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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

"THE MONTREAL STAR” NUOTRAUKOJE ŽMONIŲ SPŪSTIS PRIE OLIMPIADOS 
PASTATU - BĖGIMUI TAKU.

GINKLŲ KONTROLĖ
House of Commons tre

čiuoju skaitymu Iš principo 
pritarė valstybės drausmės 
ir tvarkos nuostatui, į kurį 
įeina Ir kai kurie ginklų 
kontrolės potvarkiai.

Konservatoriai Ir kai ku
rie kiti trijų partijų nariai 
išreiškė nuomones,kad toks 
potvarkis yra turinčiųjų 
ginklus civilinių teisių var
žymas, kuris nusikaltimų 
sumažinti nepadės.

Potvarkyje numatoma,kad 
visi kanadiečiai atiduotų ne
vartojamus šautuvus bei ki
tus šaudomuosius ginklus; 
kad ginklų savininkai Ir juos 
perkantieji gautų ginklų li
ce nzljas ;kad pardavėjai re - 
glstruotų ginklų Ir amunici
jos pardavimą.Taip pat siū
loma glhklo vartojimą kokio 
nors nusikaltimo metu au
tomatiškai bausti nuo 1-14 m
kalėjlmu.

ELEKTRODAI PRIEŠ
ELEKTRODAI PRIEŠ 

SKAUSMĄ
Montreallo General Hos

pital praneša, kad Išvystė 
naują skausmo kontroliavi
mo metodą, naudojant elekt
rinį stimuliavimo metodą.

Elektrodai uždedami ant 
akupunktūros nustatytų jaut
rumo centrų Ir kitų jautres
nių vietų. Leidžiama. lengva 
srovė 15-20 m In. Gydytoja 
tvirtina,kad šis metodas y- 
ra pranašesnis už akupunk
tūrą, nes oda lieka nepažeis
ta Ir jokio pavojaus užkrė
timui.

SAHARA DALINAMA
Marocco Ir Mauritania pa

sidalino Vakarų Saharą, bu
vusią Ispanų koloniją. Ma
rocco gavo apie du trečdaliu, 
103.ČOO kv.’.mylių, turtingą 
fosfatais, plotą. Kita dalis 
teko Mauritanijai.

VIDUTINIS PRAGYVE NIMAS
Iš Washlngtono praneša

ma, kad statistikos duome
nimis, tipingai šeimai vidu
tinių re tkalavlmų Ame rlkoje 
pragyventi reikia $15.500 
į metus. " Spartaklškal” to
kia šeima galėtų pragyventi 
už $ 9. 800 į metus. O sau 
leisdama kai kurį Huksusą- 
$ 22.500.

Nepranešama, ar į tą su
mą įeina Ir valkų leidimas į 
aukštesnįjį mokslą,kuris A- 
me rlkoje kainuoja naražas 
sumas.

GE RAS KOVAS
Bedarbių vidurkis vieno 

mėnesio laikotarpiui-kovo 
mėnesiui specifiniai- šiek 
tiek sumažėjo visoje Kana
doje, Ir žymiai sumažėjo 
Quebec*o provincijoje.
PIRMIEJI LANKYTOJAI

Didžiojo Penktadienio die
ną vartai į Olimpinį Parką
buvo atidaryti vis lems,kurie 
dirbo Ir dirba prie stadiono, 
baseinų Ir velodromo,jų šei
moms Ir draugams. Netru - 
kus buvo nutarta su daug 
ginčų Ir rūpesčio keliančių 
olimpinių pastatų pažanga 
supažindinti Ir visus kitus.

Specialūs autobusai buvo 
paskirti privežti žmones 
prie Olimpinio Paiko. Gra
žus Ir stalgiai nepaprastai 
atšilęs oras sutraukė virš 
200.000 žmonių minią. Iš 
pasikalbėjimų, pravestų TV 
personalo, buvo akivaizdu, 
kaip žmonės buvo nustebinti, 
galima sakyti, pritrenkti 
pastatų didumu Ir nepapras
tumu, labai gerai suorgani
zuotu Ir tvarkingu minios 
paskirstymu plote.

Nežiūrint palengvėjimo, 
kuris atsirado įsltlklnus,kad 
vis dėlto, žaidynių metui a- 
tėjus,nebus gėda įsileisti at
vykus lūs, bu vo Ir kitokių
nuomonių. Aiškiai nepro
porcingai pakilę nuosavybių 
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mokesčiai, Ir gal kiti, ne taip 
lengvai pastebimi pakėlimai 
privedė prie pasisakymų, 
kad ponas Drapeau galėjo Ir 
ką nors ne taip grandiozinio 
sugalvoti.

KARALIENĖS ŠVENTĖ ' 
Karalienė Elžbieta H ba

landžio 21 d. sulaukia 50 m. 
amžiaus. Nors ji pageidauja 
privačios šventės,bet negali 
Išvengti protolcolo Ir turės 
priimti svečius oficialioms 
vaišėms.

TRYS UŽ DERYBAS
T rijų asme nų kom Is lja, 

paskirta Quebec’o provinci
nės valdžios po BU1 23,lie
čiančio mokytojus, paskelbi
mo, padarė keletą rimtų pa
siūlymų1, kurie galėtų Iš
sklaidyti susikrovusį nepa - 
sltenklnlmą Ir rimtai Ir 
greltalsutvarkytl nenormalią 
situaciją. Streikuojantieji 
mokytojai Ir valdžia,komisi
jos nuomone, turėtų sutikti 
su kompromisu; vieni-ne be
vartoti trukdymo taktikos, 
kiti-duoti naują kontraktą/.

“Draugas” dienraštis Chicagoje, minėdamas JAV 200 mėty, lietuvių masinės emigracijos pradžios 
100 metų ir savo 60 metų sukaktis,: jas įprasmino, suruošdamas lietuvių senosios išeivijos isto
rijos, gyvenimo, veiklos ir darbų parodą, kuria_aplankė daugiau kaip 2000 žmonių, jų,tarpe 500 — 
jaunimo* Atidaryto metu kaspiną perkejpa Lietuvos gen. konsulė Chicagoje Juze Dauzvardiene. 
Toliau stovi: Lietuvių, marijonų, provincialas kun. J. Dambrauskas, red. C. GrinceviČius, kun.P. 
Cinikas, "Draugo” moderatorius kun. Pr. Garšva, St.Balzekas, žurn. St. P ieŽa ir parodos vadovas 
bei eksponatų, teikt: į as redaktorius Br. Kviklys. N uotrauka Jono Kuprio.
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BENDRUOMENYBĖS«
IŠ ELTOS PRANEŠIMO:

1976 m. sausio pirmomis 
dienomis Maskvos automo
bilių fabriko L Ichače v rajone 
buvo Išmėtyti lapeliai,pasi
rašyti NTS-Narodno-Trudo- 
voj Sojuz /Liaudies Darbo 
Sąjunga/.Lapeliai skirti nu
šviesti visuomenės padėčiai 
Sovietų Sąjungoje jos KP 
Xxv-to suvažiavimo Išvaka
rėse . Rašo taip:

PILIEČIAI ’. SS KP XX V 
-s Is suvažlavtmas-tal dvide
šimt penktoji grandis mūsų 
kraštą sukausčiusi diktatū
roje.

M&sų valstiečio darbą 
kompartija pavertė pačiu 
juoduoju, pačiu nedėkinguoju 
darbu. Krašto maitintojas 
tapo bežemiu bernu, baud
žiauninku be paso. Jis nega
li pats nuspręsti dėl savo 
darbo. Ne jam priklauso net 
Ir jo dirbamas pi otelis-kiek
vienu metu valdžlagall jį a- 
tlmtl. Jis stumiamas, kaip
šachmatų ’'pleška”: jeigu no
ri Išvažiuoti, neduoda paso; 
jei nori pasilikti, kelia jį į 
masines gyvenvietes. Už el
getišką atlyginimą jis aria 
svetimą lauką daugel kartų 
apmokėtu, bet dar vis ne 
jam priklausančiu, Invento
rium.

Mūsų darbininkas, kurio 
vardu kraštą valdo kompar
tija, yra pavergtas jos mo
nopolio. Pasisavinę šeimi
ninko vardą, CK Ir Polltblu- 
ras sprendžia visų Ir klek- 
vleno likimą. Nuo vlrškapl- 
tallstų valdžios nėra kur pa
bėgti, prieš ją negalima 
streikuoti, ant jos negalima 
skųstis. Žmogus yra pa
verstas sraigteliu mašinoje, 
valdomoje nudvas Into apara
to. Be prošvaistės yra jo a- 
teltls. Sunkus moterų dar - 
bas griauna visų sveikatą Ir 
šeimas. Darbo nuveldlnlmas, 
neviltis, gyvenimo tuštuma

Ir sutrypta žmogaus savi
garba stumia Į abuojumą Ir 
girtavimą.

Inteligentija verčiama bū
ti režimo tarnaite. Jos tra
dicinis uždavinys yra būti 
visuomenės protu Ir sąžine.
Tuo tarpu ji verčiama tei
sinti, stiprinti Ir garbin
ti diktatūrą.Mokslas, kultū
ra, švietimas, įstatymai, eti
ka- viskas turi tarnauti par
tijos Interesams, stiprinti 
jos be rlbę įtaką k rašte, pla
tinti jos įtaką pasaulyje.

Apiplėšti ūkininkai; jiems 
atlmita teisė laisvai dirbti 
ant savo žemės. Apiplėšti 
darbininkai: jiems atimta 
teisė į prasmingą darbą. A- 
plplėšta Inteligentija: jai a- 
tlmta teisė į nepriklausomą 
mintį.'Apiplėšta visa tauta; 
jai atimtos tradicijos, tlkė- 
jtmas, savigarba, gerbūvis, 
disponavimas savo likimu.

Liaudies Darbo Sąjunga 
kovoja už tai, kad ūkininkas 
būtų savo žemės šeimininku. 
LDS kovoja už, tai, kad žmo
nės taptų savo krašto Ir jo 
ateities šeimininkais. Ap
jungdama atskiras pastangas, 
sutelkdama Išblaškytus žy
gius, LDS organizuoja vie
ningą frontą. Jau kartąko- 
munlstųpartljaturėjo trauk
tis atgal, kai suvažiavime 
pripažino Stalino eros nusi
kaltimus. Reikia ją privers
ti trauktis Ir toliau, Iki ka
pituliacijos prieš žmonių va
lią.

PILIEČIAI ’.
PALAIKYKIME LIAUDIES 

DARBO SĄJUNGĄ, JOS KO
VOJE UŽ IŠSILAISVINIMĄ IŠ 
VIENPARTINĖS DIKTATU - 
ROS:

Protestuokime prieš sau
valę, traukit atsakomybėn 
partinius biurokratus, kurie 
tyčiojasi Iš žmonių.

Strelkuoktt, gindami savo 
teise s. Nutrauk lt kaukes šni
pams-skundė jams, aktlvls- 

tams, režimo bendrininkams. 
Visuose rinkimuose bolko- 
tuoklt partijos pasiūlytus 
kandidatus. Sekite žmones 
aplink save, įsidėmėdami 
dorus, drąsius,patikimus . 
Ruoškitės valandai,kai tauta 
paims krašto '.-aidžią į savo 
rankas.

Liaudies Darbo Sąjunga 
/Rusijos solldarlstal/ 

/Versta Iš Frankfurte lei
džiamo rusų žurnalo Pose v, 
1976 m. vasario numerio/.

• Vasario 16 proga Venezu- 
elos lietuviai pasiuntė Ve ne- 
zuelos prezidentui Carlos 
Andres Perez jų priimtą re
zoliuciją. JI buvo pritaikyta 
Ir Ve ne zuelos Išlaisvintojo, 
Simon Bolivar, Idėjoms.

Ve ne zuelos pre "'dent o įs
taiga atsiuntė V. Ve nbkul ad
resuotą telegramą tokio tu
rinio; " Ponas Prezidentas 
pavedė man pranešti Jums , 
kad su dideliu susidomėjimu 
paskaitęs Jūsų ats įlįstąjį 
raštą Iš š.m. Vasario 16 Ir 
pavedė jį persiųsti Užsienio 
Reikalų ministrui susipa
žinti".

Pasirašė Respublikos 
Prezidento Generalinis Sek
retorius Efralm Schacht'A- 

rlsteguleta
• Mūsų spaudoje bvuo rašy
ta Ir kai kurių radijo prog
ramų vedėjų pakartota,kad 
nuo 1975 m. gruodžio 24 d. 
Madrido radijo stotis nu
traukė lietuvių, latvių Ir estų 
transliacijas savo paverg
toms tautoms. ŠI žinia nevi
sai tiksli. Nors naujas Ispa
nijos Informacijų MInlste ris 
buvo taip patvarkęs, tačiau, 
padarius atatinkamus žvglus, 
VLIKo perduodama prog
rama Lietuvai buvo leista Ir 
toliau, bet tik du kartu į sa- 
valtę-trečladlenlals Ir šeš - 
ta dieniais. Prieš tai buvo 
transliuojama kasdien.

• Š. m.kovo 28 d. Akademi
nio Skautų Sąjūdžio naujai 
Išrinkta vadi ja perėmė pa
reigas Iš llgšldllnlo pirmi
ninko fU. E. Korzono, ku
ris savo žodyje aptarė pasi
baigusį laikotarpį. Naujasis 
pirmininkas f II. V. Statkus 
trumpai peržvelgė ateities 
planus Ir bendrą darbą. Su
eigą pravedė fU. J. Dalnaus- 
kas, kuris užbaigė viešąją 
sueigą savo mintimis apie 
veiklos svarbą Ir akademikų 
skautų Idealus.

Buvo paskaitytas sveikini
mas gautas Iš naujosios L.S. 
S. Tarybos pirmininkės L. 
MHuklenės. Žodžiu sveikino 
L.S. Seserijos vyr.skautl- 
nlnkė I. Kerellenė Ir L.S . 
Brolijos vyr. skautininkas flL 
S. Mik na lt Is.

Sueiga vyko Chlcagos Jau
nimo Centre, dalyvaujant ne
mažam būriui ASS narių Ir 
svečių. ekm

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

<
NL Bendrovė* Valdyba yra nutarusi 

laikrašti siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
nou|lems skaitytojams.
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IEŠKOME TALENTŲ
Kultūros darbuotojų suva

žiavime 1975 m. gegužės 
24-25 d. d. vienas iš nutari
mų buvo: "Ypatingą dėmesį 
atkreipti į jaunųjų talentų 
ugdymą, teikiant tam reika
lui visokeriopą paramą i ir 
organizuojant metinius mu
zikos ir dailiojo žodžio fes- 
,t i vai lūs -varžybas". Kultu ros 
komisija tą nutarimą vykdo. 
Talentų varžybos bus To
ronte, Lietuvių Namuose, 
gegužės 1-2 d. d.

Tuo reikalu jau buvo ži
nučių spaudoje ir Bendruo
menės apylinkių pirmininkai 
gavo pranešimus su anketo
mis, jie buvo prašomi para
ginti savo apylinkių ribose 
gyvenančius talentingus jau
nuolius ir vyresniuosius da
lyvauti varžybose. Taip pat 
buvo kreiptasi į Krašto Val
dybos Švietimo skyrų, pra
šant šeštadieninių mokyklų 
mokinius dalyvauti ne tik 
pavieniui, bet ir dramos 
grupiniuose pasirodymuose.

Mūsų jaunimo organizaci
jos plačiai išvystė savo lie
tuvišką veiklą, ypač suva
žiavimuose, stovyklose Ir 
1.1., gi tas jaunuolis, kuris 
dalelę savo laiko pašvenčia 
menui-mokosi groti Instru
mentais, seka, dainuoja Ir 
1.1, yra mūsų tarpe lyg už
mirštas. Kartas nuo karto 
drąsesnis jaunuolis tėvų ar 
draugų raginamas kai kur 
pasirodo, bet tai yra Išim
tys. Mes žinome, kad bevelk 
kiekviena lietuviška šeima 
siunčia savo vaikus mokytis 
baleto, muzikos, dainavimo 
ir dramos. Deja, atsitinką, 
kad talentingas jaunuolis tik 
tėvų raginamas ir perdaug 
turėdamas kitų pagundų, po 
ilgų mokslo metų meno šaką 
apleidžia. Gaila, jeigu tai 
atsitiko su tikrai talentu ap

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

KUR EINA PASAULIO 
LIETUVIŲ; BENDRUOMENĖS 

VALDYBA ?

Nepriklausomos Lietuvos 
1976 m. kovo mėn.3 d. veda
mojo vietoje yra patalpinta : 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės V-bos proklamaclja- 
atslšauklmas,skelbiant Lie
tuvos Romos katalikų metus 
lr^ raginant visus lietuvius 
tuos metus švęsti. Nemažai 
tenka nustebti, perskaičius 
tos proklamacijos turinį. 
Kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendrume n ės V-ba drįso 
patiekti spaudaį tokį raštą- 
kaįp kokio privalomo Įsaky
mo forma,kuriame yra pU - 
na Iškraipytų faktų? Tarp 
kita ko, toje proklamacijoje 
šitaip rašoma: "Popiežiaus 
PijausXI pirmaeilės Istorl- -

2 psl. 

dovanotu asmeniu. Grįžimas 
prie to daug sunkesnis.Mūsų 
visų pareiga, klek galima 
daugiau paremti m3 nu apdo
vanotus, ugdyti jų pasirinktą 
meno šaką.

Lietuviškai kultūros gyvy
bei išlaikyti labai svarbu tu
rėti lietuvišką meninį prie
auglį, varžybos padės, ypač 
kad kiekvienas dalyvis atliks 
Ir vieną lietuvišką kurinį.

No kiekvienas varžybų da
lyvis gaus žymenį - trophy, 
bet ne tai svarbu. Svarbu 
dalyvauti Ir parodyti ką su
gebi. Tik dalyvaudamas ga
lėsi gauti savo pajėgumo 
įvertinimą Ir įgausi paskati
nimą ateičiai.

Kviečiami dalyvauti de
klamatoriai, Instrumentalis
tai, dainininkai, šokėjai kne 
jaunesni 8 metų.

Džiugu, kad jau užsire
gistravo 47 dalyviai Ir 2 dra
minės grupės. Varžybos pra
sidės gegužės 1 d. 9 vai. ryto 
Toronte, Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St.W. Jeigu kas 
dar neužsįregistravo Ir no
rėtų dalyvauti, mielai pri
jungsime, atvykite 9-10 vai.

Sekmadienį, gegužės 2 d. 
1 vai. visi dalyviai susirinks 
Lietuvių Namuose, kur Iš
girs įvertinimo komisijos 
pastabas Ir bus paskelbti 
laimėtojai,kurie turės pasi
ruošti viešam konce rtul,ku
ris įvyks ten pat 4 vai. Po 
koncerto visiems varžybų 
dalyviams bus vaišės.

Tikim ės,kad šis pirmasis 
festtvalis-varžybos pavyks. 
Skaitlingos publikos dalyva
vimas koncerte padės mums 
Ir ateityje ruošti varžybas 
Ir ieškoti vis naujų talentų.

KLB Krašto Valdybos 
Kultūros Komisija

nės reikšmės darbas , 
bažnytinės provincijos sučk>- 
rymas, užbaigė nepriklau
somos Lietuvos kūrimo dar
bą- taip vertina vysk.P.Bu- 
čys šias Pijaus 1 nuošir
džias pastangas".Be reikalo 
PLB v-ba susižavėjo vysk. 
P. B. žodžiais. Nei prieš, nei 
po Lietuvoje sudarymo Ro
mos katalikų pro vine i jos/Va- 
tlkano kolonijos/, nepriklau
somos Lietuvos kūrimo dar
bas nebuvo užbaigtas. Šiam 
tvirtinimui patelkiu kelius 
faktus: a. trečdalis Lietuvos 
teritorijos su Lietuvos sos
tine Vilnium buvo lenkų oku
puota. b. VUni i Ir VU 
niaus krašto by Tautų Są
jungoje, c. Vilt aus Ir Vil
niaus krašto by . Tarptauti
niame tribunole, Ir kita. Jei
gu nepriklausomos Lietuvos

PANORAMA
KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

I__ Eimantas.
( T ęsa i s praeito numerio )

Norint mokiniams įskie
pyti lietuviškos knygos mei
lę, reiktų atkreipti dėmesį 
į bibliotekas, kurių papil
dymui siūlytina pravesti 
knygoms rinkti vajų. Ne- 
mažamūsų tautiečių pas sa
ve naudingų knygų dar turi 
ir, atrodo, jas .mielai pa
aukotų mokyklų bibliote
koms.

Po pietų pe t raukos d r. 
Danguolė Tamulionytė iš 
Clevelando kalbėdama apie 
lietuviškai nemokančių mo
kymą, iš karto užakcenta
vo, kad vaikų tarpe vyrau
ja tokia nuomonė, jog jiems 
nėra jokio inte reso moky
tis ir lietuviškai kalbėti, kai 
visur ir net šeimoje jie 
lengvai gali Išsive rs t i kal
bėdami tik angliškai. Todėl 
mokytojams yra būtina įro
dyti, kad jiems bus naudos, 
Išmokus lietuviškai kalbėti.

Pradėti nuo praktiško kal
bėjimo. Vaikai ateidami su 
mokytoju ir tarp savęs pa- 
sisve ik i na lietuviška i. Tą pa
tį daro ir išeidami namo. 
Per pamokas kalbama tik 
lietuviškai. Pelkėtų vartoti 
įrekordavimo aparatą, kad 
vaikai išgirstų savo kalbė
jimą. Už visas pastangas 
valkus reikia pagirti. Per 
pamokas ar mokyklos pa
rengimuose reikia leisti 
jiems pasirodyti. Net svar
bu, kad jų pastangos būtų ap
rašytos spaudoje . Duoti kuo 
daugiau pratimų. Eilėraščių 
mokyti tik atmintinai, o ne 
skaitant iš teksto. Dainavi
mas praturtina žodingumą ir 
įsąmonina žodžių prasmę. 
Pasakas sekant, vartotina 
klasėse mokinių vardai. Duo
ti daug rašybos, kur po pa

Toronto Maironio vardo se^tadienės mokyklos baigiamieji egzaminai su 
mokymo j ai slj. Andruliu ir E. Mardosiene, Ar atsispės save abiturentai , 

nes ši S. Dabkaus nuotrauka daryta 1963 metais.

kūrimo darbas buvo užbaig
tas, tai kuriam tikslui buvo 
suorganizuota Vilniui Vaduo
ti Sąjunga su 25.000 akty
vių narių Ir su 700.000 
Vilniaus pasų laikyto  jų, ku
rių tarpe buvo Ir pats Lietu
vos Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona? Toje pa
čioje PLB valdybos prokla
macijoj rašoma apie Pijaus 
X 1 nepriklausomai Lietuvai 
nuostabią pagalbą Ir nuošir
džias pastangas. Peržvelki
me, kiek buvo to "nuostabu - 
mo" Ir "nuoširdumo": Vati
kano valstybė Lietuvą pripa
žino 1922 m.lapkričio mėn. 
22 d. tiktai de facto, Ir tik 
po to, kai kitos 28 pasau
lio valstybės Lietuvą buvo 
pripažinę de facto Ir de jure. 
Kyla klaus Imas,koks reika
las yra dabar skelbti Lletu-

veiksliukais mokiniai įrašo 
žodžius ar sakinius. Labai 
naudingi klasėje ar per pa
rengimus mokinltj vaidini
mėliai, iš kurių jie pajunta 
kalbos dvasią. Vartotina kuo 
daugiau mokslo priemonių. 
Pagaliau svarbu, kad jie ir 
namie sakytų apie ką jie 
kalba mokykloje.

Įdomi paskaita, pailiust
ruota schemomis, diagra
momis ir kitokiomis moky
mo priemonėmis, iššaukė 
gausių katučių.

Antrąją pepletinę paskai
tą apie dailųjį skaitymą ir 
vaidybą patiekė Kanados 
Liet. B-vės Kultūros Komi
sijos pirmininkė, aktorė E. 
Daugu vie tyt ė-Kudab ie n ė.

Jei mokykla nėra teatras, 
tai teatras yra mokykla. Aiš
kini ir gražiai pe rduotas žo
dis sukelia pasigėrėjimą, bet 
kančia yra klausytis neaiš
kaus kalbėtojo.

Lituanistinėj mokyklalyra 
labai svarbu aiški tartis, 
kirčiavimas, balso temb
ras, moduliavimas ir ska
lė. Dailiajame skaityme ne
leistinas'yra mėgdžiojimas 
/ net ir mokytojo/. Todėl 
interpretacija - kiekvienam 
skirtinga. Svarbu tinkamas 
kvėpavimas. Sakinyje reikia 
rasti» ir logišką kirtį. Ats
kleisti skaityme jausmus 
nelengva, bet emocinis bal
so bangavimas sukelia vaiz
dingumą. Svarbu tada ir vei
do :š raiška.

Vaikai vaidinimus mėgsta 
ir myli. Valkų ar mėgėjų 
vaidinimus negalima lyginti 
su profesionalų pastaty
mais. Dabartinėse mūsų mo
kyklose, atrodo, yra per 
mažai vaidinimėlių.

Pagaliau turėjome lyg su

vos Katalikų Metus, kada Va
tikanas su Kremlium daro 
suokalbius. Vatikanas neat
kreipė dėmesio į partizanų 
krauju rašytą laišką, Vatlka- 
nas neatkreipė dėmesio Ir į 
Lietuvos katalikų 17.000 
peticiją. Je Igu Ir būtų rel - 
ikalingl tokie bažnyčios me
tai, tegul juos skelbia kunl - 
gal. Kodėl PLB v-ba lenda 
ne į savo reikalus?

Mano asmeniška nuomonė 
yra tokia,kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės V-ba 
daro L lėtu va i meškos patar
navimą. Visi gerai žinome , 
kad Vatikanas Vilnių Ir Vil
niaus kraštą tebelaiko prls- 
kyręs prie Lenkijos katalikų 
provincijos’. Baltstogės vys
kupas Gulblnowlcz nominuo
jamas viešai Vatikano Vil
niaus vyskupu. PLB V-ba 
savo proklamacijoj viešai 
skelbia visos lietuvių Išeivi
jos vardu, kad nepriklauso
mos Lietuvos kūrimo darbas 

dėtlnę paskaitą. Mūsų Išky- 
llejl jaunimo atstovai suva
žiavimą supažindino su ne- 
se na i Pietų Amerikoje įvy
kusiu trečiojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso eiga

P.Šlūlytė iš Hamiltono ap
tarė Kongreso stovyklą, ku-> 
rloje dalyvavo iš viso lais
vojo pasaulio suskrldęs lie
tuviškas jaunimas.

J. Valaitis iš Londono Iš
ryškino Kongreso nutari
mus. Trečiojo Jaunimo Kon
gresas Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimui buvo naudin
giausia lietuvybės mokykla.

R.Lukoševielutė iš Mont
real io iškėlė atkeliavusio 
Kongresan jaunimo gyvena
mojo krašto cha rakte tingu
mą. Būdinga, kad Pietų Ame
rikos net antros ar trečios 
kartos lietuviško kUlmo jau
nimas yra prisirišęs prfe 
Tėvynės L ue tu vos.

P.Giriūnas iš Ottavos su
važiavimui parodė Ir aptarė 
labai gražias, spalvingas 
skaidres iš Jaunimo Kong
reso.

Miela buvo klausytis jau
nųjų kalbų. Pažymėtina, kad 
jų kalbos buvo aiškios, tai
syklingos, gero kirčiavimo.

Vyt. Matulaitis, Švietimo 
Komisijos skaidrių Ir užda- 
vinlnių kortelių parengėjas, 
šį kartą parodė judomąjį, 
spalvingą filmą "Laisvoje 
Tėvynėje". Filme sutelkti 
vaizdai ir įvykiai iš Nepri
klausomybės laikų. Jis ne
maža mūsų mokyklų jau ap 
lankė ir dideliam mokinių 
pasitenkinimui šį filmą pa
rodė.

Suvažiavimas užbaigtas 
bendra vakariene. Čia pa
gerbtas jau 50 metų pedago
ginį darbą išdirbęs Jonas 
Mikšys iš Hamiltono.

Londonlšklai(kltals metais 
švęsdami 25 m. mokyklos 
sukaktį, pasiūlė ateinančiai 
metų mokytojų suvažiavimą 
suruošti Londone.

užbalgtas 1926 m. balandžio 
mėn. 4 d. Iš to susidaro 
vaizdas, kad visi Išeivijoj 
gyveną lietuviai atsisako 
pretenzijų į Vilnių Ir Vtt-
niaus kraštą. Būtų Įdomu 
sužinoti, kaip į šį reikalą 
žiūri diplomatai Irpolltlkal? 
Aš manau, kaŲ lenkai Iš 
džiaugsmo trina rankas. Kas 
pasidarė su PLB V-ba,kad 
jie nebenori žinoti,kur Lie
tuvos rubežlal prasideda Ir 
kur pasibaigia? Taip pat y- 
ra keista, kad PLB v-ba ne
benori žinoti, kas Lietuvoje 
gyveno Irkas sudaro lie tuvių 
tautą. Toje jų proklamaci
joj minimi tik Lietuvos R. 
katalikai, Ir kas tik buvo pa
dalyta nepriklausomai Lie
tuvai gero, padarė "katali
kai". Yra neginčijamas fak
tas, kad lietuvių tautą suda
ro evangelikų tikybos,kata - 
likai Ir tie žmonės,kurie ne
išpažįsta jokios tikybos, 
o gyvena pagal savo sąžinės 
jausmus Ir jiems gamtos

duotu protu. Pasaulio Lie - 
tuvių Bendruome nė turėtų tą 
labai gerai įsidėmėti. Taip 
pat yra gerai žinoma,kad 
ne p riklausomos L ie tuvos
valstybės atstatymo karuose' • 
Ir valstybės kūrimo darbuo
se lietuviams padėjo:vokle- 
čial, rusai, gudai, žydai Ir 
keli Lietuvos lenkai bet kiti. 
Proklamacijos redaktoriai^ 
nepamiršo, kad Lietuvoje bu
vo įkurta Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios nepriklausoma 
provincija, bet kodėl jie bi
jo pasakyti, kur buvo tos 
provincijos sostinė? Gal būt 
Šiluva ?

Stasys Mlslulls 
Edmonton, Alberta

SENAS SOVIETU SĄJUNGOS 
PLANAS PAKEISTI JAV 
SANTVARKĄ

1940 m. lapkričio mėn. 6‘- 
d. buvusio 9 pulko pol lt rū
kas majoras Samsonov savo 
kalboje, susirinkusiems Ro
kiškyje švęsti Spalio revo
liucijos šventės, Išvedžiojo, 
kaip JAV taps komunistinė
mis. Jo mintys buvo sekan
čios:

Daugelis esą stebisi, kaip 
rusai nugalėsią JAV. Jie 
maną, kad Sovietų Sąjunga 
vesianti karą su JAV. A- 
nalptol. Po šio karo JAV 
bus vtenlntėlė valstybė, su 
kuria jiems teksią skaitytis 
Taigi Sovietų Sąjunga neri
zikuosianti karu, bet ji pa
imsianti vieną po kitos ma
žesnes valstybes savo Įtakon 
betkur pasaulyje. Tuo būdu 
palaipsniui amertklečlųpre- 
kyblnė ar politinė įtaka ma- 
žėslantl. Tai atsiliepsią į 
JAV eksportą Ir nedarbas 
ten didėsląs. Pagaliau, ne
darbas pasieksiąs katastro
fiškas proporcijas. Gyven
tojai neišlaikysią Ir sukilsią, 
o Sovietų Sąjunga jiems pa
dėsianti revoliuciją laimėti.

Kad JAV valdantieji 
sluogsnlal tuo tarpu perdaug 
nebūgštautų, Sovietų Sąjun
ga vaidinsianti talką mylin
čią tautą Ir retkarčiais svle- 
slantl aukso į Amerikos ka
pitalistų dantis, nes jle/ka- 
pltallštal/ nieko taip nemyli, 
kaip pinigą. Likusias vals
tybes prlve istl pake Istl sa
vo santvarkas būsią vieni 
juokai. Planai esą jau pa
ruošti,kaip visą žemės : ru
tulį padaryti komunistiniu.

Tada atrodė toks planavi
mas labai naivus. Bet žiū
rint Į pokario laiką,kaip 
Sovietų Sąjunga stengiasi Iš
plėsti savo Įtaką visuose že
mynuose, o iš kitos pusės 
vaidina talką mylinčią vals
tybę, nėra toks naivus. Ne 
visur Sovietų Sąjungai pasi
sekė Išlaikyti pasiektą Įtaką, 
bet jos Įtaka pasaulyje didė
ja, o JAV mažėja. Taigi,
planal, sudaryti dar prieš 
karą, kada Sovietų Sąjunga 
buvo vlenlntėlė,jelgu neskai
tyti jos satelito Mongolijos, 
komunistinė valstybė pasau
lyje , yra palyginti sėkmingi.
Tik rusai ne numatė, kad Ki
nija taps jų priešu numeris 
pirmas, o JAV liks tik nu
meris antras, bet jie užsis
pyrusiai Ir neatlaldžlal sie
kia Išplėsti savo hegemoniją, 
kur tik proga pasitaiko.

R. Bulovas
Hage rsvllle, Ont.

LIET. RAŠYTOJŲ DR-JOS 
PREMIJOS KOMISIJA 
Į Lietuvių Rašytojų D-jos 

premijos komisiją įeina:
Jurgis Blėkaltls, Gražina 

Krlvlcklenė, Alfonsas Nyka 
NUlūnas, Antanas Vaičiulai
tis Ir dr. V. Vengris.

Komisija vertins praėju
sių metų grožinės literatū
ros nepremijuotas knygas. 
Premijos mecenatas-Lietu
vių Fondas.
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( P radii a 8 ni'mr.yje)

Pro 2-3 metrų storumo Ir 
gal 7 metrų aukštumo angą 
didžiojoje gynybinėje sienoje 
patenkame į XV-ji amžių. 
Kairėje Ir čtešlnėje du apva
lūs gynybiniai bokštai. Esa
me pUles - tvirtovės prleš- 
klemyje. Kairėje dalinai at
statyti pUles arsenalai, ka - 
zematal Ir a iki įdės. Šiame 
kieme mankštas darė p U les 
įgula.

ŠI salos tvirtovė yra ap
juosta keturkampe Išorine 
gynybine siena. Nuo pilies 
prlešklemlo įžambiai Ir vėl 
apjuosti antrąja gynybine 
siena, taipgi keturkampėj 
formoj, - patys pilies rū
mai. Kiekviename kampe vėl 
mažesni sargybiniai bokšte
liai. Priešpilio kiemą ir pa
čią p ill skiria gilus griovys, 
pilnas vandens. Jį pereiti 
reikia pakeliamuoju tiltu, Iš 
abiejų galų saugojamų sar
gybinių postų.’

Priešais mus didysis pi
lies bokštas 33 metrų aukš
čio, tolygus lO-člal aukštų 
namui. P io skliautuotus var
tus papuolame f pilies 
bokšto prieangi Ir, pagaliau. 
I pati bokštą, kurio žemuti
niai aukštai buvo aklrtl 
svarbiems priešo belais
viams saugoti.

Tuneliu patenkame 1 niūrų 
pilies kiemą, grįstą akmeni
mis. Aplinkui pasieniais me
diniai laiptai - galerijos 1 
antrą IT tTečlą aukštus.Pir
mame aukšte Ir rūsiuose 
virtuvės, maisto sandeliai 
Ir gyvenimo kambariai vi

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai 
Trakų štai garbinga pi Ii si

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O )l tebestovi dar vis.

Maironis

daus rūmų aptarnaujančiam 
pe rsonalul. Antras ir .trečias 
aukštas skirti kunigaikščio 
reikalams. Iš viso devyni 
kambariai ir menės. Deši
niajame šone yra didžioji 
menė su aukštomis, skliau
tuotomis lubomis. Čia kuni
gaikštis priimdavo svarbius 
užsienio svečius. Čia Vytau
tas kėlė vestuvių puotą ir 
savo dukrai Aldonai, Išleis
damas ją už vieno rusų ku
nigaikščio. Judame Iš salės 1 
salę. Šios nebylės . sienos 
daug ką matė Ir daug ką ga
lėtų mums papasakoti. Dabar 
gi mums tik kalba vadovų 
balsai Ir Įvairūs manekenai. 
Vienas jų - milžiniškos for
mos, pilnai šarvuotas ka
rys-sargybinis, rankose lai
kantis Ilgakotį kirvi, alabar- 
dą. Toliau po stiklu, gražiai 
Įrengtose vitrinose moteriš
ki fūmų tarnybos maneke
nai su tipiškais tų laikų dra
bužiais.

O žmonių daugybės. Gru
pelėmis judame, stengdamie
si kuo daugiau pasisemti 
mūsų praeities didybės. Iš
orės laiptuose Ir ant galeri
jų tai tikras "traffic jam" 
Tenka judėti su palauklmals.

Galiausiai užkopiame į 
pačią didžiojo bokšto viršū
nę. Na, vaizdas neišpasaky
tas. Aplinkui kiek akys už
mato, ežerų salynai. Iš viso 
apie 5 ežerai sudaro Trakų 
ežerų archipelagą. O T raku 
apylinkėje p r įskaitoma dar 
apie 30 mažesnių ežę rėllų. 
Tarp salų - salelių baltuoja 
ištemptos buriuotojų burės.

Čia treniruojasi Ir pasižy
mėję mūsų Irkluotojai, lai
mėję net Europos pirmeny
bes Ir, berods, dalyvavę 
Meksikos olimpiadoje kaip 
Žalgirio klubas.

Pagaliau tenka vėl apleis
ti XV-jo amžiaus romantiką 
ir grĮžtl į šių dienų realybę. 
Prieš apleidžiant pUles te-, 
rito riją, dar skubiai užko
piame l vieną apskritą gyny
bini bokštą, kuris yra gal 15 
metrų aukščio. Ten švoge- 
rlal atidaro dar šampano 
boriką Ir Iš bočių rago ge
riame tostą Lietuvos seno
vei...

Dar truputis Istorijos. 
Anksčiau čia būta dviejų pi
lių - Salos Ir Pusiasalio. 
Ankstyvesnlojl, pusiasalio 
pilis, statyta dat DLK Kęs
tučio laikais, atrėmusi dau
geli nuožmių kryžiuočių puo
limus, pagaliau sudeginta 
1390 metais. DLK Vytautas 
ją šiek tiek atstatė, bet ne
baigė. Galvės ežero saloje 
jis nutarė pastatyti šią naują 
pUį, kurios statyba truko
maždaugl5 metų. Pirmiausia 
buvo pastatyti centriniai rū
mai, vėliau pats didysis 
bokštas Ir apjuosta vidaus 
gynybinė siena. Vėliausiai 
buvo pastatyti pilies ūkio 
korpusai: ginklų Ir maisto 
sandeliai, kazematai Ir ark
lidės, Išorinė gynybos sie
na Ir 4 bokštai.

Milžinai ją statė, kaip le - 
genda sako. Jie turėjo suga
benti apie 3 milijonus plytų 
suvilkti daugybes didžiulių 
lauko akmenų.Ir visa tai su
vežta per vandenis 1 salą. 
Nemenkesnl tačiau dvasios 
milžinai ją Ir atstatė. Didi 
garbė už tai tiems tėvynai
niams,kurie gerbia Lietuvos 
senovę Ir Iš jos sau stipry
bės semiasi...

PUles restauravimas tru
kęs apie 1O metų/1953-1962/

Tai maždaug tokie mano 
pirmieji įspūdžiai, kapsulės 
formoje apie šią šekspyri- 
rlnlų laikų pili. Skaitytojas 
gavo pajusti tik mažą dalelę 
to, kas slypi ten, už tų ma
syvių viduramžių sienų.

Čia kadaise ji jaudindavo 
širdis ne vieno Lietuvos 
praeities gerbėjo, kuomet 
jie regėdavo ją laikų negan
dų sugriautą Ir jos vargin
gus griūvės lūs jau pačios 
gamtos naikinamus.

Mūsų didysis Tautos dai
nius Maironis jos grlūvėslus 
giliai apgailėjo savo poezi
joje. tDabar jis gali sau ra
miai Ilsėtis matydamas, jog 
sielos skundas buvo tautos 
Išgirstas Ir jos sūnūs atliko 
pulkų Ir aukštai pagirtiną 
darbą.

ĮalgimamtūI
LIETUVIS JAV KONGRESE 

' — Svajonė ar Realybė ?

Reikalas,apie kurį čia no
rima kalbėti, Iš kart gali at
rodyti, lyg visiškai neliestų 
kanadiečių lietuvių. Tačiau, 
kai susipažinsime su visa 
esme, norėtųsi tikėti, kad 
mūsų šiauriniai tautiečiai 
pajus Ir supras svarbą Ir, 
svarbiausia, reikalą padėti 
Ir prisidėti prie tikrai ne
eilinės reikšmės Ir/galimo 
poveikio/įvykio, kuris, bent 
kolkas gali būti vienkartinis 
Ir negreit pakartojamas.

Spaudoje jau buvo užuo
minų apie visai neblogas ga
limybes šiais metais pra
vesti pirmąjį Ir vieninteli 
lietuvį 1 'Jungtinių Valstybių 
Kongresą, ftespublikonų par
tija prieš du metus pra
rado demokratų naudai 18-ąjį 
kongresinį dlstrlktą, kurio 
teritorija apima tirštai ap
gyventą pietrytinės Michi
gan© valstijos dalį. Parti
jos planuose numatyta steng
tis atgauti tą prarastą pozi
ciją Ir savuoju kandidatu 
tam postui numatė mūsiškį 
Algi Zaparacką, jau devy
nerius metus aktyviai besi
darbuojantį vis okerlop lame 
partiniame darbe Ir š-luo 
metu valstijos respublikonų 
partijos hierarchijoje pasie
kusi vieną Iš vicepirmininko 
postų. Jis artimai pažįsta-

Po šio nepaprasto dvasi
nio atsigaivinimo buvo pra
vartu Ir fiziškai atsikvėpti. 
Mūsų vadovai visą mūsų 
grupę nugabeno porą kilo- 
netrų į vieną Iš daugelio čia 

esančių maudymosi vietovių. 
Jaunesnieji, krūmuose vik
riai užsumaustė maudymosi 
kostiumus Ir puolėsi 1 žals
vus kristalinius vandenis. 
Esant saulėtai vidurvasario 
popietei, geresnių sąlygų Ir 
nebereikėjo. Nėriau i van
deni Ir aš pats. Teko paro
dyti savo sugebėjimus plau
kyme. Rungiaus l jau su jau
nąja karta. Ir visų Iškylau
tojų nustebimui, aš,be rods, 
laimėjau tolimo plaukymo 
lenktynes.O kokie puikūs šie 
T raku e že rų vande nys .Tokių 
čia, Montreal to apylinkėse, 
niekur nerasi. Reikėtų gal 
.važiuoti šimtus kilometrų 
norint ką nors panašaus su
rasti.

Taip visapusiškai atsi
gaivinę, jau dardėjome at
gal 1 Vilnių. O dainos skam
bėjo, skambėjo lig pačios 
sostinės...

Bus augiau. 

mas Ir bendradarbiauja su 
savosios partijos vadovais, 
puikiai orientuojaslpartlnėje 
strategijoje, aktyviai dirbo 
dabartinio Michigan© guber
natoriaus Ir jo padėjėjo per
rinkimo akcijoje, taipgi pa- 
našlal/lr sėkmingai/darba
vosi sen. R.Griffin perrin
kime. Žodžiu, tie trys as
menys Ir likusi partijos va
dovybė galvoja, tiki Ir vi
siškai remia Algį Zaparac- 
kjĮ, galvodami, kad jis šiuo 
mėtų yra vienintelis Ir tik
ras kandidatas Išstumti da
bartinį demokratinį kongres- 
maną 18 dlstrlkte. Ameri
kinė spauda jau pasigavo” šį 
įvykį, kaip savotišką sen
saciją, pristatydama Algį, 
kaip bėglį nuo komunizmo 
grėsmės, brendusį Ir Išsi
mokslinusį jau savo naujo- 
jęje tėvynėje. Kadangi dlst
rlkte maždaug vienas treč
dalis balsuotojų yra skirtin
gų etninių kilmių amerikie
čiai, analizuotojai tiki, kad 
šios grupės balsai yra pa
kankamai gausūs rinkimų 
rezultatų nusvėrlmul vienon 
hr kiton pusėn.

Lietuviai šiame dlstrlkte, 
gaila, labai negausūs. Algio 
Zaparacko priešrlnklmlnėn 
elgon darniai jungiasi visi 
artimesnių Ir tolimesnių 
vietovių tautiečiai, kas lė
šomis, kas tiesioginiu dar
bu / o tų darbų begalė.../,

OMAHOS LIETUVIŲ CHORAS, BUVO V ĖDAMAS B .JONUŠO, 
Nuotrauka A.Praičio

LIETUVIŠKI MARŠŲ 
kompozitorius muz. Bronius 
Jonušas paliko šį pasaulį, Ir 
jo kūną pr iglaudė Omahos 
žemė. Jis Chicagoje gyveno, 
dirbo su Vyrų choru, Išleido 
jo plokštelę. Vėliau, sukūręs 
lietuviškų maršų, įgrojo juos 
su Stuttgarto orkestru į 
plokštelę. Jie Ilgai skambės 
mūsų tarpe. Lietuvoje mes 
gėrėjomės jo kariniais mai
šais. Už juos jis buvo lai
mėjęs net lO-į premijų. Iš
vykęs į ^Omahą vadovavo 
L Sėtuvių Chorui. Jo maršai,

I giesmės, dainos kada nors 
nuaidės Ir į Pašilės kaimą, 
Ylakių valsčių, Mažeikių 
apskr. Mes, Chlcagos lietu
viai jungiam ės į gedulą kar
tu su artimaisiais.

BALZEKO KULTŪROS 
MUZIEJUS surengė Pasižy
mėjusio Vyro Amerikiečio 
banketą. Tekiu Išrinko Da
niel M. MacMaster, Industri
jos Ir Mokslo muziejaus pre
zidentą. Jo muziejuje būna 
paroda tema Kalėdos Aplink 
Pasaulį. Ten kabo Ir nepri
klausomos Lietuvos vėliava, 
ten stovi kasmet Kalėdų eg
lutė, papuošta šiaudinukais , 
garslndmaa Lietuvos vardą.

Banketui vadovavo mūsų 
gen.konsulė J. Daudžvardle - 
nė.

P. BUGAILIŠKTO PARODA 
Tautiniuose Namuose kovo 

26 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose dali. Buga 11 iškis 
atidarė parodą. Jis yra Lie

visai neatsižvelgiant į pai
nius sklrtunįus.

Žinant,kaip svarbu,tleslog 
būtina turėti lietuvių kilmės 
asmenį JAV Kongrese, net 
Ir kanadiečiai lietuviai tu
rėtų pajusti, kad tokiam 
tikslui yra re įkalinga fi
nansinė parama. Prisidėti 
tiesioginiai svetimos vals
tybės piliečiams prie ame
rikinės politikos eigos įsta
tymais neleidžiama. Tačiau 
Kanados lietuvių organiza
cijos galėtų pagalvoti apie 
būdus, kaip lėšas-aukas tam 
tikslui būtų galima perduoti 
kitais keliais Ir būdais, pav. 
ablejųkraštų Bendruomenės 
galėtų pervesti lėšas oficia
liai visai kitu pretekstu, ne
laužant jokių galiojančių įs
tatymų. Juk Ir Kanados lie
tuvių surinktos aukos kas
met atvežamos VLTKo Iždan 
New Yoikan oficialiai Ir le
galiai. O jau pačio Tautos 
Fondo valia, kaip tas lėšas 
paskirstyti Ir panaudoti. 
Yra žinoma Ir kitų būdų. 
Svarbiausia, suprasti Ir įsi
sąmoninti, kad A. Zaparacko 
Išrinkimas pare Ikalaus daug, 
tikrai daug pinigo, nes bend
rosios Išlaidos yra didžiu
lės. Be pinigo nėra galimas 
saviškio Išrinkimas Ir bet 
kurios viltys ateičiai. Žino
ma, didžiausia našta krenta 
ant pačios JAV Lietuvių 
Bendruomenės.

tuvos gamtovaizdžių pertle- 
kėjas, todėl jo parodos labai 
daug keno mėgiamos.

PANEVĖŽIEČIU KLUBAS 
kovo 21 d. Išklausė d r.

Če rškaus paskaitas apię Pa
nevėžyje sovietinių karių’ 
nužudytuos lūs daktarus :Ma-' 
člulį, Gudonį Ir Žemgulį. 
Susirinkimas juos pagerbė 
tylos minute.

VYTAUTO DIDŽIOJO1
ŠAULIU RINKTINĖ 

dabar jau turi virš 800 
narių. Turi savo kvartetą Ir 
orkestrą, kuriam vadovaują 
Markauskas.

Gegužės 1 d. įvyksta Šau
lių Namų atidarymas. Jie 
kainavo, virš 80 tūkstančių 
dolerių. Pinigai atėjo Iš 
šaulių aukų Ir paskolų pavi
dalu, todėl Iš banko,kaip pa
reiškė p. Išganaltls, nei cen
to neimta. Namų adminis
tratorius paskirtas J. Mac
konis /2417-21 West 43 str.i 
Chlcaga, m./.

Susitvarkę su namais, šau
liai Ieškos įsigyti gražią 
gegužinėms vietą gamtoje.

PARODOS
Visą žiemos laikotarpį, tai 

Jaunimo Centre,ar dviejose 
Čiurlionio Galerijose, Bal- 
zeko Kultūros Muziejuj, net 
miesto viešojoj bibliotekoj 
buvo surengtos įvairios lie - 
tuvių menininkų parodos: P . 
Bugalllšklo, Vl.Šlugždaltės , 
Bt. Kviklio Istorinė spaudos , 
Ir veiklos paroda, Ant.Pet- 
rlkonlo, pirmoji Vidos Krlš-

(Nukelta i 5 p si.)
3 psf.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
ANATOLIJUS 
KAIRYS

' 3 KOMEDIJOS, Anatolijus 
Kairys, 1975 m.

Iliustravo dali.Zita Sodel- 
ktenė. Išleido knygų leidykla 
Dialogas, spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina $5.

Šioje puikiai Iliustruotoje 
knygoje randasi trys kome - 
dljos:Ku-kū, Didysis Perik - 
tadlenls Ir Bijūnai.

Komedija Ku-kū Los An

Anatolijus Kairys

Ištrauka Iš:
RŪTOS IR BIJŪNAI

• Visi juokiasi.
ALBINAS: Kas gimsta,kai poetas veda aktorę ?
BIJŪNAS: Niekas.
ROMANAS: Palaiminti negimusieji- jiems nereikės užsl - 
mušti.

Albinas: Gerai pasakyta. Įpilk. Neveltui jis rašytoju va
dinamas.

geles Dramos Sambūrio pra
vestame dramos konkurse 
1970 metais laimėjo II vietą, 
Vertintojų komisiją sudarė : 
prof. dr. C. Jasutytė,prof. dr. 
E. Tumlenė, rašytojai Alė 
Rūta Ir J.Tlnlnls Ir režlso- 
rė D. Macklallenė.

Didysis Penktadienis buvo 
pastatytas Čikagoje 1974 m. 
režisuojant A. Brinkai. b

Bijūnas pripildo stiklus Ir Iškeičia 
ankščiau padėtą Albino dešimkę.

ROMANAS: Septintas pasaulio stebuklas netiki stebuklais , 
Ir vieną dieną sutrins į dulkes likusius šešis.

BIJŪNAS: Irgi Išmintis, verta kanalizacijos.
ROMANAS: Gerai, kalbėkite apie mergas. Maži žmonės ne- 

Įve įtina didelių Idėjų.
ALBINAS: Štai Imkite mūsųElenutę. Ir liekna, Ir graži. Fi
gūrėlė Ir krūtlnėlė-pasaulį norėtum užmiršti,o neišteka.. .

Kodėl neišteka?
BIJŪNAS: Kad niekas neima.
ALBINAS: O kodėl neima ? Tau, Bijūnai, niekad a nesupras

ti, kodėl gražios me rglnos ne Išteka.
ROMANAS: Aš jam pasakysiu. Ar pasakyti?
ALBINAS: Pasakyk jam gudiškai. Atleiskite,lituanistai,e-, 

fektul reikalinga Išimtis.
ROMANAS: Tu- durnas ’.
ALBINAS: Tavo galvoj,kaip IrElenutės krūtlnėj-tuščla ’.O 

kai tuščia galva, tuščl s Ir kelnės.

Romanas juokiasi.Bijūnas 
nūs Išplauna.

ROMANAS: Dabar aš perku.
ALBINAS: Atėjo liūdnas, nusiminęs, \ 

Tartum netekęs mylimos...
ABU: O kai Išgėrė bonką vyno,

Pradėjo ieškoti kitos...
BIJŪNAS: Ko įpilti?
ROMANAS: Koneturi. Užrašyk dūmais ore-kada nors,kUr 

nors,kaip nors atsįskaitysIme.
ALBINAS: Štai kitas pavyzdys. Živilė. Bačkutė. Ir veidelis 

toks,kad jau geriau niekam necrodytl. O Ištekėjo. Trlių 
bltnlkų susilaukė. Kai vyras užsimušė užmigęs prie vairo 
po 16 valandų darbo, at rodė, kad šiai linksmai moterėlei 
atėjo nelinksmos dfenos. Nepraėjo nė metai, ji vėl Ištekė
jo. Ir su trimis valkais. Štai jums blogos gatvės,štai 
jums geri namai.

Pranys Alšėnas

PETRO JURGĖLOS LIETUVIŠKOJI S KAUTI JA

Visiškai neseniai,/ per 
Vlado Morkūno malonę/, su 
autoriaus dedikacija, mane 
pasiekė Impozantiškai atro
dąs Ir kruopščiai paruoštas 
lietuviškosios skautljos pir
mūno, Petro Jurgėlos, ve įka
ląs Lietuviškoji Skautlja.

Pirmiausia-pagal Lietu
vių enciklopediją Ir jo paties 
patelktas žinias- šis tas a- 
ple autorių.

Petras Jurgėla/Turgelevl- 
člus/ gimė 1901 m. rugsėjo 
30 d. Jersey City,N. J. Jis 
- Lietuvos kariuomenės ka
pitonas, publicistas Ir,svar

biausia, siela Ir kūnu pasiš
ventęs skautų veikėjas. Mo
kėsi Elizabeth, N. J. ,Tagan- 
rogo mieste prie Azovo jū
ros, Voroneže Ir Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje Vilniu
je . Vėliau, Išklausęs du se
mestrus teisių fakultete , 
stojo savanoriu Į Lietuvos 
kariuomenę. Baigęs Karo 
Mokyklą- pasiliko tarnauti 
kariuomenėj Ir Ištarnavo te
nai Ilgi 1930 m.Paskutiniuo
sius 5-r lūs metus dirbo ka
riuomenės štabo spaudos Ir 
švietimo skyriuje kaip leidi
nių redaktorius, kalbos tai
sytojas Ir vertėjas. 1931 m.

grįžo Į JAV.
1932- 35 m. buvo Dariaus 

Ir Girėno skridimo,o vėliau 
-paminklo statymo k-to sek
retorius Ir propagandos ve
dėjas.

1933- 35 m.Chlcagoje liet, 
kalba m-klos vedėjas, vėliau 
- Ame rpcos lietuvių s-gos 
centro v-bos sekretorius Ir 
kitų lietuviškų junginių veik
lus narys- pirmininkas,sek
retorius etc.

Vienok jo vluomenlnė 
veikla- daugiausia susijusi 
su skautlja,kurios faktlnuoju 
kūrėju-jis Ir buvo Lietuvoje. 
Taip pat buvo/lr dabar tebė
ra/ne pa Ilstančiu skautų vei
kėju, jų propaguotoju spau
doje, skautlnės spaudos lei
dinių redaktorium Ir rašy
toju, etc.

Spaudoje reikštis pradėjo 
1915 m. Taigi prieš 60 metų’.

O dabar -žvilgsnis Į Petro 
Jurgėlos naująjį-kapitalinį 
ve įkalą Lietuviškoji Skautlja.

Knyga- įprastinio mono
grafijoms formato. Ją Iš
leido Lietuvių Skautų Sąjun - 
ga, Iliustravo- Paulius Jur
kus, vardyną sudarė- Ona 
Saulaitlenė, spaudė Pranciš
konų spaustuvė Brooklyn’e , 
N. Y. 1975 m., 824 psl. apim
ties. Kaina Ir tiražas nepa
minėti.

Nežiūrint leidinio daugla- 
lyplškumo-ats įminimai, is
torinė apžvalga, tautos prie
auglio aukl ėj Imas-ugdymas- 
veiklas labai kruoščlal pa
ruoštas. Jis bus Itin nau
dingas netik skautams Ir jų 
veikėjams,bet trklekvienam 
1 le tu v lu l, be s Idom Inč lam 1 le- 
tuvlška pareltlml Ir jos kul
tūra. Knygoje daug Istorinių 
U lūs t racijų- nuotraukose , 
spaudos Ir skautlškųleldlnlų 
Ištraukų Ir daugybė lietuvių 
veikėjų pavardžių. Onos 
Saulaltienės paruoštas va r - 
dynas užima net 51 puslapį .

Leidėjai- Lietuvių Skautų 
Sąjunga sveturrsavam žody
je šitaip pasisako:” Lietuvių 
skautybės praeitis liga,įvai
ri Ir gili netik ugdant lietu
vių jaunuomenę,bet Ir reiš
kiantis Lietuvos bei lietuvių 
tautos gyvenime.

” Lietuvių skautybė, maž
daug nuo 1918 metų lietuvių 
jaunuomenę auklėdamas pa
gal skautybės įkūrėjo Ro

berto Bade n-Povell’ lo skau
tą vlmo sistemos Idėjos,sie
kė ugdyti pilnutinę lietuvišką 
asmenybę savo Ideologiniais 
principais, Išreikštais šūkiu 
Dievui, .Tėvynei, Artimui, 
skauto-skautės Įstatais Ir Į- 
žodžlu”.

GI pats autorius, Petras 
Jurgėla savo žodžio užbai
giamomis mintimis, Išreiš
kia šitokią dedikaciją:

" Šis veikalas skirtams 
lietuvių skautljal, jos va
dams, vadovėms, rėmėjams, 
globėjams, skautavuslems 
lietuviams bei lietuvėms, 
jaunuomenės auklėtojams Ir 
motlnoms-tėvams,kurie lei
džia Ir ateity leis savo val
kus į LSS vienetus,kad jie 
būtų pagal lietuviškos skau
tybės sistemą auklėjami są
moningais Ir veiklia is krikš
čionims lietuviais”. (

1976 m. kovo 20-21 d. d. , 
Toronte buvo ruošiama 
šventė su suelga,pamaldo - 
mis, arbatėle Ir knygos Lie
tuviškoji Skautlja sutiktuvė
mis bei solistės G. Čapkaus- 
klenės koncertu. Buvo pa
žadėjęs dalyvauti Ir LSS 
pirmūnas bei knygos auto
rius v.s.Petras Jurgėla,ta
čiau , jam staiga susirgus, 
šventės iengėjų k-tul nuta - 
rus, šventė atidėta Į anksty - 
vą rudenį. • '

Pagal Darbininko praneši-, 
mą,Lietuviškosios Skautljos 
sutiktuves jau yra padarę 
nevjoiktečlallietuvlal. Esą, 
apie 120 skautljos draugų 
bei esamų Ir buvusių skautų 
veikėjų, susirinkę Kultūros 
Židiny, š.m. vasario 29 d. 
šiltai -Ir nuoširdžiai sutiko 
Petro Jurgėlos knygą.Kny
gos autorlaul buvusios i su
keltos ovacijos,kaip padėka 
už jo paaukotus 30 metų 
knygos paruošimui.

Iš to paties aprašo sužl - 
nome Ir knygos tiražą, jos 
Išleidimo kaštus Ir knygos 
platinimo sėkmingumą. Iš
leista 1.500 egz., Išleidi
mas- prašokęs 15.000 dol. 
Apie 900 egz. knygos jau 
tuomet buvę Išplatinta. Tai
gi, pasisekimas- neblogas . 
Sėkmės ve tkalul toliau plisti, 
o autoriui- pasveikti, sus
tiprėti Ir rude n ėlį- atvykt! 
Torontan j knygos sutiktu
ves ’.

pažinkime praeiti !
Iš: 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS 
/tęsinys/

Jeigu našlaičiams ar nepilnamečiams valkams kokią 
skriaudą kas padarytų, tai globėjas jų vardu gali tai Išleš - 
kotl teismo keliu, tačiau negali nieko to,kas yra vaiki},pra
rasti, o jei jis ką prarastų, tai valkai, sulaukę pllnametys - 
t ės, gali Ieškoti tuo būdu, kaip yra ankstyvos nlame straips
nyje nurodyta. Taip pat jie galės, sulaukę pilnametystės, 
kelti bylas savo urėdo teisme dėl visų skriaudų, dėl kurių 
globėjas nieko nepadarė,kad tik suaugę nepraleistų žemės 
įsssenėjlmo.

Jei kas pašauktų nepilnamečius valkus teisman dėl dva •• 
ro,tlek Iš tėvo,tiek Iš motinos pus paveldėto, arba dėl pirk
to, arba dėl užtarnauto, tai nustatome,kad tie valkai,kaip Ir 
globėjai, neprivalo būti teisme atsakovai, o teismas turi 
atidėti Ir sustabdyti tokią bylą savo sprendimu Iki valkų pil
nametystės. Tie valkai,kurie sulauks pilnametystės,turės 
atsakyti dėl to te Isme, tai šaliai, kuri skundė, kai tik bus
urėdo dėl to pašaukti, jokiu įsisenėjimu dėl tokio Ilgo tylė
jimo neats įkirsdami,kad tik tas skundėjas, valkams sulau
kus pilnų metų, nepraleistų žemės įsisenėjimo.

4. GLOBĖJAS ME GALI VAIKU T ĖVIŠKĖS PARDUOTI 
ARBA PRARASTI.

Taip pat nustatome, kad globėjas negali valkų tėviškės 
parduoti ar kuriuo nors būdu jos prarasti,taip pat nei tur - 
to sumažinti, nes, jeigu taip pasielgtų, valkai, sulaukę pil
nametystės, gali Iš valdytojo per teismą Išieškoti paveldė
tąjį turtą. Ir dėl to žemės Įsisenėjimas negali jiems kilu - 
djrtl, kad tik jie, sulaukę pilnametystės, to įsisenėjlmo^cu- 
rls kuriam asmeniui priklauso, nepraleistų.

tf. NEPILNAMEČIAI VAIKAI NETURI TEISME ATSAKYTI, 
IŠSKYRUS TIK KETURIS ATVEJUS: DĖL DVARO IŠPIRKI-

4 psl.

MO', DĖL TĖVO DUOTOS GARANTIJOS DĖLPAVELDĖJI - 
MO DĖL KURIO TĖVAS, BŪDAMAS GYVAS, BYLINĖJOSI 
IR BYLOS NEPABAIGĖ.

Taip pat nustatome,kad nepilnamečlal valkai, pašaukti
teisman, turi atsakyti tik keturiais atvejais: pirma, jeigu 
tėvas, bedamas sveikas, laikytų kurį nekilnojamąjį * turtą 
užstatu už pinigus, o giminės norėtų Išplikti tą turtą Iš val
kų Ir pašauktų juos teisman tam, kad Įteiktų jiems pinigus, 
tai jie privalo ap paimti pinigus per savo globėją, o dvarą 
atiduoti tam, kas Išporko; antra, jeigu jų tėvas davė '■ kam 
garantijų dS kurio nors dalyko or Ir dėl tos garantijos tė
vas, būdamas dar gyvas, buvo pašauktas teisman, tai po 
tėvo mirties valkai, jeigu juos tas garantijos gavėjas parei
kalautų garantiją Įvykdyti ar pašauktų teisman, turi jam at
sakyti Ir atpalaiduoti jį nuo garantijos, nelaukdami savo pll 
nametysteės; trečia, n jei tėvas, d būdamas dar gyvas,dėl 
kokio paveldėjimo būtų turėjęs bylą Ir jos nepabaigęs būtų
numlręs, tai valkai per globėją turi atsakyti teisme,bet jei
gu tėvas būtų buvęs šauktas atsakovu, bet į teismą i nebūtų 
stojęs, tai tokia byla turi būti atidėta Iki valkų pilnametys
tės Ir dėl to valkai neturės atsakyti, nebūdami pilnamečiai; 
ketvirta, savo tėvo skolas turės mokėti, neats įkalbinėdami 
savo nepŪLnametyste.

8 KAIP TURI ATLIKTI PAREIGAS TIE,KURIE TAMPA 
GLOBĖJAIS.

Taip pat nustatome: jei kas pavestų savo valkus ar turtą, 
ar žmoną keno globai, tai globėjas turi elgrls šitokiu būdu: 
paėmęs vlžį Iš savo pavieto urėdo Ir be jo dar tris bajorus, 
pasitikėjimo vertus,liudininkais, turi surašyti visą turtą , 
žmones Ir pajamas,bandas, arklius, nelaisvąją šeimyną Ir 
visus lobius: auksą, sidabrą,brangenybes,pinigus,perlus , 
drabužius , šarvus Ir visus kilnojamuosius daiktus. O po td

Iš to vižlo Ir tų bajorų šlėktų, pasitikėjimo ve rtų, globėjas 
turi paimti du sąrašus su jų antspaudais; vieną sąrašą turi 
palikti pas save, o antrą turi atiduoti pavietui, to pavieto 
vaivadai, arba se nlūnul. O kai valkai sulauks pllnametustės 
tai tie globėjai turi valkams pe rduotl viską pagal anuos są
rašus Ir turi atiduoti valkams visas pajamas,kurios Iš tur
tų,medaus ar grašių duoklių sus Ida rytų vis a, ką bebūtų per 
tuos metus surinkę. O kas susidarys Iš žemės ūkio,malūnų
Ir teismo sprendimų,globėjai turi panaudoti sau Ir savo 
reikalams už savo darbą;be to, turi žemės tarnybą atlikti ii 
valkus maitinti Ir rengti.O su ta ariama žeme, su kuria tą 
dvarą paims, su ta turi taip pat Ir atiduoti. Bet sidabrinės 
bei baudų Ir kitų pajamų jie neturi f. sau Imti. O jeigu 
globėjai kitas gėrybes ar lobius prarastų ar žmones Iš
vaikytų Irtai būtų teisme įrodyta, tai jie turi atlyginti 
viską valkams, pagal sąrašus, Iš savo turto.

9. GLOBODAMAS SVETIMĄ TURTĄ, NETURI IŠ JO SA
VO BAUDŲ MOKĖTI.

Jeigu kas, svetimą turtą globodamas ar kaip t užstatą 
laikydamas,kokių skriaudų ar skolų kaimynams padarytų, 
arba turėtų mokėti pinigines baudas valdovo naudai, arba 
dėl kitų kurtį dalukų teismo būtų baustas, tai teks kiekvie
nas, vyras ar mote ris, jeigu ęeturėtų nejudomojo turto , 
nuteistas dėl tokių dalykų turi atsakyti savo judamuoju tur 
tu > o jeigu Ir to neturėtų, tai turi atsakyti savo asmeniu 

15. KAS GALI DARYTI TESTAMENTĄ SAVO ffeKILNO-* 
JAMAJAM TURTUI IR KAS NEGALI.

Taip pat nustatome,kad kiekvienas yra laisvas Ir galės 
daryti dėl savo turtų testamentą, Išskyrus šluos, žemiau 
Išvardintus asmenis, kurie todėl negalės, nes jie pagal į- 
statymą nieko neturi savo, ką galėtų laisvai kam nors pa
likti testamentu. Visų pirma, nepilnamečiai, vienuoliai , 
gyveną privilegijuotame vienuolyne, priėmę vienuolystę Ir 
davę įžadus; sūnūs, neatsIdallnę nuo tėvo, Išskyrus dėl jų 
pačių įsigyto ar užtarnauto turto; svettmon valdžion ati
duotieji,tai yra yokte,kurte būtų kitam atiduoti su jų tur - 
tu; bepročiai, eretikai, belaisviai, bes (kraustą Iš proto ; 
tačiau pastarieji, jei jie protą atgaus,turi teisę daryti tęs* 
tamentus.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

t
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FILMU mSAUlXJE *********
’’PRAKEIKIMAS’' gimiau 
viešbučio kambaryje, mirš
tu viešbučio kambaryje — 
prieš,mirtį tarė Eugene 
CPNeUl.

Ir tikrai, jis gimė 1888 m. 
spalio 16 d. New Yorke vieš
butyje Ir mirė 1953 lapkri
čio 27 d. Bostone taip pat 
viešbutyje. Labiausiai gai
lėjosi, kad neužbaigė cikli
nės amerikiečių šeimos 
dramos, tu r ėjus los vaizduoti 
JAV-blų ’’mažąją Istoriją".

Septynerlų metų jį tėvai 
paliko valkų mokykloje /St-. 
Aloys lūs Academy for Boys/ 
Bronxe, N.Y. Jam nepatiko 
nei Betts Academy /mokyk- 

r' la/ Stamforde, Conn.
Princeton u - te daugiau 

gėrė, nei studijavo. Metęs, 
trejetą metų bastėsi, skaitė. 
1909m.spalio mėn. vedė ne
mylimą merginą. Nenorėda
mas tėviškos atsakomybės, 
prisiprašė vykti su tėvu į 
Hondūrą. Džiunglėse gavo 
maliariją, bet padėjo pa
grindus ’’ Th,e E mpe ro r 
Jonės". Buvo 21 metų.

Grįžęs pas žmoną 1910 m. 
pavasarį, netrukus Išburlavo 
su norvegų barka aplink Ar
gentiną. Dvejus metus pra
leido jūrose Ir uostuose Pie
tų Amerikoje, Angį įjoję, New- 
Yorke. Gautieji įspūdžiai 
paliko gUlą įtaką jo būsimų 
raštų veikėjų psichologijai, 
galvose nal, charakte rlstlkal.

1912 m.pavasarį persiski
rta su žmona. Nesulaikomai 
geria, bando nusižudyti,daug 
laiko praleidžią Harry Hope 
saliu ne, davusiam Idėją "The 
Tcemafi Cometh". Ir tų metų 
gruodžio mėnesį nutaria 
bandyti pasidaryti rašytoju. 
Sušlubavus sveikatai,„keletą 
mėnesių praleidžia sanato
rijoj.

1914 m. rugsėjo mėn.pra - 
deda Harvardo u-te mokytis 
vaidinimų rašymo pas prof. 
George Pierce Baker.

1915 m. rugsėjo mėn.ban
dė kurti, bet daugiausia lai
ko praleidžia sallūnuose bė
gė rdam as.

1916 m. vasarą nežymus 
provincijos teatras Cape Cod 
pastatė jo "BaundEast for 
Cardiff". Didelis paskatini
mas autoriui.

1918 m.balandžio mėn. ve
dė novelių rašytoja Agnes 
Boulton. Jis pradeda rašyti 
’’ Beyond the Horizon", ku
ris 1920 m. vasario 2 d.pa - 

i įstatytas Broadway. Kūrinys 
sutelkė rašytojlšką garbę Ir 
Pulitzer premiją. Jis buvo 
31 metų.

1920-1926 m. jis parašė Ir 
buvo suvaidinti: "Anna. 
Christie", "The Emperor 
Jones", ’’ The Hairy Ape", 
"Desire Under the Elms" Ir 
’’ The Great God Brown". 
Pradėjo rašyti "Strange In
terlude", kuris Broadway 
pastatytas 1928 m. sausio 
30 d. Scenoje vaidintas pen
kias valandas, su pet rauką 
pietums.

1929 m. liepos 22 d.per- 
slskyręs su antrąja žmona, 
veda trečiąją - Carlotta 
Monterey, tris kartus per- 
s Iskyrus lą.

Po trijų metų rašymo, 1931 
m. spalio 26 d. scenoje nu
skamba "Mourning Becomes 
Electra".1933 m. duoda vie
nintelę komediją "Ah. Wil
derness".

1935 m. Eugene O’Ne 111 
pradeda rašyti numatytą 
vienuolikos veikalų serijinį 
kūrinį apie JA V-be s, vienos 
šeimos tariamą Istoriją. 
Pilnai užbaigė tik "A Touch 
of the Poet".

1939 m. prasideda negala
vimai ir jis pradeda abejoti, 
ar galės įvykdyti savo už- 
slbrėžlmąl

Šios trumpos eilutės toli 
gražu nėra žymaus rašytojo 
kūrinių nusakymas.

Eugene O* Nlll kūriniai fil
muose

Rašytojui nedaugelis teat
rinių veikalų scenoje patiko, 
nedaugeliu filmų buvo pa
tenkintas. Manė, artistai 
nesugeba Išreikšti jo min
tis.

O1 Nlll sakėsi, nejautęs 
meilės filmams, bet... nuo 
jaunystės dienų stengėsi su 
savo veikalais patekti į ek
raną. Pradžia nesėkminga. 
1916 pi. parašė vtenąm a ar
tistui " The Movie Man", 
vaizduojantį beprotį ameri
kiečių filmų gamintoją, at
sidūrusį Meksikoje Ir besi
stengiantį pakeisti savo pa
ties tvarkaraštį.

Įgudęs, stengėsi parašyti 
veikalą jo mėgiamai filmų 
artistei Lillian Glsh. Gražus 
sumanymas ne Iš degė. Vėliau 
viena didelė Holllwooao fil
mų studija jį pakvietė para
šyti vaidinimą, tinkantį gar
siąją! Jean Harlow, kurios 
jis negarbino. Studija jam 
telegrafavo į Paryžių Ir pra
nešė page įdavimus. Ats aky- 
mo sulaukė dvidešimtyje te
legramos žodžių: devynioli
ka Iš jų buvo žodis No/ne/ 
Ir dvidešimtuoju pats pasi
rašė - O< NU1.

Iš filmas “The Long Voyage Home*

JAV-se pagaminta nema
ža filmų pagal E .O'NHl vei
kalus ; pirmasis 1930 m. 
" Anna Christie", kur Greta 
Garbo pirmą kartą prabilo 
garsiniame filme. Tas pats, 
dar nebylys, filmas pasta
tytas 1924 m. autoriui gavus 
$ 7.000.Jam veikalas labai 
patiko, artistai, režlslūra, 
viskas.To paties vardo gar
sinio filmo visai nėjo žiūrė
ti, nes draugai jam pasakė, 
kad filmas "blogas".

"Strange Interlude" ekra
ne parodytas 1931 metais su 
Clark Gable Ir Norma 
Shearer. T e at re veikalas su
vaidintas 1928 m.

1933 m. ekrane sublizga 
"The Emperor Jones " su 
Paul Robeson.

Pagal E. O. veikalą'The 
Long Voyage Home"jo drau

gas Dudley Nichols parengė 
filmui, kuris pastatytas 1940 
metais. Vaidino jaunas ar
tistas John Wayne.

Pats O’Nlll pritaikė fil
mui " The Hairy Ape", paro
dytą 1944 m. su William 
Bendlx. Autorius sakė, kad 
Holllwoodas veikalą neleis
tinai Išcenzūravęs.

"Mourning Be came s Elec
tra" fUmul pritaikytas Dud
ley Nichols, į ekranus Iš
leistas 1947 m. su Rosalind 
Russell, Katina Paxlnou Ir 
Raymond Massey neturėjo 
jokio pasisekimo.

Filmų kritikai nežinojo, 
kad E. O » NŪ1 pats buvo pa
daręs pakė lt Imus ve Ikalul 
" Desire Under the Elms", 
Įvedęs Imigrantų dukterį 
vietoje buvusios amerikie
tės. Vaidino Sophia Loren.

Pasakojimai
Grybui Arėjas Vitkauskas

KReM 
VEIDRODŽIU
B Kregždė reklamoje

Viename Amerikos mieste viršum banko 
I durų kregždė susilipdė sau lizdą. Greta to 

iM lizdo tuojau buvo įrengta šitokia šviesos 
I reklama:

..Net ir kregždė pasirinko mūsų banką 
H padėti savo kiaušiniams!"

PADARĖ IŠVADĄ... ,

Paryžiuje buvo eksponuojamas žymaus prancūzų impresionisto 
Edgaro Dega paveikslas „Baletas". Dailininkas už jį gavo 400 fran
kų. Tačiau paveik.-las parodoms davė net 500 tūkst. frankų pelno.

Kada Dega išgirdo apie tai, jis su šypsena pasakė:
— Gera suma. Lenktynių arklys susilaukia to paties. Arklidės • 

gauna pinigus, o arklys — avižas.

LAIKU APSISPRENDĖ

Vokiečių dailininkas Maksas Slefogtas iš mažens buvo labai ga- 
bvs muzikai ir ilgai svarstė, kuo tapti — dainininku ar tapytoju. 
Kaitų apie tai jis papasakojo pažįstamam. Sis paklausė:

— O kodėl jūs atsidėjoto tapybai!
Slefogtas atsakė:
— Aš esu praktiškas žmogus ir manau, kad, praradęs balsą, jo 

nebesug.-.'žinsiu, o pametęs teptuką, galėsiu jį vėl lengvai įsigyti.

/Nuotykis Kaune,kadaise , no Užuballnlo, o anie,labai 
prieš I-ąjį Pas.Karą/ raukšlėtai sudžiūvę baravy-

— • — kai- Tiltinio. Už juos visus
Anais laikais šiluose už— Juozapėlis gaus krūvą auk— 

derėjo grybai.Pamiškės gy- slnų, kuriuos suriš Į vienos 
ventojas gali kapeiką kitą Iš nosinės skepetaitės kampą , 
jų nugriebti. Ir-svarbiausia bet parvažiuodamas, neuž
suks as grybai gausiai auga’, mIrš teisingai Išdalinti vl‘- 
Ba ravykal pūlkaunlnka l pul- s us.
kals stovi. Džiovina juos Privažiavus Aleksotą,kūl- 
žmonellal , veria ant siūlo Ir nelis eina greičiau,pradėda- 
turguje parduoda. mas leistis į pakalnę. Kaip

Juozupėlls visų patikimas tik patalkys laiku į turgų, kol 
žmogelis. Dievobaimingas Ir žydelkos ne Išvaikščiojo *. 
šykštus, jis dažnai atlieka Jau visai arti nusileidimo 
kaimynų įgaliojimus įgallo- Išeina Į kelią trys"saldotal". 
jlmėllus,kal į turgų važluo- Saldotal, ne kareiviai, / gal 
ja. Jo vežimėlyje-druska, dar Žalnieriai; tik tais var- 
sflkės, žibalas,muilas, nuo- dals' tuomet jie težinota/, 
lat maišeliais, buteliais Ir Kaunas- aptaisytas mūrais, 
laikraštinio popieriaus ry- grioviais, neprietelius nepa- 
š įdėliais Išdalinami pakeliui, imsi Daugelis anais laikais 
kai Juozupėlls grįžta. To- gerai uždirbdavo, su arkliais 
klarn žmogui visuomet gali- ir vežimais dirbdami prie 
ma patikėti. Jis, juk, po- sustiprinimų darbų. MUl - 
terlus kalbėdamas važiuoja, jonus rublių caras Kauno su
kai nieko kelyje nesutinka Ir stiprinimui Išdėjo ’. 
kulnelis gauna progos pall- Kareiviai,prisiartinę prie 
sėti, lėčiau eidamas kad Ir lėtai slenkančio Juozupėllo 
Į mažiausias kalveles. vežimo, prieina prie kulno

Kvapios baravykų virtinės Ir stabdo.
sudaro šiandien įgaliotinio - Nuooo’... - lyg raglnda- 
Juozupėllo vežimo turinį .Jis mas arklį, lyg klausdamas, 
važiuoja niūniuodamas, nes burbtelia Juozupėlls. Bet ve
rnal onu su savim tokį žmo- žtmas sustoja.
nlų pasitikėjimą vežti. "Pa- - čto tut vezloš, staryj ? 
Imk, štai, Ir mano virtines’." / Ką čia veži, seni ?’./-už - 
- sakė -jam visi, įduodami kibusią du prieidami, tuo 
grybus,kurių prisikrovė p lt- tarpu,kai trečias laiko arklį, 
nokas vežimėlis. Daug Išeis "Saldotal" kalba Ir elgiasi 
auksinų’. Juozupėlls "pamėt- "draugiškai"- ne " va jauna 
lyvas"- jis atsimena kokios palaženlja" / karo padėtis/: 
virtinės kam p riklaus o, ke no sukalbami žmonės...
įduotos. Šitos, štai, ant sto— Nespėja romusis Juozupė— 
rlauslo, šiurkštaus, dar su Ils susigriebti mintyse,ka- 
kyšančlals spaliais siūlo-Jo- relvlal jau kilnoja baravykų

virtines, gėrėdamiesi kaip 
arltokratal naujais perlų 
karoliais.

- Gryby ’. -perkirsdami 
žodį,maloniai stebisi ka
reiviai. -Gry-by l

-Grybai. Taigi... -atsako 
Juozupėlls.

O tuo tarpu /Juozupėlls 
Ils nematė/, baravykų s u ra
dėjai parne rkė draugui prie 
arklio Ir šis, griebęs arklio 
snukį abiem rankom, ėmė 
gręžti kaklą. Arklys pasi
purtė, galva Išsprūdo Iš ka
reivio rankų, bet vėl sugavęs 
ją ne vidonas dabar jau stip
riau suėmė Ir smaugia kul - 
ną, sukdamas kaklą į grąžtą.

- Na, ką tu ten dabar da
rai, žmogau Dievo ?’.- Išsi
gandęs už arklį lipa lauk Iš 
vežimo Juozupėlls, o nevido
nas nebėga;"-arklio nepalei
džia.

-Eik šalin, nevidone-ką gi 
darai’...-nei piktai, nei ro
dos, labai sus įjaudinusiai, 
kalba Juozupėlls, bet .ka
reivis tyčia neina šalin.

Vėl Ir vėl nori Juozupėlls 
nustumti nevidoną "saldotą", 
užguldamas jį savo šonu, bet 
šis neina Ir gana. Taip jis 
laikėsi, kol jam reikėjo. Vos 
tik prie vežimo nebeliko ki
tų dviejų saldotų, paleido 
arklį Ir tretysis. Glosto 
Juozupėlls arklio snukį, 
glosto Ir kalba;

- Pasmaugti arklelį : no
rėjo, ne vldonal-pasmaugtl*... 
Aš- jiems l...

Bet-žvllgt į vežimo pusę: 
kareivių nebėra.

Grįžta Jupzupėlls į sėdynę 
Ir randa maišą, kuriuo buvo 
užkloti grybai, atmestą ant 
"drabynų"-o grybų nebėra...

Tą vakarą Juozupėlls grį
žo namo poteriaudamas, ne 
kaip paprastai,garsiai. VI- 
jo kulną, dūsavo.. .Ką sakys 
žmonėms- jis, teisingasis 
Juozupėlls ?’.

O kareiviai pasidalinę 
auksinus Ir Išgėrę tris bute
lius alaus,kuriuos žydelis 
dar pridėjo, Išėjo pram o - 
gauti...

PO CHICAGOS DANGUM... ;
( A tk ei ta ii 3 p si.)

tolattytės paroda, o Ir žino - 
mųjų V. Petravičiaus, Foto 
A rchyvo, V. Valt tekūno Ir kt. 
Tai tikrai didelis menininkų^ 
judėjimas.

SLA VEIKIA
322 kuopos susirinkimas 

įvyko kovo 26 d. Llet.Tautl-• 
nluose Namuose. Svarbiau 
s tas dienotvarkės punktas- 
SLA Pildomosios Tarybos 

i rinkimai. Jfe vyko greitai, . 
nes Iš Centro buvo viskas 
paruošta. Išrinkti 59 atsto
vai į seimą,kuris įvyks Chl- 
cagoje liepos pirmomis die
nomis. Vienbalsiai Išrinkti; 
A. Kalvaitis, J. Butkus, K. 
Šidlauskas, B. Brazdžionis. 
Vėliau p.T ve ras Išdalino če
kius, gaunamas palūkanas 
nariams. Kas jų neatsiėmė 
gali gauti pas T ve rą 2646 W. 
69 gatvė. Seimą nutarta pa
remti 1O dol. auka, įrašant 
kuopą į sveikinimo progra- • 
mos knygą. Klausimų e [goję 
Iškilo re Ikalas diskutuoti 
SLA statutą Ir dividendus. _

Nutarta parašyti statuto • 
komisijai planą Irpaslūlymąi 
Kai kurie nariai pareiškė- 
susirūpinimą, kad jplačlaū 
nes Ikre Iplama į jaunus lietu
vius, kurie galėtų užimti 
svarbias pareigas SLA or
ganizacijoj. "Juk mums Iš
nykus, sunyks Ir SLA.

BAŽNYTINĖ PROVINCIJA 
Lietuvos Bažnytinės Pro

vincijos įsteigimo 50 metų 
sukaktis paminėta Chlcagoje 
kovo 14 d. Jaunimo koplyčio
je Ir salėje .Akademinėje da
lyje kun. Rimšelis skaitė 
paskaitą, o vysk. Brlzgys 
nušvletėpraeltles vyskupus, 
kurių daugumas yra nužudy
ti ar mirę. Ryšys tarp Va
tikano laisvės metais buvo... 
klek sušlubavęs, bet Iki šiol 
yra palaikomas, nors Ir oku
pantų t ramdomas i Bažnyčios 
terorizavimas ten nesiliauja. 
Kaip skaudu,kad už religiją, . 
už meilę Lietuvai ten tiek 
daug kančios Ir įnlrtlmol

Bal. Brazdžionis

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COMPANY 
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1?05 
636 EAST BHOADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 02127

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS.\MES GALIME
TAU PADĖTI. _________________________________________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Ijetfc 
yjlkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs pas.mus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Jąozui S. 365-069 i, Henrikui N. 277-7868._____________________

i

TEL. 525 - 8971.

ony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

! NAŲJĮJ SKAITYTOJŲ VAJUS
^NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicago|e ir Kanadoįe metams — $30.ūu, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JA.’ vietose metams 
__ $26.00, pusei metų __ $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo- .. 
sa __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai. ’<■

1 I Ji Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
į-j Siunčiu __________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
į~į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- k 

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
i i

PAVARDĖ IR VARDAS ----------------------- --------------------------
ADRESAS -------------------------- --------------------------------------——>

5 psf

5

5
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Hamilton toronto

TALKA

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

“TALKA”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $7.000.000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) .. 
santaupas 
term, depozitus 1 m.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

6%
..... . 8'/z%

»’/a %

12% 
11 %

ronto /, 1964 m. Lietuvių 
Bendruomenės gyvenimo ap
žvalga, kelionių po dabartinę 
Lietuvą vaizdai Ir saulėtoji 
Florida/rodė Ir aiškino Zig
mas Labuckas/. Svečių pri
sirinko pUna Christ The 
King šventovės salė. Gautas 
pelnas paskirtas ”Malronls” 
šaulių kuopos veiklai. Džiu
gu, kad šį parengimą parė- 
mėkun. A.Sabas, Išsirūpin
damas šauliams veltui pasi
naudoti šventovės sale.Džlu- 
gu,kad lietuviškoji vlsuome-

Rudenį Bubulls Ir nė nuoširdžiai įvertino šau
lių mote rų pastangas Ir taip 
gausiai dalyvavo kultu r In la
mo pobūvyje. Tai labai gra
žus šaulių Ir Sudburlo lietu
viškosios visuomenės bend
radarbiavimas .

DARBŠTŪS
AUKURIEČI Al

Hamiltono Dramos Teat
ras Aukuras pastatu A. Rūko 
3 v.linksmą nutikimą Bubu- 
lls Ir Dundulis, kuris buvo 
parodytas Toronte š. m. sau
sio 17 d. ,Londone-balandžlo
24 d., Windsore- balandžio
25 d. Hamiltone vaidins ge
gužės 15 d. 7 vai. Jaunimo 
Ce ntre. P rle plokštei lų mu- 
ztkos bus galima pasišokti 
Ir pasivaišinti kava Ir pyra
gaičiais
Dundulis bus buvežtas į Cle- 
veland’ą. Nors šį komedija 
buvo statyta Ir kitų teatro 
grupių, bet mielai žiūrima. 
Aktorių sąstatas nedidelis Ir 
lengva nuvežti parodyti ki
toms kolonijoms.

Jaunieji Aukuro nariai pa
sirodė Š v. Kazlmie ro minėji
me kovo 7 d.

Auku r Iečiai E Iena Daugu - 
vletytė- Kudabienė, Marytė 
Kalvaltlenė Ir Algis Ulbinas 
dalyvavo C BC sukamame fil
me, kuris rudenį bus rodo
mas televizijoje,serijoje E- 
mlg ration.

Lapkričio mėn. Toronte, 
St .Lawrence Centre daug la
kui tūriniam teatrų festiva
liui Aukuras paruoš 2 trum
pas komedijas: R. Spalio Ba
tai Ir A.Mirono Klevų Alė - 
ja.

Nors aktorė Lina Verbic
ką Itė- Sawltz Ir persikėlė į 
Colllngvrood’ą, bet Ir toliau 
vaidins Aukuro pastatymuose. 
Linkime jai gražiai įsikurti 
Ir džiaugiamės,kad Iš auku- 
rlečlų tarpo nemano pasi
traukti.

IV Dramos Festivaliui , 
kuris įvyks Toronte 1977 m. 
gegužės mėn., šiuo metu 
skaitomi veikalai, tinkami 
Aukuro sąstatui. ‘

Aukuro jaunieji dalyvaus 
talentų festivalyje- varžybo
se Toronte gegužės 1-2 d. d.

A d.

sudbury

’’Šiandien, kaip aras, laisvi 
piliečiai/ Raudona ranka čia 
Jūs neliečia/ Pensija gauta - 
laisvas rytojus/ Ir ne be g ra
šo vargo pavojus/.
Llnktm gyventi ramiai, be 
darbo/ Bet nesuteršti lietu-- 
v(o vardą/ Sveikai gyventl- 
gamtalr saulę/ Laikui pra
leisti -spauda, meškerė Ir 
žvilgsnis į pasaulį.

Su šiais žodžiais Vladas 
Krlaučellūnas Ir Povilas 
Liutkus buvo palydyti į INCO 
pensiją. Š. m.kovo mėn. ,27 
dieną jiems p.p. J. E.Staš- 
kų namuose buvo suruoštas 
Išleistuvių pobūvis. Dalyvavo 
per 40 jų draugų Ir pažįs
tamų. Tą pačią diena Vladas 
Krlaučellūnas atšventė savo 
65 metų gimtadienį. Juos 
sveikino LB valdybos p-kė 
Jadvyga Labucklenė, šaulių 
vardu Juozas Staškus Ir kt. 
Visi linkėjo sėkmės pensi
ninko gyvenime taip pat pra
šė, kaip daug Laisvo laiko 
turinčius, aktyviai reikštis 
bendruomeniniame Ir orga
nizaciniame gyvenime. Abu 
pensininkai yra aktyvūs lie
tuviai. J lems įteiktos simbo
linės dovanos. J.Kr.

! SAULIŲ KUOPOS VEIKLA
”MalronIs” šaulių kuopos 

moterų Iniciatyva suruošta 
šaulių Ir visuomenės susi
pažinimo kavutė. Vadovavo 
šaulių mote rų p-kė Jadvyga 
Labucklenė, jai talkininka
vo šaulės: B. Stankuvienė, 
X. Raškėvlčlenė, M. Stepšy- 
tė Ir viešnia Iš Sault. Ste. 
Marle, V. Grinius Ir šau
liai. Lietuvės mote rys paau
kojo fantus lote rijai Ir lie
tuviško maisto / kepinių/ 
skanėstų. Buvo parodytos 
vietinės gamybos skaidrės 
f Urnas iš PLK Pietų Ame
rikoje / parodė Ir aiškino 
mok. Vytautas Kručas Iš To- 

6-psl.

D ai I. A. Tamošaidio 70 metų, 
amžiaus pagerbime, kcvo mėn. 13 
d. Toronte sėdi: dail AT amoŠai- 
tienė, A. Tamošaiti s, B.Nagiene 
ir “TŽ* red. kun. P. G aido.

Prie Įščlaus Vartų
Vietoje to, vės Inamoje sa

lėje nuotaikinga muzika gro
ja ritmingas šoklų melodi
jas. Savuoju nusltelkumu 
šviesūs tautiečių veidai, o ■ 
dar šviesesni jų apdarai 
primena tarsi džiūgaujan
čias šmėklas. Savo geromis 
nuotaikomis Ir saulėje paru
davusiomis šypsenomis jie, 
tarsi angelai, kviečia liku
sius brolius prie palaimintų 
įščlaus vartų. Prie tokių 
vartų, kur amžius netenka 
reikšmės. Kur laikas su
stoja. Kur amžina vasara, 
kur nebėra vargų Ir žiemos 
šalčių. Kur 89 metų klubo 
vadovas pasakoja savo orga
nizacijos ateities planus, 
kur 84 metų tėvynainis prie 
baro savo stiklelių skaičiu
mi lenkia tik Iš pliažo atė
jusį, dar raudoną kaip vėžį, 
tik trumpai čia viešintį šiau
rietį. O į moteris ten net 
miela pažiūrėti. Jos ten 
puošnios Ir šokio entuzias
tės. Ypač tokios, kurios ne
praleidžia nei vieno šokio. 
Vyrams daugiau koncentruo
jantis prie baro, jos šoka 
vienos su kitom. O jų amžius 
verčia stebėtis, matant jas 
kopiant per septintą ar aš
tuntą dešimtį.

Dar kas stebina pietuose 
žiemojusius tautiečius, tai 
ten jau įsikūrusių tėvynai
nių darbštumas. Ir ne bet 
koks darbštumas, bet nuo
seklus, pelningais polėkiais 
pagrįstas,apčiuopiamo gėrio 
siekimas. Mūsų tautiečiai, 
kaip taisyklė, ten gyvena 
gražiuose namuose,tvarkin
gose sodybose, važinėja pui
kiuose automobiliuose, o 
priedui dar turi įplaukų jun
ginius. Ar tai apartmentus, 
ar motellukus, ar kuklesnius 
nakvynės namukus. O netu
rint tokių, mūsų žmonių Iš
radingumas vlstlek sukasi 
apie savų troškinu.) pratur
tinimą. Turint tik vieną erd
vią pastogę, visuomet atsi
randa vtetos Iš žiemos šal
čių atskubėjusiems artimie
siems, kurte ne tik pratur
tina materialinius polėkius, 
bet Išblaško Ir besikaupian
čią monotoniją.

Jau pereitą rudenį visas 
būrelis buvo susitaręs, kad 
tik grįžę Iš žieminių atos
togų, susirinks čia Verbų 
sekmadienį Ir pasipasakos 
savuos lūs 
papietavę 
šeimininkių pagamintais 
pietumis Ir galvlndamlesl Iš 
Lokio baro užsakytais gėri
mais, vist sutinka, kad šio
ji galvos rūšis, esančiuose. 
Lietuvių Klubuose pietuose, 
yra pigesnė. Tiek alus, tiek 
bent kokie stipresni miši
niai, ten kainuoja tik 50 c. 
O jeigu kokį sekmadienį Iš
puola ku rlo Klubo me ęe nato 
paminėjimas, tą dieną prie 
pietų Išgėrimas duodamas 
veltui.

Žodis po žodžio, bes (sma
guriaujant amžinos vasaros 
kraštų patyrimais, be velku

įspūžlus. Gerai 
L letuvtų Namų

visi sutinka, kad, nežiūrint 
tos palaimintos šilumos, ten 
kažko trukę. Ten nebuvę tos 
namų šilumos,to šeimyninio 
jaukumo Ir tos įprastos lie
tuviškos atmosfe ros. Te n 
kažko trukę sekmadienio 
klubų suėjimuose Ir tuose 
baltai, kaip angelai /tokioje 
aprangoje esant ne tik mo
terims, bet Ir vyrams/ ap
sirengusiuose mūsų tautie
čiuose. Ne jų svetingume,ar 
jų nuoširdžiame vaišingu
me. O, ne. Bet, apskritai 
ten esančioje visoje 
tonljoje.

Šiauriečiams lyg Ir ne
įprasta, kad puikios 
tos sekmadle nlo popietės 
būtų praleistos šokiuose. 
Kartais Ir neblogam orkest
rui grojant, o salėje domi
nuojant baltutėlei, puošniai 
apsirengusiai 1 letuvlškal 
publikai. Įpratus Irpaslgen- 
dant lietuviškų pamaldų, sa
vos bažnyčios, toji patirtis 
atrodo savotiška, net klek 
neįprasta staigmena. Lyg to 
sekmadle nlo rytmetį nepaty
rus Iškiliosios dienos kil
mingumo. Ar netekus ko nors 
svarbaus, bendrame susi
kaupime neišklausius to es
minio, visiems taip įprasto 
šventiško nusiteikimo. O tuo 
labiau, jei tą viską papuošta 
gabaus mintytojo žodžiai, o 
visą aplinką skaidrina pasi
gėrėtino choro skambėji
mas.

mono-

saulė-

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/2% už 2 m. term. dep.
83/4% už 1 m. term. dep.
7'/a% už taupymo s-tas
8’/»% už pensijų planų 

6% už čekių s-tas (dep.)
AK T Y VAI virš 11

IMA:

9’/į % už asm. paskolas 

9’/»% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

ir 532-1149 M6P 1A6

Kalna-$6, studentams Ir pen- Nev York’o lietuviai fllate- 
slnlnkams $4, jaunimui Iki llstal. Sveikintinas užslmo- 
18 metų-$2.Bus Ir margučių 
rldln ėjimas.

Nario įnašus įmokėjo:J . 
Senkus Ir L.Uitas po $1OO, 
B. Jakutis $50, P. Šutinis $

. ' ' 25 Ir P.Mlkčlonls $ 5, -
Popietėje dalyvavo apie 

250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: L 
Lenkijos, D. 
Cleveland’o, 
žmona Iš Delhi, Ont 
rys Ir M.Pienus Iš Stayner, 
Ont.

Daugelį metų LN velkė 
lietuviškų laikraščių Ir žur
nalų skaitykla. Kuris laikas 
šiai skaityklai spaudą užsa
kydavo koope ratyvas PARA
MA. Besikeliant LN Ir Pa
ramai į dabartinius namus , 
skaityklos re tkalal buvo pa
miršti. Šiemet vėl Parama 
skaityklai užsakė: Tėviškės 
Žiburius, Nepriklausomą 
Lietuvą, Draugą,Naujienas, 
Sandarą, Keleivį, Karį, Aldus, 
Lietuvių Dienas, Dirvą Ir 
Llthuanus.Šl spauda esti LN 
posėdžių kambaryje Ir kiek
vienas lietuvis gali ją pas
kaityti. Nesmagu tiktai, kad 
kalkurle skaitytojai Iš skai
tyklos laikraščius Išsineša. 
Skaitykla prašo visus spau-

. dą palikti skaitykloje Ir ne- 
sineštt.

Atvelykio Sekmadienį ruo
šiamas Velykų Stalas būsiąs 
gražiai Ir įdomiai paruoštas. 
Bus galima pamatyti,ką lie
tuviai ant Velykų stalų sudė
davo

l£SJ LIETUVIŲ NAMAI

Kolcevskl Iš 
Širva lt le nė Iš 
J. Jocas su 

P.Kal-

(kl llstal, 
j imas

Tapačia proga K.Motuzas 
skundėsi,kad jo turimas fil
mas Iš Lietuvos lalkų/1936- 
38/ pradeda gesti. Jas rel - 
kėtų atnaujinti. V.Matulaltls 
Toronte tik dalį atnaujino.

K.motūzas dar turi vello- 
ntes OIlopagamintą filmą a- 
pfe lietuvius anglųkalba,ku-r 
r l buvo rodoma JAV valdžios 
žmonėms. Reikėtų Ir ją at
naujinti.Šiuo svarbiu reika
lu kas nors turėtųsuslrūpln- 
tl-galL. B.Kultūros skyrius, 
ar pan. Kadangi filmų auto
rius jau pas lėkė pe ns Inlnko 
amžių, ar ne laikas būtų,kad 
tuos turtus globoti perimtų 
L. B. Ir L. Fondas.

J. Karka
• P ris įkėlimo parapijos vi
suotiname susirinkime į 1976 
m.Tarybą Išrinkti: E.Abro- 
maltls, A. Arlauskas, V. Bl- 
reta, Inž.A.Čepas, Aušra 
Ka rkle nė, Al. Kuolas, M. Pet
rulis, V. Taseckas, R. Sun - 
gaila.
• Varpo choro metinis pa
vasario koncertas bus gegu
žės 8 d. 7v. v. Lietuvių Na
muose.
• Atžalyno penkmečio baltus 
-šokiai Įvyks gegužės mėn.
1 d.Lietuvių Namuose.
• Staiga mirė Augustinas Ja- 
slūnas, 67 m. amžiaus. Ve-

(SENIENŲPARODA
Toronto lietuvių filatelis

tų Ir numizmatų draugija 
Baltpex V su latvių Ir estų 
draugijomis suruošė3-4bal. 
Prisikėlimo parodų salėje 
pašto ženklų, pionetų,meda
lių parodą. Su eksponatals- 
kolekcljomls dalyvavo JAV 
Ir Kanados balt Iečiai. Buvc 
Išstatyta apie 120 gražiai Ir 
tvarkingai paruoštų rėmų. 
Pašto ženkluose, piniguose 
labai vaizdžiai atsispindėjo 
visų t rijų Pabaltijo valstybių 
Istorijos. Lankytojų tarpe 
buvo ne tik baltlečlal,bet Ir 
kanadiečiai filatelistai Ir ki
ti.

Parodą aprašė Toronto 
dienraštis The Globe and 
MaQ straipsnyje Special dis
play on Lithuania, kuriame 
trumpai atpasakota Lietuvos 
Istorija Ir aprašyta parodos 
eiga bei Dariaus Ir Girėno 
skridimas į Lietuvą. Mes 
džiaugtam ės ,kad lietuviai fi
latelistai garsina Lietuvą.Iš 
Ne v Yoik’o buvo atvykę 4 
lietuviai. Jų tarpe Ir Kazys 
Motuzas /f Hm įninkąs/, ku- llonls ankščiau gyveno Sudbu- 
rls pasakojo, kad ruošiamas 
leidinys anglų kalba apie 
Lietuvos pašto ženklus. Tą

ryje Ir Floridoje. Lietuvoje 
Ilgus metus dirbo raštvedžiu 
Šakių apskrities admlnlstra- 

Atėję nesigailėsite. leidinį- knygą organizuoja cljoje.

Sekmadienį, gegužės 2 d. 
Toronto Lietuvių Namuose, 
157 3 Bloor Street West.

^Olsi maloniai Kviečiami atsilankyti į
Pirmųjų TALENTŲ VARŽYBŲ 

LAIMĖTOJŲ 
KONCERTĄ

Pradžia 4 vai. p p.
Įėjimas: $3.00 asmeniui, pensininkams ir moksleiviams — $2.00.

RENGĖJAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



ĮVAIRENYBĖS
Valymas šaldymu

Žinomas vandens gėlinimo 
metodas — iššaldymas. Lede 
lieka labai mažai druskų, o 
jam ištirpus, gaunamas ga
na švarus gėlas vanduo.

Anglų žurnale “Chemical 
Week” siūlomas panašus me
todas - nutekusiems vande
nims valyti. Jau pagamintas 
eksperimentinis įrenginys, 
išvalantis per parą po 10,000 
litrų nutekamųjų vandenų. 
Druskos ir organinės me
džiagos kristalizuojantis lie
ka ant ledo luitų paviršiaus; 
po to jos nuvalomos, o šva
rus ledas ištirpinamas.

Šis būdas yra ekonomiš
kesnis, negu įprastas chemi
nis vandens valymas.

• Drabužius, kaip žinoma, 
siuva pagal standartą. Tai 
patogu gamintojams, bet ne 
visada vartotojams, žmonės 
tuose pačiuose drabužiuose 
įvairiai jaučiasi: vieniems 
šalta, o kitiems per šilta. 
Kiekvienam reikalingas sa
vas'mikroklimatas. Norve
gijos mokslininkai pradėjo 

Mylimai motinai JULIJAI JURONIENEI Lietuvoje 
mirus, š. Prane Tekutien^ liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame —

□(Mindaugo Šauliu Kuopa

Montreallo Žve jotojų-Me- 
dž loto jų Klubas Nida entu
ziastingai ruošiasi savo 1O 
metų gyvavimuipamlnėtl.Ta 
proga rengiamas vakaras
žada būti linksmas, kaip Ir SVEČIAS SU DOVANA

tirti ir matuoti šio mikrokli
mato parametrus (tempera
tūrą ir drėgnumą).

montreal
GRAŽUS DEŠIMTMETIS

šviesusis pavasaris mūsų 
mieste. Neeilinė vakaro 
proga susilaukia Ir neeilinio 
svečIo-ANTANO GUSTAIČIO, 
kurio aštri plunksna Ir pra-

Tlnksmlna ir paguodžia, Ir 
atidaro langus gal dar į ne - 
pastebėtą gyvenlmokampelį. 
Jis yra mūsų Iškilus satyri
kas Ir jumoristas, pulkus 
aktorius, išlikęs daugelio at
minimuose Ir Iš stovyk
lų laikotarpio.

Bus labai malonu jį pama
tyti Ir Išgirsti Aušros Vartų
Parapljos scenoje gegužės 1
d., še štadfe nį, 7 vai .v. re n- 
g lama jame vakare.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00( laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d. 
Rugpjūčio 12 d. 
Rugsėjo 2 ir 9 d.

14dienu.su visu išlaikymu — Vilniuje - Minske 

(tik 132 mylios nuo Vilniaus) — Maskvoje.
SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS !

Mes poruoki ame reikalingus dokumentus atsikviesti' vizituk justi 
gimidesi/Lietuvos iKanadtį. ,,p'

RUOŠIESI L MIAMI ? - UjUSIRAŠYK PAS MUS, 
tik $ 133.0,0, į ten ir atgal I

keliauk Šįmet pr6 montreall
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MUSU MIESTE.

Rašyti angliikai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q H2W 1Y7 CANADA 

Tel: 844-5292 ir 844- 5662.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

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

(Lietuviams duodame special ic^ nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. fušinskas & Son, te/. 389 • 057 7.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dalymas. Darbas 
otliekąmas sąžiningai ir otieinamomi s kainomis.
- tel. 366-6237- 3896.

JUO Z A S G RAŽ Y S
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)'

6J96 Bonnantyne Ave. VercLun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktori us.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976. IV. 14

O kad 1 tetų via l,pas įrodo, 
gali ne tik politikuoti, ginčy
tis, dirbti, dejuoti, bet mo - 
ka Ir gamtoje laiką praleisti 
kaip mūsų protėviai,medžio
dami Ir žūklaudaml-tal gar
bė Nidos klubui, jau 1O me
tų šauniai sportavusiam. 
Verta jį pagerbti b.

Jezultas kun. J. Valšnys, 
’’LaiškaiLietuviams" redak
torius, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos centro valdybos pir
mininkas lankydamasis Mon- 
trealyje aplankė NL redakci
ją Ir laikraščio 35 m. sukak 
ties proga, LŽS-gos vardu, 
įteikė 50 dol. dovaną. "NL" 
red. Pr. Paukštaltls dėkoda
mas įvertino LŽS - gos tokį 
gra-žų veiksmą, nors Ir ne 
tokioj žymioj laikraščio su
kaktyje .

Tėv. J. Valšnys vedėprleš- 
velykines rekolekcijas able - 
jose lietuvių parapijose. Jis 
turi daug gerbėjų Iš ano lai
kotarpio, kai Aušros Vartų 
parapijoje vikaravo.
• Mirė Vladas Paclukonls, 
57 m.amžiaus.P Palaidotas 
pe r Šv. Kazlmfe ro parapiją.

• Velykų stalas, pagarsėjęs 
savo puošnumu Ir skanumu, 
ruošiamas atvelykio sekma-

PATARIMAS
■Norintieji,ypač senatvės sulaukę,įsigyti šGtesnla- 

me klimate-Floridoje namus ar biznius, spleskltės į 
didžiausią, draugišką Ir veiklią lietuvių koloniją St . 
Petersburge. Čia dar galima įsigyti, palyginant su ki
tom Floridoje vietovėm, gana žemoms kainoms nuo - 
savybes. ,

Daug Iš visur lietuvių yra susispietę St.Petersburg' 
o miesto daly Ir Gulfport’e.Klek teko patirti, galima 
gauti gerame stovyje nuosavybę Iš 2-3 miegamųjų, sa- 
llono,moderniai įrengta virtuve, vonia, 80x150 pėdų 
sklypu sil vaismedžiais, bei palmėm už maždaug $13 - 
17.OOO. Naujuose kondomlnljumuose butą su vienu 
miegamuoju Ir visais įrengimais galima plikti už $19- 
23.000. Namą su šešiais butais už $ 90.000, Pa ja - 
mos už nuomas geros.Mokesčiai nedideli.

Plikimo reikalais rekomenduoju susisiekti su ma - 
lonlals lietuviais pardavėjais:D. Ir A. Grigais, Rita 
Good Realtor, 5003 Gulfport Blv.So. St. Pete rsburg , 
Florida 33707. Yra Ir daugiau panašių lietuvių parda
vėjų netoli pranciškonų rezidencijos. Juozas Kaškelis

F||^A IHHBB TEL*: 694-1037
CMIKK RUTKAUSKAI! 

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMOROUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING 
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
q LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

(<72^ NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS

\ Z PRISTATYMAS /
____y ' VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvanamus namus bei komercines patalpas (darbas tik 
t 1,75 už kv. j ardę).

• Mano specialybė ir laiptų bei sienųišklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 6 8 -6780 — 7962

Lietuvių Žvejotoje- Medžiotojų klubas “NIDA"

VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į KLUBO

10 METŲ įsikūrimo PAMINĖJIMĄ
S/m. gegužės mėn. 1 d., Šeštadienį 7 vai. vak. Aušros Vartų parapijos salėje.

Programoje: Dešimtmečio sukakties apžvalga.
Rašytojas Ant. Gustaitis, 
satyrinė humoristinė 
kūryba.

Vaišės — Orkestras - Bufetas - Loterija «
įėjimas: $5.00 — $4.00. v \

Valdyba

Montrealio lietuvių zvejotojų- medžiotoju klubo “NIDA” steigiamojo susirinkimo 1966 m. 
gegužės mėnesį dalyviai ir pirmoji valdyba. I iš k ai rė s: P. Petror.i s, V. V ii iu Šier-ė, J. K ęsgai- 
lienė, J. Šiaučiulis pirmininkas, P. Bukauskas vicepirmininkas, S. Kęsgailo valdybos narys, Aug. 
Mylė sekretorius; stovi: K. Kiaušas, J. Adomaitis, J.ViliuŠis, S. Vyšniauskas valdybos nary s, J. 
Dalinant as (miręs)., B. Kirstukas kasi n ink a s, K. Tol iuši s, K. Martinėnas, S. Pocauskas, A. K ebly s.

dlenlul, Juo rūpinasi Lietu- KLK Moterų d - jos vedamą 
vlų Katalikių Moterų D-ja. būrelį paaukojo K. Toliušis 

, 1O dol. Ir p - nal Kerbei lai
• Vasario 16 Gimnazijai per 4 dol. 

LIETUVIŠKA RADIJO
SJSfflEjMBXdJtSJI PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS.
U. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.Cl. TEL. 669-8834

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

• Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir SvgjįcamS - žimtoprocentinė rUlis 
— pusė kainor.

, Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vi.lnone arba polyester’io - nuolaida iki 60 %.
e Skarelės vilnones arba žilkinėsir noujdUsiois piežiniais.
e Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis. « ,
• Moterilki paltai - Borgana (art..fur) įvairaus dydžio tik > 4V. JO.
• Vyrižki megzti marškiniai (konadiiki) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

7

7

14dienu.su


PREMIJUOJAMI ŠOKIAI, baliaus valsas ir kiti du šokiai.

L O T E R I J A ir kiti įvairumai.

Bilietai $5.00, studentams — $3.00.
Rengimo Komisija

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

NL SPAUDOS BALIUS)

VISU BALIUS s
Pradžia—7 vaĮ, vakaro su jaunimo išpildoma programa: A id a N orkeliūnaitė 
piano ir Dale Lukauskaitė — jazz šokis.

VAKARIENĖ - BARAS - ŠOKIAI, grojant bavaru orkestrui.

Ms? \

i .. te

PRAEITŲJŲ METU SPAUDOS BALIAUS ŠOKIU KONTESTO KOMISIJA 
13 kairės: Vytautas Gruodis, ’ 
nas Norvaisa.

RUOŠIAMASI
SPAUDOS BALTUT

Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščio rengiamam Spau
dos Bailaus Montrealyje lo
terijai dovanojo.po S 1O .To
nas Petrulis, P. Tamulis ; 
po $5-C.Ambrasai J. Dal-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catheriuc Oirest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namu 488-8528

Vytas Kudzma, Gina Čapkauskienė ir Saru- 
Nuotrauka T. L aurinaičio.

motas, P.Klslelaltlenė, T. 
Yaunlsh, L.Slmonėlls, Ig. 
Zlzas, A.Vlskontas; po $3- 
Z.Barysas. Po bonką deg
tinės- A. Norkellūnas, V. Bu
kauskas Ir L. Grigelis alaus 
tuziną. Daiktais-.-J.Stankai
tis- tautinį kaklaralšį,E. 
Bernotienė 2 poras kojinių.

Nuoširdžiai dėkojamel NL
1

• Velykų švenčių proga į 
Hartfordą buvo Išvykęs NL 
redaktorius Pranas Paukš
ta lt Is su še Ima,aplankyti sa- 

. vo sesers ir jos šeimos.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
Dantų gydytoja

DR, A. O. JAUGEL1ENE
Dantų gydytoja

6330 L'Aejomption Blvd, 

Montreal.

Tel. 255-3535

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.
. Tel. 932- 6662; nom4 737-9681.

B.A.l M.D., C.M., M.Se., E.R.C.S.fc'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

Gpharmacie

agtion
— ROBERT GENDRON LPH r.o,.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL.VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, b*. Bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namų 678 - 3660.

NOTARAS

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

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

168 Notre Dome Street E. .Suite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064
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savaičių, 6 dienos Romoje
” 6 * Paryžiuje ( <

6 ” Stokholme
6 “ Paryžiuje
5 d. Vienoje ir 7 d. Romoje 

’ 6 dienos Vienoje
- 8 dienų tik Vilnius ir Maskva 
_ g n »» » »» »

KLM EKSKURSIJOS EUROPON
1. Gegužės 27 — birželio 10 — 

Birželio 17 — liepos 1 — 
Liepoj — liepos 22 — 
Liepos T 22 - rugpjūčio 5 - 
Rugpjūčio — 5 - "
Rugsėjo 2 - rugsėjo
Rugsėjo 16 - rugsėjo 24 
Lapkričio 4 — lapkričio 12

Visos ekskursijos turi 5 dienas Vilniuje ir 2 dienas Maskvoje. 
Likusios 6 dienos — kaip nurodyta viršuje.
Dėl smulkesnių informacijų skambinti V. Bačėnui (416) 533-3 531, 
All Seasons Travėl, B.D., 2224 Pundas Street VL Toronto. Ont, M6R 1X3

ŠEŠTADI ENINĖ MOKYKLA 
Išleido savo laikraštėlį 

Liepsna, datuodami Vasario 
16 d.

Jį redagavo Irena Adamo-1 
nytė Ir Rima Juricutė. Joms' 
talkininkavo Linas Staškevi
čius, Jonas Brlkls.Dana La- 
dygaltė, Bernardas Žemai
taitis. y

Nemažą mecenatų būrelį, 
kaip Iš laikraštuko padėkos 
matoma, 'sudarė;

mokytoja M.Malclenė, Li
to pirm-kas P. Rudlnskas, 
Lito tarnautoja R.Staskevi
čiūtė, J. Adamonlenė Ir M. 
Jurkienė.

Laikraštėlis apgalvotai 
Ir grakščiai suplanuotas, į- 
dėta daug nuoširdaus darbo.

Lituanistinė Mokykla šį
met mokslo metus baigia 
8 gegužės. Diplomai bus į - 
telkti 9 gegužės, 5 vai.p.p. 
pas Seseles, dalyvaujant tė
vams, draugams Ir mokyto
jams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
—----------■ - 1 1 —

GAISRAS •
ADAMONIS

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. 1. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBK • GYVTBB 

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

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

' RENDELL’S AUTO REPAIRS

Tune urs. brakes 
motor a Transmission, etc.

736 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL.

@ Royal Trust J)
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namų. 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė - sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Longelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V.PĖTEpAITIS
254-4566 / Namų -,72 1 -06 14’

GALVOJA TE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEME - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon-West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~9 18 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL JONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

f P dvardė ir vardas)

fTikslus adresas)

AMf UltEMENT - WIMWH

1 PARDAVIMAS

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

• Dr. Henrikas Nagys, pa- Aušros Vartų Parapijos cho
ru Ir oktetu koncertuos To-

Savaitgaliais solistė dal- 
Supažlndtno nuoja Auberge Bertrand- 

Trecy mieste, kai nėra Iš
vykusi Iš Montreallo

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
■Managartu 1

LEO GUREKAS_________

ĮVAIRIU v-

KRAUTUVES

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

kviestas Connecticut U-to 
baigiančiųjų seminarui apie ronte- Anapilyje 
poetus egzUėje, jį pravedė 
anglų kalba 
su originalia lietuviu poetų 
kūryba,paskalydamas ori
ginalus Ir vertimus į anglų 
kalbą.

• Balandžio 24 d. sol. Gina 
Čapkausklenė su Montreallo

• Mirė Kazimieras Pople- 
raltls,vlrš 70 m.amžiaus.
• Serga Ir buvo operuotas 
Vincas Bile vlč lūs

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams 1

LEONAS GUREOCAS 
Solas Monos.r 

(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GM

muu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH ’ 489-5391
. _______________(At the end of Sherbrooke St'tii W»l)

LEFEBVRE & ROBERT
INC

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r4e AVENUE LASALLE 363-3887 
j 7643 oeNTRALB 360-4 282 (DKCORATION) Į

10.75% 
12.0% 
ll«0%

DUODĄ PASKOLAS:
Asmenines
Neklln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

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

6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 

10.0%

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s- tas
Terrain, ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams 
Terrain. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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