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LIETUVIAI REIKALAUJA 
LAISVĖS

KAUNE KRUVINOS RIAUŠES
LIETUVIS STUDENTAS SUSIDEGINO MIESTO CENTRE. TŪKSTAN
ČIAI JAUNIMO DEMONSTRAVO KAUNO MIESTO GATVĖSE. VIENAS 
POLICNINKAS ESĄS ŽUVĘS. KELI ŠIMTAI JAUNUOLIU ESĄ SU
IMTI. ■

' Protestuodamas prieš rusu persekiojimus lietuvis studentas Romanas lai antas (ar neiš- 
ikreipta pavardė?)Kauno centre apsipylė gazolinu ir susidegino. Jo laidotuvių dieną ivy.' 
ko didžiulės Kauno jaunimo demonstracijos, Buvo girdimi šūkiai: “Reikalaujam laisvės 
Lietuvai“. Demonstracijos vykusios ištisas dvi dienas. Lietuviai jaunui'Jiai turėjo tik 
pačius primityviausius ginklus - lazdas, plytas ir akmenis. - Užsienio spaudos praneši
mu tačiau vienas rusu saugumietis esąs žuvęs.

Rusams ypatingai šis įvykis nesmagus, kad sutapo su Amerikos prezidento R. Nixono 
lankymosi dienomis Maskvoje. Šiuos įvykius nepaprastai plačiai išgarsino daugumos 
valstybių radio, televizija ir, žinoma, spauda. Jei-gu šie įvykiai parodo, kad Lietuvoje 
tebėra gyvas pasipriešinimas Maskvai, tai iš kitos pusės tenka pripažinti, jog Maskvos 
kerštas pasieks didelį skaičių lietuviu jaunuolių ir nukentėjusiu skaičius neabejotinai 
bus didelis.

SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

TINKAS trupa.,.

Pusę šimtmečio Sovietų 
Sąjungoje buvo "statomas " 
komunizmas. Laike tos 
statybos - milijonai žmo
nių buvo išžudyta, išma
rinta badu, ištremta į ne- 

’gyvenamą Sovietų šiaurę. 
Po H pasaulinio karo, ame
rikiečiai atidavė sovietam 
puse Europos. Atrodė, kad 
nuo Luebecko iki Vladivos
toko sovietai netrukdomai 
galės "statyti" savo komu-* 

>nizmą. Tačiau greitai pa
sirodė, kad rytų Europos 
tautos tai "statybai" ne tik 
kad nerodė entuziazmo, 
bet panoro tą "budinką" iš 
pamatų sugriauti. Pirmoji 
sienojus pradėjo draskyti 
Vengrija. Deja, amerikie
čių padrąsinti, sovietai tą

"socialistinį sabotažą" 
tuojau nuslopino. Rytų vo
kiečiams pradėjus bėgti iš 
statomo rojaus, buv. pre
zidento Kennedžlo palai
minimu, buvo Rytų Berly
nas atskirtas 45 km ilgio 
mūrine siena nuo Vakarų 
Berlyno.

čekai, pamatę, kad toji 
komunizmo "statyba" vyk
doma ne inžinierių, o ko
kių tai sovietų baleto šokė
jų, nutarė jos daugiau ne- 
finansuoti,..

Amerikiečiams tylint ir 
besidomint tik beisbolo 
žaidimais, sovietai atvedė 
ir čekus į protą...

Taip visa sovietų impe
rija su visomis rytų Euro
pos kolonijomis galėjo vėl 
grįžti prie virš 50 metų 
"statomo komunizmo"...

Pradėta vėl kalti, piau- 
tl. obliuoti, ir... jau bu
vo iškeltas vainikas pa
gerbti tiems "statybinin
kams". .. Deja, į tą šventę 
atėjo ir kita muzikantų 
grupėkiniečiai. Nixonui 
grožėjantis Pekino antelė
mis, Maskva šaukė apie 
"antisovietinį susitarimą" 
tarp Vašingtono ir Pekino. 
Rumunai, jau seniai simr 
patizuojąkiniečiam, svei
kino sino-amerikiečių diar 
logą su "nuoširdžiu pasi
tenkinimu". Lenkų katali
kų "Tygodnik Powszechny" 
galvoja, kad Kinija atsta
tys tvarką Indokinijoj, nes 
"jie (kinai) buvo toji jėga, 
kuri išsprendė Korėjos pu- 
siasalye konfliktą".

Maskvai pavadinus ki
niečius faktiškais JAV im
perialistinės politikos tar
nais, vengrų politbiuras 
džiaugėsi, kad Kinija ir 
JAV savo santykius grįš 
taikia koegzistencija.

Ramojus Mozoliauskas Partizanai

Maskvos "Pravda" 
bar nuolat primena savo 
satelitams, kad ,fburžuazi- 
nės ideologijos bando su 
nacionalistiniais raktais, 
įsilaužti į mūsų bendruo
menę". ..

Tačiau" Pravdos "verkš
lenimai ir grūmojimai ne
paveikė satelitų. Maskvos 
valdovai pasiuntė savo mu
zikantus supolitbalalaiko- 
mis į Bukareštą, Budapeš
tą, Sofiją, Varšuvą ir Ry
tų Berlyną. Tačiau vietoj 
kazoko, vengrų Kadaras 
pradėjo šokti čardašą.... 
Brežnev pasišaukė Kadarą 
į Maskvą:

-Draugas, Kadarai, 
kodėl nešoki taip, kaip 
tau grojame ?

- Ai, drauge Brežnevet 
pasenau, jau, nebeprlgir- 
džiu, - teisinosi Kadaras.

Žinoma, jei žmogus ne
girdi, neką gali iš jo rei
kalauti. ..

Praslinkus kiek laiko, 
vengrai skundėsi, kad. 
"1956 įvykiai Vengrijoje, 
1968 įvykiai Čekoslovaki
joje ir 1971-1972 įvykiai 
Jugoslavijoje atšaldė Va
karų darbininkiją nuo so
cialistinio pasaulio".

Lenkų žurnalas "Argu- 
menty" giria amerikiečių 
sistemą, pagal kurią žmo
gaus vertingumas išreiš
kiamas doleriais.

Kai sovietai dreba dėl 
V. Vokietijai diktato rati-
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KOKS TAVO ATSAKYMAS BIČIULI ? SI"™
• JAV gynybos sekretorius

Nekartą šioje vietoje yra tekę pasisakyti mūsų laik
raščio klausimais, pasidalinti atsiekimais, pasiguosti 
rūpesčiais. Šį kartą’’Nepriklausomos Lietuvos" B-vė 
šio laikraščio leidėja, po ilgo, nuodugnaus, nuoširdaus 
svarstymo, turėjo padaryti dar vieną lemtingą spren
dimą, o kartu paklausti koks Tavo atsakymas mielan 
Bičiuli ?

Laikotarpis be atsakomlngojo redaktoriaus, remiantis 
tik kolektyvine talka, mūsų laikraščio puslapiams ne
buvo ijdealus pasirinkimas. Todėl buvo žvalgytasi tin
kamo žmogaus redaktoriaus pareigoms. Buvo susitarta 
ir pakviestas rašytojas, žurnalistas J. Petrėnas-Ta
rutis būti sekančiuoju N. L. redaktorium.

N. L. B-vės V-ba linki jam sėkmingo darbo ir kartu 
kviečia gerb. skaitytojus nepasilikti stebėtojų vietose , 
bet jungtis vlsokeriopon talkon ištiesiant paramos ran
ką savajam laikraščiui. Didesniems užsimojimams 
įvykdyti ir netgi dabartiniam N. L. lygiui išlaikyti ne
užtenka keLęitos žmonių kieto pasišventimo, reikia 
bendradarbių, nuoširdesnių ryšių, finansinių išteklių 
ir moralinės talkos.

Nuo pat įsisteigimo dienos laikraštis nesvyruodamas 
savo siekimuose puoselėdamas kritiškos minties būti
numą ir atviro žodžio tradicijas subūrė nemažą dalį 
lietuvių skaitytojų ir užsitikrino išėjimą eilei metų. 
Deja, neturėdamas idėjiniai organizuoto finansinio už
nugario laikraščio išėjimas rėmėsi grynai eilinio lie
tuvio patrioto gera valia ir neabejotinu užsispyrimu. 
Pirmųjų steigėjų mestasis šūkis: "Už Lietuvos išlais
vinimą" buvo, tebėra ir ateityje neturėtų būti pažeis
tas. Nesutinkantiems, ignoruojantiems, nepritarian
tiems šiai įdėjai N. L. puslapiai vistiek turėtų būti ir 
mieli ir sveikintini.

KŪiybingo, gyvo lietuviško laikraščio išlaikymas tu

Laird praneša, kad nė vie- 
tiems, kurie suobalsio linija nesutinka. O vistik tikin- nas laiyas nemėgina prl- 
tiems savo tautos atgimimu lieka dar vienas ateities eiartinti prie užminuotų 
prašymas - paremti ir pagelbėti atgimstančios laisvos uogtų šiaurės Vietname, 
tautos prievarta nutrauktus ryšius atstatyti. Tik l a i s - Ta^iau Kinų jūroje paslro- 
vos tautos ir tik lietuvis su lietuviu. Pri- dė 8 sovietų kreiseriai ap- 
valome sutikti, kad tiek dabar, tiek ir ateityje rimtas ginkluoti raketomis, nors 
lietuviškas spausdintas žodis atstovaus sprendžiamąją minų valytojų nepastebėta. 
r°lę» Amerikiečiai intensyviai^

Kada tik tenka pažvelgti iš didesnės laiko perspekty- bombarduoja kariškus tai - 
vos, kada tik pavartai pageltusius trisdešimties metų kinius, kelius, tiltus. Ne-

rėtų būti vienodai brangus
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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

fikavimo, lenkai pareiškė, 
kad vokiečių parlamentui 
atsisakius ratifikuoti tą 
nelemtą suiarų, lenKai 
širdies smūgio negaus...

Galima būtų surašyti il
gą litaniją, kuri parodytų, 
kad f sovietų satelitai ne 
tik kad "nestato komuniz r 
mo" pagal sovietų planus, 
bet kad ir iki šiol pastaty
tųjų "rūmų" tinkas byra ir 
niekas tuo nenori daug rū
pintis.

Negana to, ir pačioje 
Sovietų imperijoje pamažu 
tautos pradeda atbusti ir 
giedoti giesmeles, kurios 
Kremliui sukelia didesnį 
ar mažesnį pasibaisėjimą. 
Neseniai "Pravda" kriti
kavo Gruzinijos komparti
ją už didelius ekonominius 
ir politinius nukrypimus 
nuo Kremliaus užbrėžtos 
linijos. Panašią kritiką 
pajunta ir kitos sovietų 
respublikos, išskyrus vle-

visiems lietuviams, net ir 

ną - federallnę rusų res
publiką. .. Tačiau nereikia 
manyti, kad patys rusai 
patenkinti sovietine siste
ma. .. Prieš ją kovoja ru
sų darbininkas, rusų stu
dentas ir rusų inteligen
tas. Didžiausia pogrindžio 
spauda yra leidžiama pa
čių rusų. Kremlius nedrįs
ta skelbti atvirą kovą prieš 
rusus...

Taigi, veltui verkšlena 
sovietinė spauda, kad labai 
palengva "statomas komu
nizmas". Atrodo, kad dar 
nebaigus jo statyti, bus 
nuplėštas stogas Ir išne
šioti sienojai........ JG.

TRUMPAI
• Kinijos, Sovietų ir Mon
golijos vyriausybės taria
si, kaip efektingiau pri
statyti š. vietnamiečiams 
ginklus, kurių tiekimą jū
ra amerikiečių blokada pa
sunkino.

Pirmą kartą kiniečiai 
leido sovietų laivui Pevek, 
kuris buvo amerikiečių

N. L. komplektus tenka stebėtis koks didelis ir platus 
kultūrinis baras atliktas pasaulio lietuvių istorinėje 
brydėje.

Šviesios atminties velionis J. Kardelis išeidamas 
amžinybėn nelinkėjo laikraščiui išeiti kartu su juo. Jis 
nesvyruodamas, be jokių kompromisų, kartais net 
griežtai kalbėdavo: Jūs kurie liksite nesuabejokite, ne- 
išsibalškykite. Atsiminkite, kad N. L. turi išeiti ne
žiūrint kokius sunkumus ir kokias kliūtis tektų nugalė
ti. J. Kardelio tiksluose buvo ir materalinis laikraš
čio išsilaikymo užsitikrinimas. Statant dabartinį, vie
naaukštį pastatą Jis užsispyrusiai reikalavo, kad sta
tyba būtų vykdoma taip, juk ateityje, atsiradus lieka-

i

mam centui, būtų galima užstatyti antrąjį aukštą. Jame 
būtų įrengiamas ir užtikrinamas ilgiems laikams re
daktoriui būtas. Deja, Jo neužbaigtieji tikslai atiteko
vykdyti likusiesiems. Ar pasiseks ?...

Praeityje buvo atlikti žymiai didesni darbai. Šis sta
tybos planas tekainuotų apie 10. 000 dol. iš kurių jau 
1000 dol. atsiliepė. Likusioji suma turėtų būti sukelta 
N. L. šėrųpagelba. O šėrų turėtojas konkrečiai tampa 
ir šios bendrovės savininku.

Velionės J. Kardelio tastamentinis prašymas, patal
pų statyba ir laikraščio ateities gairės priklausys nuo 
Tavo atsakymo Mielasis Bičiuli.

L. Girinis-Norvaiša

bombų apgadintas, įplaukti 
į Kantono uostą remontui.
• Vatikanas džiaugiasi Ni
xono vizitu į Maskvą, ti
kėdamasis, kad šis sovietų 
-amerikiečių viršūnių pa
sitarimas atneš galą karui 
ir sustiprins pasaulyje tai
ką.
• Prieš kurį laiką JAV bu
vo apkaltintas vienas kata
likų kunigas, kad jis norė
jo pavogti Nixono patarėją 
H. Kissingerį...

Praeitą savaitę JAV tu
rėjo kitą s ens aciją: kažkas 
bandė išsprogdinti Penta - 
goną su jo 25. 000 tarnau
tojų. Sunaikinti tik mote
rų tualetai... Šiaip nuos
toliai gana dideli...
• Sekminių proga, tūkstan
čiai Vakarų Berlyno vo
kiečių keliauja į Rytų Vo
kietiją lankyti giminių ir 
pažįstamų, veždami jiems 
daugybę dovanų.
• Jugoslavija ir Rumunija 
kartu pastatė ant Dunojaus 
upės hydro elektrinę stotį, 
kainavusią 500 milijonų 
dol., pavadindami ją "Ža- 
rap" (geležiniai vartai) 
vardu.

Atidarymo iškilmėse 
dalyvavę N. Ceausescu ir 
Tito, savo prakalbose kal
tino JAV dėl Vietnamo ka
ro ir dėstė savo mintis 
apie tarpusavio santykius 
komunistinių valstybių, 
kurios turinčios būti lais
vos, lygios ir nepriklau
somos nuo kitų valstybių.

Tuojau po prez. R. Ni

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Bendradarbiu, ir korespondentą spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iš 
anksto susitarūs. UŽ skelbimu, turinį redakcija ir leidykla 
neatsako. REDAKCINIS KOLEKTYVAS

toli Hanojaus sunaikintas 
vyriausias karo štabas.

Žūsta daug kariškių ir 
civilių pabėgėlių.

• JAV prezidentas Nixon 
su žmona, savo patarėju 
H. Kissinger, valstybės- 
sekretorium V. Rogers ir 
kitais palydovais bei 200 
spaudos korespondentų, 22 
gegužės išvyko į Maskvą. *

Pakelyje buvo sustojęs 
Austrijoje, Salzburge, kur 
jį pasitiko didelės anti- 
amerikinės demons traci- 
jos. Maskvoje Nixon už
truks 8 dienas, tardama- 
sis su Brežnevu ir Kosy
ginu.

Anot Nixono, pasitari
muose su sovietų vadais 
bus paliečiami įvairiausi 
klausimai, iš kurių svar- 
blausieji bus Vietnamo ka
ras, strateginių ginklų pa
naudojimo draudos susita
rimas, prekybinių santy
kių tarp JAV ir Sovietų 
vystymas, erdvės tyrime 
bendradarbiavimo klausi
mas ir, žinoma, dar kiti.

Nixon kalbės 15 minučių 
per sovietų televiziją, ap
lankys Leningradą, Kije
vą ir, sugrįžęs į Maskvą,

Nukelta į 4 psl.
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I

ELTA PRANEŠA

MOTERŲ FEDERACIJOS SUKAKTIS
"JAV neturėtų net ir simboliškai pritarti 

Baltijos valstybių okupacijai"
< Š. m. balandžio 29 -New Yorke, Plaza viešbuty, iškilmingai 

paminėta Lietuvių Moterų; Klubų Federacijos 25 metų sukaktis. 
Posėdyje dalyvavo, be lietuvių, Federacijos delegačių ir .jos sve
čių, latvių, esčių bei kitų tautybių moterų atstovių, ir busimoji 
'General Federation of Women’s Clubs pirmininkė Mrs. .Kermit 
V. Haugan, žymi amerikiečių visuomenininke.

BRAZILUOS SPAUDA APIE LIETUVĄ
“O Estado de Sao Paulo”, pagrindinis miesto dienraštis, ba

landžio 16 d. žymioje vietoje perspausdino Robert Serrou straips
nį iš prancūzų žurnalo “Paryš - Match”. Brazilų dienraštis pateikė 
antraštę: “Ar bus įmanomas Pauliaus VI-jo apsilankymas Sovietų 
Sųjungoje”, gi po didele popiežiaus nuotrauka padėjo parašų: 
“Akmuo kelyje į Maskvą — Lietuvos katalikai”.

Minėjimų viešbučio Savoj sa
lėje atidarė ligšiolinė LMKF pir-

• mininkė V. Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė, S. Valiukienė sugiedojo him
nus, invokacijų sukalbėjo tėvas 
L. Andriekus, OFM.

Pirmininkei V. Leskaitienei 
pranešus apie ligšiolinę veiklų, 
sekė sveikinimai žodžiu ir raš-

• tu. Kalbėtojus pristatė Regina 
Žymantaitė.

Iš lietuvių pirmasis sveikino 
Lietuvos Gen. Konsulas New 
Yorke A. Simutis (lietuvių ir an
glų kalbomis), — jis sveikino ir 
Lietuvos Atstovo J. .Rajecko ir 

I ponios vardu, po jo Federacijų 
pasveikino Vliko Pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas ir ACEN ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto var
du — V. Sidzikauskas ir visa 
eilė kitų. Lietuvių Katalikų Mo
terų Pasaulinės Sųjungos vardu

• pasveikino Aid. Šlepetytė-Jana- 
čienė. Visi ypač džiaugėsi Fe
deracijos įnašu Lietuvos; iaisvi-

k njmo bylos talkoje.
Gauta nemaža sveikinimų 

raštu. Iš jų pažymėtini: ponia 
Patricia Nixoniene pabrėžė, kad 
Federacijos ryšiai naudingi ne 
tik jos nariams, bet visam kraš
tui.

New Yorko valst. sen. James 
L. Buckley ‘ telegramoje pažy
mėjo; kad “JAV-bės niekuomet 
nėra pripažinusios Baltijos val
stybių okupacijos. Astai sveiki
nu, nes JAV neturėtų net ir sim
boliškai pritarti sovietų įsivyra- 
vimui tuose kraštuose. Tuo me
tu, kai atsiranda žmonių, sie
kiančių užkirsti kelių laisvojo 
pasaulio informacijos skleidimui 
gyvenantiems komunistų nepa
keliamoje priespaudoje, aš dė
koju už jūsų pastangas savo 
tautiečių labui ir drauge su ju
mis jųngiuos maldoje už greita 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymų”;

Lietuvos Diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis savo sveikinime
pažymėjo, kad L. M. K. Federa
cija vykdo svarbius uždavinius:

> ji dalyvauja darbe Lietuvos ne
priklausomybės bylai, saugo šei
mas kaip lietuvybės židinius, iš
laiko jaunose kartose tautinę sų 
monę. Dar sveikino JAV vice
prezidento Agnew, N. Yorko 
valst. gubernatoriaus, buv. JAV 
prezidento L. B. Johnson žmonos 
ir daug lietuvių bei kitų tau
tybių veikėjų ar organizacijų. 
Lietuviai sveikintojai iškilmių
1972. V.24 - 

proga priminė ligšiolinės pirmi
ninkės V. Leskaitienės nuopel
nus. Po iškilmingos dalies sekė 
priešpiečiai. Čia ilgesnę kalbų 
pasakė viešnia iš Vašingtono 
Mrs. Haugan. Meninėje daly vi
sų eilę šokių atliko j. Matulai
tienės vadovaujamos tautinių 
šokių grupės šokėjai.

Balandžio 30 d. įvyko Fede
racijos darbo posėdis. Išrinkta 
nauja L. M. K. Federacijos Val
dyba: Irena Banaitienė, Vikto
rija čečetienė, Aldona Noakaitė- 
Čekienė, Elena Legeckienė, Mal
vina Klivečkienė, dr. Marija 
Gregždienė, Margarita Samatie- 
nė, Sofija Skobeikienė ir Salo
mėja Valiukienė. Kandidatės: 
Elena Kulber, Genovaitė Vėb- 
rienė ir Irena žemaitaitienė. Be
vizi jos komisija: Aleksandra 
Kazickienė, Valerija Šileikienė 
ir dr. Jadvyga Vytuvienė. Val
dybos narės naujų pirmininkę 
išsirinks vėliau. (E)

Atkreipė dėmesį
JAV vyskupai atkreipė dėme

sį į katalikų persekiojimų okup. 
Lietuvoje, š. m. balandžio vi
dury, Atlanta mieste, Georgia 
valst., įvykusiame JAV katali
kų vyskupų “atvirame” suvažia
vime dalyvavo 237 vyskupai (iš 
bendro 301 skaičiaus, priklau
sančio Katalikų tVyskupų Tau
tinei Konferencijai'— NCCB).

“The Tablet” balandžio 20 d. 
paskelbė, jog Newarko vysku
pas pagalbininkas John J. Dau
gherty atkreipė susirinkusių 
dėmesį į penkias svarbiausias, 
rūpestį keliančias sritis pasau
ly, į — Artimuosius Rytus bei 
Jeruzalę, Bažnyčios persekioji
mų Lietuvoje, teisingumų šiau
rinėje Airijoje, aparteidų judė
jimų Pietų Afrikoje ir į avia
cijos karų Indokinijoje. (E)

Ilgame straipsnyje Lietuvos 
katalikams ir jų padėčiai paskir
ta daug vietos, čia kai kurios to 
straipsnio ištraukos:

“Sovietų slaptoji policija — 
KGB •— veikė su jos labiausia pa
tyrusiais tarnautojais, tačiau 
jai nepavyko sulaikyti skandalo: 
17,000 Lietuvos katalikų pasi
rašė manifeste ir jie buvo tįek 
drąsūs, kad su juo kreipėsi į 
sovietų KP gen. sekretorių Brež
nevų asmeniškai. Jie taip pat 
savo raštų įteikė visiems užsie
nio korespondentams Maskvoje.

Šiame prašyme — rašte kal
tinama sovietų valdžia Maskvo
je, nes ji pažeidusi sovietų Kon
stitucija, kurios 124 straipsnis 
skelbia sąžinės laisvę ir visiems 
piliečiams teikia “teisę laisvai 
išreikšti religinį gyvenimų”. Tai 
nėra kaltinimai be pagrindo. Per
sekiojamieji katalikai, visi so
vietų piliečiai turi įrodymų ir 
jie labai liūdni.

Toliau straipsnyje pateikiami 
Lietuvos katalikų rašte nuro
dyti niūrūs duomenys apie du 
nutremtus Lietuvos vyskupas, 
sunkumus auklėti dvasininkus, 
varžymus • bažnyčias atstatant, 
baimę viešai praktikuoti'tikėji
mą.

JAV krepšininkai 
žaidė Vilniuje

Okup. Lietuvos krepšininkai 
š. m. balandžio 28 d. Vilniaus 
Sporto rūmuose sužaidė neeili
nes rungtynes. Jie rungtyniavo 
su JAV krepšininkais. Prieš at
vykdami į Vilnių amerikiečiai 
Maskvoje pralaimėjo dvejas 
rungtynes su Sovietų Sąjungos 
rinktine ir du kartus laimėjo 
— susitikima su Maskvos ko
manda ir Kijeve su Ukrainos 
krepšininkais. •

Vilniuje įvykusias penktąsias 
rungtynes JAV sportininkai lai
mėjo santykiu 90:69 (po pir
mojo ketvirčio 38:32). Lietu
vių penketukų sudarė: Algirdas 
Linkevičius, Algimantas Žu
kauskas, Saulius Patkauskas, 
Alvydas Šidlauskas ir Romual
das Venzbergas.

Lietuvos rinktinės pagrindą 
sudarė kauniečiai. Teisėjavo ven
gras ir suomis. Vilniaus spau
da pripažino: lietuviai rungty
nes sužaidė nedarniai, ameri
kiečiai gi buvę žymiai išradinges
ni bei greitesni.

Svarbiausia, kad lietuvių rink
tinėj nežaidė iškilusis krepšinin
kas ModestasJPaulauskas. Jo bu
vo pasigedę ir amerikiečiai. (Be 
je, jie su lietuviai krepšininkais 
pirmą kartų pokario metais bu
vo žaidę 1970 m. Taline ir taip 
pat laimėję (santykiu 82:69).

Taigi, teigia straipsnio auto
rius, religinis persekiojimas So
vietų Sąjungoje anaiptol nėra 
sumažėjęs. Tai faktasi, kuris 
dažnai pamirštama.

Toliau apie Lietuvos katalikus 
rašydamas, autorius pabrėžia, 
kad tie katalikai priešinasi visa 
energija. Tie du su puse mili
jono katalikų gyvena lyg kar 
takombų laikais. Jiems teko sun
kiai sumokėti už tikėjimų, nes 
250,000 jų buvo ištremti. Ku
nigai, norėdami gyventi, įsijun
gia į įvairius darbus. Nurodęs į 
visų eilę varžymų, autorius pri
mena, kaip dvasininkai dažnai 
siunčiami į psichiatrines ligoni
nes (anksčiau minėtas I. Lazutos 
atvejis).

Straipsnis baigiamas svarsty
mais dėl popiežiaus keliavimo į 
Sovietų Sąjungų. Esą sovietų 
valdžiai žymiai labiau patiktų 
popiežiaus lankymasis Maskvoje, 
negu Lenkijoje. Pabaigoje ra
šoma: ‘Krikščionys kenčia ir 
miršta už savo 'tikėjimų. Kiti 
dingsta, pasiųsti į kalėjimus ar
ba psichiatrines ligonines. Gal 
tai per didelė kaina, kurių krikš
čionys Sovietų Sąjungoje turės 
sumokėti dėl to, kad kada nors 
įvyktų visų Bažnyčių vienybė”.

(Ė)

JAV sportininkai apžiūrėjo 
Vilnių, gi Kompozitorių rūmuo
se buvo surengta ir spaudos kon
ferencija. Jie pasakojo: geriau
siai sužaidę Vilniuje, M. Pau
lauskų jie laiko “geriausių pa
saulio krepšininkų mėgėjų tar
pe”. Vilniaus krepšinio žiūro
vai, jų nuomone, išprusę, jiems 
Vilnius patikęs— esąs , “gražus 
miestas”. Jie visur buvę malo
niai sutikti, priimti, gavę dova- 
nų. (E)

— Šiaurės Vokietijos uosta
miesčio dienraštis “Neue Cuxha- 
vener Zeitung” kovo 29 d. vo
kiečių dpa agentūros žiniai, per 
tris skiltis davė antraštę “Lie
tuvos katalikai priešinasi — 17,- 
000 reikalauja iš Brežnevo sąži
nės laisvės”, žinias skelbė dar 
šie vokiečių dienraščiai: “Saar- 
bruecker Landeszeitung”, “Neue 
Osnabruecker Zeitung”, Wuerz- 
burgo mieste leidžiamas “Deut
sche Tagespost”, “Pfaelzischer 
Merkur” (Zweibrueckenmieste), 
“Pirmasenser Zeitung”, “West- 
falenpost” (Hagen m.) “Braun- 
schweiger Zeitung”, “Fuldaer 
Volkszeitung”, “Frankenpost” 
(Hof m.), ir kt. Cisur antraštės: 
Lietuviai reikalauja sąžinės lais
vės”, “Lietuvos katalikai skun
džiasi dėl jų persekiojimo”, ir 
pan. (E)

Nukelta i 8 psl.
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II PU Kongreso reikalai

REGISTRUOKIMĖS
JAUNIMO KONGRESO 

STOVYKLAI

Registracijos anketos 
jau baigtos atspausdinti ir 
siuntinėjamos Jaunimo 
Metų Komitetams bei Kon
greso ryšininkams Šiaurės 
Ir Pietų Amerikoje, Aus
tralijoje ir Europoje. No
rintieji stovykloj dalyvau
ti raginami anketą tuojaus 
grąžinti. Stovyklon bus 
priimami pirma užsire
gistravę.Registracija bai
giasi gegužės 31 dieną. Vi
sais stovyklos registraci
jos reikalais prašoma 
kreiptis pas:

Atkelta iš 2 psl.

TRUMPAI
važiuos iš ten namo, su
stodamas Lenkijoje ir Ira
ne.
• Kauno apylinkės žydai 
pasiuntė R. Nixonui per 
JAV pasiuntinybę Maskvo
je telegramą, kaip į civi
lizuoto pasaulio lyderį, 
prašydami užtarimo, kad 
jiems būtų leista išvykti į 
Izraelį. Nixono vizito me
tu žydai melsis badauda
mi, kad šiuo kartu jų pra
šymas būtų išklausytas, 
nes į savo nuolatinius pra
šymus Išvažiuoti, jie ne
gauna jokio atsakymo.
• George Wallace, Alaba- 
mos gubernatorius, demo
kratų partijos kandidatas 
į prezidentus, buvo aten
tato auka.

Į jį paleido šūvius Arthur 
Bremer, 21'm. baltas jau
nuolis, kuris buvo vietoje 
suimtas Ir pasodintas Bal- 
timorės kalėjiman.

G. Wallace sunkiai su
žeistas guli ligoninėje. 
Nors jo sveikata ir gerėja, 
bet tik po pakartotinos 
operacijos, kalbus išimta 
kulka, įstrigusi nugarkau
lyje, paaiškės ar ligonio 
kojos nepasiliks suparali- 
žuotos visam amžiui.

Atentato metu buvo su
žeisti dar 3 vyrai ir 1 mo
teris.
• JAV ir Bengladešas už
mezgė oficialius diploma
tinius santykius. Steigia
mos atstovybės Vašingto
ne ir Dakoje. EK

Sės. M. Ignę
59 Sylvan Avenue 
Toronto, 173 Ontario 
Canada.
tel. 416-534-5775.

DĖMESIO NORINTIEMS 
DALYVAUTI PARODOSE 
ruošiamose H Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
so metu. Prašome neati
dėliojant registruotis, pri- 
slunčiant Parodų Regis
tracijos anketą. Neturin
tieji anketos, betnorintie- 
jl dalyvauti,prašomi raštu 
pateikti prašymą. Anketas 
ir prašymus galima siųs
ti;
II Lithuanian World Youth 
Congress 
Parodos
5620 So Claremont Ave., 
Chicago, Ill.60636 U.S.A.
' JAUNIMO KONGRESO 

UŽDĄ RYMAS bus liepos 15 
-16 d. d., Toronte, Kana
doje. Uždarymo metu bus 
paskelbti II Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
nutarimai priimti Studijų 
Dienose. Uždarymu suti
ko rūpintis Lietuvių Ben
druomenės Toronto apy
linkės pirmininkas p. Kar
pius pažadėdamas sudary
ti specialią komisiją.

II PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO Fi
nansų Komisija rūpinasi 

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA
R D 0 S

III . U

IV . 0

U D

D

D

M

D

aukų rinkimu. Susisiekia
ma su įvairiais galimais 
mecenatais. Kiekviena 
vietovė skatinama pasku- 
bėt su kvotos išpildymu.
Visuomenė prašoma dos
niai aukoti Kongreso dar
bams.
II PLJK DARBO KOMISIJŲ 
pirmininkų koordinacinis 
posėdis įvyko geg. 6 d. 
Čikagoje.
II PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 
ieško nakvynių Kongreso 
atstovam.. Darbui paleng
vinti sudarytos filmų, dai
nų, spaudos plakatų ir an
ketų pakomisijos. Norin
čių priimti atstovus į savo 
namus keliom dienom yra 
labai mažas skaičius, tai 
nuo balandžio 30 d. komi
sijos nariai asmeniškai 
kreipsis į visuomenę, pra
dedant nuo Brighton Parko 
apylinkės. Prašome neat
sisakyti jei turit bent ma
žą kampelį priglaust atsto
vą ar atstovę. Skambinki
te U PLJK Būstinei tel.737 
- 3300 arba Nakvynių Ko
misijos pirmininkei Daivai 
Vaitkevičiūtei tel. 737-5803 
n PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO VA
KARO registracija baigiasi 
š. m. gegužės 15 d. Norin
tieji dalyvauti (iki 30 metų 
amžiaus) kreipkitės pas:

Dalią Kučienę 
6641 South Troy Street 
Chicago, Hl. 60629 USA 
tel. 312-434-0706.
Kongreso Vakaro komi

— birželio 24 - liepos 4 d.d. Jaunimo centre Chicagoje

A S - birželio 30 - liepos 4 d. d. Conrad Hilton 
viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje

IENOS- liepos 4 - 9 d. d. Kent Valstybi- 
niame Universitete, Ohio

- liepos - 15 d. d. Romuvoje, Kanadoje

S - liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Kanadoje

Apie smulkesnę programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK KOMITETAS

A

sija prašo dalyvių atsiųsti 
programoje planuojamo 
atlikti kūrinio magnetofo
ninę juostelę, savo nuo
trauką su vardu, pavarde, 
adresu, gimimo data, ta
lento apibudinimu, ką no
rėtų programoje atlikti, 
kiek laiko užimtų ir ar pla
nuoja dalyvauti PLJK.
REGISTRACIJOS ANKE
TOS H PASAULIO LIETU
VIŲ JAUNIMO KONGRE
SUI gaunamos Kongreso 
būstinėj tel. 312-737-3300, 
registracijos komisijoje 
tel. 312-863-1411 ir vieti
niuose Jaunimo Metų Ko
mitetuose. Raginama kuo 
greičiau registruotis. Už
siregistravusiems iki bir
želio 1 d. mokestis yra $4.- 
su 20% nuolaidą į II PLJK 
parengimus Čikagoje. Po 
šios datos mokestis atsto
vams, dalyviams ir sve
čiams bus $6. 00.

II LITHUANIAN WORLD 
YOUTH CONGRESS 
5620 South Claremont 
Avenue
Chicago^ Illinois. 60636 

■TO.

JAUNIMO KONGRESUI 
SPARČIAI ARTĖJANT
Birželio pabaigoje Chi- 

cagon suplauks net keletą 
tūkstančių Uetuviško jau
nimo, tai Jaunimo kongre
so atstovai ir Tautinių šo
kių šventės šokėjai, kurie 
tikėsis, kad čikagiškiai 
parodys jiems lietuvišką 

nuoširdumą Ir svetingu
mą, o šių didžiųjų rengi
nių vadovai, kad atvyku
sieji būtų tinkamai sutikti, 
kad būtų jiems paruoštos 
programos, yra prisiėmę 
sau sunkią naštą ir darbo 
įtampą. Jaunimo kongre
sas užsitęs net dvejetą sa
vaičių su plačia ir sudėtin
ga programa. JK-so vado’*' 
vai turi suplanavę progra
mą, kad kongresas savo 
paskirtimi nebūtų tiktai 
pramoginis pasisvečiavi
mas, bet paliktų lietuviš
kos veiklos ateičiai bent 
pirmąsias susmaigstyta^ 
gaires. O kad jaunimas ne 
tik JAV-se, betir tolimuo
siuose kraštuose kongre- 
sui visu rimtumu ruošiasi 
matosi jau iš to, kad vie
tovių atstovai daro savo 
sueigas arba "mažuosius* 
kongresus", kuriuose Iš 
anksto diskutuoja būsimas 
problemas ir jas atsiveš 
visų kongreslnlnkų bendrai 
diskusijai ir sprendimui.

JK baigiamiesiems dar- 
bams susumuoti, gegužės 
6 d. II PLJK darbo komi
sijų pirmininkai buvo su
sirinkę šešių valandų po
sėdžiui "Margučio" radijo 
studijos patalpose. Posė-^ 
dyje dalyvavo 27 JK parei
gūnai. Jį pradėjo JK Ko
miteto pirm. R. Sakadols- * 
kis ir pranešė apie prezi
diumo atliekamus darbus, 
o visam posėdžiui pirmi
ninkavo kongreso atidary
mo komisijos pirmin. Ro-

„ mas Kasparas.
JANINA LIŠKEVIČIŪ- 

TĖ, atstovavusi Parodų 
komisiją, apžvelgė parodų 
ruošą. Pranešė, kad vė
luojasi registruotis norin
tieji dalyvauti parodoje. 
Tvarkingiausiai užsire- ♦ 
gistravo foto meno daly
viai. Mažiausiai susido- 
mojimo terodo lietuviai

! architektai, ypač jaunieji. 
Paroda prasidės birželio 
24 d. Jaunimo c., Chlca-* 
goję.

Dr. A. Norvilas. Pro
gramos komisijos pirmi- 

. ninkas, pranešė apie JK 
kongreso programą. Nu
matyta, kad pirmoji pro- 

I grama su paskaita prasi- < 
I dės birželio 30 d., penk- 
I tadienio vakare (spėjama

7 v. v.) Conrad Hilton vieš
butyje. Dr. Norvilas pa
teikė visos programos 
Chicago j e,programos pro
jektą, kuri dar oficialiai
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II PLJ KONGRESAS.. .

neskelbiama, nes gali būti 
netikėtų pasikeitimų. Pir
mąjį vakarą, tame pačia
me viešbutyje po akademi
nės dalies, įvyks ir jauni
mo susipažinimo vakaras. 
Jaunimo kongresan neuž
siregistravusieji negalės 
ten dalyvauti.

G. Kazėnas. Vakarinių 
programų komisijos pir
mininkas ir Dalia Šimoliū- 
nlenė, teatrinių pastatymų 
pakomlsljos pirmin,, pra
nešė apie vakarines pro-

• gramas bei vaidinimus.
Apie programą neužilgo 
bus paskelbta spaudoje.

J. Baris, ŠALFASS c. v. 
pirmininkas ir JK Sporto 
dienos vadovas pranešė 
apie Australijos lietuvių

• krepšinio viešnagę Jauni
mo kongreso proga. Krep
šininkų pakvietimu ir ke
lionės išlaidomis pasirū
pina ŠALFASS centro val
dyba, šiuo reikalu susita- 
rusi su australlečlais. 
Sporto diena prasidės lie
pos 4 d. (JAV Neprikl. 
šv^Marpuette parko aikš
tėje futbolo rungtynėmis, 
o vėliau vyks salėje kitų

* sporto šakų žaidynės, gi tą 
patį vakarą šakiai jauni
mui. Numatyta, kad aus-

* Uraliečiai krepšininkai po 
JK-so turės išvykas ir į 
kitas lietuvių kolonijas.

N. Stakausklenė, JK 
Būstinės vedėja, paaiškino 
Būstinės paskirtį dabar ir

♦ kongreso eigos metu. Pa
stebėjo, kad kongreso me
tu Būstinė turėtų veikti ir

• Conrad Hilton viešbutyje.
Būstinėje be pirm. Saka- 
dolsklo ir vedėjos Stakaus- 
kienės čiadaugpadeda Li-

♦ nas Regis (raštų multlpli- 
kayimo vadovas), Emilija 
Pakštaitė ir Aušrinė Ka- 
raitytė Žiniaraščio redak
torės ir daug kitų. Pasi
taiko ir taip, kad Būstinės 
mergaitės prikemša sunkų 
maišą korespondencijos, 
kurios jos pačios nebepa
jėgia nutempti iki automa
šinos, nuvežti į paštą.

S. Mikallukas, iždinin
kas ir atskaitomybės kon- 

> troli erius, paaiškino, kad 
jis su savo finansinės kon
trolės štabu yra paruošęs 
planą, kongreso metu bu
dė jimą piniginiams reika
lams.

J. Kisieliūtė, Registra
cijos k-os pirmininkė,

1972. V. 24

HAMILTONO GYVATARAS RUOŠIASI IV TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTEI

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBApadarė Išsamų pranešimą keletą sakinių apie savo 
apie kongresinlnkų regis- komisijos pasKirtį). Me- 
tracijos tvarkymą prieš džiagą esą pateikusios tik 
kongresą ir apie komisijos keletas komisijų. Jasaity- 
darbą kongreso metu. iės Pranešimas parodė, kac

D. Vaitkevičiūtė, Nak- kai kuriose JK komisijose 
vynių komisijos pirmlnin- nėra pakankamai pareigin- 
kė, padarė gana jautrų prar g111*10* 
nešimą apie parūpinimą Kučėnienė, Kongreso 
nakvynių atvykstantiems į vakaro talentų vadovė, tik 
kongresą. Iki šiol turima ką grįžusi iš pietų Ameri- 
tik apie 20 procentų gautų kos, padarė gana Išsamų 
sutikimų priimtl-apnakvy- pranešimą apie visą Loti- 
dintiJKatst. Su komisijos Amerikos pasiruošimą
ir kitų pagelba einama į 
namus su prašymais ir 
anketomis, kalbama per 
spaudą, radiją ir Lietuvių 
televiziją, o čikagiškių 
širdys dar nepakankamai 
tesumlnkštėjo.

A. Markulis, Transpor- 
tacijos komisijos pirm, 
paaiškino savo komisijos 
planus kaip bus bandoma 
JK atstovus atvežti iš 
O’Hare į Chicagą, iš Jau - 
nimo c. į miesto centrą, 
iš Chicagos į Kent State 
universitetą prie Cleve- 
lando, iš čia į Canadą, Ro
muvos stovyklon ir iš ten 
- sugrąžinimą. Atstovų 
komisijos žmonės turėtų 
juos sutikti aerodrome.

M. Pleškys, Tvarkos k- 
jos atst., pranešė apie 
bendrą tvarką ir jos palai
kymą C. H. viešbutyje ir 
Jaunimo c. Komisijos dar 
perspės, kad nusižengę 
paskelbtoms taisyklėms 
bus šalinami.

J. Jasaitytė, Kongreso 
leidinio redaktorė, nusi
skundė, kad komisijos 
trukdo jos darbą leidiniui 
paruošti, nes nepristato 
skirtu laiku prašomos me
džiagos (nuotrauką ir tik 

Jaunimo kongresui. Ji ap
lankė Urugvajų, Braziliją, 
Argentiną, Venecuelą ir 
Kolumbiją. Be savo išsa
maus pranešimo, ji dar 
atvežė ir priklausomoms 
komisijoms perdavė atsto
vų registracijos anketas, 
dalį paveikslų ir fotogra
fijų parodai, studijų anke
tas, registracijos mokestį 
ir kt. Užangažavusi iš ten 
ir talentų vakaro progra
mai. Susidomėjimas Jau
nimo kongresu ir ruoša ten 
vyksta su dideliu entuziaz - 
mu. Vargingiausiai gyve
nąs Urugvajaus lietuvių 
jaunimas, kuris nesąs pa
jėgus jokiems JK mokes
čių užsimokėjimams. Kai 
kuriuose (pav. Venecuelo- 
je, Kolumbijoje) esą nepa
sitenkinimų dėl nedemo
kratiško išvykos tvarky
mo. Labai gerai susiorga
nizavęs Argentinos jauni
mas. Nepaprastai didelį 
pasiaukojimą daro Brazi
lijoj kun. A. Saulaitis, S J. 
D. Kučėnienės žodžiais, 
savo pastangomis jis ten 
yra padaręs ’’stebuklus” 
jaunimo organizavimo 
veikloje.

II PLJK Inform, k-ja

Prieš 20 metų Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastan
gomis buvo įkurta lietuvių 
sekcija prie Amerikos 
Balso radijo programos, 
kuri sekcija informuoja 
pavergtus lietuvius apie 
laisvojo pasaulio įvykius.

Šiais metais buvo iški
lęs didelis pavojus kad lie
tuvių sekcija gali būti už
daryta, kadangi sen 17. 
Fullbrlght pasiūlė senatui 
sumažinti Amerikos Balso 
operacijos sąmatą. Ir vėl 
Amerikos Lietuvių Taryba 
sužinojusi kad yra didelis 
pavojus Amerikos Balso 
transliacijoms į Lietuvą ir 
kitas tautas, skubiai pra
nešė spaudai ir radijui. 
Rašė laiškus ir siuntė te
legramas senatoriams 
prašant jų pagalbos ir 
kreipėsi į skyrių pirmi
ninkus kad taip pat ragintų 
savo apylinkės gyventojusLIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA AMERIKOJE

Prof. St. Dimiantas

rašyti senatoriams laiškus 
arba siųsti telegramas kad 
lėšos Amerikos Informa
cijos Agentūrai ir Ameri
kos Balsui nebūtų suma
žintos. ALTa spaudoje ra
gino visus kuo greičiau 
kreiptis į senatorius ir 
būstinėje padėjo visiems 
siųsti telegramas arba ra
šyti laiškus.

Žinios gautos iš Va- 
shingtono rodo kad šios 
pastangos turėjo didelę 
įtaką senatorių apsispren
dimams prieš pradedant 
bals avimus. Pagaliau 5-1- 
72 JAV senatoriai nubal
savo 57-15 nesumažinti lė
šų Amerikos informacijos 
Agentūrai ir taip pat Ame
rikos Balso transliaci
joms. Tai yra ir vėl dide
lis laimėjimas Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastan
gomis..

ALT Informacija

L.P.D.A. 25 METŲ 
VEIKLOS SUKAKTIS 
Lietuvių Profesorių 

D r augi ja i A me riko j e, ge
gužės 7 d. sukako £5 m. 
nuo jos įsteigimo 'ir in
korporavimo Illinois vals
tybėje. Draugijos ilgame
čio ir dabartinio pirminin
ko prof. St. Dirmanto ir 
visos draugijos dėka, šiuo 
metu yra išleidusi labai 
vertinga veikalą apie Lie
tuvos universitetus. TaL

Nukelta į 6 psl.
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Atkelta is 5 psi.

LIETUVIU PROFESORIŲ

DRAUGIJA... THE LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY ♦ LA C O M M U N A U T Ė L I T H U A N I E N N E DUCANADA

kanados lietuviu Bendruomenė

mokslinis, istorinio pobū
džio sukaktuvinis veika
las, apimąs nuo 1579 iki 
1945 metų. Gražiai išleis 
ta apie 912 psl. su kie
tais viršeliais knyga. Pa
tartina šią knygą įsigyti 
ne tik Lietuvoje ar šiam 
krašte aukštuosius moks
lus baigusiems, bet vi
siems lietuviams. .NL,

PRANEŠIMAS UŽSISAKIU 
SIEMS VEIKALĄ

Jau laikas atsiųsti pi
nigus raštu užsisakiu
siems veikalą /912 psl./ 
apie Lietuvos universi
tetus. Knyga išsiunčia
ma tik gavus jos kainą, 
dabar 20 dolerių. Lietu
viams, gyvenantiems 
Europoje ar Pietų Ame

APLINKRAŠTIS - 
INFORMACIJA

Heritage -OntarioKonfe
rencija.

Birželio 2, 3 ir 4 dieno
mis Toronte įvyks Ontario 
konferencija, ruošiama 
provincinės valdžios .Kon
ferencijos tikslas - dau- 
giakultūrinės provincijos

rikoje ir LPDA nariams, 
kurie yra apsimokėję na
rio mokesnį už 1962 - 
1972 metus, knygos kai
na tik 15 dol. Pasinau
dokite.

Lietuvių Prof. Drau
gija Amerikoje, c/oSt. 
Dirmantas 6616 So. W. 
Washtenaw, Ill. 60629 
U.S.A.

įvairių etninių grupių ir 
kultūrų reikalus aptarti ir 
provincijos kultūrinius pa
grindus tirti. Kongresan 
kviečiama 1000 atstovų. 
Atstovai išskirstyti pagal 
etninius ir geografinius 
susigrupavimus. Lietu
viams skirta penki atsto
vai. Atstovais būti sutiko 
sekantys asmenys:

G. Breichmanienė - 
"Gyvataro" Vadovė,

E. Čuplinskas - Krašto 
Valdybos Pirmininkas,

S. Masionis - Toronto 
Apylinkės Valdybos Na
rys*

A. Puteris - Londono 
Apylinkės Valdybos Na
rys,

kun. J. Staškevičius - 
Kultūros Komisijos Narys.

Ontario Parama Tautinių 
Šokių Grupėms:;'

Tautinių šokių grupės 
vykstančios į Tautinių Šo
kių Šventę Čikagoje gaus 
$3000.00 paramą iš Onta
rio FolkArt Council. Į pa
duotą prašymą kiek dides
nei sumainau gautas atsa
kymas paskiriantis virš- 
minėtą sumą. Folk Arts 
Council pinigus išmokės 
grupėms tiesioginiai se
kančiais rekomenduotais 
kiekiais:

Toronte ’’Gintaras” - 
$900. 00

Hamiltono ’’Gyvataras’
- $900. 00

Londono "Baltija” - 
$600.00

St. Catharines "Nemu
nas — $200. 00

Delhi T. Š. Grupė -

$200. 00
Rodney T. Š. Grupė - 

$200.00

Lietuvių Enciklopedija 
Anglų Kalba.

Lietuvių Enciklopedijos 
anglų kalba leidėjai krei
piasi į Kanados lietuvius 
prašydami užsiprenume
ruoti šį vertingą leidinį. 
Enciklopedija yra atsidū
rus į kritišką padėtį. Jei . 
greitu laiku neatsiras dar 
1000 naujų prenumeratorių, 
enciklopedijos leidimas 
gali reikėti nutraukti.

Enciklopediją galima už
sisakyti pas p. Augustiną 
Kuolą, 30 Riverside Cres., 
Toronto 3, Ontario.

K. L. B. Krašto Valdyba

SIMAS MIGLINAS

LIETUVA
sovietinės agresijos 

dokumentuose

8
Raudonosios armijos bazių įvedimą 

vertina kaip Lietuvos okupavimą

Estija su Sovietų Sąjunga Savitarpinės Pagalbos 
sutartį buvo priversta pasirašyti 1939 rugsėjo 28. Su
tartis sovietinės kilmės — pasėka kaltinimo, esą neži
nomas povandenis laivas iš Estijos teritorinių vande
nų torpedavęs sovietinį laivą „Metalist“; be to,išTal- 
lino uosto dingimas internuoto lenkų povandeninio 
laivo rodęs Estijos nepajėgumą apginti savo vandenų 
suverenumą. Dėl to STRS buvus priversta nepripažinti 
Estijos teritorinių vandenų ir perimti jų apsaugą*. Ši
tie grasinimai buvo pasėka Estijos-STRS Savitarpi
nės Pagalbos sutarties, kuria užakcentuotas susitaru
sių šalių neprikausomybės gerbimas ir nesikišimas į 
viena kitos vidaus reikalus. Be to, kalbamaja sutarti
mi numatytos raudonosios armijos bazės Estijos te
ritorijoje. Hitlerinės Vokietijos vyriausybė tas bazes 
siejo su okupacija. Tatai matyti iš kiek vėlesnės da
tos Berlyno-Maskvos diplomatinio susirašinėjimo 
Lietuvos klausimu.

1939 spalių 3 dieną 14 valandą Molotovas, pakvie
tęs Vokietijos ambasadorių Schulenburgą, pranešė 
apie tą dieną (1939.X.3) atvykimą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio, kurį Sovietų Sąjungos vyriausybė 
painformuosianti, jog „draugiško tarpusavio santykių 
sprendimo rėmuose Sovietų vyriausybė ketina Lietuvai 
perleisti Vilnių ir jo apylinkes, tačiau drauge Sovietų 
vyriausybė nurodysianti Lietuvai, kad ji (Lietuva, sm) 
turi perleisti Vokietijai savo teritorijos žinomą dalį“*.

6

Molotovas ta proga pareiškęs, jog, jo manymu, tu
rėtų būti vienu metu pasirašyti du protokolai. Vieną 
jų su Lietuva pasirašytų Sovietų Sąjunga dėl Vilniaus 
Lietuvai perleidimo, o antrąjį — Lietuva su Vokietija 
dėl vakarinės dalies Suvalkijos perleidimo Vokietijai.

Vokietijos ambasadorius suabejojęs Molotovo 
siūlymo priimtinumu, Sovietams šituo būdu siekiant 
save pavaizduoti geradariais, o Vokietiją pastatant 
Lietuvos teritorijos „plėšiko“ vaidmenyje, dėl to at
sakęs, jog logiškiau būtų, „jei Sovietų vyriausybė 
duotų Vilnių mainais už mums perleidžiamą (Lietuvos) 
žemės juostą ir vėliau tą juostą perduotų mums“**.

Vokietijos užsienio reikalų ministeris (Ribbentro- 
pas), atsakydamas grafui Schulenburgui, 1939 spa
lių 4 dienos griežtai slapta telegrama Nr. 488 pranešė 
į Maskvą:

„Aš taip pat nelaikau tinkamu Molotovo siūlomo 
metodo dėl Lietuvos teritorijos juostos perleidimo. 
Priešingai, malonėkit paprašyti Molotovą šiuo metu 
neaptarti su lietuviais šios teritorijos perleidimo, bet 
paprašykite, kad Sovietų vyriausybė įsipareigotų Vo
kietijos atžvilgiu (pabr. orig.)palikti tos teritorijos 
juostą neokupuotą (pabr. sm) Sovietų kariuome
nės įvedimo į Lietuvą atveju, kuris gali būti numato
mas, ir palikti Vokietijai nustatyti laiką, kada (kalba
mos) teritorijos perleidimas turėtų būti formaliai atlik
tas. Susitarimas tuo reikalu turėtų būti atžymėtas 
slaptų raštų pasikeitimu tarp Jūsų ir Molotovo.“

Atsakydamas į vokiečių pageidavimus, Molotovas, 
nepaneigdamas raudonosios armijos numatyto žygio 
į Lietuvą, pranešė Schulenburgui:

Slaptai Maskva, 1939 spalių 8.
Pone Ambasadoriau,

Turiu garbę patvirtinti, kad ryšium su slaptu papil
domu protokolu Lietuvos klausimu, pasirašytu tarp 
STRS ir Vokietijos 1939 rugsėjo 29 (28), tarp mūsų 
esama šio susipratimo:

1. Protokole paminėta ir prie jo pridėtame žemė
lapyje pažymėta Lietuvos teritorija nebus raudono
sios armijos okupuota tuo atveju, kai ji įžygiuos į 
Lietuvą.

2. Paliekama Vokietijai nustatyti datą, kada ji įvyk
dys susitarimą dėl paminėtos Lietuvos teritorijos jai 
perleidimo.

Prašau priimti, pone ambasadoriau, mano aukš
čiausios pagarbos pareiškimą. V. Molotov

Sovietų užsimojimą Lietuvą pavergti nusako ne 
tik minėtieji suokalbiai, sudaryti lietuvių tautos už
nugaryje. Agresinius Kremliaus kėslus išduoda ir^ 
sovietų karinis žemėlapis, atspausdintas 1939 me
tų rudenį. Jame Lietuva sovietinės respublikos prie
dangoje jau buvo įjungta į Sovietų Sąjungą*.

Sudaręs slaptus aktus, Kremlius, klastą dangsty
damas klasta, pasiūlė Lietuvos vyriausybei su So
vietų Sąjunga sudaryti Savitarpinės Pagalbos sutartį.

VILNIAUS IR VILNIAUS SRITIES 
LIETUVOS RESPUBLIKAI PERDAVIMO 

IR LIETUVOS-SOVIETŲ SĄJUNGOS 
SAVITARPINĖS PAGALBOS SUTARTIS 

Pasirašyta Maskvoje 1939 metų spalių 10. 
Ratifikuota 1939 metų spalių 16 dieną. 
Paskelbta „Vyriausybės Žiniose“ 1939 

metais spalių 17 dieną; Nr. 669.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, iš vienos pusės, 
ir Aukščiausiosios SSSR Tarybos Prezidiumas, iš 
antros pusės, siekdami plėsti 1920 metų liepos mė
nesio 12 dienos taikos sutartimi nustatytus draugiš
kus santykius, pagrįstus nepriklausomo valstybingu
mo ir nesikišimo į antrosios Šalies vidaus reikalus-., 
pripažinimu;

pripažindami, kad 1920 metų liepos mėnesio 12 
dienos taikos sutartis ir nepuolimo bei taikaus ginčų

♦Meissner, psl. 57-61.
* |š Vokietijos ambasadoriaus Maskvoje, Schulen- 

burgo, pranešimo Berlynui, „Nazi-Soviet Relations“, 
psl. 112. Lietuva 1954, Nr. 6, psl. 150.

♦♦Ten pat.
♦Nazi-Soviet, psl. 113-114 ir 118.
♦Dr. D. Krivickas: 17 metų, kai Maskva įteikė ulti

matumą. Vienybė, 1957.VI.19.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VOKIETIJA

VOKIETIJOS L.B-NĖS 
VALDYBOS INFORMA
CIJOS BIULE TINTS 
RAŠO:
Atvelykio savaitgaliui 

Vokietijęs LB Jaunimo sek- 
c i ja buvo sukv ietus i 
niuoilius, . atstovausiančius 
Vokietijos lietuvių jaunimui 
II Pasaulio lietuvi ų jaunime 
kongrese. Kad dalyvavo 13 
delegatų, tai neblogas ženk 
las, ypač žinant, kadis 
19 rinktųjų dviems paaiškė
jo, kad negalės į kongresą 
vykti. Šalia delegatų, su- 
važiaviame dalyvavo dar 
1 1 asmenų, kurių dalis 
vyks į Čikagą ar kaip tau
tinių šokių šokėjai, ar ko
kiu nors kitu vardu.

Dvi dienas įtemptai po
sėdžiauta, pirmoj eilėj su
sipažįstant su Vokietijos 
lietuviškuoju gyvenimu, kad 
kongrese, susitikus su jau
nimu iš kitų kraštų, būtų 
turimos būtiniausios ži

nios apie savo gyvenamą
jį kraštą. Jaunimas domė
josi ne tik dabartimi, bet 
ir istoriniu veiklos bei in
stitucijų išsivystymu. Ma
loniai juos nuteikė tas fak
tas, kad ir tarp Vokietijos 
lietuvių bendruomenės kū
rėjų buvo nemaža jaunų 
žmonių. Nagrinėdami sa
vąsias problemas, jaunuo
liai senesniųjų nebuvo nei 
trukdomi, nei įtaigojami. 
Tai buvo kaip ir įžanga į 
patį kongresą, kuriame
r eikš is jaunimas be vyrės- dien bendrauti. Teisingai
niųjų režisūros. kalbėjo V. Bartusevičius žiūrėti, kaip į pastangas kietijojekolkasdar vispa-

Vokietijos lietuviškasis, paskaitoje, šiemet minint kurti savitą lietuvišką ap- sisekagauti lietuviškai v«i-
jaunimas nedaug turi gali- Lietuvos nepriklausomy- 
mybių pasijusti saviškių bę „ kad jaunąją kaną te-
bendraamžių draugėje, nes, 
išskyrus Vasarįo’16 gimna
ziją, šiaip jau tenka gyven
ti pavieniui, įsimaišius 
tarp svetimųjų. Toks susi
tikimas kaip Hunfelde nau
dingas ir tuo, kad susiei
nama draugėn, mėgina ie
škoti bendrai dominančių 
kliausimų ir atsakymų į 
juos. Jau pirmuosiuos e Šv. 
Rašto puslapiuose konsta

tuojama, jog negera būti 
žmogui vienam- Toji tiesa 
ten išsakyta specialiuklau
simu , pasitvirtina labai 
akivaizdžiai tautinėje di- 
asporoje-išsklaįdyme.Lie- 
tuvių kilmės jaunuolis, au
gąs vienas tarp svetimų
jų, nepajėgia įsisąmonin
ti savąjį lietuviškumą, o 
savaime susitapatina su 
artimąja aplinka, nenori bū
ti vienas, vengia išsiskir
ti iš kitų, su kuriais yra 
gyvenimo verčiamas kas- 

bus įmanoma išugdyti lie
tuviais tik tada,kada jiems 
bus pajėgta sudaryti lie
tuvišką aplinką ten, kur 
jie auga ir gyvena. Pir
mieji ir natūralūs tos lie
tuviškosios aplinkos kū
rėjai yra ir tegali būti tė
vai ir šeima, toliau eina 
lietuviškoji visuomenė , 
ypač jos jaunimas .Todėl į 
visus lietuvių jaunimo su-

. /mkA, A-.'yi i

SAULĖLEIDIS

važiavimus draugėn reikia pinigų būtų.Laimei čia VO-

Hnką. klai šiek tiek aešų iš vald*
Senesniųjų pareigos šio- Hos ir tas galimybes, aišku,

je kūryboje yra daugerio
pos. Viena pirmųjų ir svar
biųjų pareigų yfca sudaryti, 
materialų pagrindą jaunie
siems sūsįtlktijjūti lietu
viškoje bendraamžių ap
linkoje. Suvažiuoti į drau
gę kainuoja pinigų, o jau
nimas jų neturi. Netikslu 
galvoti, jog yra Vokieti
jos LB organizacija ir jos 
reikalas pasirūpinti, kad 

reikia pilnai išnaudoti. Ta
čiau hiitn klaida manyti 
kad taip bus visada ir su
sidaryti net pažiūrą, jog 
lietuvybės išlaikymą pri
valo finansuoti vokiečiai. 
Nuo to metos kai . jauno
sios kartos lietuviškumas 
vyresniesiem^ neatrodys 
vertas finansinės aukos , 
jos siekimas taps tik tuš
čiavidure deklamacija.

LIETUVA SOVIETINĖS 
AGRESIJOS DOKUMENTUOSE

sprendimo 1926 metų rugsėjo mėnesio 28 dienos su
tartis tebėra jų santykių ir prievolių tvirtu pagrindu;

įsitikinę, kad abiejų Susitariančiųjų Šalių interesus 
** atitinka tikslių savitarpinio saugumo užtikrinimo są

lygų nusakymas ir teisingas išsprendimas klausimo 
dėl valstybinės priklausomybės Vilniaus miesto ir Vil
niaus srities, Lenkijos neteisėtai atplėštų nuo Lietuvos, 

pripažino esant būtina sudaryti savo tarpe šią Vil
niaus miesto ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai 
perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpinės 
pagalbos sutartį ir šiam reikalui paskyrė savo jgalio- 

r tiniais:

Lietuvos Respublikos Prezidentas:
Juozą Urbšį, Užsienių Reikalų Ministrą,
Aukščiausiosios SSSR Tarybos Prezidiumas:
V. M. Molotovą, Liaudies Komisarų Tarybos Pir

mininką ir Užsienių Reikalų Liaudies Komisarą, kurie 
įgaliotiniai, abipusiai pareiškę savo įgaliojimus, ras
tus esant sudarytus tinkama forma ir reikiama tvarka, 

& susitarė dėl štai ko:

I Straipsnis.

Lietuvos ir SSSR draugingumui sustiprinti Vilnius 
ir Vilniaus sritis Sovietų Sąjungos perduodami Lietu
vos Respublikai, įjungiant juos į Lietuvos valstybės 
teritorijos sudėtį ir nustatant sieną tarp Lietuvos 

> Respublikos ir SSSR pagal pridedamą žemėlapį, ta
čiau smulkiai ši siena bus nusakyta papildomame 
protokole.

II Straipsnis.

Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjunga pasižada 
teikti viena kitai visokią pagalbą, įskaitant čia ir kari
nę, Lietuvos užpuolimo ar jos užpuolimo grasymo 
atveju, o taip pat SSSR užpuolimo ar užpuolimo gra
symo per Lietuvos teritoriją iš bet kurios Europos 
valstybės pusės.

III Straipsnis.

SSSR pasižada teikti Lietuvos kariuomenei paleng
vintomis sąlygomis pagalbą ginklais ir kita karine 
medžiaga.

IV straipsnis.

Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjunga pasižada 
drauge ginti Lietuvos sienas, kuriam reikalui Sovietų 

Sąjungai suteikiama teisė savo lėšomis laikyti bendru 
susitarimu nustatytose Lietuvos Respublikos vieto
vėse griežtai aprėžtą Sovietų sausumos ir orinių 
ginkluotų pajėgų kiekį. Tiksli šios kariuomenės bu
vimo vieta ir ribos, kuriose ji galės būti pastatyta, jos 
kiekis kiekvienoje paskiroje vietovėje, o taip pat visi 
kiti klausimai, kaip štai ūkinio, administracinio, juris- 
dikcinio pobūdžio ir kitokie, kylantieji ryšium su So
vietų ginkluotų pajėgų esimu Lietuvos teritorijoje pa
gal šią sutartį, bus tvarkomi atskirais susitarimais.

Šiam tikslui reikalingi sklypai ir pastatai Lietuvos 
Vyriausybės bus teikiami nuomos teisėmis prieina
ma kaina.

V straipsnis.

Grasant užpuolimui Lietuvai ar SSSR per Lietuvos 
teritoriją, abi Susitariančios Šalys tuojau apsvarstys 
susidariusią padėtį ir imsis visų priemonių, kurios 
bendru susitarimu bus pripažintos būtinomis Susita
riančiųjų Šalių teritorijų neliečiamybei užtikrinti.

VI straipsnis.
Abi Susitariančios Šalys pasižada nesudarinėti 

bet kurių sąjungų ir nedalyvauti koalicijose, nukreip
tose prieš vieną iš Susitariančiųjų Šalių.

VII straipsnis.
Šios sutarties įgyvendinimas jokiu būdu neturi pa

liesti Susitariančiųjų Šalių suvereninių teisių, ypač iu 

valstybinės santvarkos, ekonominės ir socialinės 
sistemos, karinių priemonių ir, bendrai, nesikišimo 
į vidaus reikalus dėsnio.

Sovietinių sausumos ir orinių ginkluotų pajėgų bu
vimo vietovės (šios sutarties IV str.) visokiomis ap
linkybėmis pasilieka Lietuvos Respublikos teritorijos 
sudedamąja dalimi.

VIII straipsnis.

Šios sutarties veikimo laikas dalyje, liečiančioje 
Lietuvos Respublikos ir SSSR savitarpinės pagalbos 
prievoles (str. str. II-VII), — penkiolika metų, tačiau, 
jei viena iš Susitariančiųjų Šalių neras reikalingu at
šaukti šios sutarties terminuotų nuostatų už metų 
ligi šios sutarties pabaigos, tai šie nuostatai automa
tiškai veiks dar sekančius dešimtį metų.

IX straipsnis.

Ši sutartis įgyja galios ratifikacijos dokumentais 
pasikeitus. Pasikeitimas dcKumentais įvyks Kaune 
čnci.. Hianti nn qiifgrH.es pasirašymo bėgyje.

Ši sutartis sudaryta dviejuose originaluose, lietu

vių ir rusų, kalbomis, Maskvoje, 1939 metų spalių 
mėnesio 10 dieną.
J. Urbšys V. Molotov

Sovietinės pasiūlos pasirašyti Savitarpinės Pa

galbos sutartį ir jos priedangoje Lietuvos teritori

joje įkurdinti raudonosios armijos bazes Lietuvos 
vyriausybėje sukėlė įtarumą. Molotovo kvietimu 1939 

metais spalių 3 dieną į Maskvą nuvykęs Lietuvos 

užsienio reikalu ministeris Urbšys, patyręs Krem
liaus reikalavimus, nežiūrint Stalino tikinimų, jog So
vietų S-gos vyriausybė raudonosios armijos bazių 

įvedimu neturinti tikslo sovietizuoti Lietuvą*, ne

pasirašęs siūlomos sutarties grįžo painformuoti vy

riausybę. Ir tik pastarajai galutinai įsitikinus, jog 

Lietuva negali jokios paramos tikėtis iš Vokietijos**, 
o taip pat iš kitų Europos valstybių, — į Maskvą 
antru kart išvyko užsienio r-lų ministerio Urbšio va- 

dovaujama delegacija ir 1939.X. 10 buvo pasirašyta Sa

vitarpinės Pagalbos sutartis, tapusi klasiniu sovieti

nės diplomatijos veidmainingumo dokumentu.
Sovietų Sąjungos spaudimo pasėkoje Baltijos val

stybės šiomis datomis pasirašė Savitarpinės Pagal

bos sutartis, į savo teritorijas įsileisdamos sovieti
nės kariuomenės bazes:

Estija: 1939 rugsėjo 28, 

Latvija: 1939 spalių 5, 

Lietuva: 1939 spalių 10.
Šitų sutarčių sudarymas įvairių šalių spaudos bu

vo vertinamas kaip įžanga Kremliaus siekimų Lietu

vai, Latvijai ir Estijai primesti sovietinę santvarką.
Panašios nuojautos reiškėsi ir Baltijos valstybių 

gyventojuose.

Bu* Jauniau*

* Meissner, psl. 66.
♦♦Ten pat.
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' Atkelta is 3 psi.

ELTOS ŽINIOS

’tNev YorkTimes"š.m. 
gegužės 8d. sav^korespon- 
den^o'Maskyoje Hedrick 
Smith straipsnyje praneš ė 
kad, keli žydai Rusijoje 
siekę demonstruoti gegu
žės 25d ., buvo pašaukti

■ atlikti karinę prievolę
„Be to slaptoji poUČiia 

s padarius i kratas kai ku
rtų veikėjų, kaip P.Jakirc 
ir kt., butuose. Pagal žy
dų šaltinius , 33 žydai 
Rygoje, Vilniuje ir Kįauni 
pradėję .trijų dienų bade 
streiką. Jie siekę pabrėž
ti savo norą iškeliauti į 
Izraelį.

Kalifornijoje, San Diego 
mieste leidžiamas ’’The 
San Diego Union” š. m. ba
landžio 2d. įdėjo Alan 
Dean (Copley News Service 
informaciją Iš Vienos apie 
Kremliaus pastangas smo
gti savo piliečiams- ne ru
sams. Esą, pagal tą šal
tinį, .sovietu slaptoji poli
cija įsakiusi sužlugdyti 
politinę opoziciją trijose 
Baltijos respublikoše-Lie- 
tuvbje, Latvijojeir Estijoje 
irllkrainoje,. Buvę laukia- 
m&masinių suėmimų. Dau
giausia įų įvykę Ukrainoje 
ir Lietuvoje. Šalia suėmi
mų dar iSryškėjusi ir po
licijoj tardymų bei kratų 
privačiuose būtuose banga. 
Tai liudija- L „Brežnevas
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(Spausdiname P. Lėlio atsiminimu praleista atkarpa, kuri turėjo tilpti 1288 nr.) SENOJO KAUNO MIESTO VAIZDAS

Po oficialios vakarienė^, kurios metu bu
vo pasakoma gražių kalbų, paprastai perei- 
davom į kitą salę su atskirais staliukais, 
kava ir krupniku. Tada jau visiems - įskai
tant ir ministrus - atslyerdavo liežuviai ir 
atsileisdavo sąnariai... Padarydavom Ir nu
krypimų į šalį. Vieną kartą inž. Germanui 
pasiūlius, aplankėm neolituanų balių (Ger
manas, Rimkus, Daeinskas universitete bu
vo neolituanai).

Neolituanų rūmai, pastatyti 1928 m., tu
rėjo geriausią salę Kaune. Sienos Išpuoštos 
Lietuvos miestų herbais ir korporacijos 
ženklais, lustromis nušviesta kaip."zimnij 
Dvorec”.

Mes keturi "provinciolai” susėdę balkone 
stebim "Jaunąją Lietuvą” - direktoriai, val
dininkai, studentai - visi apsirengę frakais, 
baltom liemenėm, smokingais, o jaunos mo
terys - šilkais, briliantais. Su savo švie
siais kostiumais nedrįstame net pasirodyti. 
Matom, salėje tarp tų frakuotų ponų eina 
baltagalvis senukas su surdutu ir... vailo
kais. Tai aušrininkas veteranas Povilas Ma
tulionis. Jis - garbės svečias-atsisėdopir

moj eilėj ir kiurkso vienas. Salėj sujudimas 
- atvyko prezidentas. Plojimai. Uniformuoti 
ir špaguoti neolituanai. apsupo jį ir nuvedė į 
pirmą eilę, šalia Matulionio. Scenoje padai
navo Jonuškaitė ir dar kas ten. Baigus kon
certą, prezidentas su Jonuškaite prade jo šo
kius valsu. Porą ratų jam apsisukus, įsi
jungė ir visi kiti. Iš viršaus žiūrint puikiai 
atrodė tų jaunų frizuotų (frakuotų) artojų sū
nelių ir dukrelių kaleidoskopas. Stebėjomės, 
kaip greit Kaunas prisiėmė vakarietiškas 
manieras. Tada dainuodavo: "Visa Europa 
tąip daro, geria šampaną, rūko cigarą”...

Inž. Bitė sako: ’’Einam, mes provinciolai 
čia netinkam". Išėjom. Neolituanų lyderis 
Germanas ėjo užsimąstęs....

•
Dabar žiūrint į tą laiką su 40 metų per

spektyva tenka prisiminti apskričių ir mies
tų inžinierius, kurie paliko žymų įnašą ne
priklausomos Lietuvos gyvenime. Visas 
kraštas pasipuošė modenųškomis mokyklo
mis, ligoninėmis, viešais pastatais. Upės 
ir keliai pasipuošė plienbetoniniais tiltais.

esąs susirūpinęs ne rusų 
tautybių tarpe plintančia 
pasipriešinimo režimui, na 
ctonalizmo banga.E.

j .Lenkų dienraštis N. Jer
sey "Novy Dziennlk” kayo 
3Od.i plačiai rašė apie 17. 
OOO Lietuvos katalikių pro* 
ĮtJeatą. •

Okūp. Lietuvos krepšin
inkai š.m. balandžio 28d. 
Vilniaus Sporto rūmuose 
sužaidė neeilines rungty
nes . Jie rungtyniavo su JAV 
krepšininkais.Prieš atvyk
dami į Vilnių amerikiečiai 
Maskvoje pralaimėjo dvejas 
rungtynes su Sovietų Sąjun
gos rinktine ir du kartus 
laimėjo susitikimą suMas- 
kvos komanda ir Kijeve su
Ukrainos krepšininkais. Lietuvos rinktinės pa- 

- Vilniuje įvykusias penktų-grindą sudarė kauniečiai 
sias rungtynes JAV sporti Teisėjavo vengras irsuo- 
ninkai laimėjo santykiu mis. Vilniaus spaudapri- 
90:69. Lietuvių penketu
ką sudarė: A. Linkevičius,
A. Žukauskas, S.Patkaus- riklęčiai gi buvę žymiai 
kas, A. Šidlauskas ir R.
Venzbergas.

IR GERAI, IR
savos rūšies šventė .Tomis 
dienomis pasikviečiame 
pas save savo gimines ir 
artimuosius ir kartu su 
jais dalyvaudami Lietuvių 
Dienos renginiuose, susi
tinkame tautiečių, kurių 
jau senai besame matę.

"Nepriklausomoje Lietu 
v oje", ypač pasikeitus re
dakcijos žmonėms, labai

draugus, arba ir mes Jums 
tuo pačiu atsilyginsime;" 
Atseit Amerika, pagal ge
nerolą McArturą, sustos 
gaudžiusi pavienes muses 
ir pradės naikinti musių 
lizdus. Vadinasi su rusais 
kariaus. Kol ši žinutė at
siras N. L. mes jau žino
sim. ar rusai pasiliks did
vyriais ir realybėje,ar tik 
propagandoj. Toks dalykas 
jau buvo, kai velionis 
Amerikos prezidentas 
Kennedy, pajuokavo, kad 
rusų laivus tikrins, ar ne
veža į Kubą kariškos me
džiagos. Tuometinis rusų 
min. pirmininkas Chruš- 
člov išsigando ir karo me
džiagą laivais grąžino atf 

išradingesni ir greues- ga)įRusįją.Kaip dabar bus 
ni . tuoj pamatysim.

TAIGI, IR GERAI IR BLO
GAI...

Šiandien pirmadienis, 
gegužės 8 d. ir ji, bent 
manyje, pasiliks istorine. 
Istorine todėl, kad buvo du- 
dideli įvykiai: 1. Amerikos 
prezidentas Niksonas me
tė pirštinę rusams dėl 
Vietnamo karo: "arba su
stokit žudę mus ir mūsų

2. Šiandien gavau N. L. 
gegužės 3 d. Nr. 1295, ku
riame radau paskelbta ga
na drąsias mintis. Tai 
skyriuje gerai ir blogai..,
StasioMisiulio rašinys "ar mažai, o gal tiesiai pasa- 
mums reikalinga tautinė 
bažnyčia?" Už šį rašinį 
tūkstantį kartų sveikinu 
autorių ir redakciją.

JovOras SEIBUTIS

pažino: lietuviai rungtynes 
sužaidė nedarniai, ame-

kius, visai neberandame 
jokios informacijos apie 
šią iškilmę.

Norėtųsi paklausti "NL" 
redakcijos kolektyvą ar jis 
sąmoningai netalpina laik
raštyje informacijų apie 
Kanados Lietuvių Dieną, 
ar tų informacijų visai ne-

KANADOS LIETUVIU 
DIENOS REIKALU '

Džiugu, jog vni-ji Ka-gauna ?
nados Lietuvių Diena įvyks Nesinorėtų tikėti jog Ka
siais metais spalio 7-8 nados Lietuvių Dienai ruoš- 
dienomis Montrealyje. Jei ti komitetas į kurį įeina 
neklystu, tai Montrealyje tiek daug jaunų, energingų 
jau yra puvusios trvs Ka- ir išsilavinusių žmonių , 
nados Lietuvių Dienos. 
Montrealio lietuviams tai Nukelta i 9 psl.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Atkelta is 8 psi.

GERAI IR BLOGAI .

ruošdamas Kanados Lie
tuvių Dieną, sąmoningai 
ignoruotų leidžiamą ben
druomeninės minties laik
raštį’’Nepriklausomą Lie
tuvą”.

Stasys Žemaitis

Redakcijos prierašas: 
Besidomintieji Kanados 

lietuvių viešuoju gyvenimu 
gerai jau žino, kad atei- 
nančio spalio 7-8 dieno
mis Montrealyje įvyksta 
tradicinis ir populiarus 
plačiosios lietuvių visuo
menės susitikimas, kuris 
sutraukia didžiules minias 
žmonių pasiilgusių savo

* tarpe pabendrauti ir pasi 
džiaugti meno laimėji
mais.

Musų laikraštis visada 
nuoširdžiausiu būdu rem
davo Lietuvių Dienos pa
rengimus. Lygiai taip pat. 
būtų atsitikę ir šiais me
tais, jeigu būtų savo lai
ku gautos reikalingos in
formacijos. Kažin kodėl 
tos informacijos mus ap
lenkė.

Tačiau dabar redakcijos 
žmonės patys šiųinforma-

* c i jų ieškos ir apie Lietu 
vių Dienos paruošiamus 
darbus savo skaitytojus 
pasistengs informuoti.

Lietuviu Dienų parengi
mai ypatingos reikšmės 
turi Inūsų jaunimui, kuris 
atgaivina savo tautines nuo 
taikas ir gauna stiprius 
paskatinimus savo kultū
rinei veiklai.

Kanados Lietuvių Dienai 
ruošti komitetas neabejo- 
nai įvertins spaudos talką 
ir tolimesnis bendradar
biavimas tikrai bus sklan
dus.

AR BEŽDŽIONĖ AR TAI 
■*’ ŽMOGUS

N. Lietuvos Nr. 366 iš 
10. V. 1972 radau naujieną, 
būtent p. K. Baltrukonio 
straipsnelį kuriame Jisai 
bara p. Balį Svilą už tai, 
kad Jisai pasibjaurėjo į 

>Jaun. Kongėsui sušaukti 
komitėtan įlindusiais as
menimis, kurie savo iš
vaizda jau yra panašus į 
bazdžionę, bet ne į žmogų.

Man išrodo, kad p. K. 
Baltrukonls nepataikė, ar
ba nesusiorientavo apie ką 
Jisai nori kalbėti.

1972. V. 24

Iki šiolei, mūsų jaunoji 
karta visur ir visada elgė - 
si garbingai ir padoriai bei 
nedaarė gėdos savo tautai. 
Dėja, atėjo laikas - sezo
nas — protiniam suminkš
tėjimui bei savo tautos pa
pročių, elgesio bei išvaiz
dos paniekinimui.

Kaip jau matome, iš mū
sų tarpo atsiranda žmonių, 
kuriems civilizuoto žmo
gaus išvaizda jau nebepa- 
tinka, o teisina tokius ku
rie save apželdina plau
kais-gaurais ir darosi pa
našus į tikrą beždžionę. 
Negana to, jie dar bara 
tuos kurie tokiais vaizdais 
pasibjaurėja ir tai kelia 
per savają spaudą viešu
mon, tai jau liga. Peror
ganizuoti-apvalyti nuo 
beždžionių Jaun. Kongre
sui sušaukti veikiantį ko- 
mitėtą jau yra pervėlu, bet 
lietuviškas jaunymas to
kias negeroves turi įsidė
mėti ir į sekančius jauny- 
mo kongrėsams sušaukti 
komitetus tokių nebeįsi- 
leisti, nes į tokias gauruo
tas beždžiones yra gėda 
žiūrėti, o dar didesnė gėda 
juos parodyti kitatau
čiams. L. J. B.

MONTREALIO JAUNYME, 
KĄ DARAI????

Montreallje išgyvanau 
dvyliką metų ir jau seno
kai jį apleidau, bet Mont- 
rėalio žinutės buvo arti
mos ir jų per spaudą įieš
ko jau. Dėja, paskutinės 
žinutės darosi labai kar
čios, nėsišjų matyti, kad 
Montrealio jaunuomenė- 
berniukai, jau tiek nustojo 
lietuviškos savigarbos, 
kad pradėjo kurti šeimas 
su svetimtautėmis. Tuomi 
jie įrodo, kad jie jau nėra 
lietuviai, bet tiktai trąšą 
svetimoms tautoms pa
tręšti. Tai jau yra labai 
liūdnas ir negarbingas 
reiškinys. Kiekvien sukur
ta šeima laukia prieauglio, 
bet dėja, tasai prieauglis 
savo tėvų namuose lietu
viškai kalbant tėvus jau 
nebegirdės. Lietuvaitės 
čia nėra kaltos, bet tiktai 
berniukai, nės jie pasiren
ka sau tinkamą žmoną iš 
kitataučių.

Montrėalio lietuviškąją 
bendruomenę pažinojau 
gerai, anksčiau tokių gė
dingų reiškinių būdavo la
bai nedaug, o dabartinė 
padėtis yra liūdna ir pasi
bjaurėtina. Dėlei tokių 
reiškinių yra labai kalti ir 
tų jaunuolių tėvaiL. J. B.

R. OTTO ĮTEIKIA TAURES : S. NORVAIŠAI ir
G. BUNIUI Nuotraukoj. Šiauciulio

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBAS ’’TAU
RAS” ATGIMIMO KELYJE

Sekmadienį, gegužės 
mėn. 14 d. Aušros Vartų 
salėje tuo jaus po pamaldų 
įvyko parodomosios Tauro 
krepšinio komandų, jaunių, 
vyrų ir krepšinio veteranų 
žaidynės.

Jų pasižiūrėti susirinko 
gražus būrys, buvusių ir 
esančių sporto entuziastų, 
jų tarpe daug jaunimo.

Pradžioje pasirodė, jau
nių mėlynųjų ir žaliųjų ko
mandos. Laimėjo mėlynie
ji santikiu 30 :22. Malonu 
buvo stebėti jaunųjų žaidė
jų neblogas kamuolio val
dymas ir staigūs prasiver
žimai. Reikia tikėti po me
tų kitų iš jų išaugs geri 
krepšinio žaidėjai. Mėly
nųjų pusėj e žaidė ir taškus 
laimėjo: Š. Norvaiša 11 
taškų. G. Nagys 2 t. L In
tas 11 t. ir T. Žižys 2 t. 
Žaliųjų pusėje - Bunys 41. 
Skučas 8 T. Brikis 4 t. ir 
Ališauskas 6 t.

Puslankio pertraukos Bunys 7 t.
metu, visus žaidėjus Ir Įpatingai buvo malonu 
žiūrovus'. "Tauro" klubo stebėti P. Bunį veteranų, 
rėmėjų komiteto vardu, ° J° sūnų vyrų komandoje 
trumpu žodžiu pasveikino žaidžiant vienas prieš ki- 
pirm. L. Girinis-Norvai- tą- P- Bunys yra vienas iš 
ša pasidžiaugdamas at-seniausių "Tauro" klubo 
gimstančio klubo veikla ir žaidėjų nuo jo prieš 23 me; - 
visuomenės susidomėjimu tus, įkūrimo metų ir savo 
krepšinio sportu. sūnų išmokęs geru krep-

Iškiliausiems jaunių ko
mandos žaidėjams G. Bu- 
niui ir Š. Norvaišai buvo 
įteiktos dovanos - trofėjos. 
Taip pat buvo apdovanoti 
klubo vadovas R. Otto ir 
treneris J. Celtorius bei 
p. A. Ottienė, knygomis.

Dar didesnį įdcmumą 
sukėlė vyrų ir krepšinio 
veteranų(archyvo) koman
dų susitikimas kurios pra
ėjo pasigėrėtinoje formo

je, pirmaspuslaikls bai
gėsi lygiomis 42-42. An
trame puslaikyje vetera
nai neatsilaikė prieš vyrų 
spartą ir ištvermingumą. 
Susitikimas baigėsi 65-56 
vyrų komandos laimėjimu.

Jei iš veteranų pusės 
geriausiu krepšio metiku 
teko matyti R. Otto, tai iš 
vyrų komandos savo tech
nika ir kamuolio valdymu 
ryškiausiai išsiskyrė J. 
Žukauskas, L. Markaus
kas ir L. Giriūnas.

Įdomu buvo stebėti žiū
rovų nuotaikos, kaip kiek
vieną krepšio antpuolį 
jautriai reagavo savais pa
lydėjimais. Dėde Vincai, 
mesk, nemesk o, o, o, arba 
a, a, a, duokzpasuok. irt. t.

Vyrų komandoje žaidė ir 
krepšius įmetė: J. Žu
kauskas. 20 taškų. L. 
Markauskas. 18 t. L. Gi
riūnas 17 t. D. Makauskas 
8 t. ir G. Bunys 2 T.

Veteranai V. Piečaitis 
12 T. H. Celtorius 13 t. R. 
Otto 18 T. J. Celtorius 6 

šininku.
Šios parodomosios 

krepšinio rungtynės įvyko 
dėka naujai susidariusio 
"Tauro" klubo aktyvaus 
rėmėjų Komiteto, kurį su
daro L. Girinis-Norvaiša 
pirm. A. Ališauskas. J 
Intas. P. Brikis ir P. Bu
nys.

Susidariusioms išlai
doms padengti p. B. Na
gi enė ir A. Mylė parinko 

aukų. Buvo suaukota virš 
60. 00 dol. Panašūs paro
domieji susitikimai yra 
sveikintini ir lauktini daž
niau. Tas sužadintų jau
nuomenės ir visuomenės 
dar didesnį susidomėjimą, 
kas "Tauro" klubui išeitų 
tik j gerą.

Žaidynėms pasibaigus, 
visi žaidėjai ir svečiai bu
vo pavaišinti suaukotais 
skanumynais kuriuos pa
ruošė ir tvarkė ponios: 
Ališauskienė, Intienė, 
Brikienė ir Naglenė. Vai
šių metu trumpai pasvei
kino Aušros Vartų parapi
jos klebonas Tėv. L. Za
remba: s J. .Ir L. Girinis 
Susirinkusiems buvo pri
statytas nenuilstantis 
sporto entuziastas R. Otto, 
kuris apybudino artimiau
sius "Tauro” klubo užsi
mojimus. Be dabar jau 
esančių vyrų ir jaunių 
krepšinio komandų dar no
rima sudaryti jaunučių ir 
mergaičių komandas Jeigu 
tai pavyktų, būtų labai 
sveikintinas dalykas. O tuo 
tikėti galima turint veiklų 
klubo rėmėjų Komitetą.

J. Šiaučiulis

ŠIAURĖS AMERIKOS LIE
TUVIŲ FIZINIO AUKLĖ
JIMO IR SPORTO SĄJUN

GOS PRANEŠIMAS
1. Pasikeitimai Centro 

Valdyboje
Jonui Bagdonui ir Anta

nui Tauginul pasitraukus 
iš Centro Valdybos, liku
sieji valdybos nariai nuta
rė koptuoti naujus žmones 
į Centro Valdybą. Buvo pa
kviesti Juozas Kredys ir 
Jonas Valaitis. Abiem su
tikus įeiti į valdybą, vėl 
turime pilnos sudėties ŠA 
LFASS-gos vadovybę.

2. Lauko Teniso Ko - 
mi tetas.

Jurgiui Šenbergui pri
stačius ir Centro Valdybai 
patvirtinus, skelbiame se
kančios sudėties komitetą:

Jurgis Šenbergas - va
dovas, 35380 Mound Rd. 3, 
Sterling Hts. Mich. 48077

Algis Barakauskas - 401 
Grand Blvd. Detroit, Mich. 
48207

Birutė Barakauskienė - 
sekr.

Antanas Paškus -iždin. 
720 Gunn Rd. Rochester, 
Mich. 48063

3. ŠALFASS-gos meti
nės lauko teniso pirmeny
bės įvyks liepos mėn. 1-2 
d. d. Chicagoje.

Nukelta i 10 psl.
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KONCERTAS BE KRITIKOS
Tokiu pavadinimu M. S. parašė straipsni “Dirvoje*, 
gegužės 3 d. laidoje. Straipsnio dali, kuri liečia 
Montrealio Aušros Vartų parap. choro oktetą ir 
solistus , perspausdiname.

Daug-vargo svečiai iš Montre
alio pakėlė, kol slidžiu keliu ir 
tokiu biauriu oru atbildėjo į li
gi šiol dar jų nelankytą Balti
more. Tačiau nuostabiai puikiai 
atliktomis dainomis ir broliš
kai šiltu su mūsiškiais bendra
vimu t mūsų kasdienybę jie at
nešė tauraus meninio pasigėrė
jimo ir tautinės dvasios paki
limo.
. Programą jie atsivežė turtin
gą, ją išdėstę net į 4 skirsnius: 
dvi dalys atliktos prieš per
trauką ir dvi po jos.

Pradėjo solistė Gina Butkutė- 
čapkauskienė, fortepijonu pa
lydima M-me Madeleine D. Roch 
padainuodama: "Plaukia antelė" 
liaud. dainą, harm. VI. Jaku- 
bėno, "Kad aš našlaitėlė",liaud.
dainą, harm. A,Kačanausko,"Oi 
nėra niekur",liaud. dainą,harm. 
K.V, Banaičio, "Klajūnui" — S. 
Gailevičiaus ir "Poetą" — J. Gai 
delio. Taip pat ir dvi ištraukas 
iš V.K. Banaičio operos “Jūra
tė ir Kastytis" — Jūratės ir Rū
telės arijas.

Po to scenon išėjo šaunusis 
Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos choro vyrų oktetas, di
riguojamas ir kartu'akompanuo
jamas M-me Roch. Jie padaina
vo: "Mes žengiam" -- J. Gaide
lio, "Tėvyne Lietuva" — Bra
žinsko, "Gaudžia trimitai" — 
M. Petrausko, "Arą", partizanų 
dainą, ir "Uždek žvaigždes" — 
Juozapaičio. Du dalykai padai
nuoti kartu su soliste G. Čap- 
kauskiene: "Vai tylūs ramūs va
karai" -- V. Paltanavičiaus ir 
"Mano protėvių žemė" — B. 
Budriūno.

Po ilgesnės pertraukos ant
rąją koncerto dalį vėl pradėjo 
solistė G. Capkauskienė, pa
dainuodama tris svetimųjų kom 
pozitorių arijas: "Der Hoelle 
Rachė" (iš W, A. Mozarto "Die 
Zauberfloete") ir dvi ištraukas 
iš Verdi operų: "Caro nome" 
(iš "Rigoletto") ir "Sempre li
bera" (iš "La Traviata").

Antrą kartą .vėl pasirodė vy
rai su "Šlama šilo vėjas" — 
Žižiūno, "Kur tas kelelis" — 
Makačino, "Laukiu tavęs atei
nant" -- Raudomkio ir "Bal
tos gėlės" — J. Svędo.

Ir paskutiniai du baigiamosios 
daliės dalykai: "Liepsnelės" -• 
Paul Lincke ir J. Strauso "Mėly, 
nasis Dunojus" padainuoti vėl ok
teto su soliste. Publikos neatlei
džiama, ji dar pridėjo "Laikštin 
galos giesmę" iš operetės 
"Paukščių koncertas" -- Vikt. 
Kuprevičiaus ir barkarolę iš Of- 
fenbacho "Hoffmano pasakų".

Atkelta is 9 psl.

SPORTAS...

4. Vyrų krepšinio rink
tinei vadovauti yra pa
kviestas Jonas Valaitis. 
Jis sutiko vadovauti ko
mandai ir išvykai į Europą 
1973 metais.

Z. Žiupsnys 
sekretorius

.10

G. Capkauskienės dainavimas 
patenkino visus pagrindinius pa
geidavimus, kurių klausytojas iš 
dainininko tikisi ir laukia. Jos 
balsas malonaus skambesio, gry. 
nas ir stiprus, pajėgiąs nustelb
ti visus pašalinius salėje garsus. 
Jau pačia pirmąja daina pagauna 
klausytojo dėmesį. Atliekamųjų 
dalykų žodžių tartis aiški, galū
nės nenuryjamos, dvibalsiai ne
suveliami. Dainininkės išvaizda 
iškili ir patraukli. Scenoje laiko
si laisvai, bet nepraranda oru
mo ir santūrumo. Ir mflsųžino- 
mesnieji muzikos apžvalgi
ninkai, kiek teko pastebėti, laik
raščiuose vertinusieji solistės 
dainavimą, ne kątesurado jaipri 
kišti. O mūsųbaltimoriškė pub
lika dainininke žavėte žavėjosi.
Vieni jos balso, ypatybes lygino 
su fleitos skambesiu, kiti ją va
dino laikštingala, treti sakė,kad 
jos šaunumas esąs nepralenkia
mas. Ką tik ji bedainavo -- tarp 
tauinės muzikos dalykus, liet, 
kompozitorių kūrinius ar liau
dies dainas -- viską ji persunkia 
savo įgimtu vidiniu stilingumu, 
visur ji nuostabiai pranaši. Klau. 
sytojai jautėsi saugūs, kad vis
ką, ką ji dainuos, kaip reikia iš
tesės, neapvils.

Kai jau vėliau, šokiams prasi
dėjus, kapelos palydima, netikė
tai uždainavo karo metu labai po 
puliarią vokiečių melodiją "Li
li Marlen", — ūžtelėjo nauja plo. 
jimų banga, nes ir čia Gina pa
sirodė esanti lygiai lanksti ir 
spalvinga. Vienas su muzika la
biau susipažinusių klausytojųaiš - 
kino, kad solistė savo dainavimo 
pobūdžiu primenanti ppkario gar
siąsias vokiečių danininkes: Eli 
sabet Schwarzkopf, Irmgard See- 
fried ar Hilde Gueden.

Ji dainavo su polėkiu, energi
ja ir užsidegimu, lengvai pakil
dama į melodijos viršūnes ir 
švelniai nusileisdama į prigesin
to balso gaidas.

Aptariant oktetą, reikia pra
dėti nuo jo dirigentės — M-me 
M. Roch. Viename mūsų laikraš
ty ji pavadinta "nuostabiąja po
nia", Tas nuostabumas pasireiš
kia dvejopai: ji meistriškai su
geba, viena ranka skambindama 
palydėti dainininkus, o kita ran
ka jiems diriguoti. Grakščiu ir 
lengvu mostu ji moka išgauti 
švelniausius melodijos atspal
vius. Stebina taipgi, kad būda
ma kitatautė, labai.gerai suvo
kia ir giliai įsijaučia į lietuviš
kos dainos mintį Jr dvasią. Sa
lia muzikinio jautrumo ir eu
ropinio nuosaikumo atsispindi 
jos įgimtas geras prancūziškas 
skonis.

Teisingai vienas okteto daly
vių prasitarė, kad esą be jos 
nė .iš tolo jie taip nepadainuo
tų, kaip dabar. Būdamas klus
niai pavaldus dirigentės mos
tams ir gerai įsisąmoninęs jos 
reikalavimus, oktetas sugeba kil
ti ir tobulėti. Balsai išlyginti, 
sąskambis darnus, jaučiama pas 
tangos pasiekti kaskart didesnio 
melodijos grynumo. Atrodo, kad 
vadovė daug dėmesio kreipia į 
dainos posmų ir muzikinio saki
nio užbaigimą. Ji tol nenulei
džia pakeltos rankos, kol vyrai 
iki galo išsunkia visas melodi
jos sultis.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORO OKTETAS SU SOL.G, ČAPKAUSKIENE.

Kai pabaigoje oktetas su abiem 
solistais lėtai užtraukė J. Nauja
lio "Lietuva brangi" (žodžiai Mai
ronio), dirigentė fortepijonu jau 
nebepritarė, tik švelniu mostu va 
dovaujama, tarsi leido šiai tauti
nei giesmei savaime sruventi. 
Lengvu rankos siūbavimu ilge
singą dainos melodiją atsargiai 
ir pamažu tartum vyniote išvy
niojo, Lietuviui ši giesmė visuo
met paliečia jautriausias sty
gas, o šiuo atveju įspūdis buvo 
dar labiau pagilintas.

KanadiŠkis sambūris savo tar 
pe turi ir solistą, rūpestingą ir 
apdairų okteto vadovą — Antaną 
Keblį. Su savo vyrų aštuonetu jis 
padainavo tik vieną dalyką — J. 
švedo "Baltas gėles". Bendroje 
muzikinėje montrealiečių puokš
tėje jo įnašas buvo taip pat ma
lonus paįvairinimas.

Baltimoriečiai ypač dėkingi 
G. čapkauskienei, praskleidu
siai Chicagoje įveiksminamos 
liet, operos "Jūratė ir Kasty
tis" uždangą, dramatišku iš
raiškingumu padainuodama dvi 
ištraukas.

Labiausiai susirinkusius ža
vėjo ir pasigėrėjimą kėlė solis
tės dainuojamos arijos su kolo
ratūrinėmis puošmenomis ir ka r 
tu su oktetu atliktieji dalykai: 
"Mano protėvių žemė", "Liepsne
lės" ir "Mėlynasis Dunojus", Ne
paprastai iškilmingai skambėjo 
B. Budriūno "Mano protėvių že
mė", aukštųjų gaidų viršūnė
mis solistė tartum smigte smi
go į debesis, šitos kompozici
jos aidėjo tarsi atskirų operų 
dalys ar ištraukos, čia kartu 
liejosi soprano, vyriškų balsų ir 
fortepijono garsų užburiantis 
sriautas. Klausytojai neatlai- 
džiai plojo, šūkčiojo "bravo", 
"bis" ir atsistodami pageidavo 
dar ir dar ką nors padainuoti. 
Tik nubangavus "Lietuva bran
gi", visi atlyžo, nes po šios tar. 
si bendra visų susikaupimo mal
da virtusios dainos jau nebepa
togu buvo triukšmauti.

VOKIETIJOS L B. KRONIKA

• Nutarta lietuvių kilmės 
vaikų vasaros stovyklą 
šiais metais ruošti nuo 
liepos 23 (sekmadienisj 
iki rugpiūčio 13 (sekma
dienis) Romuvoje. Stovy
klautojų amžius - nuo 8 
iki 13 metų. Vaikus į sto
vyklą registruoti galima 
iki liepos 10 VLB Valdy
boje.
• Lietuviškųjų studijų 
savaitė šiemet įvyks 17- 
24 toje pačioje vietoje, 
kaip ir praėjusiais metais 
( Stuttgart - Hohenheim, 
Paracelsusstr.91 .
9 ,fLabdara”š.m. baland
žio 16< Bad Cannstatte 
(Stuttgart įvyko metinis 
draugijos susirinkimas, 
kuriampirminkavo dr. P. 
Karvelis, sekretoriavoZ. 
Glemžienė.Metinę veiklos 
apžvalgą pateikė pirm. J. 
Glemža.Iš jos susirinku
sieji patyrė, kad”Labdara” 
turi 72 narius šešiuose 
kraštuose. Ji remia moks
lus einantį jaunimą , 
atskirįais atvejais sušel
pia ir kitus bėdos ištik
tus tautiečius. Į naują 
valdybą išrinkti ir vėliau 
pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas J. Glemža; 
pirmininko pavaduotojai 
A. Laage-Kasiulis ir dr. 
J.Norkaitis, iždininkas 
dr. M. Baublys.
• Vokietijos LB narys 
Anicetas Sprindžiūnas 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

su žmona Helga ir sūnu
mi Dietmaru š .m. ba
landžio mėn.Darmstadte 
dalyvavo prekybos namų 
Kaufhof’o suruoštose 
varžybose dėl ’’šių metų 
šeimos ’’vardo ir premi
jos, kurią sudarė' 1000 
DM, auksinis medalis ir 
sudedamasis dviratis sū- -t* 
nui. Varžytininkamsrei- 
kėjo atsakyti visą eilę 
painių klausimų, o vai- 
kamsdar ir piešti. Var
žybas, nuolat pertrauk
iamas daininkų, muzi
kantų ir sąmojų pasako
tojų, tris valandas sekė 
pilna sporto halė ž monių,

Laimėjo darmastadt ie
tis A. Sprindžiūnas su šei
ma. Jis įgijo teisę daly
vauti Kaufhof’o gegužės 
mėn. Berlyne ruošiamose 
visos Vokietijos varžybo
se,© jei ten jam nusišyp- 
sos tokia laimė, kokia ly
dėjo Darmstadte , galės 
skristi į Miami Beach(JAy) 
ir dalyvauti pasaulinėse 
varžybose . Sprindžiūno 
šeimos fotografiją ir var
žybų aprašymą išsispau
sdino vokiečių laikraščiai. 
• Vasario 16 .gimnazija 
ieško bendrabučio vedėjo. 
Suinteresuotus prašome 
kreiptis į direktorių šiuo 
adresu:684 Lampertheim-* 
Huttenfeld , Privates 
Litauisches Gymnasium



{VAIRUMAI Kaip spėdavo orą POKALBIS TAVERNOJE

NE DRABUŽIS PUOŠIA
Tau rūpi, koks rytoj bus oras. Atsuki televiziją arba 

radijo aparatą žinomą valandą, ir oro pranešėjas teikia

ŽMOGŲ

Medikas ir gmtininkas Teof- 
rastas fon Hohenheimas (1493— 
1541), žinomas Paracelso vardu, 
rengėsi labai kukliai. Kartą jį 
pasaukė pas sergantį imperato
rių. Dvariškiai buvo įsitikinę, 

• kad imperatoriaus akivaizdoje 
negalima vilkėti paprastais dra
bužiais ir privertė Paracelsą ap
sisiausti raudono-aksomo toga, 
kokias tuomet dėvėjo gydyto- • I •
zParacelsas įėjo į imperatoriaus 
miegamąjį, atsistojo prie lovos 
ir stovi, netardamas nė žo
džio.

" 7— Kodėl nieko nekalbi? — 
nekantriai paklausė imeprato- 
rius.

paskutiniąsias žinias, jas net iliustruodamas schemomis.
Nevisuomet žmonėms būdavo taip patogu — televi

zija ir radijas nėra jau tokie seni išradimai. Todėl žmo
nės turėjo kitų būdų orui spėti, o su oru ypač būdavo 
surištas darbas laukuose. Reikėdavo laiku nuimti der
lių, laiku įvežti šieną, kad nepūtų laukuose. Ir šiaip, 
dar labiau, kaip šiais laikais, gyvenimas buvo surištas 
su saule, lietum, šalčiu, vėju.

Mūsų seneliai sakydavo:
’i’ Jei pavasarį draikosi daug voratinklių, bus karšta 

vasara. Voratinkliai driekiasi ant augalų — bus kaitra.
* Jei ilgą laiką buvo ramus oras, o po to padvelkė 

vėjelis, lis lietus.
Jei lyja saulei šviečiant, lietus greit baigsis.

* Jei iš beržo daug sulos teka, bus lietinga vasara.
* Jei paukščių giesmės nutilo, bus perkūnija.
$ Jei paukščiai suka lizdus saulės apšviestoje me

džio dalyje, bus šalta vasara.
* Jei saulėtekis raudonas, diena bus vėjuota.
* Jei danguje pasirodo vaivorykštė (laumės juosta), 

tuoj nustos lyti.
Mėnulis su “marškiniais” (jį supa miglos ratas),

— Ar aš? — apsimetė Para-

ti? Maniau, kad už mane kalbės 
suknelė.

vadinasi, lis.
* Burbulai ant balų rodo, kad lietus tuoj nustos.
# Žuvys dieną iš vandens šokinėja — bus lietaus.

Dobilai žiedus suglaudžia — bus audra.
;i; Vakaro miškas šiltesnis už lauką — bus giedra.
— Kai daug perkūnijos, mažai lietaus.
’!« Vapsvų ’ (širšių) lizdai uždengtose vietose — bus 

lietinga vasara.
Skaudanti nugara pranašauja oro pasikeitimą.

Kaip išlikti gyvam 
juodų meškų šalyje

Kanados kariuomenėje veikia 
savotiška mokykla, kurioje 
“studentai'’ tolimose šiaurės dy-

i LIETUVIŠKA RADIJO

„A____ AAA„ PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA TREČIADIENI, U VAL. VAK 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669*8834

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULlS

Darcmoi įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

BELLAZZMAMY INC
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7882. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***
TEL. 366-7281 
**************^

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

l^,niver*al Cleaner* & C)ailor*
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

Tel. 769-2941

1972. V. 24

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky- 
mu.s, vyriškus paltus, kostiumus ir kel' 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

Begeriant trečią butelį,
priešais Akutį ir Zeme- 
liuką išdygo Staikės susto
rėjusi figūra.

- Sveiki gyvi, ponai, - 
pasisveikino Staikė.

-Drūts, sėsk, - pakvietė 
jį Akutis. -Tai iš darbo?

- Iš darbo, ot, sakau, 
išgersiu stiklą alaus, taip 
šiandieną troškina.

me- - Nu, tai gal ką nors į 
gazetas vėl parašei ? -tei-

kumose niokosi vienintelio 
no — kaip išlikti /gyvam.
kyklos direktorius yra vadina- ravosi Akutis 
mas komandantas, studentai 
yra uniformuoti ir pati mokyk
la vadinasi “Canadian Armed 
Forces Survival School"’.

Tokioje Kanadoje ne vien la
kūnams ir medžiotojams dažnai

aplinkoje, tad gyvam išlikti juo
dųjų meškų šalyje technika yra 
naudinga žinoti visiems šiaurė
je reikalų turintiems.

Svarbiausia yra kaip šiaurė
je išmisti maisto atsargų netu
rint. Mokykloje mokoma kepti 
skruzdėles, skėrius* virti brie
džių (karibu) samanas ir t. t., 
kaip pasikurti ugnį, pasidaryti 
užuovėją ir svarbiausia kaip 
duoti apie save signalus, išgir
dus lėktuvą praskrendant.

“Kas šį kursą gyvas baigia, 
tas yra egzaminus išlaikęs”, pa
reiškė vienas jaunas lakūnas iš 
tos mokyklos grįžęs.

- Sunku kas parašyti, 
kai taip sunkiai reikia 
dirbti, -aiškinosi Staikė.

Akis primerkęs į Stalkę 
žiūrėjo Žemeli ūkas:

- Sakyk, ar ne pats pa-
rašei apie mūsų medžioklę 
praeitą rudenį ?

- Taigai ir aš, - atsa - 
kė Staikė.

- Ir rašei, kad aš buvau 
su geltona kepure, geltonu 
paltu? A? - tardė Zeme
liukas.

- Nu tai ar ne?
- Tai ot, nenoriu čia tau 

tavernėje prie visų snukį 
sumalti... Tai kaip tu gali 
taip mane įžeisti ? Ir dar 
viešai, per laikraštį? Oi, 
Staikė, Staikė, kaip tu ne- 
slsarmatyji ?-niršo Zeme-
liukas.

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEd/tEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metine prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

- Palauk, palauk, kur gi 
koks tavęs įžeidimas ?- 
sunerimo Staikė.

- Ar parašei, kad aš bu
vau su geltona kepure?.. 
Parašei. Tai, sakyk, tu 
riebiagalv.i, ar tu manai, 
kad aš toks durnas ir neži
nau, kad medžiotojai ne
šioja raudonas kepures ir 
raudonus paltus,? Dabar - 
geltoną kepurę, geltoną 
paltą... Tai, kas aš cirko 
klounas ? Ot, duosiu per 
marmūzę, tai senų me
džiotojų neįžeidinėsi, - 
niršo Zemeliukas.

- Ką čia sakai, Petrai, 
-aš pats mačiau tavo gel
toną kepurę ir tavo gelto
ną paltą, -teisinosi Štai - 
kė.

-Tavo avino akys pagel
tonavo, -suriko Zemeliu
kas, - ot, kare dar mano 
paltas ir kepurė. Tuoj at
nešiu. Oi, vampys lestu ki
taip, vištos skūra..., -ir 
išbėgo lauk.
• - Ko jis toks įsiutęs,?- 
klausia Akutį Staikė.

-Zemeliukas labai man- 
dras. Išdidus. Girk, bet 
niekad nežemink, -patarė 
Akutis, -o, dabar, kai na-
mą nusipirko už 45 tūks
tančius. ..

Tuo metu su paltu ir ke
pure grįžo Zemeliukas:

- Ar čia geltona ?
- Ar čia raudona ?
- Ar geltona ?
- Ar raudona ?
-Argeltona, kaip citri

na? - rėkia Zemeliukas.
- Ar raudona, kaip pa- 

midoras ? -šaukia Staikė.
- Vyrai, vyrai, nekelkit 

juokų, - ramina Akutis,— 
nei čia geltona, nei raudo
na, čia-oranžinė spalva.

Kuriam laikui nutilo gin
čas. Šiuo metu Akutis už
sakė tris butelius alaus.

-Žinai, ponas Zemeliu
kas, daugiau savo kores
pondencijose apie jus ne
rašysiu. Gaila, kad užva
kar parašiau, jog jūs nu
sipirkote namą už 65 tūks
tančius dolerių, - prabi
lo Staikė.

Palengva Zemeliuko 
veidas pradėjo švisti.

Kiek pagalvojęs, ištarė:
-Ką gi, kiekvienas klys - 

ta. Užmirškim tuos kvai
lus paltus ir tą kepurę. 
Ei, waiter, six beer! jg.

11



12

BUR. 769-1532
RĖS. 365-2413

BUREAU - LUN. A VEN.
2 A 4 - 7 A 9

Priėmimo valandos kasdien nuo 2 — 4 ir 7 — 9 v ai.

CHIROPRAT1C1EN - NATUROPATHE

at

CHIROPRACTOR - NATUROPATH 

CHIROPRAKTIK AS

5706 LAURENDEAU montrėal

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.A., B.C.L.
768 Notre Dome Street E.,Suite 205. 

Tel: 866-20 63; 866-2064,

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.a., B.C.L
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que. , 
Tel. 871 - 1430

ADVOKATAS

R.J. Išganantis, ba bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALAOE & IbUANAJTIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27,6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 528 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 1674 - 3364

ADVOKATAS

B.K. Schneider, b a, bcl
PHONE 871-1224 
RES. 486-3361 

MONTREAL 128. QUE.

DORCHESTER TOWERS 
555 DORCHESTER BLVpį, W 

SUITE 1616

Dr. V. G i r i u nienė
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Buvo. 
Montreal,’

Tel. 256-3535

D r. A. O. Jaugelienč
Dantų gydytoja 

1410 Guv pirmas aukSfas, 11-12 kambarys 
Tel: 932- 6662; namų 737-9681.

Dr.XMaliska
• 1

Dantų gydytojas
1440 St. CATHERINE Street W.» Room 660

Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.CXY, FJR.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Dr.J Frison,|B sc.d c
Chiropraktikas

120 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki J vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

ĮVAIRUMAI
Australijoje tamsiai žalios 

spalvos paukštis savo lizdą 
taip “išdekoruoja,” jog at
rodo lyg aplink būtų apsi- 
raizgiusi gyvatė. Taip jis 
lengvai apsisaugo nuo kitų 
plėšrių paukščių.

Anglų poetas Baironas bu- 
. vo žymus plaukikas. 1810 
metų gegužės mėnesį jis 
perplaukė 7.5 kilometrų plo
čio Dardanelų sąsiaurį, ku
rio vandens tėkmė labai grei
ta, ir pasiekė rytinį Mažo
sios Azijos krantą.

Tai buvo prieš 700 metų. 
Prancūzijos karalius Liud
vika IX ruošėsi aštuntam 
kryžiaus žygiui. Ištikimi jo 
riteriai, tikėdami lengva 
pergale, svajojo apie turtą. 
Vos tik jie įžengė į Afrikos: 
žemę, pralaimėjimas sekė 
po pralaimėjimo. Prancūzų 
stovykloje paplito maras. 
Kartą vienas kareivis, kaip 
pasakoja legenda, atvedė be
laisvį arabą, kuris rankoje 
turėjo tamsiai raudoną kve
piančią gėlę. Arabas pasa
kė: “Tai išgelbės tavo ka
reivius.” Karalius liepė 
mirštančiuns kareivius gir
dyti gėlės nuoviru. Maras 
praėjo. Tačiau paties ka
raliau neišgydė; jis mirė 
Afrikos žemėje. Likę gyvi 
kariai grįžo į tėvynę ir par
sivežė nepaprastą gėlę. 
Greitai gvazdikai sužydėjo 
visuose Prancūzijos gėly
nuose ir paplito po visą Eu
ropą.

Danijos valstybinis herbas 
yra pats sudėtingiausias pa
sauly: sidabrinis kryžius, 
gulbė su aukso karūna, rai
telis ant arklio, trys karū
nos, arklio galva, šeši liū
tai, avinas, lokys, šešiolika 
širdžių ir drakonas.

DRAMBLYS ĮDOMESNIS

TEL. 525- 8971.
T. L aurin ai t i s

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETĄ! - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

KAILIU SIUVĖJAS
' e Siuvu ir parduodu x "
• Taisau ir remodeliuoju •
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)’
’ 6396 Bannantyne Ave. Verdun, M o n t r e a I.. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Sal lerP.Q.Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, (kainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas saiiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

. • Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
, • Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower"

• Parduodamos "Scorpion" firmos motorines roges
• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

TEXACO

LaSalle Auto Specialist Re fl
7725 George Street 

La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

* Taisymas ir dažymas uuromobįliu
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower

Sav. G. D e sr ocher s į

Jette & Freres
Tik Cascade
apmokate
mėnesinę _ _ 
elektros saskaita. * *

H

Hydro -Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuoja 
ir Įrengia karšto ( 
vandens Šildymą.

1.75
par mois 

per month

40•k-klt . 1

Visi kiti vandentiekio ir šildym^ 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui "įkainavimas.

2.25
par mois 

per month

., Einšteiną, pirmą .‘kartą buvu
sį New Yorke, važiojo po mies
tą automobiliu, ant kurio buvo 
didžiulis transparantas:

“Tai yra garsusis profesorius j X.S.U. 
Einšteinas .

Ore skraidė lėktuvai, o nuo 
šaligatvių į pravažiuojančius bu
vo mėtomos gėlės ir serpanti- 
nai.

Plumbing & Heating kontraktorius.

Į40-2e AVENUE - 366-0330

Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon.

Camions DODGE Trucks 
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratų ir 
kitų dalių regul i av imas. Išorės taisymas ir 

LAURENT DAIGNEAULT:Aa*ymaS- KreiPtis: De La Verendrve.Blvd.
President Tel. .3,6 5-^6 4

— Kaip.tau visa tai atrodo,, 
Albertai? — tyliai ir susijaudi- : 
nusi klausė Einšteino žmona. I

— Visiškai kaip Barmeno cir
ke, — atsakė Einšteinas. — Žiū-I 
rėti į darmbį, ar žirafą,, tikriau- s 
sįai birtų kur kas įdomiau, ne-j 
gd į seną profesorių.

ke.

AUTOMOBIU INC tffr- 

366-7818
M

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

navimus.be


hamilton ’’TALKA” S■ ■ ■ ! " LIMITED

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS TALKA

KLB Hamiltono Apylin
kės Rinkiminė komisija 
praneša, kad rinkimuose, 
įvykusiuose 1972 m. gegu
žės 14 d., į vietos apylin
kės Valdybą išrinkti šie 

asmenys:
1. Čegytė Vida 176 balsais
2. Stanevičius Alfonsas 
169 balsais
3. Mikšys Kazys 162 b. .
4. Skripkutė Liucija 162 b.
5. Švažas Henris 147 b.
6. Stosius Arūnas 140 b.
7. Baronas Kazys 136 b.

Kandidatais liko :
1. Orvidas Balys 125 b.
2. Miklašlus Bronius 119b.

Kontrolės komisijon 
perrinkti buvę:

Samus Stella 191 balsų,
2. KežlnaitiS Vincas 183 b.

I

3. Bajoraitis Juozas 178 b.
Balsavo 235 asmenys.
Rinkiminė komisija nau

jai valdybai ir kontrolės 
komisijai linki sėkmingo 

* ir našaus darbo lietuvybės 
baruose;

Reiškiame nuoširdžią 
padėką "Aušros Vartų" 
parapijos klebonui Prel. 
J. Tadarauskui už patalpas 
Ir skelbimus biuletenyje. 
Visiems kurie talkininką- 

> vo balsavimo eigoje ir 
balsų skaičiavime.

Rinkiminė Komisija

Š. m. Gegužės 28 d., 
4 sekmadienį 3 vai. po pietų 

šaukiamas Žūklautojų ir 
Medžiotojų klubo”Giedrai- 
tis” visuotinis narių susi
rinkimas, kuris įvyks sa
vos šaudyklos patalpose 
(už Caledonijos tilto va- 
žiuoti kairiu keliu)’. Pri
mename, kad šis susirin
kimas* yra labai svarbus 
visiems nariams, nes be 
valdybos rinkimų, bus dis
kutuojama ir norima pa

keisti kai kuriuos klubo 
statuto punktus, kad pa
lengvinti mūsų klubo augi
mą bei plėtimąsi. Labai 
svarbu, kad klubas būtų 
gžregistruotas Ontario 
valdžioje kaipo vienetas.

> Kviečiami visi dalyvau
ti, nes su klubo narių ma
žuma neįmanoma bent kas 
nuveikti. Po oficialaus su
sirinkimo visi bus pavai
šinti: ir suaugę ir jauni
mas. Tad prašome visus 
narius atsikviesti ir savo 
namiškius bei prijaučian
čius. Klubo valdyba
1972. V. 24

1972 m. balandžio mėne
sio biuletinis rašo:

1972 m. kovo mėn. 31 
dienai bankelio balansas 
pasiekė 3, 251,105. 27dol., 
tai nuo to pat laiko praei
tų metų bankelio balansas 
padidėjo vienu milijonu 
dolerių. Tai rekordinis ban
kelio balanso padidėjimas. 
Bankelis įgavo pilną lie
tuvių pasitikėjimą ir mo
kamos palūkanos už indė
lius ir teikiamos geresnės 
paskolų sąlygos yra nenu- 
ginčiiamai.geresnės ’ negu 
kituose bankuose ar 
kredito įstaigose. Indėliai 
ir depositaiyra-2,118, 8791

dol. 8 terminuotų depo- 
sltų - 953, 000.00 dol. 
Asmeninių paskolų išduo
ta -440,272.23dol., mor- 
gyčinių-2,290,360.38dol 
Pelno per šiuos metus tu- 
rima-48,799.79doL Narių 
skaič ius -1440; depo s itor ių- 
396 irskoIininkų-393. As
meninių paskolų išdavimas 
palygint su 1971m. yra su
mažėjas , o morgyčinių - 
žymiai padidėjęs. Garan
tijos Fonde yra 1OO, 251. 
I4dol j Tarnautojų sirgimo 
Fonde randasi-7,500.00 
doL, Nepadalinto pelno yra 
8, 211.49 dol., ir likutis iš 
visuotiniam susirinkimui 
skirtų lėšų -493,22 dol.

Bendrai bankelio padė
tis yra stipri. Laisvų pi
nigų yra pakankamai ir 
kiekvienas rimtas paskolos 
prašymas gali būti paten
kintas. Taigi, "Talkos"na- 
riai - lietuviai kviečiami 
naudotis bankelio patarna
vimais.

Kaip Tamstoms yra ži
noma bankelis jau yra 
nuo pr. m. spalio 30 d. 
persikėlęs ir veikia nau
juose savo namuose.Visi 
reikalingi baldai nupirkti 
ir naudojami. Automobi
liams parkinti sklypas iš
valytas ir užpiltas akmens 
skalda. Pavasarį, skaldai 
susigulėjus, sklypas bus 
išmeksf altuotas. Abu butai 
išnuomuoti :už vieną gau
nama 130 dol. mėnesiui, c 
už antrą -lOOOdol. mėn. 
nuomos. Pa vasarį teks per
tvarkyti iš gatvės pusės 
įėjimo priebutį, taip pat, 
teks namą perdažyti iš 
lauko ir įdėti aluminius 
langus. Namo priežiūrai 

ir "Talkos" raštinės pata
lpų valytmui yra pasamdy
tas Mareijonas<Juodis nuo 
1971m.lapkričio mėn. T die 
nos.

Pirktoji "Talkos" nuo
savybė neturėjo jokių pla
nų. Sklypui ir namui nau
jus planus ir išmatavimus 
padarė Kostas Meškaus
kas (dirbąs City Hali Ma
tavimo departamente už, 
palyginti, mažą atlygini
mu. .

Šioms lietuvių organi
zacijoms suteikta pašal
pos: Hamiltono Sporto"Ko- 
vas"-!OOdoI., Hamiltono 
McMaster Universiteto 
Lietuvių Studentų Draugi
jai - 1OO dol., Hamiltono 
Lietuvių Teatro Mėgėjų 
Grupei "Aukuras" -100 
dol,, Ateitininkų Organ. 
Remti Komitetui - 100 
dol., papildytas lOOdol 
"Talkos" įnašas į Kanados 
Lietuvių Fondą, kuris da
bar siekia 600 dol., Lon
dono Lietuviu Šeštad.Mo
kykla i-loo dol., paremta 
lietuvių spauda-"Tėviškės 
Žiburiąi"-5Odol. ir "Ne
priklausoma Lietu va"-50 
dol. Visuotinis metinis na
rių susirinkimas nutarė 
suteikti, pašalpos Hamil
tono Lietuvių Šeštadieni
nei Mokvklai -2000 dol. 
ir Vasario Lietuvių Gim
nazijai Vokietijoje-1OOO 
dol. ir tos Gimnazijos 
bendrabučio statybai- 
500 dol., Hamiltono Mer
gaičių Chorui "Aidas" - 
IOO dol. (kovo men. 1O 
dien. 1972 m.

Praėjusieji 1971 metai 
kredito kooperatyvų gyve
nime tingūs prasme-pini- 
ginių transakcijų. Nežiū
rint į tai, kredito kooper- 
atyvaibuvo atraktyvi vieta 
sutaupome. Visoj Kanadoj 
sątaupos pašoko virš 930 
milijonų dol., vau tarpu 
kai pačių kredito kooper
atyvų skaičius sumažėjo 
ligi 4311. Kredito kooper
atyvų skaičiaus mažėjimas 
aiškinamas tuo, kad ma
žesni kredito kooperaty
vai likviduojasi ir jungia
si prie didesnių, nes bū
dami mažesni nepajėgia 
duoti geresnių patarnavi
mų, negu viešieji bankai. 
Gi kredito kooperatyvai 
visuomet turi ir duoda ge

resnes sąlygas paskoloms 
ir indėliams, kadangi ne
siekiame pelno, o tik pa
tarnavimo nariams. Pas
kolų išduota apytikriai 530 
milijonų dol. daugiau ir iš 
viso siekia ligi 4.0 bilijo
nų dol. Indėliai Kanados 
kred. kooperatyvuose sie
kė ligi 5, 5 bil. dol. Kas 
ketvirtas kanadietis pri
klausė kuriam nors kredi-
to kooperatyvui • Pinigų Privalo tam tikras pi- 
išskolinime viešieji bankai sumas laikyti Bank 
stovėjo pirmoje vietoje, Canadą kaip x užstatą,
gi antroji vieta teks kredi
to kooperatyvams. Keturi 
lietuvių kredito koopera
tyvai Kanadoje turi virš 
15 milijonų dol. indėlių ir 
tai lietuvių gyvenime yra 
stipri finansinė pajėga.

Kaip vra žinoma, treč
dalis Kanados gyventojų 
yra ne anglų ir ne prancų- 
zų kilmės. Tą trečdalį su
daro įvairių tautybių žmo
nes ir jų finansinis pajė
gumas yra didelis. Tačiau 
visi Kanados bankai yra 
nuosavybė anglų ir pran
cūzų kilmės žmonių.Kitų’ 
tautybių, taip vadinamų 
etninių grupių, žmones ne
atstovaujami bankų vady- 
bose ir žinoma etninių gru
pių reikalai jiems nerūpi. 
Tačiau tos etninės grupės 
turi laikyti pinigus bankuo
se ir jų pinigais bankai 
daro didelius biznius .Gru
pė įvairių tautybių asmenų 
sumąnė įsteigti banką, ku- 
ris verstųsi etninių gru
pių pinigais ir tarnautų 
tik įvairių tautybių žmo
noms. Žinoma, banko va
dovybė būtų tik įvairių 
tautybių asmenų rankose. 
Bankas vadinsis "Unity 
Bank of Canada" ir jam 
veikti Kanados Parlamen
tas jau davė leidimą, da
bar tik laukiamas šito lei
dimo patvirtinimas iš Ka
nados Senato pusės. Tas 
patvirtinimas tikimasi 
gauti artimu laiku. Banko 
centras bus Toronte su 
skyriais didesniuose Ka-

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

8 3 0 Main Street East, tel. 5 4 4-7125
Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 10 —5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 1# — 5 v. p.p.

^ketvirtadieniais 10—5 v.p.p.
penktadieniais 10 '7>v. vak.
šeštadieniais 9 —12 v. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

depozitus __ ____ ________ 5%
Šerus ir sutaupąs_______ __ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius____ ___________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%-
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės, ir asm. paskolų drada. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “Ameican Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapialas — virš $2,800.000

, ________________ i_____—------------------- ------------ ------ -------- ---
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nados miestuose. Pradžiai 
tikimasi sukelti mažiau
sia 20 milijonų dol.kapi
talo. Taigi, Kanada turės 
kosmopolitinį banką kurio 
tikslas bus specialiai ap
tarnauti etnines grupes.

Trust kompanijos už in
dėlius moka šiek tiek dau
giau negu bankai, nes ban
kai neturi teisės admini
struoti nekilnojamų turtų 

tai reiškia tas sumas jie 
negali investuoti ir gauti 
pelno. Gi Trust kompani
jos valdvdamos nekilno
jamuosius turtus (miru
siųjų turtus , gauna ne
blogą pelną kas įgalina jas 
mokėti truputi didesnes 
palūkanas. Bet nei bankai 
nei Trust kompanijos ne
dali susilyginti us kr.ko
operatyvų mokomomis pa- 
ūkannmis.

Š.m. kovo 2- dienomis 
Toronte Royal Yorkvieš- 
butyje įvyko metinė On
tario kredito kooperatyv- 
vų konferenciją, dalyvau
jant valdžios atstovams ir 
1982 dalyviams. Konvenci
ja praėjo darbingoj nuo
taikoje. Buvęs grąsinan - 
tis mokesčių įstatymas 
kredito kooperatyvams 
nors ir priimtas, bet žy
miai švelnesnėje formoje 
Bankeliai turės mokėti 
mokesčius nuo pelno, bet 
daug kas nebus laikoma 
pelnu. Vis dėlto, vyriau
sybė bando sunkinti kredi 
to bankelių veikimą apde- 
dant juos mokesčiais. To
dėl konvencijoje galutinai 
nutarta visiems kooperaty 
yarns susijungti į vieną 
organizaciją. Buvo išrink
ti nariai į League vadovy
bę. Reikia pastebėti, kad 
visi senieji amžiaus at
žvilgiu, valdybos nariai 
nebuvo išrinkti, o į jų 
vietas įėjo jaunesnio am
žiaus asmenys., ..
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Aldonai Eis- riasi dėl

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantj tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar jsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities, 
štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės Į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis j visų 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime j gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai...........kaina $25.00,

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina $42.00,
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS^

1862-64 METAIS, 720 psl............................ kaina $10.00,
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl................................. .............................. kaina $10.00,
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

kaina $7.00

siūlau $......

siūlau $...........

siūlau $...........

siūlau $...........

siūlau $...........

siūlau $.!....

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. sešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
v ALaitn_ Eilėraščiai. A. Kutkąus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis —
i kaina * o&.uu, siuiau »...................

--Pavardė ir vardas..................................................................................................

Adresas . . , , . . - - • - - • -j..............
Šia atkarpą prašome išsikirpti n, paounmua norimą leidinį bei pa

žymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5Yi% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
616% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgrcius 
milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki 15.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Ud 3 vaL p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 

I . p )I|IWB|.7I.H ii Ii I Į.Į P.IIH ■! , . ..... ....
14 ---------- -

POBŪVIS
Gegužės 7 dienos sek

madienį įvyko prieš vedy
binis pobūvis
mantaitei, kuri netrukus 
ruošiasi sukurti šeimos 
židinį. Pobūvį rengė V. 
Mažeikienė savo šeimos 
ūkyje arti Simcoe mieste
lio. Jame dalyvavo gražus 
būrys viešnių-hamiltonie- 
čių. Busimoji nuotaka ga
vo gražių ir vertingų dova
nų. Jaukiai praleidusios 
kelias vaL,viešnios skirs
tėsi į namus, linkėdamos 
gražios sėkmės ir saulėtų 
dienų būsimai poniai.

Aldona yra baigusi med. 
seserų mokyklą ir šioje 
srityje dirba Hamiltone. 
STREIKAI IR SUTARTYS

kui, tačiau darbininkai rei
kalauja pakelti vieną dol. 
valandai. Bent tuo tarpu 
nemano daryti jokių nuo
laidų.

Plieno gamykla The 
Stelco ir jos unija jau ta- 

naujos 3-jų metų
sutarties (senoji - baigia
si š.m. liepos 31 d.). Esa
muoju laiku tariamasi tik 
antraeiliais klausimais. 
Juos išsprendus,bus eina
ma prie uždarbio klausi
mo. Kartą jau minėjau, 
kad darbininkai reikalauja 
1, 20 dol. valandai pakėli
mo grynai uždarbiui ir dar 
vieno dol. įvair. kit. pa
gerinimams, 3-jų metų 
sutarties laikui. Už vieno, 
kito mėnesio bus jau aiš
kesnių duomenų kuria 
kryptimi pasitarimai vyks
ta. Zp.

K. Mikšys, vlceplrm. J. 
Petraitis, sekr. K. Baro
nas, ižd. J. Tarvydas, vė
liavos globėjas ir ligonių 
lankytojas - J. Mačiulai- 
tis. Pirmame posėdyje 
valdyba apsvarstė veiklos 
gaires, ilgiau sustodama 
prie sk. dešimtmečio mi
nėjimo, kurį numatoma 
suruošti šį rudenį, sujun- 
giant kartu su kariuome- 
nės šventės minėjimu- KB.

PATAISA
NL. 10 Nr. Hamiltono ži

niose, kalbant apie St. Ma.- 
tulionio žmonos mirtį, pa
sakyta, kad velionė palai
dota Brandfordo kapinėse. 
Turi būti Hamiltono kapi
nėse. Už neapsižiūrėjimą 
velionės šeimą atsipra
šau.

Gegužės 12 dieną Hamil
tono Westinghouse įmonių 
trys tūkst. darbininkų išė^ 
jo į streiką. Darbdaviai siū
lo 70 cnt. valandai pakėli
mą 2 - jų metų sutarties lai-

Korespondenciniu keliu
išrinkta „Ramovės^amil- 
tono sk. valdyba pareigo^ 
mis pasiskirstė talpzpirm.

7688 Edouarjl, LA SALLE.

TEL. 365 - 0470.

iClLUX'j
I c'-ANC TRUTONE i

Pour la maison la plus blancne 
du quartier . . . blanc brillant h 
pouvoir couvrant incomparable.

Le meilleur ėmail blanc au Ca
nada. pour usage extėrieur sur 
portes et boiseries.

$O?°

pLUXi 
I fiLANC TRUTONE I

Confėre lustre, beautė et 
protection š toutes les 

surfaces extėrieures. Couleurs 
inaltėrables. Une couche suffit.

La peinture qui rėslste le mieux 
au cloquage.
Votre maison garde son as
pect de fraicheur durant des 
annėes.

La teinture d’extėrieur tout usa
ge. Pour cldtures, pignons, ta
bles et parements. Longue du-
rėe. Protėge et embellit.

$000
GAL.

Išpardavimas ne tik nepaprastas, bet ir parodantis, kaip uz žemę.kaina galima 
įsigyti geriausius C I L firmos dažus. Ateikite ir patys įsitikinsite, pamatyda
mi įvairių rūšių v i šokiems jūsų namų lauko įrengimams. Šitas jums patam a v i - 
mas taip prieinama kaina yra tik laikinis.

PEINTURE 
“ACHAT- 
BONI”.... 
BLANC 
SEULEMENT

s5.M
GAL.

peut ėtre colorė moyen- 
nant un lėger supplement

• LATEX D’INTĖRIEIIR

• SEMI-LUSTRE 
D’INTĖRIEIIR

• ALKYD D’EXTĖRIEUR

• PORCHES ET PLANCHERS 
— GRIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TREČIOS MONTREALIO 
GINTARO SUKAKTUVĖS

atšvęstos Įdomia menine 
programa naujai pastaty
tos prancūzų mokyklos au
ditorijoje, ir mūsų Aušros 
Vartų parapijos salėje - 
pakilusia nuotaika. Taip 
^?at, gera vakariene, links
mu orkestru ir, nepailsta
mai šokančia jaunimo ir 
suaugusiųjų mase. Reikia 
pasakyti, kad tai buvo vie
nais geriausiai pasiseku
sių kultūrinių švenčių 

fMontrealyje.
Koncerte talkininkavo, 

tęsiant gintariečių ir lie
tuvių tautos tradiciją - 
mieli’’kaimynai”, šį kartą 
iš Čikagos: smagi, vikri, 

^parodžiusi įdomių naujų
šokių, grupė Grandis, va

dovaujama p. I. Smieliaus- 
kienės.

Visiems yra žinoma Gin
taro kūrimo istorija - apie 
tai buvo priminta spaudoje 
išvykų progomis ir prieš 

^ koncertą. Todėl, buvo ypa
tingai malonu stebėti, kad 
muzikinis vadovas Zigmas 
Lapinas kiekviena sukak
timi randa naujągalimybh 
tobulinti harmonizaciją, 
muzikinį išpildymą ir pra-
turtinti grupę instrumen
tais. Šįmet į sąstatą įjung
ta Gintarėliai - atžalyno 

Musu Kredito Unijos nariui

1972. V. 24

ALFONSUI GREIBUI
mirus, jo žmonai Janei, sunums Ben ir Ken, giminėms 
ir artimiesieriis nuoširdžią užuojauta reiškia

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos 
“Lito“ Valdyba

kanklininkių grupelė, vad. 
Rimo Lapino. Įvesti ir du 
nauji liaudies instrumentai 
— tabalai ir skrabalai.

Jie priduoda orkestrui 
labai reikalingą ir puikiai 
garso balansą išlaikantį 
ritminį pagrindą; Petras 
Vaupšas ir Gailius Lapi
nas atliko jais savo dalį 
muzikaliai ir virtuoziškai.

Palyginus pernai metų 
sukaktuvinį koncertą(p. J. 
Žurkevičiaus uždokumen- 
tuotą juoston) su šiuo, ma
lonu pasakyti, kad ir pačių 
muzikantų dažnos pastan
gos repeticijose ir išvy
kose davė aiškiai girdimų 
rezultatų. Paskiros ins
trumentų grupės skamba 
brandžiau, o jų tarpusavio 
įsiliejimas ir susivijimas 
"suapvalėjo”, susiharmo
nizavo į turtingus daugia
spalvius, gilesnius tonus.

Ne tiktai kai kurių gaba
lų sujungimui, bet ir visai 
koncerto eigai vadovas 
stengėsi išlaikyti pynės 
ypatumą, parinkdamas ar
ba kontrastinį ritmą ir 
nuotaiką, arba lyriškąjį. 
Kai kur, pav., po šokių, 
gal galima buvo porą taktų 
praleisti, ar duoti tikrą 
rubato - šiek tiek daugiau 
oro-iki sekančio gabalo.
Vietomls perėjimo melo
dijos piešinys, būdamas 
neilgas, pražuvo dėl pu
blikos plojimų. Išgelbėti 
(o vertėtų) galima kad ir 
išlaikant porą tonų, at
kreipiant dėmesį, kad tai 
ne pabaiga, ir tada paduo
ti tikrą melodijos piešinį. 
Visai. naujai ir įdomiai 
praskambėjo sena daina 
Leiskit į Tėvynę. Įvedus 
sekminių trimitus, jos 
nuotaika buvo pakili, be
veik šventiška, ir daina 
praskambėjo jaunatviškai.

Palankėj, palankėj, - 

įdomiai suharmonizuota, 
prašėsi dar vieno posmo, 
kad ir be žodžių. ,

Lakštute, paukštute - 
nauja, grakšti dainelė. 
Merginų kvartetas - Jolė 
Andriuškevičiūtė, Daina 
Kerbelytė, Beatė Lyman - 
taitė, Virginija Muraus - 
kaitė, gerai susidainavu
sios, išmokusios šmaikš
čiai naudoti mikrofonus ir 
laisvai jaučiasi scenoje. 
Reikėtų atkreipti dėmesį 
į kai kurias balses, ne vi
sai iki galo ištariamas. 
(Jų repertuarui labai 
trūksta senoviškos, įdo
mių ritmų sutartinės). 
Jaunuolių kvartetas - Ri
mas Ališauskas, Algis 
Jaugelis, Algis Lapinas, 
Gintaras Nagys, kartais 
įsijungdamas į merginų 
posmus, žada dar įvairių 
įdomių repertuaro gali
mybių. Tuo labiau, kad ir 
jų balsai susodrėjo.

Gerai buvo parinkta ir 
proporcingai išdėstyta žo
dinė dalis, atlikta tinkama 
jėga ir subtilumu Rasos 
Lukoševičiūtės. Ji įgauna 
vis daugiau nluansuotumo 
ir šalia kanklių, jos poeti
nis repertuaras darosijm- 
ponuojantis.

Gintariečių šokėjų gru
pė, vad. Hildos Lapinienės, 
parodė neabejotiną pažan
gą, ypač greito tempo 
žingsniuose. Jų kojos lyg 
palengvėjo ir suvikrėjo, ir 
šokiu nuotaika žymiai lais
viau perduoaama. Keiktų 
susirūpinti šokėjų nugaro
mis. Jose yra paslaptis, 
taip- vadinamo, scenos 
’’Presence”. Tai kaip ra
daro stotis, kuri siunčia 
atatinkamo ilgumo bangas. 
Ir ta stotis turi būti geroj 
formoj, kad pilnai veiktų.

Po pilnutinio Gintaro 
tradicinės Subatėlės atli
kimo, kuri pakiliai skam
bėjo visų instrumentų, 
balsų ir šokio judėsiu su
tartine - publika tikrai pa
juto nenuvaldomą džiaugs - 
mą ir prisidėjo jau ne pir
mą kartą ilgomis ritmiš
komis katutėmis. -

Taigi, balansas labai 
geras.

Antroji koncerto dalis 
teko svečiams. Labai ge
ras akordeonistas Ąžuolas 
Stelmokas, sugebėjo, sa
vęs nenuskriausdamas, 
susiliet su šokėjų tempais. 
Grandies šokėjai, amžiu
mi kiek vyresni, negu gin- 
tariečiai, parodė gerą su- 
sišokimą, didelį nuoširdu- 

mąlr nepretenzingumą. Ir 
turtingą šokių repertuarą. 
Visa eilė šokių montrea- 
liečiams buvo nauji, pa
čios vadovės sukomponuo
tas naujas šokis sukimosi 
tema buvo įdomus ir pavy
kęs. Didelė scena ir tik 
spalvų efektai balto mūro 
fone buvo labai dėkingi 
margaspalviams rūbams 
ir judesių piešiniams. Šios 
grupės patvarumas buvo 
stebėtinas.

Pakili nuotaika iš daly
vių ir publikos pusės,rodė, 
kad liaudies instrumentai, 
dainos, šokiai net ir šiais 
moderniais laikais dar gali 
nustebinti, pradžiuginti ir 
net pasinešti į naujus jieš- 
kojimus.

Po koncerto vykęs susi
tikimas Aušros Vartų pa
rapijos salėje, savo nuo
taiką išlaikė iki pat galo, 
kai reikėjo svečius išleis
ti. Grojo ir polkas, ir tan
go, ir valsus, ir rasbą, ir 
mambo ir rock. O jie šo
ko, ir šoko ir linksmi bu
vo. Nedaug kas iš vyres
niųjų atsiliko, turbūt, 
grandiečių užkerėti... Čia 
gintariečiams tenka dar 
gerokai pasitempti...

Vakaro loterija, puikiai 
suorganizuota ir pravesta 
Juozo Šiaučiulio, sukėlė 
didelį susidomėjimą ir ge
ras pajamas. Kaip žinoma, 
tai buvo mūsų dailininkų 
aukoti darbai. Vakarienę 
šauniai suorganizavo Ele
onora Intienė su p. Lape
nai pagalba.

Į koncertą kelių privačių 
žmonių iniciatyva, buvo 
pakviesti prancūzai, dir
bantys pedagoginį ir socia
linį darbą. Jų reakcijos 
labai įdomios. Nesupras
dami kalbos, jie įvertino 
gerą, poetišką Rasos Lu
koševičiūtės deklamavimą 
ir grandfečių merginų- 
pranešėjų pokštus. Stebė
josi muzika ir instrumen
tais, žavėjosi šokiais, bu
vo suintryguoti, kad toks 
orkestras scenoje be ma
tomo dirigento, ir kai ku
rie klausė, ar jie irgi ga
lėtų tokiai grupei priklau
syti... Taigi, egzotika yra 
patraukli ir žavinti. Taip 
pat šviežumas ir nedid- 
miestiškas išraiškos šva
rumas jiems buvo labai 
mielas ir svarbus. Gal, 
ateityje, kai Gintaras at
kopė iki gero lygio, vertė
tų duoti koncertą salėje, 
kur ir svetimtaučiams už
tektų vi etos, ir tai oficia

liai paskelbti prancūzų ir 
anglų laikraščiuose. Da
bar etninės grupės yra”in”, 
kodėl nepasinaudoti pro
ga?...

O kol kas tikimės, kad 
vadovam-Zigmui Lapinui, 
Hildai Lapinienei, Inai 
Kličienei, Rimui Lapinui,. 
visiem ansamblio nariam, 
jų valdybai, tėvam ir pu
blikai užteks entuziazmo, 
kantrybės ir išradingumo 
šį pulkų ansamblį išlaiky
ti. Žinome, kad tai neleng
va. Tikimės, kad montre- 
aliečiai ir toliau rems sa
vo atėjimu, vaikų paskati
nimu, vadovams talkinin
kavimu (pav. , kad ir pasi
siūlyti po koncerto nunešti 
į mašinas ar parvežti sun
kiuosius mikrofonus ar 
instrumentus). O jeigu 
Zigmas Lapinas panorėtų 
būti palepinamas - tai ga
lėtų susiorganizuoti briga
dą gaidoms perrašyti; juk 

. kiekvienas naujas gabalas 
yra vadovo- apgalvotas, 
pritaikytas orkestro sudė
čiai ir užrašytas. Ir visa 
tai atliekama po regulia
raus ir intensyvaus kas
dieninio darbo.

Taigi, balansas labai 
geras. Tą patvirtino ir 
Gintaro kūmai-p. Elzbie - 
ta Kardelienė savo žodžiu 
ir dovana; gėlės vadovam, 
sunki grandinė iš saldainių 
maišelių grandiečiams ir 
visų dalyvavusių ilgi ir 
nuoširdūs plojimai ir pa
kili nuotaika. Parėmimas 
ir dalyvavimas loterijoje. 
Linkime dar daug kūrybin
gų valandul 2*2

• Gegužės mėn. 18 d. mi
rė Jonas Andriulionis -An
derson. Palaidotas per 
Aušros Vartų parapijos 
bažnyčia.
• Reddy Memioral ligoni
nėje dr. A. S. Poperaičio 
žinioje gydosi Juozas Ja- 
seckas.
• Gegužės 28 d. sekmadie- 
njje L. K. Mindaugo ir Ne
ringos Šaulių kuopos ren
gia .šaudymo pratimus 
kviečiami suinteresuoti 
dalyvauti

• Jonas ir Rima Lasiai iš 
Jonas Zalpys iš Toronto, 
lankėsi Montrealyje pas 
Staškevičius, ir kt.
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PIRMOJI GEGUŽINĖ
Pirmoji šios vasaros 

gegužinė, ir montrealio 
lietuvių susipažinimas su 
Naujuoju Nepriklausomos 
Lietuvos redaktorium 
įvyks birželio mėn. 18 d. 
p. P. Skrulbio gražioje 
vietovėje prie Ottavos 
upės.

Visi Montrealio Lietu
viai be generacijų skirtu
mo, vyresnieji ir jauni
mas, N. L. skaitytojai, 
talkininkai ir rėmėjai, 
maloniai kviečiami daly
vauti.

Visi kam rūpi N. L. rei
kalai, turės malonios pro
gos su naujuoju N. L. re
daktorium pasidalinti min
timis, įvairiais N. L. klau
simais. Įsigyti N. L. ak- 
cijų-šerų. apsimokėti laik
raščio prenumertą, užsa
kyti jį kitam ir suteikti 
vienokią ar kitokią para
mą

Tad visi kas apie ateities 
Nepriklausomą Lietuvą 
galvoja, tas skaito ir re
mia Nepriklausomą Lietu
vą.

Gegužinę rengia N. L. 
spaudos B-vės Valdyba ir 
administracija.

Kitos organizacijos ma
loniai prašomos tą dieną 
rezervuoti NL. laikraš
čiui.

• Praeito savaitgalio me
tu NL Spaudos B-vės pirm. 
L. Girinis- Norvaiša lan - 
kėši Ottavoje. Be kitų re i- tė, K. Ottaitė, D. Pušai- 
kalų aptarė ir gegužinės tytė, R. Verbylaitė ir R. 
reikalus. KLB Ottavos apyl. Žurkšvlčiūtė. Gyvuliukai 
valdybos pirmininkas kun pasižymėjo savo kostiumų
Skilandžiūnas pažadėjo suor- originalumu. Skaučių ma-
ganizuoti, kad į gegužinę at 
vyktų otaviškiai lietuviai.

• Montrealietiszekonomis - 
tas Rimas Keturką, N. L. 
bendradarbis, keliauja po 
Europą. Šiuo metu lankosi 
Graikijos salos e.
• Praeitą ketvirtadienį, 

. lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas surengė mo-

* kytojams vakarienę, ku
rios metu vyko kultūringos 
diskusijos pedagoginiais 
klausimais.

• Juozas Stankaitis, bu
vęs Adams restorano sa
vininkas, su partneriu iš
nuomavo Vytauto klube vei
kiantį gėrimų biznį, kuria
me jau pradėjo dirbti.

• E. Kardelienės mokinių 
metinis koncertas įvyks š. 
m. 17 birželio 7 vai. vaka
re Aušros Vartų salėje.
•

Kanados Lietuvių Dienos 
Komitetas Montrealyje in
tensyviai ruošiasi 18-tai 
Kanados Lietuvių dienai 
kuri įvyks spalio mėn. 7 ir 
8 dienomis. Jau gauta di
delė ir puiki salė didžią- 
jam šeštadienio pobūviui. 
Jau atspausdinti dail A. 
Bukausko paruošti Lietu
vių dienos reklaminiai pla
katai, kurie pradedami 
siuntinėti Kanados ir J. A. 
V. Lietuvių kolonijoms.

SKAUTORAMA

Po ilgo laiko Montrealy
je vėl įvyko skautorama. 
’’Neringos” skaučių tunto 
skautoramą atidarė tunto 
laužavedė Rasa Lukoševi- 
čiūtė pristatydama iš Či
kagos atvykusią laužavedę 
Silviją TrSškaitę. Jos įdo
miai ir energingai pravedė 
šį vakarą. Sesė Silvija įne
šė daug įvairumo į šį lau
žą. Sesių tuntas gali di
džiuotis savo laužavede. 
Sesė Rasa ne tik palaikė 
žiūrovų dėmesį, bet suge
bėjo juos aktyviai įjungti į 
dainas ir šūkius. Pirmiau
sia scenoj pasirodė paukš
tytės įscenizuodamos pa- 
saką"Kaš ragaišį maišė ?” 
Gyvuliukais buvo D. Balai - 
šytė, K. Čičekstaitė, L. 
DainiŪtė, G. Jurkutė, Š. 
Jurkutė, A. Kličiūtė, G. 
Naruševičiūtė, Kr. Ottai- 

rionlečių teatras, pasaka 
apie Narsųjį Strazdą buvo 
gražiai atliktas, lėlių ju
desiai vikrūs, muzika ge
rai pritaikyta, išskyrus 
kad vietomis buvo sunku 
suprasti jų kalbą nes susi
liejo mergaičių balsai. 
Miško žvėris vaidino - I. 
Lukoševičiūtė, V. Morkū
nai tė, K. Kličiūtė, K. 
Niedvaraitė, A. Kličiūtė, 
ir R. Jurkutė. Ponios B. 
Nagienės profesionališkai 
paruoštas vyr. skaučių iš
raiškos šokis susilaukė 
žiūrovų šilto priėmimo. 
G. Bendžiūtė, L. Bendžiū- 
tė, J. Gustainytė, L. Jo^- 
nelytė ir R. Skučaitė atli
ko šį veikalą tikrai gerai. 
Labai įdomiai ir efektingai 

buvo pritaikinti garsai ir 
šviesos. Po laužo sekė 
vaišės ir šokiai. Gaila kad 
nelabai daug tėvelių daly
vavo. Yra dažnai sakoma 
kad jaunymas nedirba, ne
veikia, bet kai bando ką 
nors padaryti susilaukia 
labai maža 1 paramos. Sve
čiai maloniai praleido va - 
karą entuziastingai įsi
jungdami į programą. J. K.

,•
Gegužės mėn. 6 ir 7 d. d.

Į Hamiltoną D.L. K. Algir
do šaulių kuopos 5-kių me
tų sukakties minėjimą ir 
Rinktinės posėdį iš Mont
realio buvo nuvykę A. Ur
bonavičienė, A. Mylė,Ig. 
Petrauskas ir J. Šiaučiu- 

Montreal i slis, kuris kartu vyko ir 
’Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščio reikalais, kartu 
nuvežė Hamiltonui ir To
rontu! 18-tos Kanados Lie
tuvių Dienos reklaminius 
plakatus

• Mirė ir ketvirtadienį 
palaidotas Mykolas Kal
vaitis ( O. Adomonienės 
tėvelis) .

• Pranas Baltuonis po sėk
mingos savo kūrinių paro
dos Čikagoje, sugrįžo 
Montrealinir nuo 23 gegu-; 
žės iki birželio 6 jo paro
da bus Otavos miesto tea
tro galerijoje.

Čikagoje Beverly Art 
centro komisijos nariai 
atsilankę P. Baltuonio kū
rinių parodon, atrinko 15 
skulptūrų, kurios bus iš
statytos Beverly Art gale
rijoje visą gegužės mėne
sį.

------------------------------------------------------------ >

A&tj Tel. Bus.: 722-3545
. Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N 1 S 
C. I. B. ’ *

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

L_____________________________________________ _____
■'--------------------------------- - - ...... —. ■ u " . .aJBb

Žemiausios kainos! Į
MONTREAL ENTERPRISES Rert. [ 

draudimo agentūra
5695 —- 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
' Albertas NORK E; LIONAS, B.Ą. C.S.C., LB.

A g e n t ū r ą v e £ k J _g_ _n_£Lo _Į9JJ

Komercinio, privataus turto, automobiHi/; 
atsakomybės, gyvybės draudimas

L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos Moterų skyrius ge
gužės 6 d. išsirinko naują 
skyriaus valdybą 
J. Jukonienė pirm.
M. Šiaučiulienė vicepir. 
A. Sutkaitienė sekretorė 
ir O. Mylienė vald narė

• Gegužės mėn. 11 d. mi 
rė Alfonsas Greibus rau
donųjų pažangiečių buvo 
laikomas savu. Labai iš
kilmingai, dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių 
palaidotas per Aušros var- 
tiLparapijos bažnyčią

• Julius Urbanavičius ati
darė vyriškų rūbų siuvyk
lą, kurioje numatomas 
didesnis skaičius darbi
ninkų.

LITAS
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 

Telefonas: 766 5827

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 už paskolos sumą.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas .... ...... .... 5.0% Asmenines ___________ .... 8.5%
Taupomąsias s-tas__ _______ 6.0% Nekiln. turto............. ....... 8.5%
Term. ind. 1 metams _____ 6.25% Čekių kredito_________ ...... 9.0%
Term. ind. 2 metams _____ Investacines....._..nuo 9% iki 12%
Term. ind. 3 metams ___ __6.75%

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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