo aplinką , 
sustabdė turizmą, žuvinin - 
kystę.

tis neapsieina be aukų ar specialių draugijų paramos.
Aukos renkamos dažnai, - tokiose aplinkybėse gyve

name. Vieni fondai renka lietuvybės išlaikymui, kiti Lie
tuvos laisvinimo darbams. Bet... nei lietuvybės išlaiky
mas, nei Lietuvos laisvinimo darbai negali apsieiti be 
spausdinto žodžio. Labai dažnai laikraščiai yra šaukliai 
tiems reikalingiems darbams. Kad tai galėtų atlikti,turi 
ir jie turėti finansinį pagrindą savo gyvavimui.

Kanados ir JAV Lietuvių Bendruomenės GRUODŽIO 
MĖNESĮ PASKELBĖ SPAUDOS MĖNESI.U. Tai 
laikas,kada mūsų dėmesį reikia daugiau atkreipti į lietu
viškos spaudos rėmimą ne tik moraliai, bet ir materialiai. 
Aukos ir gausesnis prenumeratorių skaičius spaudą stip-

ATSIŠAUKIMAS
.MIELI TAUTIEČIAI, -

Kaip kiekvienais metais, ir šį kaitą į metų pabaigą, 
kreipiamės į Jus,prašydami paramos. Gimnazijos išlai
kymas labai brangus. Mes, lietuviai, nepajėgtume net vie 
nintėlės savo gimnazijos laisvame pasaulyje išlaikyti, jei
gu negautume valdiškos paramos. Nors vokiečių valdžia 
mūsų gimnaziją dosniai remia ir net du trečdalius visų 
reikalingų lėšų duoda, tačiau vieną trečdalį turime patys 
surinkti. Ypač šiais metais mums tai nelengva, nes moki
nių skaičius šiek tiek sumažėjo ir todėl pajamos mažes
nės. »

Praeitą vasarą išleidome net 8 abiturientus. Labai 
džiaugiamės,kad šiais metais per abitūros egzaminus,ku
rie laikomi vokiečių valdžios priežiūroj, mūsų abiturien
tai atsiekė geriausius rezultatus gimnazijos istorijoje.

Šiemet taip pat praturtėjo mūsų mokslo ir laisvalai
kio užsiėmimų programa. Šalia skautų, ateitininkų ir jau
nimo ratelio įsikūrė dramos būrelis. Šalia tautinių šokių 
grupės ir choro suorganizuotas mokinių orkestrėlis. Mo - 
kiniai turi galimybės mokytis groti įvairiais instrumen - 
tais. Tautinių šokių grupė,choras ir orkestrėlis garsina 
lietuvių vardą svetimtaučiuose.

Nuo šių metų liepos 1 d. priklausome Hessenui. Šio 
krašto vyriausybė mus labai šiltai priėm. Ji, kaip ir Fe
deralinė Vokietijos vyriausybė, vertina lietuvių pastangas 
išlaikyti savo gimnaziją ir žada visapusiškai remti. Atro
do, kad vokiečių valdžios pagalba ateinančiais metais ga
lėsime pradėti statyti naują berniukų bendrabutį.

Taigi, mokslo ir gyvenimo sąlygos gimnazijoje gerė
ja. Bet ši gimnazija tol egzistuos,kol mes ją visi remsi
me.

Šia proga dėkojame visiems mūsų rėmėjams,ypač , 
rėmėjų būreliams, kurie dar ligišiol per trečdalį visų au
kų surenka. Gimnazija pereitais metais gavo 124.115 -DM 
aukų. Iš Vokietijos 50. 430-DM, Kanados 21501, 94-DM , 
Australijos 3.675,74-DM ir Anglijos 461,10-DM. '

Gilią padėką reiškiame BALF’ui,kuris kasmet 3.600 
dolerių skiria gimnazijai, patarnauja rėmėjų būreliams ir 
kitiems aukotojams,persiunčiant aukas ir išduodant ata - 
tinkamus pažymėjimus dėl mokesčių. Dėkojame Kanados 
lietuvių kooperatyvams,kurie kasmet skiria dideles su - 
mas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei,Kanados ir Austra
lijos LB,kurios mus labai remia, ir Lietuvių Fondui,ku
ris kasmet paskiria gimnazijai 1.000 dolerių.

Mes ir vėl prašome Jūsų aukos ir esame tikri,kad 
mūsų neapleisite. Pinigus galima siųsti per BALF’ą per 
Bendruomenę ir tiesiog gimnazijai -PRIVATES LITAU - 
ISCHES GYMNASIUM,684 Lampertheim-Hft’ttenfeld, West 
Germany.

Artėjant švenčių proga linkime daug kalėdinio 
džiaugsmo ir laimingų Naujųjų 1984 metų ’.

Tėv.Alf. Be r nato n is , A.Šmitas, J.Valiūnas, 
Cap., pirmininkas direktorius iždininkas

rina. Todėl atsiliepkime į šitį šaukimą kuria nors konk - 
rečia parama, kaip pavyzdžiui: pratęsdami prenumeratą, 
pridėkime papildomą auką, dovanokime naujas prenume
ratas giminėms ar pažįstamiems, s u ras k i me naują pre
numeratorių, ar švenčių bei ir kita proga pasiųskime au
ką laikraščiui paremti.

Lietuviška spauda yra lietuviškos tautinės gyvybės 
palaikytoja.

Lietuviški laikraščiai yra mūsų gyvenimo veidrodis. 
Juose matome lietuviško gyvenimo eigą ir jie įrašo istori 
jon mūsų gyvenamo laiko pasiekimus ir nepasisekimus. 
Laikraščio netekimas yra nustojimas vieno lietuvybės 
ramsčio.

"Nepriklausoma Lietuva" kuklioje formoje savo ke
lią pradėjo 1941 metais. Bet tai buvo kritiški laikai Lietu
vai, KaJ?o ir pokario metais šis laikraštis daug padėjo su
burti Kanados lietuvius keliant Lietuvos reikalus,pade - 
dant išvietintiesiems lietuviams ir lietuvybės išlaikymui 
Kanadoje’.'Nepriklausoma Lietuva" yra pilnai užsitarnavu
si visakeriopos paramos. J.V.Dns.

/ Metų pabaigai artėjant, ypatingai prašome dar ne
pilnai atsiskaičiusius už šiuos metu,tai padaryti. Taip pat 
pasirūpinti 1984-jų metų prenumerata. Kaip nekartą buvo
me minėję, po trijų mėnesių vėlavimo- mūsų pašto' išlai
dos laikraščiui siuntinėti yra pakeliamos ir pašto įstai - 
gos tarnautojai griežtai laikosi tų savo nustatytų taisyk
lių. Tad mięlieji skaitytojai - nenorime būti įkyrūs-tik 
išjudiname atmintis. "NL"/.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyoutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL" SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS: (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.
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Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 16.00
Rėmėjo — $ 20.00

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

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

J.V. Danys
XII-stos KLB Krašto Tarybos pirmosios sesijos su

važiavimas buvo Toronte 1983 m. gruodžio mėn. 3-4 d. d., 
Lietuvių Namuose. Įsiregistravo 61 pilnateisis narys iš 
galimų 76 /jie yra rinkti Tarybos nariai, Apylinkių pir - t 
mininkai, Garbės Teismo nariai ir 6 K. L. Jaunimo S-s 
jos atstovai/.

Suvažiavimą atidarė KLB pirmininkė Joana Kuraitė- 
L a s i e n ė ir pakvietė dr. Petrą L ukoševičių iš Mont - 
realio pasakyti invokaciją.

Suvažiavimas patvirtino prezidiumą n Gražiną I g 
na i t y t ę/Toronto/, Joną Stankų /Hamilton’as/ ir 
dr. Česlovą Kurą /Windsor’as/,sekretoriatan Gražiną 
Uleckaitęir Vytautą B i r e t ą, mandatų komisi - 
jon - Laimą Beržinyt ę.KęstutĮ Dubauską ir 
Antaną Firavičių, nominacijų komisijon- Laimą 
Beržinyt ę, dr. B i r g i o 1 ą, dr. A. P a c e v i- 
č i ų ir dr. S. Čepą, rezoliucijų komisijon - Sigitą 
Bersėnaitę, A ntaną R i n k ū n ą ir dr. Petrą L u- 
koševičių.

SVE/K/N/MA/
Vytautas KAMANTAS, Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės pirmininkas,dėkojo Kanados lietuviams už'pagalbą ki
tų kraštų lietuviams, už aktyvų dalyvavimą organizuojant 1 
II Pasaulio Lietuvių Dienas ir V Pasaulio Jaunimo Kong
resą, kurio antroji dalis vyko Kanadoje. Pasaulio Lietu - 
vių Dienos ir kiti renginiai šiais AUŠROS metais nuskam
bėjo ne tik laisvajame pasaulyje, daug transliuota per ra
diją/, bet ir okupuotoje Lietuvoje , iš kur/ir iš pogrindžio 
sulaukta daug palankių atsiliepimų.

PLB siekia padėti lietuvių tautai okupuotoje Lietuvo
je atgauti la;svę ir nepriklausomybę. Tai yra mūsų visų 
pagrindinis tikslas. Mes norime ir savyje išlaikyti lietu
višką kultūrą, švietimą, ir lietuvišką tautinę gyvybę. Sten
giamasi bendradarbiauti su visomis lietuviškomis insti - 
tucijomis; prasidėjo naujas pokalbis su VLIKU.kas suke
lia naujas vizijas ir viltis bendrame lietuviškame veiki
me.

Vytautas JOKŪBAITIS, VLIKo vicepirmininkas or - 
ganizaciniams reikalams, sveikino VLIKo p-ko dr. K. 
Bobelio vardu ir pareiškė,kad KLB atliekami darbai 
švietimo,kultūros ir lietuvybės išlaikymui yra neišma - 
tuojami. Džiaugiasi parodytu Lietuvos laisvinimo reikalų 
supratimu ir gausiomis aukomis. Sieksime vieningai lais
vos, nepriklausomos Lietuvos. Baigiame AUŠROS metus, 
pradedame jubiliejinius 40 metų sukakties metus nuo 
VLIKo Įsteigimo.

Perskaityta raštiški Lietuvos genkonsulo dr. Jono 
Žmuidz inolrJAV Lietuvių Bendruomenės pirm . 
dr.A. B u t k a us sveikinimai. Dr. Butkus priminė atei
nančią Tautinių Šokių šventę Cleveland's 1984 m. ir kvie
tė gausiai dalyvauti.

Pereitos sesijos protokolas buvo priimtas su daug 
pataisų. Atrodo, kad tektų Įvesti tvarką, jog protokolą sek
retorius turėtų parašyti ir pristatyti Tarybos narių žiniai 
per mėnesĮ nuo sesijos pabaigos. Kai protokolas,ypač ne
detalizuotas, gaunamas tik po metų, iškyla daug neaišku
mų, randama daug netikslumų.

PRANEŠIMA/
Juos padarė KLB pirmininkė, valdybos nariai, Apylin

kių pirmininkai,Garbės Teismas ir revizijos komisija bei 
Kanados Lietuvių Fondas ir Tautos Fondo Atstovybė Ka - 
nadoje.

KLB p-kė Joana Kuraitė-Lasienė pirmiausia pakvie
tė suvažiavimo dalyvius minute tylos pagerbti daugiame
čio KLB veikėjo ir buvusio KLB pirmininko Jono Roberto 
Simanavičiaus atminimą, netikėtai išsiskyrusio iš gyvųjų 
tarpo ŠĮ pavasarį.

Joana Kuraitė-Lasienė paminėjo tik pačius svarbiau
sius Įvykius šios valdybos kadencijos veikime. Šįmet pa
vyko subalansuoti finansinius metus su pertekliumi. Ka - 
soje lieka apie $15.000.

Kanados Lietuvių Bendruomenė,Krašto Valdyba dė - 
koja visiems Kanados lietuviams ,finansiniai remiantiems 
KLB ir dėkoja ypatingai Apylinkių valdyboms.su kuriomis 
palaikyta glaudūs santykiai. KLB buvo aktyvi Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengėja kartu su Amerikos LB ir Pašau - 
lio Lietuvių Bendruomenės valdyba. KLB iš savo kasos 
tiesioginiai parėmė $ 4.000 ir per specialų paramos ko
mitetą surinko $20.000. Padėka priklauso to komiteto 
2 psi

Adv. Joana Kuraitė-Lasienė, 
. KLB pirmininkė

Inz. Vytautas Kamantas, PLB 
pirmininkas

pirmininkui dr. A. Pacevičiuiir komiteto nariams, 
ypač,kad tai padaryta per palyginamai trumpą laiką. Tie 
pinigai išleisti Jaunimo Kongreso daliai, kuri vyko Ka
nadoje ,jgaremti. Kanados Lietuvių Fondas vis didesnes 
sumas paskiria KLB vykdomiems darbams švietimo ir 
kultūros srityje.

Įsteigta metinė kultūrininko-visuomenininko premi-, 
ja /$5OO/,kuri jau buvo paskirta Elenai Dauguvietytei - 
Kudabienei, A ntanui Rinkūnuiir Jonui Ro - 
bertui Simanavičių i/pomirtinis paskyrimas, Į - 
vertinant jo atliktus darbus/.

Su Kanados vyriausybe palaikomi santykiai metinių 
BALTŲ DIENIU Ottawoje progomis,kurios ruošiamos kar
tu su estais ir latviais. Dešimtmečio proga,pagal inž . 
J.V.D a n i o projektą nukaltas medalis,kuris specialio
mis progomis Įteikiamas veikėjams už atliktus darbus . 
Aktyviai prisidėta prie Parapijos Metų.

Glaudžiai bendradarbiauta su Pasaulio ir Amerikos 
Bendruomenių valdybomis, ruošiant šventes ir konferen
cijas. 1981 m. dalyvauta PLB, JAV LB ,KLB ir Jaunimo 
Sąjungos politinėje konferencijoje New Yorke ir KLB de
legacija Įteikė memorandumą dėl Žmogaus Teisių pažei
dimo Lietuvoje Kanados ambasadoriui prie Jungtinių Tau
tų.

Pirmininkė padėkojo valdybos nariams už didelį dary
bą per trejus metus, Londono Apylinkei už Kanados Lie
tuvių Dienų suruošimą šiais metais,o Toronto ir Montre- 
alip Apylinkėms už ankstyvesnių Dienų surengimą.

Apie kitus pranešimus paskelbsime vėliau.

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA
Į naują valdybą išrinkta: Algis PACEVIČIUS, Vytau

tas BIRETA , Ramunė JONAITIENĖ, Herbertas STEPAI - 
TIS.Rasa LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURIENĖ ir Juozas KRIS - 
TOLAITIS dideliu daugumos pritarimu /už balsavo 37 , 
prieš 4 ir susilaikė 5/.

Pereitą sesiją buvo nutarta,kad Į Krašto valdybą bus 
renkama sąrašais po 6 asmenis,kurie vėliau galės dalĮ 
narių kooptuoti. Rinkimų išvakarėse buvo privačiai suda
ryta du sąrašai po 6 asmenis,bet,atsiradus iniciatorių 
sudaryti iš tų dviejų tik vIenft sąrašą, galutinai nomina - 
cijų komisijai buvo Įteikta tik aukščiau išvardintas sąra
šas. Vienas kitas Tarybos /ir ne Tarybos/ narys siūlė 
balsuoti už pavienius asmenis,atsieit,pridėti prie Įteikto 
sąrašo daugiau asmenų. Buvo nurodyta,kad pakeitimui 
ankstyvesnio Tarybos nutarimo, reikia padaryti iš anksto 
pasiūlymą ir tai svarstyti specialioje sesijoje,kas prak - 
tiškai galima padaryti tik ateityje. Kito sąrašo nebuvo 
patiekta , ir buvo balsuojama tik, ar priimti, ar atmesti 
pasiūlytąjį sąrašą /siūlyto aklamacijos būdo atsisakyta/.

Į Garbės Teismą išrinkti- Jonas ADOMAITIS ,dr. Vy
tautas PAVILANIS, Romas EGA NA HTS, Bronius STAŠKE
VIČIUS ir Vincas KAČERGIUS /visi iš Montrealio/.

Į Revizijos Komisiją: R. J. VILEMBREKTAS^M.CHAI- 
NAUSKAS ir J. A. ŠVILPA /visi iš Londono, Ont./. Nomi
nacijų komisijai buv^patiekta^tj^na^ninėti asmenys.

TELEVIZIJA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Vertė S. P.
Kanadoje mes dažnai piktinamės televizijos progra

momis. Skundžiamės jos lygiu.
Kanadoje mes dažnai piktinamės eilinėmis televizi

jos programomis. Skundžiamės jos lygiu. Ir ne be pagrin
do. Yra visų pirma- gėdinga sporto perkrova; /Arba rei
kia turėti bent kelis TV aparatus,kur galima matyti kitas, 
Cable-vision perduodamas programas/. Bet už vis la
biau ją yra užteršusi amerikietiškų komedijų /nepilname
čio protinio atsilikėlio lygiui skirtų/ tarša, log

Bet - ar pagalvojame, kas būtų, jeigu tektų maitintis 
sovietiniu "miltų užtrinalu su ožkos pienu"?

o o o
Pierre L o r r a i n

Dienos metu informacijas teikia laikraščiai ir radijas 
Vakarais - televizija.

Sovietinis "žydrasis ekraniukas" yra keistas padaras. 
Pirmuoju būdvardžiu jam apibūdinti pirštųsi žodis "ofi - 
cialus". Iš tikrųjų, viskas ten oficialu, pradedant viena - 
styge pranešėjų kalbos intonacija ir baigiant "varietes " 
programomis, savaime aišku, neužmirštant pakeliui ir 
šventų-švenčiausių žinių laidų.

Sovietų Sąjungoje yra keturios televizijos stočių gran
dys. Iš jų vos dvi- pirmoji ir ketvirtoji- pasiekia visus 
krašto gyventojus. Antroji grandis- Leningrado - pagau - 
narna tik tame mieste ir jo apylinkėse. Trečioji stočių 
grandis duoda vien mokyklines programas ir,kartą Į sa - 
vaitę, rodo filmą su sarašais, skirtą kurtiems arba silp
nai girdi ntiems.

Tos grandys savo struktūra ir funkcijomis skiriasi 
nuo Vakarų televizijos. Čia nes įstengia m duoti žiūrovui 
galimybių pasirinkti: priešingai, bandoma užsitikrinti, 
kad kiekviena programa pasiektų kiek galint didesnę audi
toriją. Užtat absoliučiai būtina,kad programos kartotųsi . 
Jeigu vieną vakarą viena iš stočių tinklo transliuoja vieną 
programą, tai sekantį rytą ji vėl gali eiti tos pačios sto

ties kanalu, arba gali būti pakartota už penkiolikos dienų 
ketvirtojo kanalo,kuris, tarp kitko, specializuojasi,to - 
kiuose pakartojimuose; jie sudaro beveik išimtinai jo lai
das. Tai galioja tiek kino filmoms, tiek televizijos fil - 
moms,tiek varietės, muzikinėm,literatūrinėm ekrano ak
tualijų programoms. Mažiau - žinių laidoms. Vakarinis 
žinių žurnalas 21 vai. .bendras abiems stočių grandims, 
būna pakartojamas pirmojo tinklo sekantį rytą 8 valandą. 
Tai nėra nauja žinių laida, bet Įrašyta iš vakaro progra
ma.

Tos sistemos privalumas yra tas,kad ji leidžia kiek
vienam pamatyti tas laidas,kurios jį domina, nepriklau
sant nuo aplinkybių. Pagrindinis trūkumas- kad yra sun
ku išvengti kai kurių programų. Lyg tyčia/ ir tikriausiai, 
taip sumanyta/, ketvirtame kanale programos būna tos , 
kurios televizijos pareigūnų laikomos socialiai naudingo
mis arba svarbiomis iš ideologinio taško. Jas paprastai 
palydi pirmajame kanale koks nors šlamštelis./Prade - 
dant 1982 m. stočių sąranga kiek pasikeitė. Trečioji ir 
ketvirtoji stočių grandis buvo pergrupuota Į naują II-jį ka
nalą. Pasirodė maskviškė stočių grandis, tuo tarpu kai 
nebeminimos spaudoje leningradinės programos. Bet 
programų pobūdis ir jų kartojimo principas nepasikeitė/.

Negana, kad automatiškai kartojamos programos , 
dažnai rodomos po kelis kartus tos pačios filmos. Tokie 
dalykai, žinoma,pasitaiko ir kituose kraštuose,bet čia tai 
vykdoma daug Įkyriau. Kai kurios filmos yra užprogra
muotos iš anksto, kad pasirodytų kartą metuose kokių nors 
sukakčių ar minėjimų proga.

Visa tai, kaip visiems aišku, sumažina tikrai naujų, 
nematytų programų skaičių. Išskyrus žinių ir aktualijų 
laidąs, kurias neišvengiamai tenka .nuolatos atnaujinti, 
kiekvieną savaitę pasirodo vos trys ar keturios televizijos 
mokslinės ar meninės filmos visose stočių grandyse. To
mis progomis pranešėjas paskelbia pompastiškai: "Premr 
jera tele viz ionnogo chudožestvennogo filmą" /atsieit-nau- 
jos meninės filmos premjera, kaip kad teatro spektaklio/ 
Po to, parodžius vaidintojų sąrašą, dar kartą pakišamas 
skelbimėlis, kuriame kartojami tie patys žodžiai.

MooooooooooooooooooooooooooooooooMeoMc

Askold Krushelnycky

A Chemical Reaction to the Freedom Fighters
A report on the International Afghanistan Hearings held in Oslo. 

March 13—16,1983.
/tęsinys/

Nr.Farouqi also said that in January this year com
munist soldiers entered the villages to try and forcibly 
draft villagers into the Afghan army to replace those,who 
have deserted to the freedom fighters and have depleted 
to the army strength from.around 90.000 to 30.000.

Mr.Farouqi also gave a moving description of the 
capture of a Fre.ąęh ęloctor,Philippe Augoyard, one of a 
team of French volunteers who try to give medical assis
tance to Afghans caught up in the war.

The Red Cross is forbidden to operate in countries 
where a guerilla war is in progress and M. Augoyard and 
his colleagues are regarded as enemies by the Russians 
and their Afghan lackeys.

Mr.Farouqi said that in January the Russians made 
a concerted effort to Rapture the French doctors and in - 
terrogated and tortured villagers for information as to 
their whereabouts. Some villagers were ejxecuted for re
fusing to reveal the doctor’s location.

But eventually Russian helicopters attacked and lan
ded trooops in the village, where the doctors and Mr.Fa
rouqi were hiding.

The doctors and Mr.Farouqi tried to flee but they had 
been exhausted by freezing conditions and nights made 
sleepless by bombardment.

Mr.Farouqi hauled Dr.Augoyard up mountains 
through shoulderdeep snow but eventually the doctor could 
go no further, Mr.Farouqi said he made the agonising de
cision to abandon Augoyard only when the Russians were 
approaching. If he had been captured it would have meant 
certain death. Dr.Aufoyard was captured on January 16. 
He was forced to make a "confession" on Kabul televlzion 
some time later in the style reminiscent of the Stalin 
show trials. On March 14 those attending the hearing, 
heard that the puppet Afghan Government had sentenced 
Dr. Augoyard to eight years imprisonment. Throughout 
his detainment,the French Government was not allowed 
access to Dr.Augoyard.

One of dr. Augoyard’s colleagues,Dr. Laurence Lau - 
monier,appealed to the word’s goverments to press for 
his release. She said: "This is a very serious precedent 
for relief in the world as a whole. What they are saying 
is that a doctor committinga a crime by trying to help 
those who are suffering. ’’

She described the horrific conditions in which the vol 
unteer doctor have to work and said that the Russians de
liberately bombed hospitals even when they were clearly 
marked with a red cross.

Abdul Rahim' ,a former engineer and now a member 
of the resistance,described how in 1980 he was working 
on an irrigation system project in the Helmland Province 
of Afghanistan and witnessed a massive tank attack on 
villages in the area. He described how about 50 Afghan 
women who were being chased by tanks jumped into a ri
ver and drowned rather than be captured by the Russians 
who believed would rape them.

Other Afghans described that many soldiers, mainly 
from the Soviet Asian republics had deserted and joined 
the freedom fighters' and that other prisoners said the 
occupation forces were disillusioned because their com
manders had told them they were going to defend Afgha - 
nistan from "Chinese or American imperialists".

/to be continued/
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SALFASS IR JOS ISTORIJA
Br. Keturakis

, /pabaiga/ 
Didesnieji darbai Vokietijoje

Šios vadovybės pastangomis,o ypač Zenono Puzinaus- 
ko tuometine užimamos darbo vietos galia, 1947 m. Gra- 
fenaschau vietovėje buvo suruošta stovykla- pasitobulini
mo kursai. Arti 50 dalyvių bendrai gero išsilavinimo , 
pradėjo teoretinį ir praktinį kursą, vėliau įsijungdami į 
stovyklinį gyvenimą dalinai sustiprino ir sportinį veikimą.

Didžiausias sportinis renginys visoms išvietintoms 
tautybėms buvo INTERNATIONAL DP SPORT FESTIVAL 
IN TRACK AND FIELD ,1948 m. rugpjūčio 28-29 d.d. , 
Niurnberge. Sutelktos mūsiškių lengvaatlečių jėgos, ypač 
vyrų klasės, kelių dienų bendras pasiruošimas ir visas 
techniškas pravedimas vyriausioje lietuvių žinioje, gana 
geros pasekmės galutinai užantspaudavo Vys.FASKO ir 
dalyvių darnų ir sėkmingą pasirodymą. Tai buvo sunkes
nis egzaminas, bet įvertinimas iš visų šalių atėjo geras .

Jeigu dar pridėsime nuotatų paruošimą,dėmesį į auk- 
lėjąmąją ir tautinę sritį, drąsiai galima teigti,kad ši va
dovybė per tą trumpą laikotarpį nuveikė daug ir pozityviai.

Juridinė galia šios vadovybės buvo pasibaigusi 1948 
m. pabaigoje /I metai/. Pastangos sušaukti sporto klubų 
ir sporto darbuotojų suvažiavimą,kuris nuspręstų kaip 
elgtis, neįvyko, nes sparti emigracija daugumą atitraukė 
iš visų darbų ir pareigų. Tuo remiantis, nuo suvažiavimo 
atsisakyta ir apyskaitinį pranešimą nutarta paskelbti spau- 
doje/tą pilnai atliko/, o kadencijos reikalą perduoda 
spręst® Vyr. Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Komlte - 
tui. Tai paskutiniai nutarimai, paliekant Vokietiją.

Vyr. FASK-as Amerikos žemyne.
Paskutinis vadovybės narys,ėjęs pirmininko pareigas 

/Valdas Adamkevičius/ į JAV atvyko 1949 m. rugpjūčio 22 
d. , ir jau splaio 24 d., atsišaukime paaiškina pereinamo 
laikotarpio veiklą, viską pažymėdamas 7-niuose punktuo
se. Pabrėžia,kad po registracijos bus sušauktas suvažia
vimas, kurio galioje ir bus nauji rinkimai. Deja, n et į pa
kartotiną antrąjį raginimą registruotis atsiliepė mažuma, 
nes vėliau paaiškėjo, kad užnugary ruošiami pasitarimai , 
kaip turėtų būti renkama sporto vadovybė .Ši nelemta ei
ga pasirodė ir spaudoje, bet tie žmonės .kurie, neva tai , 
sielojosi ir nūdien mažai kuo pasireiškia.

Pagaliau 1952 m. balandžio mėn.6 d.Chicagoje spor
to klubų ir sporto darbuotojų suvažiavime išrenkamas Vyi 
FASKAS.

Kanada lygiomis teisėmis pristato savo atstovą,kurį 
renka jos sportininkai.

Vadovybė rinkta 2 metų terminui /nuo 1979 m. - 3 m. z 
nuo to laiko ligi šiandien nenutrūkstamai vadovauja KA - 
NADOS ir JAV kraštų lietuvių sportiniam gyvenimui.

Šalia metinių, apygardinių, Pabaltiečių įvairių spor
to šakų bendrų varžybų, paskiri klubai dalyvauja ir vietos 
kraštų aktyvioje veikloje. Ypatingos pagarbos ir nuopel
nų turi Chlcagos NERIES Sporto Klubas, tinkllninkų/ktų/ 
prieauglio klasės, vadovaujamos Zigmo Žiupsnio . Buvo 
suruoštos kreptintnkų rinktinės išvykos į Australiją,Pie
tų Ameriką ir Europą, įskaitant ir moteris tinklininkes 
Europon. Tai naudinga paskata kelti sustiprintam treni
ruočių lygiui,sužadinti sportininkų motyvams,o svarbiau
sia - tų kraštų lietuviams gaivinti tautinę sąmonę. Kaiku- 
rie šešėliai šiose kelionėse neužtemdo atsiektų vaisių ir 
mūsų tautinėje plotmėje užima prideramą vietą. 
R
Ryšiai su PLBendruomene ir jos padaliniais

Nuo pat pirmų dienų išeivijoje ligi šiandien,ŠALFASS 
ir visi jo padaliniai ieško tautinio ir moralinio prieglobs
čio PLB-je. Pirmieji žingsniai 1971 m. Detroite, s varsty - 
bų vardu pravesti, antrieji 1978 m. rugsėjo mėn. 29 d.Chi
cagoje, tarp sporto darbuotojų ir PLB-nės bei ŠALFASS

„ Z. P u I i a n a u s k a s
Vėl Europoje
2- /tęsinys / čia praleidome
apie pusvalandį. Bandėme portugališkus vaisvandenis, mo
terys jieškojo ko nors nusipirkti, vyrai darėsi nuotraukas. 
Už kokio 1OO metrų matėsi Bilem tvirtovė. Nuėjome ir 
jos apžiūrėti. Prie pat kranto stovintis istorinis pastatas 
jokio įspūdžio nepadarė, turbūt, dėl labai prastos išvaiz-: 
dos, nors jo praeitis portugalams gana reikšminga ir 
brangi. Dar klek toliau matėsi tiltas per Tagu upę, jungiąs 
rytinę Lisabonos miesto dalį. Jis statytas 1956 m. ,apie 2 
km. ilgio ir tada buvo laikomas ilgiausiu tiltu Europoje. 
Tačiau 1O metų vėliau, kitas tiltas, pastatytas Vakarų 
Vokietijoje laikomas ilgiausiu Europoje.

Prieš mus kitoje pusėje matėsi Kristaus monumentinė 
stovyla,žemės drebėjimo nepaliestoje miesto dalyje,sena
miestyje. Diena buvo graži ir saulėta, bet nekaršta,ta - 
čiau miesto gyventojų judėjimas buvo labai menkas. Galbūt 
todėl, kad pirmadieniais miestuose viskas uždaryta . 
Mums būtų malonu dar pabūvoti gryname pre,tačiau ragi
nami vadovo,turėjome grįžti "namo”- į viešbutį, nes jau 
rytojaus dieną turėsime nešdintis iš Portugalijos.

Vadovui patikrinus keliautojus, pajudėjome pirmyn. 
Tolstant nuo Tagu upės, jis dar papasakojo Lisabonoje pa
plitusią legendą .nuostabų įvykį iš 1173 metų. Tais metais 
Tagu upėje pasirodė prekybinis laivas. Tačiau jame nesi
matė jūrininkų. Atrodė, kad jis vairuojamas dviejų dide
lių sparnuotų paukščių. Pakrantėje sustojusį laivą patik
rinus, jame buvo rastas žmogaus kūnas. Tai buvęs kan
kinys -krikščionis šv.Vincentas, ispanų nužudytas 304 
metais, arba maždaug prieš 800 metų.Dabar šv. Vincen
tas, tuodu paukščiai už gerą išlaikymą šv. Vincento kūno 
ir laivas yra Lisabonos miesto simboliu. Jis pagamintas 
iš metalo ir daug kur matomas iškeltas net ant viešo 
pobūdžio pastatų.

Besidalindami šios dienos patirtais įspūdžiais,lai - 
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spalio mėn. 8-9 d. d.

Iš kairės- Edvardas Da- 
niliūnas, Algis ^Dragūnavi- 
čius ir Irena Daniltūnienė 
įteikia’’Aušros” Sporto Klu
bo atstovui taurę už ’’Auš
ros" moterų laimėtą pirmą
ją vietą moterų tinklinio’ 
varžybose.

pirmininkų, pagaliau speciali pasitarimų eiga 1979 m. 
spalio 20-21 d,d. Hamiltone, šalims pateikiant abipusio 
bendravimo pasiūlymus, jokių konkretesnių pasekmių ne
atnešė. Priskaitykime dar PLB-nės konferenciją Daina - 
voje /1981 m. balandžio mėn./, JAV LB-nės 3O-mečio mi
nėjimą ir posėdžius 1982 m. balandžio mėn. Detroite, kur 
lituanistinių mokyklų fizinio auklėjimo reikalai ir visos 
išeivijos sveikatingumas buvo pristatytas,pasiliko be at
garsio. Nutarimai-rezoliucijos padėta į bylas, o bendra 
fizinio lavinimo sritis rieda žemyn.

Prie Kanados ir JAV LB-nės valdybų paskirtieji spor 
to reikalams žmonės, įskaitant ir PLB-nės atstovą spor
to reikalams, labai mažai ką nuveikė, nes neturėjo planų 
ir nurodymų savo paskirtos vietos veiklai plėsti. Tikra 
stagnacija.

Klystkeliai
1967 m. suorganizuota išvyka į Lietuvą, skaudžiai pa

lietė sporto sąjungos vardą ir iššaukė pagrįstą visuome
nės priekaištą. Paskirų asmenų buvo dėtos pastangos pa
veikti sporto vadovybę, kad ji viešai tartų žodį apie savo 
nusistatymą, nebuvo sėkmingas. Pareiškimai spaudoje , 
vartojant žodį "nepritaria", šiuo klausimu nieko aiškaus 
nepasako. Kol viskas grįžo į normalią vagą, buvo nema
žai susikirtimų sporto pareigūnų tarpe. Tai - perdrąsus 
ir neapgalvotas užmojis. Sąjungai reikėjo įdėti daug pa - 
stangų šio žingsnio išlyginimui. Pasiskubinta ir neatsi - 
.žvelgta į realią gyvenimo slinktį - tai užsimojimas įkurti 
Pasaulio Lietuvių Sporto Sąjungą. Greita patirtis įrodė , 
kad tai nereikalinga, nes vieni? šalis /ALFASS/.kuri šį už
mojį rėmė, greitai jo atsisakė. Komisijos darbai "kons
titucijai" ruošti ir sukeltas vėjas buvo veltui ir be pras
mės.

Spauda
Dvimėnesinis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto laik

raštis "Sportas", pradėtas leisti 1959 m. pavasarį tr 
baigtas 1961 m.spalio m.laida,-tai šviesiausias pragied- 
rulys Sąjungos gyvenime ir kartu visos Lietuvos. Kęstu
čio Čerkeliūno sukviestas redaktorių štabas: Pranas Mic
kevičius , Zenonas Puzinauskas, A ntanas Supronas, A nup- 
ras Tamulynas, o jų pastangomis visi kiti plunksnos dar
buotojai, kuriems sportinė mintis ir tos srities darbai ark
timi, gausiai talkininkavo. Čia matėme ir prieauglio žmo
nių, čia padėjo pedagogai,daktarai ir vienas kitas moks
lininkas. Todėl savo turiniu, įskaitant gana patruuklųvi - 

mingai grįžome ! viešbutį. Ypatingai buvo patenkinti tie , 
kurie praeitą naktį gavo miegotitik apie 4 valandas.

Iš pokalbių paaiškėjo,kad mes, 5 kanadiečiai,priklau
some amerikiečių grupei iš 30 asmenų,atvykusių iš New 
York’o apie vidunaktį. Tik dabar paaiškėjo,kodėl vadovas, 
sutikęs kanadiečius, buvo pasakęs, kad šiai mūsų grupei 
jis nepriklausąs. Grupės dalis praleido laiką viešbutyje, 
kiti dar parduotuvėse ar tik gatvėse pasivaikščioję,grį
žo į savo kambarius susipakuoti čemodanus ir past ruošti 
naujai kelionei.

Gerai pailsėję, kitos dienos rytą po pusryčių iškelia
vome Ispanijos link. Anksčiau jau minėjau,ką buvome ma
tę, tačiau važiuojant vėl miesto gatvėmis, teko pamatyti ir 
naujų vaizdų. Lisabona- apie 1 mil. gyventojų Portugal! - 
jos sostinė ir didmiestis. Miestas turi daug ko parodyti 
iš istorinės praeitieė laikų. Miesto didelis ir patogioje ge 
©grafinėje padėtyje uostas- didelė parama kraštui finansi
ne ir ekonomine prasme. Slenkant gatvėmis, iš vadovo 
patyrėme,kad pora gatvių turi mozaikinės formos šaligat
vių, kuriais moterims draudžiama praeiti su smailiais 
užkulniais batukais. Už miesto važiuojamas kelias buvo 
paprastas,vietomis nelygus ir net duobėtas. Priėjus va
dovui arčiau manęs, pastebėjau,kad patikrintų autobuso 
ratus, nes man atrodė,kad jie yra kampuoti. Jis užtikri
no, kad ne, o tik kelias esąs nelygus...

Pro langus matomi vaizdai nebuvo įdomūs. Pakelėse 
daug medžių ir krūmokšnių. Pamatyti ūkišką sodybą ar 
bendrai didesnį žemės gabalą ar pievą- retenybė. Prava
žiavus didesnį mūsų kelionės tarpą, vaizdai truputį page
rėjo, betgi niekas jais nesidomėjo.

Apie 12 vai. sustojome priešpiečiams Ispanijos pasie
nyje, Elkos miestelio restorane. Maždaug per 4 valandas 
pravažiavome skersai visą Portugalijos teritoriją. Res - 
torane pasirinkome užkandžių pagal savo skonį, ir dai’ 
portugališko maisto. Priedo vyrai ir dalis moterų pas i - 
rinko po bonkutę alaus,kitos vaisvandenių ar kavos. Tai 
buvo paskutinis pasigardžiavimas šio krašto maistu. Už
kandę ir kiek įsitraukę gryno oro į savo plaučius, lipo me

są žurnalo apipavidalinimą, buvo plačiai skaitomas, mė - 
giamas ir kitų visuomenės sričių asmenų palankiai įver
tintas. Dėl finansinių nedateklių, trumpą laiką išsilaikęs, 
turėjo užsidaryti.

Antroji galimybė, jau biuleteniui leisti, buvo aptarta 
ir nuspręsta 1980 m. pavasarį, Detroite. Paskubomis su
ruošta medžiaga iš redakcijos būstinės buvo pasiųsta į 
Torontą spausdinimui,deja, spausdinys dienos šviesos 
neišvydo, nes vyr. pareigūno buvo pasakuta.kad vienas iš 
rašinių netinka. Pasekmės: visi trys rašinių autoriai, vie
nas iš jų redaktorius, straipsnius atsiėmė atgal.

Finansinė padėtis nuo 1978 m. rudens, jokių sunkumų 
tokiam leidinėliui nesudaro, bet, kaip matome iš šio įvy
kio, lemia visai kiti motyvai ir tokia laikysena vadovau - 
jančių, šiame atsitikime tik vieno asmens galia, labai 
atstumiančiai veikia ir bendram sporto spaudos žodžiui 
plisti uždeda varžtus.

Šiuo metu, o tas jau pradėta 1979 m. pabaigoje, di - 
džiausiąs darbas ir rūpestis- tai ŠALFASS istorijos iš - 
leidimas. Daug medžiagos redakcija jau yra gavusi, bet 
dar nemažai jos trūksta. Paraginimai ir prašymai spau
doje ir asmeniškai laiškais į savanoriškai pasižadėjusius 
bendradarbius,per daug lėtai slenka.Uždelsimai labai 
neigiamai veikia į istorijos išleidimą, o gyvenime mato
me, kad netikėtai ir staigiai vienas antras iš mūsų palie
kame žemišką pastogę,taigi visais požiūriais imant,Są
jungos istorija turi būti mūsų visų remiama.

Ateities perspektyvos
Kiekviename metiniame Sąjungos Sporto atstovų 

suvažiavime nusiskundžiama stoka vadovų,trenerių trū
kumų, finansiniais sunkumais nuomojant treniruotėms 
sales ir kt. ,bet nė viename iš Jų nesiaiškinta kaip ir. 
kokių priemonių imtis toms negerovėms sumažinti.

Sąjungos ateitis ir tolimesnis išsilaikymas priklau
so nuo teisingai suprastos sportinės idėjos įvertinimo , 
siejant su lietuvių tautinių apraiškų išlaikymu. Bendros 
sportinės veiklos pradai o būdingiausieji fizinis auklė
jimas lavinimas visų išeivijos sluoksnių tarpe, yra ker
tiniai ramsčiai. Tik artimas ir sumaniai aptartas vei - 
kimas su Lietuvių Bendruomenės padaliniais šią sritį 
plečiant, laiduos Sąjungos gyvavimą.

Darbo vykdymui ir organizacinei visuomenės spor
to talkai reikalingas kadras.Taigi, sąjungos ateities 
darbų planuose ši vieta pati svarbiausia, nes be paruoš
tų žmonių sėkmingas judėjimas neįgyvendinamas.

Sportinei ir tautinei minčiai aiškinti, biuletenis yra 
būtinas. Kol vyresnieji dar pajėgia padėti, surenkant 
jaunesniuosius, galima daug ką atsiekti ir spausdintam 
sporto žody.

P. S. Šis straipsnis turėjo būti atspausdintas PLD 
leidinyje- Sporto Skyriuje. Užklausus priežasčių,kodėl 
nespausdino, atsakingas pareigūnas keletą jų išvar - 
dina ir man rašo:"Stebiuosi,kad tokį straipsnį parašei, 
turėjai drąsos jį siųsti ir dabar klausi,kodėl!" Kadan - 
gi straipsnio turinys pagrįstas istorinių įvykių raida ir 
nuolatiniu Sąjungos gyvenimo sekimu, neprasilenkiant 
lietuvių sportinio judėjimo siekimams, todėl drįstu jį 
skelbti spaudoje,kaip ŠALFASS-gos trumpą , istorinę 
apybraižą. Kokios vertės PLD leidinio sporto skyrius, 
net ir po redaktoriaus viešai spaudoje duotų pataisymų 
aš esu rašęs "Dirvoje" 1983 m. lapkričio mėn. 3 d.:

"Kalbėkime, rašykime ir gerbkime tiesą".

autobusan. Na, ir maždaug po pusvalandžio, jau buvome 
Ispanijos žemėje,kontrolės punkte.

Vadovas su šoferiu nuėję įstaigon, užtruko tik 5 mi
nutes ir gavę leidimą važiuoti toliau, skubėjo pirmyn, kad 
skirtu laiku pasiektų Sevilijos miestą. Greičiau važiuoti 
galėjo, nes pagerėjo keliai. Gamtovaizdžiai irgi buvo įdo
mesni. Pasirodė sodybos ir raguočių bandos,kad ir ne - 
skaitlingos. Tolumoje matėsi kalneliai,lygumos ar slėnių 
gabalai. Vienoje vietoje matėmsi ir banda buliukų- naujų 
kovotojų Ispanijos arenose.

Artėjant prie miesto,vadovas suteikė trumpų.informa
cijų. Sevilija-A ndalūzijos provincijos sostinė, su įdomia 
praeitimi iš karalių laikų. Miesto gyventojai ėgsta sėdėti 
kavinių terasose prie puodelio kavos, ar kitose vietose 
prie stiklo alaus ir stebėti judėjimą šaligatviuose bei vyk
stančius flirtus-romansus'. Andalūziečiai prisimena ara
bišką posakį,kuris sako,kad gyvenimas yra trumpesnis 
už mirtį. Todėl jie stengiasi išnaudoti gyvenimo ir trum
piausią momentą dar prieš mirtį.

/ bus daugiau /
3 psl.
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VEJAS IS RYTU
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P U SLAP IS®
VEJAS IS RYTŲ . Kelionių aprašymai.Ava Saudargienė. 
151 psl. Išleido ’’NIDA”. Iliustruota nuotraukomis.

Vaizdingai,pastabiai,lengvai skaitoma kalba,Įdomio
mis iliustracijomis prakeliauta Jugoslavija, Austrija, Len
kija. . Mielai keliaus kartu ir skaitytojas.

Is: "VĖJAS iŠ RYTU”
’’Sukilimas Australijoje’.” -pasitiko brolis su Varšu

vos dienraščiu. Seniai buvau girdėjusi iš namų, parūpo 
kas, prieš ką sukilo?

’’Australijoje didelis sukilimas",padėjo man skaityti 
sensacingą žinutę brolis. "Queenslandė brangių akmenų 
ieškotojai sukilo prieš kapitalistinę vyriausybę, uždrau
dusią ieškoti brangių akmenų. Sukilimą malšinti buvo pa
siųsti policijos daliniai". Toliau sekė aprašymas koks ten
buvo mūšis’. Kaip narsiai priešinosi sukilėliai išnaudoto
jams’.

Susirinkę giminaičiai žiūrėjo į mane,laukė reakcijos. 
Aš,paėmusi Australijos žemėlapį,parodžiau laikraštyje 
minimus tuščius Anakie laukus,kur vienas kitas atosto - 
gaujantis nuvažiuoja parinkti brangių akmenų, didžiules 
dykumas, kur geologai ieško naujų mineralų. Pasakiau ten 
buvus i, kartu su vyru klaidžiojusi tropinės saulės kaitroje. 
Deja, akmenų neradom, nieko nesutikom, tik giliame tar
peklyje, prie apdžiūvusio upelio vagos užtikome auksą 
plaunantį vyrą ir jo žmoną iš Viktorijos,o laukuose daug 
kengūrų.

"Tai turbūt kengūros sukilo'.” Džiaugėsi jauniausias 
šeimos narys.

Skaudžiai išgyyenę trisdešimties metų izoliaciją, ne
priteklių ir baimę, netekę žodžio ir judėjimo laisvės, go
džiai gaudė žinias iš Vakarų, kurie komunistinės propa
gandos taip siaubingai pavaizduojami,kąd ir Partijos pa
tikėtiniai jau nebetiki. Negali tiesos rašyti. Lenkijos lai
kraščiai suvaržyti griežtos cenzūros, apriboji mals ir nu
rodymais ką galima ir ko negalima rašyti. Puslapiai už
pildyti melagingomis sensacijomis iš Vakarų; savo skur
das nuslėptas, nudažytas šviesiomis spalvomis. Išvykti į 
Vakarus leista tik išrinktiesiems, o jei sugrįžę nesilaiko 
Partijos linijos, vienaip ar kitaip nutildomi.

TREČIOJI DIENA
Jau kiek susipažinusios su miestu,trečią dieną Renė 

ir aš vienos išėjome pasidairyti krautuvėse. Centre, ne
toli Maršalkovskos, radome didžiausius Varšuvos preky
bos namus. Namai valdiški; pirmame aukšte skyrius vai
kams,antrame paaugliams ir trečiame suaugusiems. Len
tynose prekių mažai, ir tos pačios menkos kokybės,blo - 
gai pagamintos. Apytuščioje trečio skyriaus erdvėje už
tikome didoką būrį moterų. Kaip skruzdėlės kokiu tai ins
tinktu pajutusios susirinko prie tik ką pristatytų trikotinių 
bluzelių. . -r nlib ’ > rj

"Kurią nori- baltą, raudoną ar mėlyną?" Klausė par
davėja. "Pasižiūrėti? Į ką? Nustebusi pasipiktino. "Visos 
vieno modelio, vieno dydžio. Nori imk, nenori neimk", nu
sisuko nuo reiklios pirkėjos.

Renė irgi norėjo imti, parvežti dovaną uošvei, kuri 
prižūri vaiką ir prisijungė prie stovinčių. Kai atėjo jos 
eilė iš karto pasakė- mėlyną. Pardavėja,pasislėpusi po 
prekystaliu, įkišo ką tai į popierinį maišelį ir padavė be 
žodžių, be šypsenos. Patariau neimti nepatikrinus."Ne
imti?" Nustebo Renė,"Vilniuje-jokios negausiu".

0000000000000060000000000000000000000000001

GUNDYMAI . Pjesė. Kostas Ostrauskas. 119 psl. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 1983 .Chicago. 
Knygos apipavidalinimas V.O.Virkau. Naudotos iliustra
cijos iš Hieronymus Bosch kūrinių detalių.
Kietais viršeliais, Kaina $8.

Gražiai išleista, originali, aktualiomis temomis pjesė.

PAKIRSTA SAKA . Romanas. Petras Melnikas. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 190 psl.Kie
tais viršeliais. Kaina $8 . Aplankas Petro Mikalajūno.

Is: "PAKIRSTA SAKA"
Sapnas pasikeitė. Rodos, važiuoju nuomotu automobi

liu, bet negaliu pasiekti vairo . Gi mašina dūzgėdama ir 
nevairuojama lekia pati. Trypiu koja išklerusius stab - 
džius,siekiu vairo,bet, atrodo,teks kur nors atsitrenkti 
ir viskam bus galas. Kai didelis moters šešėlis virš ma
šinos pradeda siūbuoti, suprantu, kad tai tik slogus sapnas 
ir, pusiau sąmoningai,prisiverčiu atmerkti akis.

Pliušinėje vagono sėdynėje pasiraivęs ir patogiau į - 
s įtaisęs, galvojau, ką toks sapnas galėtų reikšti? Jis nuo
lat keitėsi ir bauginančiam momente nutrūko. Iš tikrųjų 
maišėsi du sapnai. Viename mano ligonis kalbėjo nesąmo
nes, o kitame vyravo avarijos baimė,kurią jaučiau keliau
damas siaurais Pietų Italijos keliais. Sapnai nesilaiko ge
ografinio ir laiko vientisumo. Juk sapnuose seniai mirę 
žmonės vaikščioja, tarsi atgiję, gyvieji pranyksta. Tuo - 
met instinktyviai norėdamas save apsaugoti -phbundi.

Buvau labai išvargęs. Galvojau: kodėl sapnuose kal
bi kito lūpomis, o kiti kalba tavosiomis. Mąstai taip in - 
tensyviai, lyg nemiegotum. Atsiranda kažkoks,tarsi ket
virtas matavimas, kokį suvoki paveiksle, vaizduojančia
me fantazijos pasaulį. Tada atmeti sapno reikšmingumą 
ir prisiverti atsibusti

Saulė jau sukos į vakarus.
Vagone visi sujudo. Dana žiovavo,© slaugė dar mie

gojo. Kažkoks vyras su juokingais senoviškais batais,tos- 
kaniška tarme murmėdamas savo žmonai,pastatė lagami
nus prie išėjimo. Ilgaplaukis anglų turistas ,lyg su pagar
ba, gomurinva balsu ištarė {"Florence”. Girdėjosi ispanų 
kalvos nuotrupos ir vokiškai ištartas žodis :"Bahnhof".

Gal viskas gerai išeis?

LITERATŪROS KONKURSAS JAUNIMUI

ŠV. KAZIMIERO 500 metų mirties minėjimo komitetas pa
vedė "Ateities” žurnalo redakcijai skelbti konkursą jaunimui 
apie Šv. Kazimierą.
KONKURSE gali dalyvauti jaunimas nuo 15 iki 30 m. amžiaus 
TEMA: Rašinių tema turi būti apie Šv. Kazimierą bei jo 
reikšmę mums šiandien.
ŽANRAI: Rašinių žanrai gali būti įvairūs: proza, poezija, 
straipsnis ir kt.
MECENATAS: Kun. dr. Juozas Prunskis skiria 1000 dolerių 
sumą premijoms.
PREMIJOS: Konkurso kūrinių vertinimo komisija turi pilną 
teisę padalinti 1000 dol. sumą savo nuožiūra premijoms 
pagal dalyvių amžių, žanrus ir kt.
RAŠINYS pasirašomas slapyvardžiu ir nurodomas autoriaus
- autorės amžius. Autoriaus,-ės slapyvardis, tikroji pa
vardė ir vardas bei adresas ir telefonas užrašomi ant at
skiro lapelio, kuris įdedamas į mažą voką. Mažas vokas
užklijuojamas ir kartu su rašiniu, įdėjus į didesnį voką, 
sinčiamas adresu: JAUNIMO KONKURSUI, 7430 South 
Maplewood Ave. , Chicago, Ill. 60629, USA.
TERMINAS. Visi rašiniai vertinimo komisiją turi pasiekti 
iki 1984 m. liepos 10 d. vidurnakčio.
PREMIJŲ LAIMĖTOJAI bus pasklbti Lietuvių Katalikų 
Kongrese 1984 m. rugsėjo 1-2 d. Toronte.
PREMIJUOTI RAŠINIAI tampa Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties minėjimo komiteto nuosavybe ir bus atspausdinti 
"Ateities" žurnale. Nepremijuoti rašiniai autoriams ne
gražinami, bet gali būti spausdinami susitarus su jais. 
KONKURSO vertinimo komisijos narių pavardės bus 
paskelbtos vėliau.

"Ateities" redakcija
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Is: "GUNDYMAI”

Viršila išgrūda Antaną atgal į prieškambarį,įeina į vi
dų ir uždaro duris.
MAJORAS. Reikia atsikvėpti.
VIRŠILA. Taip, tamsta Majore.

Majoras užsidega cigaretę.
MAJORAS. Vis tą patį kartoju ir tą patį girdžiu. Pasiusiu.
VIRŠILA. Sunkios majoro pareigos.
MAJORAS. Sunkios? Vos pakeliamos.
VIRŠILA. Tačiau garbingos.
MAJORAS /žiūrėdamas blankiai pro dūmus į Viršilą/.

Labai garbingos...
Tyla.
VIRŠILA. Majorui leidžiant, drįstu kukliai pasiūlyt...
MAJORAS. Pliek.
VIRŠILA. Galima buvo išrikiuot visą kuopą ir pasakyt,ką 
reikia visiems iš karto.
MAJORAS. Žioplas esi.
VIRŠILA. Atsiprašau,tamsta Majore.
MAJORAS. Visiškai žioplas.
VIRŠILA. Dar kartą atsiprašau.
MAJORAS. Čia ne eilinis įsakymas. Išdrožt kaip bandai ne 
negali. Reik atskiro dėmesio kiekvienam kariui. Tėviškos 

rankos. Psichologijos’.
VIRŠILA. Suklydau,dievaži, suklydau - nesupratau pa - 
dėties rimtumo.
MAJORAS. Dabar supranti ?
VIRŠILA. Taip,tamsta Majore’. Tikrai žioplas esu. Ne be 
reikalo jūs- majoras, o aš - tik viršila.
MAJORAS /atsargiai žvilgterėjęs į Viršilą/. Pasirodo,tu 
ne toks jau žioplas.
VIRŠILA. Ačiū.
MAJORAS. Tačiau perdaug neišgudrėk.
VIRŠILA. Klausau, tamsta Majore’.
MAJORAS, /užgesinęs cigaretę/. Siųsk kitą.
VIRŠILA /atidaręs duris/. Sekantis’. /Majorui/ Pasku - 
tinis.
MAJORAS. Ačiū Dievui.

Įeina ANTANAS -žygio aprangoje.Sumuša kulnais ir 
atiduoda pagarbą.

Viršila išeina ir uždaro duris.
MAJORAS /monotoniškai/ .Ar žinai,ko mes čia atėjom?
ANTANAS /be entuziazmo/. Kaimynas mūsų pagalbos 
šaukias.
MAJORAS. O ar žinai,kodėl kaimynas mūsų pagalbos šau
kias ?
ANTANAS. Klastingas priešas kėsinasi išplėšti jį iš mū
sų glėbio.
MAJORAS. Tad ko mes čia atėjome?
ANTANAS /užsimerkęs/.. Išgelbėti kaimyną iš priešo 
nas rų...
MAJORAS . Ir?
ANTANAS.... vėl jį su meile tvirtai apkabint.
MAJORAS. Puiku. Tai dar kartą: Ko mūsų šaunioji Armi 
ja čia atėjo?

Dana dar snaudė šalia manęs. Plati burna buvo šiek 
tiek pravira, buvo matyti balti jos dantys. Liekna,bet put
lių rankų ir kūno; ji buvo idealiste ir patriotė. Šaunių jau
nų vyrų neatsirado jai nei Čikagoj, nei Vokietijoj. Bet argi 
dėl to reikėjo besilankant tėvynėje nepažįstamą vyruką iš 
kevalo išlukštenti ir Įsimylėti taip karštai ir beprotiškai ?

Apie Danos planą bandžiąu šnekėti, nors man visa tai 
neturi daug reikšmės. Ją kritikavau:’’Tavo planas ir tavo 
norai man yra juokingi,Dana. Nepasiseks...’’ Jai pasiro
dė, kad tai nebroliška pastaba ir ji dėl to net apsiverkė . 
Tačiau ji yra stipri,kai viskas klojasi gerai,kai gali ką 
nors nuveikti ir laimėti. Dažnai neįstengiu karštuolės per
kalbėt i. Ji netiki, kai sakau,kad visko gyvenime negali 
pramatyti.

Todėl aš pats mėgstu tik mažus dalykus. Labai atsar
giai ragauju gyvenimą ir negaliu suprasti kitų rajumo. 
Įvairiuose reiškiniuose matuoju nuotolius pradedant nuo 
normalumo ir juos suvokiu gan lengvai, bet nesu žiniuonis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



Iš PADANGĖS MIELOS
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

Telšių kraštotyros muziejaus etnografinė sodyba

LIETUVIS MUZIKINĖJE 
KONFERENCIJOJE

Spalio mėn. Gdanske vy - 
ko V-toj i Tarptautinė Kon - 
ferencija ’’Fortepijono mu - 
zika”.

Sovietų Sąjungą atstovavo 
prof. Vytautas Landsbergis . 
Jo pranešimo tema- Balio 
Dvariono fortepijoninė kūry
ba- stilizacija ir autentiš - 
kūmas”.

SPAUDOS RŪMAI
Vilniaus priemiestyje Vir- 

šuliškėse statomi nauji 
spaudos rūmai. Pirmoji of
seto spaudos mašina paleis
ta šią vasarą. Mašinas mon
tavo specialistai iš Rytų Vo
kietijos. Šešios mašinos bu
vo pagamintos Plaue no
mieste.

KODĖL RUSU PERGALĖ 
NEŠVENČIAMĄ RUSIJOJE ?

Lietuvos komunistų par
tijos Centro Komitetas,kaip 
rašoma, nutarė 1985 m. lie
pos mėnesį Vilniuje tradici
nę dainų šventę skirti rusų 
pergalei II Pas.Kare.

Ar tai jų iniciatyva, ar tai 
Andropov’o ’’šviečianti ”min- 
tis-sunku pasakyti. Ir gaila , 
kad kartais dar tenka paabe
joti. Juk rusai NEBŪTŲ BE 
AMERIKOS PAGALBOS lai
mėję. .. Ir karas jau taip se
niai buvo. Ir Hitlerio seniai 
nebėra.

EUROPOS REKORDININKAS
Vladas Kazlauskas, 25 m. 

sportininkas, 25 km. sporti
nio ėjimo distanciją nuėjo 
per 1 vai. 20 min. 39 sekun
des. Jis laimėjo Europos 
rekordą.

Pasaulinį rekordą turi 
meksikietis D. Batista, nuė
jęs šį nuotolį peri vai. 20 
min. ir 28,8 sekundes.

APIE TELŠIUS
Telšiai randasi Žemaičių 

aukštumoj prie Masčio ežero, 
kalvotoje vietoje. 1935 m. j is 
buvo gavęs pirmaeilio mies
to teises.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais Telšiai buvo iš
augę į žymiausią Žemaičių 
švietimo- kultūros centrą.

1918 m. buvo įkurta Sau - 
lės D-jos gimnazija, vėliau 
suvalstybinta;1926 m. įsteig
ta vyskupija, po metų kunigų 
seminarija. Veikė mokytojų 
seminarija, amatų mokykla, 
visa eilė organizacijų. Čia 
veikė ir garsi rabinų mokyk
la.

Didelė įžymybė-etnografi- 
nis ALKOS muziejus,įkurtas 
ir išugdytas daugiausia Pr. 
Genio 1931 m. Jo rūpesčiu , 
baigti 1940 m. prie Masčio 
ežero muziejaus rūmai.

II-sios sovietų okupacijos 
metu eksponatai buvo per
kelti į senus Sapiegos namus.

Telšiuose buvo labai gyva 
ir periodinė spauda. Telšiuo
se gyveno ar gimė visa eilė 
mūsų žymiųjų dailininkų ir 
rašytojų.

Pramonės srityje- nepri - 
klausomybės metais pažy
mėtinas lininių audinių fab - 
rikas Mastis,lentpjūvės,koji
nių fabrikas, malūnai ir kt.

Pirmos istorinės žinios a- 
pie Telšius siekia 15 a.

VILNIAUS TEATRAS 
GASTROLIAVO RYGOJE

Vilniaus Teatras Rygos 
Teatre vaidino Dostojevskio, 
Ibseno, Justino Marcinkevi- 
čiąus, Šekspyro, A.Gelmano 
veikalus.

Viešėdami Rygoje, Vil
niaus teatro darbuotojai lan
kysis įmonėse, susitiks su 
darbininkais.

AA CENTRINĖS ;
Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hami Iton
JEIGU

273-7544
523-9977 

489 - 3693
522-8392

GERI IR GALI

JEIGU NORI

London 438—1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287 — 2712
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674—6217

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK į LIETUVIU 
grupes' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.€

S vai. vakaro

1983. XII. 15i

A. A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS)

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

JONUI R.: 337-8637

Šalia tos garbės, geriau darbininkų ’’rojuje” būtų ir- 
aprūpinti darbininkus šiame gi garbinga.

MAN 87 METAI
J. Valiūnas

Man 87 metai — tai kas čia 
tokio ypatingo ? Aš paprastas 
žmogelis, nevertas minėti. 
Bet Štai garsus aktorius Geor
ge Burns: jam sukako lygiai 
kaip ir man 87 metai. Jispra 
dėjo savo karjerą 1903 metais 
kuomet būdamas 7 metų jis 
dainavo kartu su Pee- Wee 
kvartetu. Ištisus 80 metų tę
sėsi jo aktyvus aktoriaus gy
venimas. Tai tikrai reta ir 
išimtina asmenybė.

Dar įdomiau tai, ką jis pa
rašė savo knygoje: "Kaip gy
venti, kad sulaukus 100 ar dau
giau metų"/How to live to be 
100 or more). Tos knygos 
santrauką randame "Reader's 
Digesf'š.m. gruodžio mene - 
šio žurnale. Žmonės jold.au- 
sinėja, kaip jis galįs būti 87 
m. amžiuje toks aktyvus, pie
šia, dalyvauja televizijoje ir Bet rūpestis ūkininko neaplei- 
duodąs koncertus, rūko eiga- džia, kaip toje dainoje :"Nesi~ 
rą, geria martini, eina pasi — rūpink tėvužėli, Užaugs tavo 
vaikščioti su puikiomis mer- sūnaitėlis. Užaugs tavo sūnat- 
ginomis. Jis atsako, kad šian- tėlis Bus Lietuvos kareivėlis'.'., 
dien nereikia rūpintis apie se- Bet tėvas kitaip galvoja: "Man 

nereikia kareivėlio Tik mannatvę, kad užtenka tik būti ak
tyviam,© ne galvoti, kad nuo 
daugelio metų "rūdyjąs". Tai
gi, ’jis tvirtina tą patį, ką aš 
sakau, nes ir aš esu 87 metų 
bet nesu senas, o tik vyres
nio amžiaus.

Vaikščiok ir vaikščiok kas 
dien, sako G. Burns, ir jis 
kiekvieną rytą vaikščioja po 
pusantros mylios. O aš ne 
tik ryte, bet ir vakare pana
šią distanciją pavaikštau ir 
dar vaikščiodamas be garso 
kokią dainelę iš savo gau
saus (100) mokamų dainų "re
pertuaro "niūniuoju. Jo pata
rimas: vaikščiok, kiek gali 
daugiau, nes savijauta, bus 
geresnė.

Toliau G. Burns tvirtina , 
kad nori gyventi 100 ar dau
giau metų, tai neturi sėdėti ir 
laukti, kol ateis tie tavo mė
tai. Turi būti veiklus. Jis sa
ko, kad būdamas 87 m.,jis vi
ską galįs nuveikti lygiai, kaip 
kad būtų tik 18 metų.

Štai jo pagrindinė ilgo gyve 
nimo paslaptis. "Galvokpozi- 
tyviai, tai esąs svarbiausias 
ilgaamžio gyvenimo raktas . 
Venk rūpesčių ir dvasinės 
įtampos (Avoiding worry , 
stress and tension"). Šitie rū
pesčiai bei dvasiniai neramu
mai ne tik kad yra nemalonūs 
bet jie trumpina gyvenimo am
žių. Jis pateikia savo gyveni - 
mo pavyzdžius. Jei jis keliau
jąs dideliu lėktuvu (mažų lėk
tuvu jis vengiąs), ir tas lėktu
vas pradeda "neramiai šoki
nėti, tai jis tuo visai nesirū
pinąs". Sako.- "pilotas gauna 
gerą atlyginimą, — tegul jis 
juo ir rūpinasi". Prieš kele
tą metų jis turėjęs kokią tai 
širdies operaciją. Po opera
cijos jis pasakęs, kad jis vi
sai nesirūpinęs dėl tos opera
cijos, kurios juk jis negalėjęs 
kontroliuoti. Bet daktaras at
sakęs, kad jis labai rūpinosi 
ir nervavosi, darydamas ope
raciją. Žinoma, tai jo, o ne 
mano rūpestis", — pasakęs G. 
Burns.

Gera pasakyti: neturėk rū
pesčių, kuomet jų gal yra pil
nas tavo kasdieninis gyveni
mas. Ypač daug rūpesčiųtu
rėdavo mūsų ūkiriinkas Lietu
voje, kuomet nuo pat anksty - 
vo ryto iki vėlyvo vakaro dar 
bai ir rūpesčiai jį buvo apspi
tę, lyg koks bičių spiečius. 
Augina ūKininkas sūnų, kuris 
jį turėjo senatvėje pavaduoti.

reikia artojėlio".
Gyvenime visaip pasitai

kydavo: jei rūpestingo tėvo 
užaugintas sūnelis užauga ne 
rūpestingas, gal tinkąs tik 
"šuniui Šėką piauti", tai po 
tėvo mirties, ypač jei sūnus 
pasiduodavo alkoholio įtakai, 
visą tėvo rūpestingai puošė - 
lėtą ūkį nugyvena ir "išpūs - 
tija". Štai ir mane patį nese
niai užpuolė rūpestis:prakiu
ro centralinio šildymo aly - 
vos tankas, — ir visą naktį 
nemiegi, nes rūpinies, kad 
alyva iš tanko netuštėtų ir 
dar ko, neduok Dieve, gaiš - 
ras neįvyktų. Tai rūpestis ir 
miegą nuvaikė. Trumpas, vie 
nalaikis ir greitai praeinan
tis rūpestis.

Bepigu garsiam ir turtin
gam aktoriui, kaip G. Bums, 
kurį pusė Amerikos žino. —- 
"Būk aKtyvus", jis pabrėžti
nai rašo. Jis nurodo, kad už
siimtam kuo tik nori ir gali, 
kad jfcuo nors domėtumeis ir 
veiktum, o ne tinginiautum ir 
"ilsėtumeis" laukdamas se
natvės pabaigos. Jis nepata
ria turėti daug laiko ir sen - 
dinti save be laiko. Jei tu 
pradedi galvoti esąs senas , 
sulaukęs 65 ar net 70 metų, 
tai darai didelę klaidą. Žmo
gus, esą, privalo būti visą 
laiką užimtas, net sulaukęs G. 
Burns (ir mano) amžių. Jis 
rašo: "Dirbk, kiek gali ilgiau 
("keep working as long as you 
can"); o jei negali dirbti, tai 
užsiimk kuo nors kas tave do
mina. Nebūsi senas, kol sau 
neįsikalbėsi, kad jau pasenai , 
kad nieKo nebegali dirbti ir 
kad niekas tave neįdomina.Tai 
pražūtinga mintis. Žiūrėk į at
eitį — sako G. Burns. Jis ap
gailestauja žmones, kurie gy
vena vien praeitimi bei jos ap
gailestavimu. Jis primena se
ną posakį, kad gyvenimas pra
sidedąs nuo 40 metų. Tai esan
ti nesąmonė. Gyvenimas pra
sidedąs kiekvieną rytą, kai tu 
išbundi. Negulėk ilgiau, o 
svarstyk ką darysi ir veiksi. 
Pagaliau, jis sako, daryk ką 
nors naudingo ir gero kam 
nors, kas yra reikalingas pa
ge 1 bos ir būsi nustebintas, kai 
pajusi jausmą krūtinėje". Tai
gi, — jis baigia su pozityvia į 
gyvenimą pažiūra ir su trupu
čiuku laimės, -—.nėra jokios 
abejonės ir pagrindo galvoti, 
kad tu nesulauksi 100 metų.

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RAMO 

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

tcReM 
VE/OROO2IM

uera naujiena tai, kad jūsų masina tvarkoj. Bloga naujiena tai, kad darbi
ninkams truko keturias valandas, po 25 dol. Į valanda tai patvirtinti I”

KAIP KAS ŽIŪRI TV
Du amerikiečiai- dr. E. Breitner ir dr. J. Flanders - 

vienas psichiatras,kitas psichologas sako,kad apie žmo
gaus būdo savybes galima šį tą spręsti iš jo TV progra
mų žiūrėjimo. Žemiau jie paduoda keletą žiūrovų tipų : 

Planuotojas - /nusprendžia, ką jis žiūrės, patikrinęs 
TV programų pranešimus/. Toks žiūrovas yra geras or
ganizatorius ir savo gyvenime. Jis yra kompetentingas 
versle ir pagrindinai atlieka savo darbus.

Kramtytojas - /užkandžiauja, žiūrėdamas programas/: 
mėgsta sujungti malonumą su TV,tačiau labiausiai mėgsta 
žmones. Dažniausiai yra geras draugas ir kaimynas.

Stočių gaudytojas- dažnai kaitalioja stotis, nepasitikri
nęs/ - vis ieško ko nors naujo, įdomaus ir prasmingo.Toks 
asmuo yra labai ambicingas ir ekstrovertiškas.

Monopolizuotojas - /būtinai nori žiūrėti savo pasirink
tas programas/: yra tvirtų nusistatymų ir siekiąs savo 
tikslo asmuo, žino,ko jis siekia ir nesiduoda pastojamas 
kelio. Padaręs sprendimą, jo laikosi.

Naktinis žiūrovas
Lovinis žiūrovas- /mėgsta žiūrėti TV gulėdamas lovo

je/- neima per rimtai TV programų,bet jas žiūri atsipa
laidavimui ir užsimiršimui po veiklios darbo dienos. Tik-, 
riausiai toks žmogus dirbą labai intensyvų darbą,kuris jį 
išeikvoja ir jis žiūri TV grynai atsipalaidavimui.

Faktininkas- /žiūri daugiausiai žinias ir dokumentines 
filmas/ - tai rimtas asmuo,kuris nori TV žiūrėjimo lai
ką produktyviai sunautoti ir šviestis. Dažniausiai tokio 
asmens gyvenimui vadovauja ne širdis,bet galva.

Situacijų komedijų ar žaidimų programų žiūrovas - yra 
šiltas ir artimame kontakte su žmonėmis; socialus asmuo, 
kuris su visais gerai sugyvena. Dažniausiai ir realiamę 
gyvenime yra reguliariai įsijungęs į grupės veiklą ar 
sportą.

Nuolatinis žiūrovas- / praleidžia beveik visą laiką įsi
jungęs TV, net ir nežiūrėdamas/. Tokiam asmeniui labai 
reikia žmonių ir stimuliavimo. Laimingiausias jis draugų 
ir šeimos tarpe. Vien tik nuolatinis TV aparato garsas 
jam sukelia jaukumo jausmą.

/Parinko E.K./

VYTAUTAS DIDYSIS IR GARDINO PILIS
Ant senosios lietuvių medinės 13-14 amž.pilies griu

vėsių, VYTAUTAS DIDYSIS pastatė mūrinę ginamąją pilį. 
Ji buvo sudaryta iš dviejų dalių: aukštutiniosios ir žemu
tinies ios. Reikia manyti,kad Vytautas Gardino pilį bus 
pastatęs tuojau po 1384 m. santarvės su Jogaila,kai Gar
dino sritis atiteko Vytautui.

Daug kartų pilį buvo užpuolę ir sugriovę kryžiuočiai. 
Po Vytauto mirties Gardino pilis dar kurį laiką buvo lie
tuvių kunigaikščių buveine, o Kazimierą Jogailaitį išrin
kus Lenkijos karaliumi, Gardino pilis virto karališkąja.

Ant Vytauto pilies mūrų Steponas Batoras apie 1580 n 
pradėjo statyti didelius renesansinius rūmus.

/Dr. J. Puzinas, 1940 m. iš 
"Senovės Lietuvių Pilys ” /

PO DVIDEŠIMTIES NEPRIKLAUSOMYBĖS METU
... Ir tiesiasi geležinkeliai ir plentai,dygsta naujos so
dybos ir įvairiausių paskirčių pastatai,auga įmonės,mo
kyklos, mokosi žmonės dirbti ir gyventi.Keičiasi Lietu
vos žemėvaizdis ir žmonės. Vieno laimėjimo pasiekus, 
jau nebeklausiama,ko dabar imtis. Stojama kiton kovon, 
kitan darban, siekiama kitų laimėjimų.

Lietuva jau pilnametę,prisirinkusi geriausių jėgų ir 
geriausių tikslų. Kiek gražaus darbo ir gražių laimėjimų 
jai dar prieš akis’. Eik per Lietuvą,pažink ją ir jos kūry
bos darbus, įsimylėjėlio akimis išglostyk jos kelius, nu - 
sausintas pievas,sureguliuotas upes, naujus vienkiemius 
kiekvieną pastatą, kuriame priversta kultūrinės ir medžia
ginės vertybės, - ar ne užsikrėsi tokiu entuziazmu, tokiu 
optimizmu, jog šmėkstantieji vargeliai,sutrikimai,kliuvi
niai pasirodys kaip dūmai, kuriuos nuolat išsklaido gaivus 
kūrybingos Lietuvos padangių vėjas.

/A.Griciaus, 1938 m./
Jokių gruoboniškų tikslų, jokių sutarčių laužymų, jo

kio net pasipūtimo nežinojo mūsų Lietuva:tik teisėtai no
rėjo ramiai džiaugtis savuoju gyvenimu. Dabar- pasipū
tusiai priskiriant okupacinei valdžiai ir "neklystančiai” 
komunistų partiją! visokias statybas Auriomis daugiausiai 

■’džiaugiasi atėjūnai/, ’’užmirštama” paminėti, kad jos sto
vi ant liūno. Liūno nekaltai ištremtųjų ašarų, nukankin
tųjų kaulų, išplėštųjų iš gimtosios žemės širdgėlos.
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LIETUVOS KARIUOMENES PAGERBIMAS

St. V ar anka
/pabaiga/

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: - , 1 M Ą :

»i/« »onj> . . i.i = uz asm. paskolas nuo 12%8% % uz 90 dienu term, indėl. = už neki Inoj amo turto paskol.
8/2% uz 6 mėn. term, indėlius £ (mortgages) :
9 % už 1 metų term, indėlius S su nekeičiamu nuošimčiu
9%% už 2 metų term. indė). E 1 metu .............10%%

10 % už 3 metų term, indėlius S 2 metų 1 V/i%
9 % už pensijų planų Z 3 metų ...;.i;;i;.;.12% %
9 % už namų plana^ E ( fixed rate)
8 % uŽ specialią taup. s-ta = su kei;iamo nuošimčiu 
7% % už taupymo s-tas S 1,2 ar 3 metų... 10% % 
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTyy2kL^l^LlL^Lyi9.-4.P2™L'll
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.— 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 22 MILIJONU

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10 — 8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9—12:30

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo .... 10%%—13%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. P ar— 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio užjšrajytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
LIETUVIAI GERAI PASIRODĖ 
PROGRAMOJE - "KALĖDOS 

PASAULYJE"
Gruodžio 1O ir H d. d. vy

kusioje programoje ’’Kalė - 
dps pasaulyje”, kurias su
rengė Community Folk Art 
Council, pasirodė 64 tautinės 
grupės.

Lietuvių pavilijoną atsto
vavo ir paruošė Lietuvių 
Tautodailės Institutas, me
ninę dali visos ”Gintaro”šo
kėjų grupės. Lietuviai pa
sirodė Įvairiais atžvilgiais

Į NIAGARA FALLS Į 

SOFIJOS ULBINIENES 
ATMINIMUI

’’Jaučiuosi pavargusi, no
riu miego- ateik vėliau... ” 
-taip pasakė Sofija ULBI - 
NIENĖ sirgdama, General 
ligoninėje š. m. lapkričio 16 
d. , 2 vai. p. p., vyrui lankant 
ją ligoninėje. Steponas UI - 
binas, atsisveikinęs su ja, 
pažadėjo ateiti vėl 7 vai. va
karo ir išvyko namo. Tačiau 
5 vai. v. jis gavo iš ligoninės 
pranešimą,kad žmona mirė . 
Tuojau nuvykęs 1 ligoninę ,

ATEIK I LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS). 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 

PENKTADIENI 119 MIMIC0 Ave.,, (Royal York Rd. įr 
Mimico Avė. /tampos). / TORONTE 7:30 vai. y. ,

SKAMBINKIT I T ei. 487-5591

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

6 psl.

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius ... 8%%
180—185 d. term, ind.........8% %
įerm. ind. 1 metų.............9%%
Term. ind. 2 metų............9%%
Term. ind. 3 metų ....... 10 %

Spec. taup. s—tą.......  ° £
Taupomųjų s—tą...... .
Depozitų—čekių s—tų ... ° %

3 valdžios: lietuvių, lenkų ir 
komunistų. Laikinajai Lietu
vos vyriausybei buvo žinoma , 
kad vokiečių kariniai daliniai, 
apleisdami Vilnių nori jį per
duoti lenkams, o nelietuviams 
kaip buvo numatyta. Vokieti
jos įgaliotinis Lietuvai dr. 
Zimmerle nebuvo palankus

iškiliausiai ir susilaukė 
daugiausiai lankytojų.
• Pagerbtuvių koncerte, mi
nint a. a. Joną-Robertą SI - 
MANAVIČIU, dalyvavo labai 
gausus būrys klausytojų.

Iškilaus koncerto pabaigo
je Kanados Lietuvių Fondo 
vardu”Tėvynės Prisimini - 
mų” Radijo programai buvo 
Įteiktas čekis $1.000, o Lie
tuvių Namų vardu -$450.Da
bar programą veda V. Sima
navičiūtė- Laurinavičienė .

Koncertas baigtas Tautos 
Himnu.

>000*000000000000000 

rado tokioje pat padėtyje gu
linčią,bet jau užmigusią am
žinu miegu savo mylimą 
žmoną Sofiją.

Sofija BIELIAUSKAITĖ- 
ULBINIENĖ buvo gimusi 
Vilniuje 1905 m. gegužės 15 
d. Pašarvota Hetherington V. 
Dean LTD Koplyčioje š. m. 
lapkričio 17 d.

Lapkričio 18 d. vakare, po 
rožinio, Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės pirm. A . 
Š e t i k a s pasakė atsisvei
kinimo kalbą. Lapkričio 19 d. 
velionė iš Laidotuvių Koply
čios buvo atvežta į .St. Pat
rick šventovę. Čia mišias 
atnašavo kun .K. B U t k u s,

Deja. Tai buvo tik graži 
svajonė. Jau po kelių mėne
sių, po nepriklausomybės pa
skelbimo 1918 metais, kaimy
nai parodė savo grobuoniškus 
nagus. Jie nenorėjo matyti 
laisvos Lietuvos. Lietuvos 
vyriausybė neturėdama ka
rinių pajėgų - savo teisėms 
ginti, buvo bejėgė. Padėties 
verčiama, vyriausybė metė 
ŠūKį: "Vyrai, Lietuva pavo
juje". Į šį vyriausybės pa
skelbimą, atsiliepė pasišven
tę patriotai-savanoriai- kū
rėjai, kurie dėl jaunos Lie
tuvos laisvės ir jos ribų lie
jo savo kraują ir aukojo gy
vybes ant jos garbingo lais - 
vės slenksčio. Tai buvokru- 
vina, Lietuvos kariuomeųės 
kūrimosi užuomazgos pra
džia.

Tuo metu vyriausybės mi~ 
nisteriu pirmininku buvo My- 
kolas SI e ž e v i č i u s . Maty
damas kritišką tautos padėtį, 
1918.11.23d. paskelbė įsaky
mą kariuomenės organizavi
mo reikalu. Pirmas naujokų 
šaukimas I Lietuvos kariuo
menę įvyko 1919. 3.5 d. Sąly - 
gos buvo labai sunkios. Vale 
tybei visko trūko. Vienu me
tu atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, Vilniuje buvo net 

A. a. So fi ja Ulbinienė laido tuvių koplyčioje

OFM iš St.Catharines,Ont . 
Vargonais grojo ir solo gie
dojo Veronika ir Aleksand
ras Paulioniailš St. Cath-

Dideliame liūdesyje paliko 
vyrą Steponą, 
mantą ir Liucijų, dukras Ra
są ir Ritą, 1O vaikaičių ir

arines.

Po gedulingų mišių velio
nė, dalyvaujant skaitlingam 
lietuvių ir svetimtaučių 
skaičiui, buvo nulydėta į 
Niagara Falls Fairview ka - 
talikų kapines.

Patriotinę atsisveikinimo 
kalbą pasakė Stasė Ve r - 
bickaltė-Zubrickienė 
iš St. Catharines, Ont. Taip 
pat,pagerbdama velionę už 
lietuvišką veiklą, ant karsto 
uždėjo tautinę juostą.

Visas laidojimo apeigas 
atliko kuri .K. Butkus OFM iš 
St. Catharines, Ont. Po lai - 
dotuvių visi dalyviai buvo pa
kviesti į restoraną pi etums .

Stasė Ulbinienė mirė ne
tikėtai. Š. m.spalio 29 d. su 
drauge ėjo į parduotuvę. Stai
giai užėjo silpnumas ir ji 
griūdama susitrenkė galvą . 
Tuojau buvo greitosios pa
galbos nuvežta į ligoninę ir 
po 4 dienų jautėsi geriau.Vė- 
liau vėl pablogėjo sveika
ta ir iki lapkričio 13 d. iš
gulėjo be sąmonės. Tačiau 3 
dienas prieš mirtį atgavo 
sąmonę ir kalbą. Vyras ir 
vaikai tikėjosi, kad ligonė 
pasveiks.

lietuviams. Be to, ir vyriaus - 
sybei, kurioje buvo be lietuvių 
ir kitos tautinės mažumos:žy- 
dai ir gudai, sunku buvo lavi - 
ruoti, reikėjo visus patenkin
ti.

Išvadoje galima prieiti prie 
to, kad be kariuomenės nebūti; 
Lietuva egzistavusi iki 1940 
bolševikų - komunistų okupa
cijos.

Trumpas laisvos nepri - 
klausomos Lietuvos valsty
bės gyvenimo laikotarpis 
Lietuvos kariuomenei teikia 
garbingą istoriją.' Lietuvos 
kariuomenė išauklėjo Lietu
vai susipratusi patriotišką 
jaunimą. Tiems, kuriems 
teko tarnauti Lietuvos ka-
riuomenėje, prisimena su 
didele pagarba.

Netekę laisvės, atsidūrę 
svetimuose kraštuose, gerb
dami brangias išsineštas iš 
tėvų krašto lietuviškas tra - 
dicijas, minime šiandieną65 
metų Lietuvos Kariuomenės 
Sukaktį.

M i nė j i m a s-iKon cer - 
tas.

Susirinkę Toronte Lietuvių 
Namuose, Karaliaus Mindau
go Menėje Tautiečiai turėjo 
puikią progą dalyvauti ir pa
gerbti Lietuvos gynėjus, ka
rėjus-savanorius, karius ir 
partizanus Toronto Vlado Pūė 
vio Šaulių Kuopos surengta
me Lietuvos gynėjų minėji - 
me.

Minėjime dalyvavo su vė
liavomis: Toronto Skyriaus 
savanoriai .Vlado Pūtvio Kuo
pa, St. Catharines Po v. Luk* -’ 
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vieną provaikaitį.
Sofija Ulbinienė, artinantis 

antrą kartą Raudonajai Ar
mijai, su šeima pasitraukė į 
Vakarus. Pasibaigus H Pas . 
Karui,1947 m. išvyko į Ang
liją. Iš Anglijos 1952 m.at
vyko į Kanadą ir apsigyveno 
Niagara Falls mieste.

Būdama didelė patriotė ir 
turėdama talentą bei patirtį 
mene,tuojau įsitraukė į me
no būrelio organizavimą. 
Darbas buvo sunkus- Niaga
ra Falls mieste lietuvių ma
žai, reikėjo įtraukti ir arti - 
mesnių Welland’o ir St . 
Catharines miestų lietuvius į 
pagalbą. Tais metais dar 
mažai kas iš lietuvių turėjo 
automobilius, ir susisieki
mas vyko autobus a is. Tik dė
ka jos didelio pasiryžimo 
pasisekė suorganizuoti me
no būrelį, kuriam buvo duo - 
tas vardas "Gintaras". Į jį 
velionė S. Ulbinienė buvo į - 
traukusi ir visus 4 savo vai
kus. Tai davė stiprią užuo - 
mazgą ir egzistenciją būre
liui.

Vis daugiau įsijungė į 
"Gintarą" naujų dalyvių. Už 
ištvermingą darbą su jauni- 

šio Kuopa, Hamiltono DLK 
Algirdo Šaulių Kuopa, Balti
jos Jūros Šaulių Kuopa, Ha-
miltono Karių RamovėnųKuo- kapas, o Šimtmečių liūdini n - 
pa, Estų Karių Veteranai ir kas: nuo Pilėnų heroizmo iki 
Latvijos atstovai (estas Tam- paskutinio partizano turgaus 
re, latviai O. Zvizdzgrauds ir aikštėje, iki Romo Kalantos 
O. Ozols). liepsnų, iki visų kovotojų ir

Minėjimas-Koncertas susi- kankinių, kurie be vardų ir žy
dėjo iŠ 2 dalių: oficialioji ir mės virsta granito stulpais,
meninė. Minėjimą atidarė 
Vlado Pūtvio Kuopos pirm. St. 
Jokūbaitis pabrėždamas 
Lietuvos Kariuomenės reikš
mę nepriklausomai Lietuvai 
ir šio renginio tikslą-pager- 
bimą. Invokacijos žodį tarė 
Lietuvos Kankinių Parapijos 
kleb. kun. Jonas St a Skus. 
Žuvusių už Lietuvos laisvę 
pagerbimas atliktas Prisikė
limo parapijos mišram cho - 
fui giedant Dambrausko "Mal
dą", diriguojant muz. V. Ve- 
rikaičiui.

Esant minėjime savano - 
riams-kūrėjams buvo įteik
ta po rožę. Dalyvaujantiems 
minėjime tautiečiams buvo 
pristatyti estų ir latvių sve - 
čiai. Buvo perskaityti gauti 
raštiški sveikinimgi. iš jų, 
kaip ir visaoa, labai nuo šir - 
dus, jautrus ir prasmingas 
iš Lietuvos konsulo Kanado
je dr. Jono Žmuidzino, kuris 
dėl svarbių priežasčių asme
niškai minėjime dalyvauti ne
galėjo.

Į oficialią dalį įėjo irpaskai 
ta, kurią skaitė skautų veikė
jas C. Senkevičius, tema
"Proginės Mintys". Čia patei
kiu keletą ištraukų. Štai pa
skaitos pradžia.

"Kai prasiskleidžia rytme
čio ūkanOs, tada užsidega rau
dona saulė, kurios spinduliai 
kaip kraujas laša ant balto 
vienišo kryželio tėviškės ber
želio pašonėje...

mu, Niagaros pusiasalio lie - 
tuviai yra apdovanoję S. UI - 
binienę dovanomis.

Savo patraukliomis prog- 
ramomis’’Gintaras" stebino 
1958 m. , minint Welland’o 
miesto 1OO metų sukaktį.Jis 
čia susilaukė didžiausio į- 
vertinimo iš publikos, nes 
tik lietuvių grupė buvo pub
likos ilgu plojimu iššaukta 
pakartotinai į sceną. Už tai 
buvo įtrauktas į konkursą ir 
laimėjo dovaną. Jis dalyva
vo, vadovaujant S. Ulbinienei 
1960 m. TV programoje, 
Buffalo mieste, JAV. Ir ten 
jis buvo publikos ir TV pro
gramos vedėjiį įvertintas . 
Pageidavo, kad dažniau pa
sirodytų TV.

Čia suminėta tik maža da-
sūnus Algi - lėlė velionės atliktų kultūri

nių darbų,kuriuos ji atliko 
per IO savo vadovavimo me-

Noriu tik, kad šio laik- atminimui, vietoje gėlių, au
kojo KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI $20, - Juozas ir 
Marija Paukščiai.

Užuojauta artimiesiems ir 
padėka aukojusiems. KLF

tų.
raščio skaitytojai atkreiptų 
dėmesį į jos pasiryžimą ir 
veiklos sąlygas ir kad ji iš 
kelių Niagaros pusiasalio 
miestų sugebėjo įtraukti

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIUKŲ LIAUDIES PASAKŲ ? 
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Neklauskite— kieno tai ka
pas ?... Nes jo prasmė padi - 
dinta ir pakeista. Ir tai jaune 

kad būtų ant ko statyti Lietu
vą. .. ”

Paskaitai einant į pabaigą 
prelegentas sako: "Visų mūsų 
pastangų atrama — kovojanti 
tauta. Turime tik nepasimesti 
ir nesusiki aidinti.. . esame 
tik vienas vienetas, bet skirtin
gose sąlygose. Sibiro lietuvis 
Kanados lietuvis, LTSR lietu 
vis—bendrų tikslų ir siekių at
žvilgiu yra vienas ir tas pats., 
tėviškės beržyno pašonėje 
kritusio kario kryželis mums 
kalba, mus drąsina ir liepia 
nenustoti vilties... ” Paskai
ta buvo priimta garsiais plo- 
ji maiais.

Meninę dalį pradėjo jaunu
tė Dana Pargauskaitėat
likusi akordeonu Monti, "Čar- 
das" ir Rosini "Caballero ". 
Kita jaunutė mergaitė Daina 
Gurki y tė jausmingai dek
lamavo "Sesers žodžiai bro
liui" eilėraštį.

Prisikėlimo Parapijos miš
rus choras, vad. V. Verikaičio 
ir asistuojanhas L. Martinku- 
tės, atliko bendrai apie 10 kū
rinių.

Pabaigai padėkos žodį tarė 
KLB Toronto . Apyl. v-bos 
pirm. dr. Eimutis Birgiolas

Toronto Vlado Pūtvio Šau
lių Kuopos surengtas minėji
mas baigtas Tautos Himnu ir 
vėliavų išnešimu. Po minė
jimo d lyviai buvo vaišinami 
kavute ir pyragaičiais.

jaunimą į lietuvišką veiklą . 
Tam darbui ji atidavė savo 
laisvalaikį ir stambiomis 
sumomis prisidėjo prie su - 
sisiekimo kelionių išlaidų 
padengimo. Ji paliko žy
mius pėdsakus tautinėje kul
tūrinėje veikloje Niagaros 
pusiasalyje.

S.Ulbtntenė buvo švelnaus 
būdo.Dalyvaudanria veikloje , 
ir poilsį pamiršdavo.Kur tik 
būdavo lietuviški parengimai, 
visuomet jaunatviškoje nuo
taikoje dalyvaudavo ir su 
nuoširdumu paremdavo me
džiaginiai. Pasijuto pavargu
si tik patekusi į ligoninę po 
galvos sutrenkimo.

Sofija, ilsėkis ramybėje 
kad ir svetimoje Kanados 
žemelėje, bet mums -lietu
viams- draugingoje’.

J.Šarapnickas
• A. a. Sofijos ULBINIENĖS

* Namu—Gyvybės
* Autame bilių
* Komerciniai

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

Tel» 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ VASAROS PRISIMINIMŲ...

Jaunavedžiai — Daneta ir Albertas Skučai

DANETOS IR ALBERTO
SKUČŲ VESTUVĖS

Metams artėjant prie pa - 
baigos, norisi plačiau prisi
minti porą smagių įvykių - 
Skučų ir Stankevičių šeimų 
džiaugsmingą šventę-jų vai
kų vestuves: Liudo ir Vale
rijos Stankevičių dukros Da- 
netos ir Juozo ir Sofijos 
Skučų sūnaus Alberto. Į jas 
buvo atvykę keletas šimtų 
svečių netik Iš Š. Amerikos , 
bet Ir iš tėvynės Lietuvos. 
Ceremonijos vyko vasarą , 
A V šventovėje. Apeigas atli
ko parapijos kleb. veteranas 
Jonas Kubilius, S. J. , as is - 
tuojant jaunam klierikui 
Pauliui Mališkai.

Vestuvinis pokylis vyko 
prie didžiosios Čv. Lauryno 
upės, nepaprastai romantiš
koje aplinkoje. Įrengtos pa
talpos - labai sename pir - 
mojo Montrealyje alaus 
bravoro pastate. Masyvios 
/apie 1 metro / akmens ir 
mūro sienos bent dalinai su
mažino dienos ir pavakario 
kaitrą. Aukšti salės skliau
tai priminė bet kurią vidur
amžių puotų menę,kur nors 
Trakų ar Reino upės pilyse.

Pokylio iškilmes labai 
šauniai ir sąmojingai pra

vedė Skučų žentas,torontiš
kis garsėjantis telekomuni
kacijų inžinierius Arūnas 
Č 1 e k y s,'-Stun laiku įstei
gęs nuosavą telekomunika
cijų bendrovę Albertos pro
vincijoje. Šv. Lauryno upės 
plačių vandenų panoramoje , 
šviečiant pilnaties mėnuliui 
iš giedro dangaus, vestuvi
ninkai ūžė ir klegėjo didžiu
lėje atviroje verandoje ir 
pokylių salės viduje.

Smagiai muzikos kapelai 
plėšiant įvairiausius šokius, 
nė nepajutome, kad laikro
džiai ėmė rodyti pirmąsias 
ankstyvo ryto valandas. A- 
tėjo laikas jaunavedžiams 
atsisveikinti. Svečiai išsiri
kiavo poromis, sudalydami 
ilgą, nesibaigiančių vartelių 
arką,kurios vidur j u sukosi , 
vingiavo jaunavedžiai,atsi - 
sveikindami kiekvieną puo
tos dalyvį asmeniškai.

Geros, skaidrios ateities 
šiai naujai lietuviškos kil
mės šeimai linkime, kad ji 
toliau nešti! tą lietuvybės 
išlaikymo žibintą čia, Mont
realyje .
PETRO IR JULIJOS
ADAMONIŲ SIDABRINIU
VESTUVIŲ SUKAKTIS

Sekantį vasaros savaitga
lį vėl teko tepti ratus,autis

VALYKLA 
specialybės:

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-yOe AVENUE, LaSalle
365-1 -I 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1983.XII.15 

geriausius pokylio šokių ba
tus. Šį kartą važiavome į 
Vallee Bleu Ski res ortą , 
priklausantį verslininkams 
Lingaičiams. Čia, alpinisti
niame kalnų name sugužėjo 
gera šimtinė kviestinės 
montrealiečių publikos drau
ge atšvęsti veiklios Mont- 
realio lietuvių šeimos- Pet
ro ir Julijos Adamonių- si
dabrines vestuves. Jas su - 
organizavo ir sumaniai Į- 
vykdė jų 4 dukros- Julija, 
Irena, Joana, ir Marytė. P. ir 
J.Adamoniai išaugino 4 duk
ras, kaip liepas. Štai 3 vy
resniosios jau yra atsieku
sios keletą laipsrių garsia
jame Montrealio McGill U- 
niversitete, gi jauniausioji- 
Marytė lanko CEGEP. Vy - 
resniosios dukros yra akty
vios Įvairiose Montrealio 
lietuvių jaunimo sambūriuo
se / ’’Gintaro” Ansamblyje, 
Ateitininkų S-je, Lituanisti - 
nėję Mokykloje/, o jauniau
sioji dainuoja mergaičių 
"Pavasario" chore.

Svečių tarpe buvo atvy
kusių net iš tolimosios Ka - 
lifornijoe - kadaise buvę 
montrealiečiai bičiuliai-Al
binas irVida Markevičiai su 
še ima, Antanas Mikalajūnas 
su žmona.Albinas Markevi
čius, aukštas, šviesus vy - 
ras iš SUValkijos lygumų, 
šiandien garsėja kaip suma
nus nekilnojamo turto preky
bininkas, dirbąs ir visuome- 
pinėje veikloje, gabus orga
nizatorius. O kas nėra matęs 
Antano Mikalajūno, besi
švaistant su filmų kamerom, 
o vėliausiai - su video? Šis 
"jaunuolis",kilęs iš Aukštai
tijos, jau yra sukaupęs tik

siu patiekalų gausumo.
Adamonių dukros pakaito

mis pravedė pobūvio prog
ramą, pristatydamos sve - 
čius. Sekė sveikinimai ir

Saulelei krypstant Į pava-

rinėjo Lingaičių kitą išmonę 
- upėtakių /trout/ tvenkinį , 
kuris buvo papildomas šalta 
kalnų versme. Laurynijos 
kalnų viršūnėmis nuaidėjo 
puikių lietuviškų sutarti - 
nių akordai. Pasirodė, kad 
kun. S.Kulbis prilaiko gana 
neblogą tenoią.

Pamažu nusileido naktis 
virš šių aukštumų. Kalnų na
mas ir aplinka žėrėjo elekt
ros šviesoje. Atėjo lai - 
kas " jaunavedžiams" Ada - 
moniams atidarinėti gausias 
dovanų dėžes.Skambėjo nuo
širdūs jų padėkos žodžiai , 
aidėjo svečių aplodismentai.

Romantiškos vasaros nak
ties globoje, žavingų kalnų 
aplinkoje vakaronė nusitęsė 
iki vidurnakčio. Galiausiai , 
visą apylinkę nušvietė su
liepsnojęs didžiulis laužas . 
Aplink jį, kaip nakties vaba
lėliai, susispietė daugumo
je pokylio jaunimas, kurie 
šoko ir dainavo ratu sustoję. 
Dar ilgai skambėjo jų balsai, 
aidėjo dainų sutartinės iki 
ankstyvųjų valandėlių, kol

kario padangę,svečiai vaikš- dą ir kartu baimę,kad jiems nebeliks. Va, ir tos kvailos
tinėjo po vaizdingus slidinė- šnektos pasklido,kad girdi,pirmininkas išperka visus 
jimo takų šlaitus, kiti apžiū- bilietus, ir kitiems nelieka. Šiais metais jis kitaip sugal-

riausiai gerą archyvą įvai
rių dokumentinių filmų iš 
Montrealio ir visos Š.Ame
rikos lietuvių gyvenimo. Be 
to, jis sugebėjo laiku ir su - 
maniai pasinaudoti kylančia 
Kalifornijos ekonomija. Jis 
rūpestingai užrašė Įvairius 
epizodus spalvotoje Video 
juostelėje. Taigi, vėl liks 
kitas dokumentas iš Mon
realio lietuvių gyvenimo.

Iškilmingą puotą atidarė 
kleb. Tėv. J. Kubilius. Bufe
to stalai linko nuo visokiau-

laužas ėmė pamažu blėsti.
Vieni po kitų išvažinėjo 

svečiai.Širdį kutenantys pri
siminimai ilgai dar neišdils 
iš pokyliautojų atminties.

Tikrai garbė dukroms,taip 
puikiai suorganizavusioms 
šią sukaktį, o“jų tėvams P. 
ir J.Adamoniams telieka tik 
džiaugtis, gerai savo tėviš - 
ką ją pareigą atlikus...

Dar daug ilgiausių metu 
linkime "jaunavedžiams" A- 
damoniams ’.

oooooooooooooooooooooooooooo
Laukų Dobilas 

B A Z A R A Š
/pabaiga/

Prie šono jau mums matytos tūkstantinės loterijos, 
prisišliejusi ir visokiausių brangenybių - metalinių,sidab
rinių ir auksinių išdirbinių ir papuošalų parduotuvė. Ten 
irgi spūstis, tik jau netokia didelė,kaip kitur, nes čia jau 
didesnėm išlaidom kvepia.

Kadangi papuošalams pinigų neturėjau,tai bijodamas 
nešvarios pagundos ir nepakalbėjęs su pardavėjomis, tik Į
žambiai peržvelgęs, atsidūriau veidas Į veidą su Edmundu, 
kuris jau ne juokais užsipuolė ,kad pirkčiau loterijos bilie
tą. Girdi, kaip tu mano nepamatytas pro čia pralindai. Esą 
tuojau atskaityk doleriuką ir va, jau nuplėšiau ir bilietu - 
ką. Kaipgi neimsi, reikia. Paimu, kaip gi kitaip, labai vi - 
sais atžvilgiais patraukli loterija. Tik pažiūrėkit, prieky - 
je didelė degtinės bonka, nepagalvokite, kad tai 40 uncijų. 
Nieko panašaus, ten .broliuk, kelis kartus didesnis bute - 
lis ir dar geriausio Snapso. Dar ne viskas: šalia išdidžiai 
blizgančiu šonu guli nepaprasto didumo Salami dešra,tik - 
riausiai tas gabalas svėrė daugiau kaip kelioliką s varų: ga
li vien už pažiūrėjimą pinigus mokėti. Prie sienos, medyje 
išskaptuotas paveikslas ir dar kaž kas.

- Tik pagalvok mielasai, - aiškina Edis praeinančiam

GUY W 
RICHARD
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GŪY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka są&tningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo* dengimui**ar taisymui skambinkite : 364-1470

žiūrovui, - ta bonka milžiniška, niekur nematyta dar to - 
kia dešra ir tas medyje paveikslas - vienas kelių šimtukų 
vertas."Visai nejuokas," - prideda Edmundas, - "viskas tik 
už vieną dolerį".

Nėra ir kalbos, kaip tokio bilieto nepirksil 
galingai suskambę jo kiekvie
no lietuvio širdį jaudinanti Vertėtų keliais žodžiais užsiminti ir apie paminėtos 
"Lietuva, brangi". Ją prave - loterijos kilmę. Taigi, prie visų mano tauškalų verta ir šį 
dė D. N. Baltrukonis Šią dai- pridėti. Pereitais metais per bazarą pirmininkas Kostas, 
ną pasirinko patys soleni- norėdamas Klubui padėti ir,žinoma, laimę išbandydamas, 
zantai Adamoniai. nupirko Jš karto kelias dešimtis tūkstantinės loterijos bi-

Apatinėje salėje suskam - lietų. Kada daug perki, žinoma, daug ir laimi. Taip buvo 
bėjo valsų,tangų,polkų ir ki- ir tada. Ištraukė pilną glėbį visokiausių daiktų. Pats bū - 
tokių šokių muzika. damas viengungis, kurgi tuos niekelius jis ir dės - vėl

gražino loterijon, bet pašaliniams žmonėms sukėlė pavy- 

vojo: užsakė Parkeryje dešrą gal prieš kokį mėnesį. Be
rods didžiąją bonką pergabeno per sieną,drožinius vėl kur 
tai nupirko ir taip susitvarkęs, ramiai sau laukė bazaro.

- Tegul žmonės traukia ir atsitiešija, nugi tegul. Ir aš 
nė vieno bilieto nepirksiu.

Iš tikrųjų, tai neiškentėjo, kelis kartus bandė laimę 
tūkstantinėje, bet laimėtų dalykėlių nepaėmė- vietoje pa - 
liko. Kam jam jų. ..

Nagi, tai va, paviršutiniškai šeštadienį ir apžiūrėjo
me. Vėlyvam vakarui atėjus, nors visa tarnyba buvo labai 
išvargusi- nusibodo burnas aušinti ir kojomis minti - bet 
matydami,kad daug žmonių buvo ir prekyba puikiai vyko, 
visų veidai laimingi ir patenkinti. Sekmadienį bazarą ati
darė iš pat ryto. Ne todėl,kad čia mišių metu kokį biznį 
varytų,ale, kad apsitvarkytų. Bet kur tau, - smalsuolių 
niekada netrūksta, matai, jau gandai buvo visą miestą 
aplėkę,tad ir pamaldoms vykstant, žmoneliai traukė ir 
gana. Niekas neturėjo tokios širdies,kad juos išvarytų , 
taip ir pasiliko Įjungti Į tuos pačius vakarykščius veiks
mus. Rytojaus dieną buvo ir kai kurių pasikeitimų.Klubo 
sekretorius Jonukas su žmonele Maryte atvilko nemažės — 
nį krepšį pamainyti vaisių, jau išleistų loterijoje praėjusį 
vakarą. Tik šio krepšio buvo kitokia sudėtis- patraukles
nė vyriškam elementui. Žinot kas, ogi puikūs kepsniai 
ir geriausias šnapselis. Pakvipo visa salė. Jau nebe juo
kais sulingavo žmonės J tą pusę ir vėl iš pradžios susida
rė eilutė. Pats krepšio aukotojas, numetęs dalį savo am
žiaus metų po staliuku, kaip jaunikaitis stojo pardavinėti 
prie tūkstantinės loterijos, pamainė vakar vargusį Domi
ninką. /Ir bendrai paėmus- irgi trečdalį savo metų naš
tos palieka namuose, - nesinešioja/.

Paskutinėms mišioms pasibaigus, pakvipo ir kitais 
kvapais- jau šilti pietūs garavo virtuvėje. Ten irgi buvo 
kelių žodžių verta istorijėlė. Matote, prižadėjusi maistą 
gaminti šeimininkė,paskutinę dieną kažkaip sunegalavo. 
Kas dabar daryti? Ir čia buvo rasta išeitis. Kaip jau se
niai žinot,geriausias dešras visiems parengimams visi ir 
visada ima iš jau mums žinomo jų gamintojo Alberto. Taip 
buvo ir šį kartą. Žinoma,dešras reikia užsakyti iš anks
to, taip buvo ir padaryta. Vakar, kada Albertas atvežė 
dešras ir jas sukrovė į salės šaldytuvą,prie jo priėjusi 
grupelė parinktų žmonių Albertui išdėstė reikalą,paaiš - 
kindami jam apie blogas žinias dėl atvežtų dešrų išvirimo

- Kodėl tą viską man sakot? - užklausė Albertas.
- Labai paprastai, - atsiliepė vienas iš išrinktųjų.- 

Žinai, Albertai, kad žmonės,kokios tos dešros bebūtų, jų 
žalių nevalgo ir va, mes čia tavęs prašom, pabūti šį kar
tą mūsų virėju.

- Aš gi niekada virėju nebuvau, - atkirto Albertas.
- Bet gi dešras esi viręs ?
- žinoma,kad esu, bet tik sau.
- Virk ir dabar sau,bet tik pridėk ir žmonėms.
Albertas laikinai aptilo. Tą pastebėję atsiųstieji tu

rėjo daugiau laiko rasti ir kitų argumentų, ir galų gale, bu
vo susitarta. Pietūs, nors pirmą kartą,bet buvo pagamin
ti visai gerai ir viskas puikiai pasibaigė.

Baigian, būtinai reikia dar paminėti ir viena darbščią 
moteriškę su dukterimi, tik visai neseniai atvykusią su 
vyru iš Brazilijos. Ji labai daug padėjo dirbti Įvairius 
darbelius. Netikėsite, ji yra ispanė,bet kalba puikiai lie
tuviškai, be jokio akcento, džiugu ir klausyti. Taip pat 
daug padėjo prie didžiosios loterijos ir kitų darbų Klubo
narės Joana, Marija, Vanda, ir kitos.

Prieš baigiantis bazarui, dar pamačiau skriejantį 
Kostą. Užkalbinau, bet jis kaip ir visada, turėjo mažai 
laiko ir tik prabėgdamas išspaudė su dideliu pasitenkini
mu šiuos žodžius /rodos, juos teisingai supratau/:

-Gerai, labai gerai pasisekė. Ne šimtais, o tūkstan
čiais galima skaičiuoti, - ir nudūmė kaip vėjas.

Bendromis jėgomis daug kas galima padaryti. Va, jau 
ir bus viskas.. .

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.
Tel. 845 -2912 embassy fur
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rnorrtreal
PARENGIMUI
• GRUODŽIO 17 d., 7. v. v. - 
KALĖDŲ VAKARAS,AV Pa
rapijos salėje.Rengia Mont
real io Lietuvių Choras.
• GRUODŽIO 18 d. -KALĖ - 
DŲ EGLUTĖ Šv. Kazimiero 
Parapijos Salėje, 3 vai. p. p.

• GRUODŽIO 24 d. - RŪTOS 
KLUBO bendros KŪČIOS.

• GRUODŽIO 24 d. , 12 vai . 
dienos metu LIETUVIŠKA 
RADIJO PROGRAMA CFMB 
banga 1410.

• GRUODŽIO 31 d. ,8 v. v. - 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
AV Parapijos salėje. Ren - 
gia L.K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa.

e GRUODŽIO 31 d. , 8 v. v. - 
Šv. Kazimiero Parapijos sa
lėje-NA UJU METŲ SUTIKI
MAS.

LITO PRANEŠIMAS

LITAS NEDIRBS1 PER 
ŠVENTES

LITAS bus uždarytas 
GRUODŽIO 25-26-27 d. d., 
ir SAUSIO 1-2-3 d.d.

• KENSTAVIČIUS Antanas 
sunegalavo širdimi ir gydosi 
Hope ligoninėje. Atsiprašo 
draugų,jeigu negalės pasvei
kinti su artėjančiomis šven
tėmis.

Jis yra mūsų laikraščio 
’’Nepriklausoma Lietuva” 
garbės prenumeratorius eilę 
metų.

Linkime greitai sustiprėti.
• ŠABLAUSKAI,Ona ir Jur
gis sugrįžo iš 2-jų savaičių 
atostogų Floridoje, kur ap
lankė draugus,apžiūrėjo įdo
mesnes vietoves.

• Pr. ir H. BERNOTAI pa - 
aukojo KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI $200. Tuo jie pa
didino jau anksčiau turėta 
savo įnašą. KLF dėkoja.

’’GINTARO” SUSIRINKIME
Visuotinas ’’Gintaro”narių 

ir jų tėvų susirinkimas įvy
ko š. m. gruodžio 11 d., A V 
parapijos patalpose,dalyvau
jant gausiam dalyvių būriui.

Susirinkimą pravedė Juo
zas Piečaitis ,sekretoria
vo Hilda Lapinienė.

Susirinkimas išrinko nau
ją Tėvų Komitetą iš 7 asme
nų: Vincas Piečaitis-p-kas , 
Albina Lukoševičienė-sekr ., 
Gytis Vazalinskas-ižd. .Ire
na Lukoševičienė- informa - 
cijos ir plokštelių reikalams, 
Julija Bernotienė -narė pa
rengimams, Jonas Žurkevi- 
čius- archyvų, albumų tvar
kytojas ir Marytė Jurkienė- 
inventoriaus ir rūbų reika
lams.

Revizijos Komisiją sudaro 
Juozas Lukoševičius, Bro
nius Staškevičius ir Bronius 
Niedvaras.

GINTARO vadovai;
Silvija Staškevičifenė-Akstl - 
naitė - vyr. vadovė, Rimas 
Piečaitis - orkestro, Milda 
Ruffo-Bilevlčiūtė- dainavimą 
Ina Lukoševičiūtė ir Kristi - 
na Kllčiūtė - pagėlbinės šo - 
klų mokytojos.

’’Gintarėlis" šiuo metu 
neveikia, nes nėra pakanka
mai jaunų narių. Atsiradus 
/nuo 7-11 m./,-jis vėl veik
tų.

"Gintaro” nario mokestis 
paliktas tas pat- vienam na
riui $40 į metus,esant dau - 
giau iš tos pačios šeimos- 
daromos nuolaidos. Dar ne- 
užsimokėję- raginami pa - 
skubėti.

Numatoma dalyvauti Vasa
rio 16 minėjime ir rengia- 
mas"Gintaro" ve įklos 15 m . 
minėjimas. Ruošiamasi da
lyvauti tautinių šokių šventė
je Cleveland’e 1984 m. k .

KVIEČIAME 1

GRUODŽIO 31 d.
8 vai. vakaro

PROGRAMOJE:
• Šilta, šalta vakarienė
• Baras
« Loterija
e J. Rimeikio Orkestras
• Meninė dalis

[ĖJIMAS : $ 12.50
KVIEČIA: L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Naujų Metų
Sutikimą

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

VGC5 01

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, "MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną*: 766-5827
DUODA PASKOLAS:

9 %

8.5%
8. %
7.5 %

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

MOKA UŽ:

Certifikotai min. S 1,000.00 
1 metų........... .

Terminuoti indėliai
1 metų...............
180 - 364 d......

30 - 179 d........
Trumpalaikius indėlius 
už $ 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Special ios 7.25 % 

Su draudimu .. ...... 7%
Čekiu sąskaitos  .........5%

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

14/5 pe_Seve_
Pirm., Antr. TreZ. 9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00

3907 A Rosemont

4:00-8:00
r enaroaie.iiui s 2:00-6:00

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Sėve irSv. Kazimiero par, salėje : 10:30 - 12:30

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavu paltų,
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec ___
suite 500 a. U3a 2G6 TEL. : 288-9646

.............. ..V

MEMBER

FOTO M.L.9.
SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

DR. J. MA LĮSK A
DANTEI GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 8528

Dental Surgeon Chlrurgien-Dentiste
M06 RUE CENTRAIE, SUITE 209 
VILLE LASALLE. QUEBEC H8P INS

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k a t d I • n n v o 9 o. m iki 10 p.m. 
Š • > t o d i • n I a I ■ > .1 v o 9 o. m. iki 9: 30 p. m. 
Sekmodienlai-* : n m o 10 o. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A., B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2-nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627,
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871- 1430___________________________

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 F ieldfare , Beaconsfield, H9W 4W9 

Res. TEL.: 697- 2261

...........—

NAUJĄJĄ sol.Ginos ČAPKAUSKIENĖS plokštelę ir kase
tes galima gauti A V Kioske ir P.Adamonis Insurance A- 
gentūroje arba pas pačią solistę, užsisakant tel:366-4629. 
Plokštelė ” Lengvos ir lyrinės dainos"- graži šventinė 
dovana.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME [

s

NAUJU. METU.
SUTIKIMA
ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 31 D. 8 vai. v.

ŠV. KAZIMIERO parapijos salėj,
3426 PARTHENAIS

v
• Šilta vakarienė
• Geras orkestras
• Gėrimus atsinešti savo

ĮĖJIMAS: 12 dol. fe PARAPIJOS KOMITETAS

į I___JI XJ T I PORTRAITS
D a ■ -T* I PASSEPORT* COMMERCIAL
r* n 1 VI g MARIAGE* WEDDINGS

STUDIO! 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS 
MONTREAL. P.Q. M2K 1E9 525-8971

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721-9496

g

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
Draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreel Hl T - 3 A 6

TEL/727 -3 120Nimu 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B'A. C.S.ę., I.B.

- Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t 0_r_o__v e kj2.—(n,_ ,

GMMontreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH. MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS, _ . ,OQ
sales manager Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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