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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

VEIKIA kitais būdais niekina Ir nori 
sumenkinti sovietų vaideno
si sistemą.

SULYGINO SU HITLERIU

SVEIKINIMAS
Ausros Vartų Parapijai šven

čiant 25 metų nuo isteigimosu- 
kaktį, nuoširdus sveikinimas 
jos steigėjus, priešakyje pirma- 
j į ir dabartini kleboną kun.Jona 
Kubilių, S.J. ir visus aukšte s - 
nius Bažnyčios Valdytojus, ku
rie leido ir pagelbėjo įsteigti 
šia parapija.

Tegul si parapija ir antroji 
ketvirti amžiaus veikia kaipiki 
šiolei, atlikdama ne tik dvasi - 
nius lietuviu reikalus, bet su • 
kurdama apie save lietu vybės 
išlaikymo aspektų. N L.SOLZHENlTSYN 

Research for book 
THE TORONTO STAR 
B 22 Wed., May 5, 1976

Aleksandras Solženicynas 
yra atvykęs į JAV IrStanford 
universitete Hoover Institu
te, kur randasi Rusijos 1917 
m. revoliucijos istorlnėme- 
džlaga Rinks medžiagą savo 
naujai Išleisti ruošlarnalkny- 

, gal. Kur jis apsigyvens, kol- 
kas laikoma paslaptyje.

Per pasikalbėjimą su spau
dos atstovais A. Solženicynas 
darkartą pabrėžė, kad JAV 
Ii Sovietų detante yra Sovietų' 
trlkas užliūliuoti Ir susilpnin
ti amerikonus kariškai ir vi
sose srityse.

KREMLIAUS VARŽTAI 
NEATLEISTI

’’Toronto Star” gegužės 5 d. 
žurnalistas Robert Nielsen 
rašo, kad lietuvis Imlgran - 
tas Bronius Naudžiūnas pasa
koja, jog rusų komunistai jį 
Ištrėmė į Sibirą su broliu 12 
metų ir išlaikė tenkoncent-

Kinijos žinių agentūra 
HSINHUA Leonidą Brežnevą 
SSSR vaisi yt>ės gaivą sulygi
no su 1939 me-v A lol "u HE - 
lerlu. —L. Brežnevas viso
mis jėgomis ruošiasi karui, 
norėdamas geriausiai apsi
ginkluoti. Milijonai vergų 
dirbą už trečdalį atlyginimo 
idant raudonoji armija pa - 
jėgtų užkariauti pasaulį.

JAV ŽAIDYNĖMS TIK 28,000.000
Prezidentas Ford’as, da

lyvaujant 7 Žiemos Olimpia
dos žymenų laimėtojams 
pranešė> kad Iš Kongreso 
prašys paskirti 28 mil. dol. 
pastatams Lake Placls 1980 
m. Žiemos Ollmpljadal.

ŠVEDIJAI GĖDA 
NEPAMIRŠTA

Pasauliniam karui pasl- Penktosios lietuvių tautinių 
baigus, 1945 m“, gegužės 8"d? šokių šventės rengime jau at- 
Švedlja sulaužydama Azyllo likta daug paruošiamųjų darbų, 
teisės principus Išdavė Sov. minėtų spaudoj. Daugėja ir 
Sąjungai lietuvius karius,ku- darbininkai. Jų skaičius šventės 
rle prašėsi,prleglobščloŠve-komitete Siuo metu siekia 70 
dljoje. Išduoti buvo šie ka - ... , . ,. ,J J _ Didelės reikšmės įvykis Sven-
rial: maj. Mfkolajunas, kpt. Buvo Tautinių Šokių Insti- 
V. Langė, Itn. J. Jančys, ltn.fU^o suruošti tautinių šokių mo- 
J. Plevokas, Itn. Lengvells, 
Itn. V. Sole ris, pusk. V. In- 
gelevlčlus, gyd. Zinkevičius 
ir St. Dranaska.

Dalis Išliko gyvi ir kitos 
dalies Hklmap nėra žino -

TAUTINIU. ŠOKIU ŠVENTĖ 
rugsėjo 5 diena 
CHICAGOJE

Aušros Vartų bažnyčia su sal i a klebonijos pastatu tik statyba įvykdžius. 
Klebonas tev. J. Kubilius ru&tinej prie stalo, džiaugiasi pasiryžimo pasi
seki mu. Taipgi nuotrauka kcrdinolo Paul-Emile Leger, to laiko Montrea*

(Gauta National Bicentennial vėliavc)

kytojų kursai Dainavoj su 90 
kursantų.

LB JAV krašto valdybai prita
riant, Atlikus formalumus, tauti
nių šokių šventė buvo inkorpo
ruota Illinois valstijoj 1975 spa
lio 2, kaip Lithuanian Folk Dan-

mas. Tuomet ėjo kalbos, kadce Festivals, Inc., nesiekianti 
Švedija išduosiantlSovietams pelno korporacija. Jos direktorių

go Bicentennial Committee, Il
linois Bicentennial Commission 
ir American Revolution Bicen
tennial Administration, Wash
ington, D.C.

Penktoji tautinių šokių šventė 
š.m. kovo mėn. buvo priimta 
nariu į Nacionalinį Bicentennial 
Etninių Grupių Komitetą. Jau 
yra gautas Certificate of Official 
Recognition, pasirašytas vy
riausio JAV Bicentennial ad
ministratoriaus John W. Warner. 
Kartu gauta ir National Bi
centennial vėliava, dedikuota 
penktajai lietuvių tautinių šokių 
šventei.

Šventės lėšų telkimo komite
tas jau atliko didelį darbą, kovo 
27 Chicągoj surengdamas iškil
mingą banketą, kuriame daly
vavo apie 250 asmenų. Pelno 
gauta apie $8,000. Chicągoj bei 
apylinkėse pradėtas ir aukų rin
kimo vajus apmokėti šokėjų ke
lionėm. Visos kitos vietovės, kur

Anglijos, Venecuelos ir Brazi
lijos. Dar neaišku, ar galės at
vykti šokių grupė Ratukas iš Vo
kietijos. Šiuo metu atrodo, kad 
šventėj bus apie 2,200 šokėjų.1

Visos grupės labai intensyviai 
ruošiasi šventei. Programos di
rektorė G. Gobienė tikisi, kad 
visi šokėjai tinkamai pasiruoš. 
Muzikinius šventės reikalus ad
ministruoja muzikinis direkto
rius Algis Modestas. Himnam ir 
keturiom dainom su šokiais at
likti šventėj pakviesti pagrindi
niai Chicagos lietuvių chorai. 
Šiam jungtiniam šventės cho
rui diriguos muz. A. Jurgutis, 
'tautinių šokių muziką atliks 
amerikiečių profesionalų orkest
ras ir tautinių instrumentų an
samblis. Visa vienuolika šventės 
darbų komisijų sėkmingai atlie
ka save pareigas, ir visi’komi
teto "nariai bei jų talkininkai, 
vieningai dirba visus šventės 
darbus. Tautinių šokių grupių 
vadovės ir vadovai rodo pasi-

vo pakviestas dalyvauti su prog
rama ir Illinois Bicentennial mi
nėjime. Susitarus su’ tautinių 
šokių grupių vadovėmis, šią rep
rezentaciją atliks visos tautinių 
šokių grupės Chicągoj, prie jų 
prisijungiant choram bei tauto
dailės parodai. Šventės komite
tas kviečia ir visus kitus liet, 
tautinių šokių vienetus kituose 
miestuose ar valstijose dalyvauti 
amerikiečių Bicentennial mi
nėjimuose su mūsų tautiniu 
menu.

Šventės garbės komitetas jau 
sudarytas. Į jį sutiko įeiti visi 
kviestieji. Komitete yra 36 asme
nys. Tikimasi, kad visi garbės 
komiteto nariai ir daug kitų gar
bės svečių dalyvaus ir pačioj 
šventėj.

Šventės programos bilietų 
kaina nuo $3.00 iki $8.00 ir po 
$12.50 ložėse. Paštu bilietus 

galima gauti rašant čekius Lith
uanian Folk Dance Festivals, 
Inc. vardu ir siunčiant Jonui

tracljos stovyklose 1O metų. 
Kodėl ? — autorius klausia . 
Juk tai paaiškėjo, kad nekal
tai, nes valkai jokio nusikal
timo nepadarė.

Korespondentas rašo: Tuo 
laiku, kai Stalinas valdė, ne
būtinai pilietis turėjo būti kuo 
nors apkaltintas. Pagal B. 
Naudžiūno ats įtik Imopa vyzdį, 
Kremliaus valdžia lyg tuo į- 
spėdavo kiekvieną -J-’IO me
tų amžiaus valkas gali gauti 
1O metų ištrėmimo už nle - 
ką”. •

Tos pačios dienos dienraš
tis savo vedamajame rašo: 
"Detante netšvaduoja daug 
žmonių”. Vienas iš Helsinkio 
sutarties punktų yra, kad in
formacijos Ir žmonės laisviau 
bendradarbiaus Ir keliaus su 
visais kraštais, tuo pačiu ir 
su SSSR okupuotais kraštais. 
Bus abipusis laisvesnis su
sisiekimas. Deja, Kremliaus 
varžtai dar nėra atleisti.

Kanados užsienio reikalų 
mlnlsterls Allan MacEachen 
tuo reikalu pareiškė, kad jis 
esąs nepatenkintas, nes de- 
tantės sutartis laužoma, ne
silaikoma pažadų kas liečia 
able jų kraštų piliečių susi - 
siekimą. (Russians and East 
Europeans are stUl very re
st rleted on traveling West’ 
Sovietų Ambasadorius Kana
dai paaiškinęs, kad Iš SSSR 
Išleisti piliečiai per radio Ir

vlsus karo pabėgėlius. Vokie-tarybą sudaro 6 LB atstovai ir I 
tljos lietuviai irkt. tautybių Tautinių Šokių Instituto atstu- 
asmenys kreipėsi į JA V karo 
vadovybę prašydami pagalbos.
Buvo žinoma, kad generolas
Patton buvęs pasiųstas pas stangomis; už tai jam priklau- 
Š vedi jos karalių, kad Išdavi- so didelė padėka. Inkorpora- 
mą sulaikytų. Bet visgi Šve- vimo statusas buvo reikalingas 
dlja dalį baltlečlų karių išda-ne tik atleidimui nuo mokes- 
v£ čių, bet ir registracijai Chica-

vai. Visi nuo mokesčių atleidi
mo Žygiai Internal Revenue Ser
vice buvo užbaigti 1976 vasario 
19 advokato P. Žumbakio pa-

yra tautinių šokių vienetai, yra 
paprašytos sudaryti vietinius lė
šų telkimo komitetus, rinkti au
kas vietovėse, telkti lėšas paren- 
jgimais, nes šventės sąmatoj nėra 
pakankamai pajamų apmokėti 
pusės šokėjų kelionėm. Dar ne
aišku, ar bus gauta finansinė pa
rama iš federalinės valdžios. 
Jos gali ir nebūti. Dideles ke
lionių išlaidas turi grupės iš

tikėjimą šventės rengimo komi
tetui. Tarp’visų vyksta vienin
gas bendradarbiavimas. Jau 
pradėta šventės reklama spaudoj 
ir paruošti plakatai lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Amerikos Bicentennial minė
jimas penktąja liet, tautinių šo
kių švente amerikiečių priimtas 
labai palankiai, su dideliais rt" 
gyrimais. Šventės komitetą/ bu-

LONDONO, ONT. "BALTIJOS" ANSAMBLIO ŠOKĖJAI SU VADOVAIS M. D. CH AIN AUSK AIS.

Spurgiui, 4239 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill. 60636. Nuo 
birželio 1 visi šventės bilietai bus 
gaunami asmeniškai Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. Chicago, 
Ill.

Šventės šokėjiį registracija ir 
nakvynėmis rūpinasi Joana Kru- 
tulienė, 7255 So. Richmond St., 
Chicago, III. 60629. Nakvynių 
rezervacijomis moteliuose rei
kia apsirūpinti jau dabąr.

Jau pradėti platinti šventės 
banketo bilietai. Jų kaina — po 
$15.00 asmeniui (šventės prog
ramos dalyviam — po $10.00). 
Juos jau galima gauti pas A. Ma
žeikienę, Paramos krautuvėj, 
2534 W. 69th St., Chicago, Ill. 
60629, čekius rašant Lithuanian 
Folk Dance Festivals, Inc. 
vardu.

Penktosios lietuvių tautinių 
šokių šventės šūkis, minint JAV 
200 metų nepriklausomybę, yra 
paskutiniai a.a. Romo Kalantos 
žodžiai: “Laisvės Lietuvai!” Vi
si lietuviai iš visų kraštų kvie
čiami dalyvauti šioj šventėj ir 
šventės šūkį paskleisti, kiek ga- 
.lima, plačiau laisve besidžiau
giančiam pasauly.

Bronius Juodelis
Šventės komiteto pirmininkas

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

<
NL Bendrovei Valdyba yra nutarusi 

lolkre&tj siuntinėti tik ui $5.00 pir
štuosius po ulslsakyma metus, t. y. 
new (lean s skoityto)ams.
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Ui Lietuvon išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute <ui Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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III PU KONGRESUI PRAĖJUS
Dar taip neseniai lietuvių išeivijos dėmesio 

centre buvęs III PLJ Kongresas jau praeityje. 
Kongreso ruošimo ir įvykdymo darbai, pasiekę 
kulminacinį tašką, staiga nutrūko ir sustojo. Be
lieka paruošti apyskaitas ir kongresas, jau tikra 
šio žodžio prasme, bus praeities įvykis. Spren
džiant iš sulauktos paramos ir dėmesio, yra aiš
ku, kad visuomenė jaunimo kongresus vertina 
teigiamai, jų nauda ir prasmingumu neabejoja, 
nors, žinoma, atsiranda ir priešingų nuomonių.

Pažvelgus į išeivijos lietuvių jaunimo gy
venimą ir jo lietuvišką veiklą, jaunimo kongre
sai yra išskirtinos reikšmės įvykiai. Jie bendram 
darbui ir tikslui suburia skirtingų pažiūrų ir ide
ologinių įsitikinimų jaunimą. Kongresai, taipgi, 
duoda jaunimui galimybę dirbti savarankiškai, 
pagal savo sugebėjimus, be vyresniųjų nustaty
tų taisyklių. Tiesa, kongresus globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kuri turi savo gaires, ta
čiau jaunimas turi pilną sprendimo laisvę ir gali 
kongresus suruošti tokius, kokių pats jaunimas 
pageidauja ir sugeba suorganizuoti. Kiekvieno 
kongreso ruošimui sudaromi visai nauji rengimo 
komitetai, susidedą iš įvairiausių jaunimo orga
nizacijų atstovų. Čia tačiau ir susiduriama su 
tam tikra problema. Sudarant vis naujus rengi
mo komitetus, kurie neturi tęstinumo, nes likvi
duojasi kongresui pasibaigus, nukenčia bendra 
pokongresinė jaunimo veikla. Kiekvienas įvykstąs 
kongresas yra organizuojamas “iš naujo”, varto
jant buvusio kongreso modelį ir nepilnai pasi
naudojant sukaupta patirtimi. Daug enęrgijos, 

,. .. laiko-ir ..talento yra sunaudojama;- sudarinėjant
. ’ įvairias komisijas ir jas išjudinant į darbą. Ne

belieka, laiko nei energijos naujovių įvedimui. 
Kongresai darosi panašūs, mažėja dinamika. Rei
kia pripažinti, kad pirmojo kongreso organizato
riai parodė daugiausia originalumo, nes jie kon
gresą sukūrė. Trečiasis kongresas kartojo antro
jo kongreso struktūrą, nors viskas ir buvo suor
ganizuota Pietų Amerikos lietuvių jaunimo jėgo
mis. Šio kongreso dinamiką sudarė skirtinga ap
linkuma ir žmonės, ne kongreso forma ir įvy? 
kiai. Stovyklos ir Studijų dienų programos buvo 
paruoštos Pietų Amerikoje ant JAV-se sukurtų 
rėmų, ir dėl to kai kas įžiūrėjo Chicagos norą 
dominuoti, teičiau iš tikrųjų tai buvo tik formos 
pakartojimas, šiuomi nebandau nuvertinti III 
PLJ Kongreso ir jo organizatorių, nes Pietų Ame
rikos mastu tai buvo svarbiausias įvykis tenykš
čių lietuvių gyvenime. Rezultatai ryškūs ir ne
abejotinai teigiami. Kongreso rengėjai, įdėję 
milžiniškas pastangas, nugalėję įvairiausias kliū
tis, tikrai verti pripažinimo ir teigiamo įvertini
mo. Tačiau neturime užmerkti akių besi
džiaugdami rezultatais, bet pagalvoti apie IV PLJ 
Kongresą, kuris, kaip žinia, įvyksta 1979 metų 
vasarą Vakarų Vokietijoje. Pasiruošimui laiko 
liko nedaug. Jei norime sekantį kongresą matyti 
nenustojusi dinamikos, jau dabar laikas pradėti 
galvoti kaip tai atsiekti. Kuo jis turėtų skirtis 
nuo praeitų kongresų?

Antrojo kongreso metu įsisteigė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Sąjunga buvo ir fak- 
tinojį III PLJ Kongreso organizatorė, nors ir 
PLB globoje. Dabar, po kongreso, Sąjunga su
stiprėjusi ir sudariusi naują vadovybę Kanadoje, 
galėtų susirūpinti sekančiu kongresu, paieškoti 
naujų formų. Naujoves įgyvendinti jau, žinoma, 
būtų IV PLJ Kongreso komiteto darbas, kuris 
veiks Vokietijoje. Taigi ko naujo galime tikėtis 
sekančiame kongrese?

Natūralu būtų turėti tai, ko neturėjome pir
muosiuose kongresuose. Neturėjome jaunimo 
kūrybos: jaunimo sukurtos literatūros, muzikos, 
dailės, mokslinių darbų ir t. t. Tarpkongresiniai 
periodai turėtų būti naudojami šiems darbams 
sukurti, o kongresai jiems parodyti ir įvertinti. 
Geriausius darbus būtų naudinga atžymėti vien
kartinėmis bei pereinamomis premijomis. Nerei
kėtų vengti ir piniginių premijų, nes jomis gali
ma sukelti didesnį susidomėjimą ir subsidijuoti 
pati kūrėją. Premijuoti darbai, kai įmanoma, ga
lėtų būti išleisti atskirais leidiniais, kurie pa
dėtų jaunimo kūrybai išvysti dienos šviesą, įpras
mintų pačius jaunimo kongresus ir būtų įnašas 
į lietuvių išeivijos kultūrą.

Dabartiniuose kongresuose turime talentų 
vakarus, kuriuose pasirodo tik atlikėjai. Kodėl 
neturėti kūrybos festivalio, kuriame matytume 
pačius kūrėjus? Tokiam festivaliui būtų galima 
skirti net keletą kongreso dienų, siaurinant tra
dicines stovyklas, kurioms paprastai yra skiria
ma visa savaitė laiko. Vertėtų paieškoti ir kito
kių sprendimų kūrybos festivaliui įgyvendinti. 
Būtų naudinga, kad šiuo reikalu pasisakytų ir 
pats jaunimas. Romas Kasparas

fr^norama
T AUTINI U ŠOKIU ŠVENTEI ARTĖJANT
- PAŽINKIME ŠOKANTĮ JAUNIMĄ 

Londono Ansamblis Baltija
Prieš pradėdamas rašyti, 

ką žinau apie BALTIJOS an
samblį, visų pirma turiu pa
aiškinti, jog jis gyvuoja Ka
nados ne Anglijos Londone. 
Paaiškinu todėl, kad Penk
toje /JAV Ir Kanados/ Tau
tinių Šoklų šventėje Čikago
je š.m. rugsėjo 5 d. gal būt 
dalyvaus viena tautinių šo
klų grupė Ir Iš Anglijos, bet 
nežinau, ar ji Iš Londono Ir 
nežinau jos vardo. Taigi, re t 
jei Ir vardai sutaptų, čia da
bar rašau apie Ontario Lon
dono BALTIJĄ.

Kada BALTIJA buvo įkur
ta, visiškai tikslios datos 
tuo tarpu niekas neskelbia. 
Bet tautinių šoklų grupė čia 
jau gyvuoja virš 20 metų. 
Prieš maždaug dešimtį me
tų prie tautinių šoklų grupės 
prisijungė choras ir tik tuo
met meninis vienetas gavo 
dabartinį BALT ĮJOS an
samblio vardą. Tautinių šo
ktų mokytojai ir grupės va
dovai - Dana ir Miras Ghal- 
nauskal. Grupės muzikantai 
yra Vitas Valatls, Jurgis Va
laitis, Leonardas Lukša Ir 
Marius Chalnauskas. Choro 
dirigentė - Rita Vllls, o 
akomponlatorė-Loreta Luk
ša. Labai gaila, kad spaudai 
pateiktoje informacijoje pas
kutinės dvi moteriškos pa
vardės suvyrlškIntos. Galiu 
tik spėti, jog Rita yra Vtlle- 
nė ir Loreta Lukšienė.

BALTIJA jau yra dalyva
vusi dviejose Tautinių Šoklų 
šventėse-Trečiojoje ir Ket
virtojoje. Kiti ypač pažymė
tini BALTIJOS pasirodymai 
buvo šie : 1967 m. St. John,

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

I J. KARKOS PASISAKYMA 
*■ w

Skaičiau gerus atsiliepi
mus apie šią skiltį.

Urvinis žmogus praeityje, 
sužvėrėjęs diktatorius da
bartyje vartoja žodį, s lėk da
rni as paklusnumo. Tuo tarpu, 
žodžio kultūringa paskirtis 
yra priemonė susižinojimo, 
ieškant bendro, visiems pri
imtino gėrio- tiesos.

Civilizacijos laipsnis ma
tuojamas ne materialinėmis 
ar dvasinėmis vertybėmis, 
bet kokiam harmonijos 
laipsny yra žmogus tarj 
žmonių, tauta tarp tautų.

Š ios mintys man kilo iš p 
J.Kaikos pasisakymo minė
toje skiltyje/nr.15/. A. Ba - 
ronas yra žinomas jumo
ristas. Nei komedljantas- 
aktorlus, nei jumoristas po
etas nėra kvailiai. Betkas 
juos paima už gryną plnigą- 
gall toks būti. Jumoras yra 
veiksminga priemonė iš
vengti skilvio slogų ir kitų 
sunkiai gydomų negalavimų.

Šiame blogybėse pasken
dus lame pasauly ,1aįmingąs 
yra tas,kuris sugeba juoktis 
pro ašaras- jis ilgiau gyve
na; kuris juokdamasis ver
kia- tas merdi, nes jo akys 
aptemę.

B. Bačlūnas 
Simcoe

PRIEŠ PRIEVARTOS 
VEIKSMUS OKUPUOTOJ 
LIETUVOJE
Paskutiniu laikotarpiu nie

kas komunistiniams žiauru
mams nesudavė tokie? smū
gio kaip Nobelio premijos 
laureatas rašytojas A. Sol
ženicynas, kuris atskleidė 
daugybę faktų iš jų slepiamų 

Newfoundlande, 196 7 m,. 
Montreallo E xpo 67 parodo
je, 1973 m. Edmontone /Ka
nados Vakaruose/, 1974 m. 
Winnipeg© Lietuvių Dienoje 
Pats paskutinis Ir pats toli
miausias BALTIJOS an
samblio skrydis įvyko 1975 
metų gale - 1976 metų pra
džioje, net į tris Pietų Ame
rikos kraštus. Tai buvo Tre
čiojo Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongreso metu. BAL
TIJA buvo vlpnlntells šiau
rės Amerikos meno viene
tas, kongreso dalyviams Ir 
kitokiai P. Amerikos lietu
vių bei svetimtaučių publikai 
pasirodęs A rgentInoje, Urug
vajuje Ir Brazilijoje. ŠI ker 
llonė Iš ansamblio vadovų 
bei narių pareikalavo nema

BALTIJOS" ŠOKĖJU DALIS

kruvinų darbų. Savo antroje 
knygoje ” The Gulag Archi
pelago” jis liudija ir apie 
lietuviams daromas nežmo
niškas skriaudas. Jis kalba 
apie tremtinius lietuvius.’ 
nugrūstus kirsti Sibiro miš
kus. Jis pasakoja apie rusų 
nūs įlįstus į Lietuvą enkava- 
dlstus apsaugoti liaudies 
seimo narius. Solženicynas 
su užuojauta rašo apie lie
tuves kalines moteris, ku
rias lietuvis kalinys kunigas 
sutuokdavo su kaliniais vy
rais, jiems esant kalėjimo 
užtvarų atskirtiems. Solže
nicynas uždokumentavęs fak
tus, kaip tremtiniai lietu
viai, mirtinai išvarginti,ka
linto režimo Iškankinti, 
Kraslage iš desperacijos ei
davo artyn užtvarų ir sargy
binių, nebepalsydaml, kad 
juos nušaus, gal net tokiu 
būdu siekdami, kad jų kan
čios pasibaigtų. Solženicynas 
liudija, kaip žiauriai trem
tinių stovyklose lietuvius 
aplplėšdavo ten uždaryti 
kriminalistai. Su užuojauta 
pasakoja, kaip Unžlage 1950 
metais dėl sunkių kančių pu
siau pamišusi Molsejevaitė 
buvo varoma į darbus, bet ji 
sargybinių ne be paisydama, 
nuslinko į šalį ’’ieškoti savo 
motinos”. Administracija pa
skelbė, kad tat bandymas 
pabėgti. Ją sugavo, pririšo 
prie stulpo ties vartais ir 
pranešė, kad už tą jos "nu
sikaltimą" visai stovyklai 
atimamas sekmadienio poil
sis. Sekmadienį iš darbų 
grįžę pavargę kai kurie ka
liniai apsplaudė nelaimin
gąją o dar kai kurie net 
smogė į ją, tuo parodydami, 
kad dėl jos jie netekę sek

žai lėšų ir pasiaukojimo,bet 
kartu visiems sutelkė ir 
daug džiaugsmo. Tokios Iš
vykos daugeliui tepasitaiko 
tik kartą gyvenime. Šią iš
vyką " TŽ ’’ plačiai aprašė 
vadovas M.Chainauskas.

Dabar BALTIJA repetuo
ja ir ruošiasi Penktajai Tau
tinių Šoklų šventei. Reper
tuare turi 15 šoklų. Šventėje 
dalyvaus 12 me rgalčlų ir 17 
vyrukų.

Tiek būtų pačių pagrindi
nių žinių. Bet čia taško dar 
nestatome. Šalia reguliarios 
29 jaunuolių grupės, D. Ir M. 
mankština lrl6 vete ranų, nes, 
kaip žinome, šios šventės 
metu Čikagos Tarptautinio 
amfiteatro arenoje Ir vete
ranams šokėjams bus duota 
proga pasireikšti su pora 
šoklų. Londono tautinių šo
klų veteranai į darbą kibo su 
didžiausiu entuziazmu. Jų 
muzikantu yra Leonardas 
Lukša. M. Chalnausko pra- 

madienio. Molsejevaitė tik 
palankiai šypsojosi...

Lietuvių Religinės šalpos 
rėmėjų sąjūdis Čikagoje 
imasi iniciatyvos sušaukti 
organizacijų atstovus ir su
daryti komitetą, kuris keltų 
balsą prieš prievartos 
veiksmus okupuotoje Lietu
voje, prieš kaltinimus dėl 
spaudos ir žodžio laisvės.

Helsinkio susitarimai 
mums svetimi, bet ir rusai 
Helsinkio susitarime pripa
žino, kad žmogaus teisės 
nėra tik valstybės vidaus 
reikalas, kad pasaulis turi 
teisės kelti balsą, jei kur 
toje srityje nusikalstama. 
JAV kongresas susirūpinęs, 
kad Sovietų Sąjunga labai nu
sikalsta savo pasižadėji
mams pagerbti žmogaus ir 
piliečio teises, svarsto su
daryti komisiją, kuri re
gistruotų tuos atvejus, kai 
toks žmogaus teisių laužy
mas pasireiškia. Aišku, kad 
čia turima galvoje Maskvos

Ii antikomunistines parodos, kurioje iltatvta ir mano parašyta knyga 
*AŠ Kaltinu*, kuri bus išleista portugalų, kalboje. Taip rašo Maldu
tis Laupinaitis, Foto: Sebastiao R. Bustamante
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nešimu, veteranams taip 
puikiai sekas i,kad prieš va
žiuojant Čikagon, ši grupė 
yra numačiusi jau keletą 
viešų pasirodymų.

Verta dar pažymėti, jog 
Londono BALTIJOS ansamb
lio dalyviai,kaip ir Niagaros 
Pusiasalio Nemuno šokėjai, 
ne visi gyvena vienoje vie
toje, mieste, bet yra Išsi
sklaidę po plačias apylinkes, 
po tabako Ir kitokius ūkius. 
Bet noras būti savųjų tarpe, 
noras kelti lietuvių vardą 
svetimtaučių tarpe, noras 
neblogiau pasirodyti už did
miesčių gyventojus, nugali 
nuotolius Ir kitokias kliūtis.

Penktajai Tautinių Šoklų 
šventei prisiartinus,per On
tario lygumas, pe r M Ichlgano 
kalvas risis pilnas autobu
sas Londono baltljlečlų, kau 
rugsėjo 5 d. įsijungtų į trijų 
tūkstančių šokėjų masę.

Alfonsas Nakas

komunistų diktatūriniai 
darbai. Tokio kongreso ko
miteto sudarymas labai 
sveikintinas ir reikėtų JAV 
kongreso narius skatinti,kad 
jis greičiau būtų sudarytas.

J. P.
Toronto

ANTIKOMUNISTINĖ
PARODA

Šių me tų kovo mėnesį Tau- 
bate mieste, S. Paulo buvo 
suruošta antikomunistinė* 
veiklos paroda, parodant 
komunizmo veidą Ir jo veik
lą Pietų Amerikoje. Paroda 
vaizdavo ir kovos būdus 
prieš komunizmą. Joje da
lyvavau ir aš su savo išsta
tytais darbais, rašiniais, 
knygomis ir reportažais .Fo
tografijoje matyti dalis ma
no skyriaus, kuris Itin buvo 
komentuojamas, nes ten buvo 
lietuvių kalba knyga "Aš kal
tinu". Parodoje su savo raš
to darbais - leidiniais daly
vavo 18 tautų.

Meldutls Lauplnaltls 
Brazilija.
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kur pradėti, nei kur sustoti, batėlę". 
Viskas buvo begalo miela Ir
įdomu.

Meno vadovas ir vyr. dirigentas muzikas prof. K onradas Kaveckas 
Nuotraukoj. Aušrotos

mis. Gaila tik,kad pe r mažai Po jų, mūsų jaunimėlis at- 
*&munlcljo^' buvo pasiimta, liko šoktus; "Tėveliams Ir 
nes kaip teko vėliau patirti, Tėvynei", "Saikelę", "Ąžuo- 
žmogus tiesiog nežinai, nei lėlį", "Rlestalnluką" Ir "Su -

/bus daugiau/

DIENOS 
TEMOMIS

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai;

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.—

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.—
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE, 

novelių rinkinys, V. Alantas ................... 6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282 2759

„ „ . Ki r- <« i u i e men. antros savaitės.PRANEŠIMAS: .Gintaras Nagys
Visi lietuviai dailininkai,Kanados Lietuvių Dienos dailės 

parodos koordinatorius
• Vilniečių suvažiavimas.

kurie norėtų dalyvauti Ka
nados Lietuvių Dienos dai
lės parodoje - spalio mėn. 
9-16 dienomis Montrealyje - 
kreipkitės pas Gintarą Nagį, 
700 - B Campagneur Avė, 
Montreal, Qubec, H2V 3P8. 
Pageidaujame atsakymą 
gauti Iki 1976 m. birželio

( Pradžia 8 numeryje)

Tautinių šoklų diena
Išaušo diena septinto ji. Jau 

nuo paties ryto mūsų vieš
buti apgulė būriai giminių, 
nes ši diena mums yra pas
kutinė mūsų mielosios Lie
tuvos padangėje.

Rytas nušvito saulėtas Ir 
žadantis puikių dieną,kokios 
mes visi troškome, nes 
ankstyvą popietę prasidės 
masiniai tautinių šoklų 
spektakliai Žalgirio stadione.

Mūsų visų nuotaikos buvo, 
gan maišytos. Iš vienos pu
sės ūpą kėlė ateinantis po- 
poplečlo spAlvotasfestlvalls, 
Iš kitos -šlrdĮ jau slėgė mū - 
sų užplanuotas Išvykimas 
9 vai. vakare Vilniaus gele
žinkelio stotyje, kelionei į 
Minską.

Priešpietis praskrenda 
mums bebendraujant būre
liuose artimųjų, kurie su
važiavo Iš visų Lietuvos 
kampelių pamatyti šią pas
kutinę švenčių dieną Ir Išly
dėti mus, taip trumpai čia 
matytus.

Kambariuose Ir viešbučio 
valgyklos salėse vyksta pas
kutiniai atslsve tklnlmų poky
liai, kuriuos surengė gimi
nės atmes patys,leidus val
gyklos vadovybei.

Pakutlnlal pietūs Ir anks
tyvą popietę pajudėsime link 
Žalgirio stadione. Dar prieš 
Išvykstant daromos paskuti
nės grupinės nuotraukos tarp 
giminių.

Mūsų vadovybė vėl 
kruopščiai pasirūpino mūsų 
vietomis Žalgirio stadione, 
nes čia ne Kalnų ar Vingio 
paikai, kur buvo, kad Ir ne 
taip patogu, bet daug vietos 
pašaliais. Paskutiniu mo
mentu aprūpinu bilietais Ir 
savo artimuosius, kurie 
taipgi troško pamatyti šį šo
klų spektaklį gyvą Ir Iš arti, 
vietoj to, kad jį regėtų per

televizijos ekranėlius. Čia, 
viešbutyje aš nuplikau visus 
likusius bilietus Ir Išdalinau 
saviesiems. Jie keliaus savo 
priemonėmis, o mes, kaip 
ponai, važiuosime Intu risto 
autobusais.

Vėl manevruojame per Is
torines Vilniaus gatves, per 
pati centrą, pro Katedrą, 
skersai Nėrį, kur ant deši
niojo jos kranto baltuoja mo
demiškas Žalgirio stadio
nas. Vykstame klek anksčiau 
prieš pradžią, kuri turėjo 
prasidėti 3 vai.p.p., o ant
rasis seansas - 7 vai. vaka
re.

Oras laikėsi nuostabiai 
geras, nors padangėse ėmė 
jau rinktis debesėliai.Aplin
kui stadioną - vis aikštės 
autobusams. Vietovė gana 
gerai parinkta, nes čia pat, 
anapus Nėries - Vilniaus se
namiestis su visom savo 
garbingom aukštumom :T rijų 
Kryžių kalnu,Tauro kalnu su 
Gedimino bokštu Ir kita Is
torine Vilniaus panorama.

Visa grupė Įžygiuojame 
pro dldžluosluą vartus i patį 
stadioną. Mums vieta skirta 
tik į kairę nuo vartų, bevelk 
pačiame stadiono cent re, pa
čioj aukščiausioj eilėj. Ten 
dar yra pastogė nuo saulės 
ar lietaus pasislėpti. Taigi, 
vieta mums teko tikrai rink
tinė. Nuo šio taško galėjome 
stebėti bevelk visus didžiu
lio stadiono įvykius, be di
desnių pastangų. Atvykę, 
radome stadioną jau gerokai 
užpildytą tūkstantinių žiūro
vų, kurie, kaip Ir mes, jau 
laukė šio spektaklio su ne
paprasta nuotaika. Popiečio 
saulutė smagiai šypsojosi 
mums Iš dešinės. Tai pato
giausias apšvietimas Ir ste
bėti Ir filmuoti. Daugelis Iš 
mūsų buvome apsiginklavę 
visais šiam tikslui reikme
nimis : foto Ir kino kame ro-

... buvo nuotaikinga ir miela stebėti musu tevelius...
IJ J. Aušrotos surinktų nuotraukų.

P rologas
Lygiai 3 vai. į žalią sta

diono aikštę įžygiuoja grupė 
trimitininkų, atseit spektak
lio šauklių. Jie Išsirikiuoja 
rateliu, pakelia savo Ilgas 
dūdas-trimitus, pagamintus 
Iš medžio žievės Ir sugau
džia. .. Devyniais aidais nu
vilnijo jų akordai pe r stadi
oną Ir už jo ribų, per Nėrį , 
atsimuš darni į Vilniaus 
aukštumas. Tuojau pat į di
džiulę, žalią veją pasipila 
pirmieji programos atlikė
jai. Jie būrių bū rials judėjo 
prieš mus, skersai stadioną. 
Jie įžygiavo spalvingomis 
grupėmis, kiekvieno rajono 
vis kitokios spalvos Ir pa
siuvimo drabužiais apsirėdę.' 
Judėjo Ir judėjo jie vis Iš 
tos pačios vietos, kaip Iš 
gausybės rago. Kiekviena 
grupė judėjo jau Iš anksto 
aurodyton vieton stadione, 
kol pagaliau margaspalvė 
žmonijos masė užpildė visą 
stadioną.

Po šio parado prasidėjo 
pati programa. Buvo atlikti 
du dalykai: "Iškilmingas 
trejlnls" Ir "Šventinė polka". 
Abu - J.Lingio kompozicija.

Antroji dalis
Šioje dalyje pasipila po 

aukštę margas jaunimėlis - 
darželinukai Ir moksleivių 
šoklų kolektyvai. Jie vieni 
po kitų atlieka masinius šo
klus Ir ratelius : O pa-pa, 
Sėjau rūtą, Viens, du,trys, 
Moksleivių šokį, Spalių ra
tuką, Sėtinį Ir Tilčiuką. Jiem 
nuotaikingai atlikus šluos 
masinius dalykėlius Ir Išvin
giavus Iš stadiono,prasidėjo 
trečioji dalis ;

Kviečiame į vardynas
Čia matėme aštuonis da

lykus, atliktus pagyvenusių 
žmonių kolektyvų. ŠI dalis 
buvo pradėta Iš stadiono 
kairės įskrendančlų "gand
rų". Tikrai nuostabiai gand
rus primenantys vyrukai, ap
sirengę baltomis liemenė
mis su juodais skvernais, 
Ilgomis raudonomis leotar- 
domls ant kojų Ir kepuraitė
mis ant galvų.Taip pat su Il
gais raudonais snapais jie 
skrido vienas paskui kitą 
pasišokėdami didž lul la is 
šuoliais kol pasiekė kitą sta
diono galą. Jiems "nuskri
dus", pajudėjo masės vyres
niųjų programos atlikėjų Ir 
jie atliko "Rasodėlę" ir "Ju
biliejinį kadrilių".

Malonu buvo stebėti šluos 
60 - 80 metų vyrus bei mo
te ris, šauniai apsirėdžiusiais 
įvairiais Lietuvos krašto 
tautiniais drabužiais : kapsų, 
zanavykų, žemaičių, aukš
taičių Ir dzūkų. Tikrai buvo 
nuotaikinga Ir miela stebėti 
mūsų tėvelius, atliekančius 
senovinius lietuvių liaudies 
šoklus.

SVARBOS REIKALAI
, Organizuotas visuomeninis veikimas lietu

viuose, berods, visada buvo gerbiamas ir. net 
idealizuojamas. Nes mūsų organizacijos sudaro
mos vis labai kilniems tikslams. Mename, kad 
jose vis kažkas dirbama visuomenės, tautos, tė
vynės labui. O tai juk verta gi pagarbos ir pa
sigėrėjimo. Dažnas pštys priklausom jei ne 
daugiau, tai bent kokiai vienai iš mūsiškių or
ganizacijų. Tik iš priklausymo nelabai ką žmo
gus tejunti, kiek ten to kilnaus darbo pasidaro. 
Jei ką dirba, tai tik į valdybas išrinktieji ar 
maldavimais jprievartautieji. Ataskaitiniuose 
susirinkimuose valdybininkai skųsdamiesi gi
rias ar girdamiesi skundžias, kad jiems tekę 
per metus posėdžiaut, sakysim, aštuoniolika 
kartų, vidutiniškai po pusketvirtos valandos, 
kad posėdžiaudavo vidutiniškai penkiese... Tai 
kilniems darbams pašvęsta per 300 valandų 
metuose. Jei mėgintum bent pusėtinai pini
gais tą laiką atlygint, — kone poros tūkstan
čių dolerių prireiktų. Kaip negerbsi tokios au
kos visuomenei ar tėvynei!

Bet ilgainiui kipšas ir ciniškų minčių pa
kiša. Na, gerai: surengėt gegužinę, ar pokylį, 
ar manifestaciją, ar knygą išleidot —- tą matėm 
ar bent iš tolo girdėjom, kaikurje ir prisidėjom, 
— bet ką gi tuose posėdžiuose iki vidurnak
čių darėt? Valdybų posėdžiai, tie visuomeni
nio veikimo nervų centrai neišvengiamai sly
pi mistiškoj migloj. Tur būt juose svarstomi ir 
sprendžiami svarbūs reikalai. Kaip gi kitaip!

Aną mėnesį, pasakodamas apie „Jonyno 
užkulisius“, minėjau, kad atsitiko man praėjusį 
rudenį tapti laikinai mobilizuotam Bendruome
nės New Yorko apygardos valdybon. Dabar, 
šio kovo 1 - mą, susilaukiau demobilizacijos. Tie 
keli mėnesiai pirmo svarbumo organizacijos 
antro svarbumo valdyboj buvo proga iš vidaus 
pamatyt, koki svarbūs reikalai tokiose vietose 
laiko veikėjus iki vidurnakčių. Tarp keliolikos 
kasdieninės ruošos reikaliukų peržvalgoje itin 
išsiskiria trys reikalai, — ar svarbūs, galima 
įvairiai manyt, bet būdingi.

Pirmas —rinkliava jaunimo kongresui. Ra
dau apygardos valdybą jau senokai tą reikalą 
pavedusią apylinkių valdyboms ir dabar klau
sančią jų pranešimų, kaip sekasi. O apylinkių 
pirmininkai dėstė, kad sekasi sunkiai. Ir kaip 
gi lengvai seksis, kai apylinkėse, ypač dides
nėse, nėra gero ryšio ne tik su visais jų plote 
gyvenančiais tautiečiais, bet net ir su tais, ku
rie kartotekose suregistruoti ir kurie net pa- 
balsuot kas treti ar bent kas šešti metai pasiro
do. Laiškais šimtus ar tūkstančius pasiekt nėra 
iš ko, nes ir narių mokesčiai — atleiskit, „lietu
vių solidarumo įnašai“ — patys nesuplaukia. 
Kaip toj pasakoj: jei be kopėčių iš gilios duo
bės išlipt negali, tai pareik namo, atsinešk ko
pėčias ir išlipsi... Aukotojus gaudo susirinki
muose, prie bažnyčių, svečiuose, net gatvėj 
pamatę. Siek tiek pagavo, bet nuo apygardai 
numatytos kvotos tada dar buvo toloka. Apy
gardos valdyba išklausė tas bėdas, ir neturėjo 
kuo padėt, išskyrus paskatinimą daryt ir toliau 
„kas galima“.

Kitas bene trejetą posėdžių užėmęs reika
las buvo Naujų Metų balius. Graži mintis — 
visiems Didžiojo New Yorko lietuviams drau
ge Naujus Metus šauniai pasitikt. Na, ką ten 
visiems! — kur gi tiek dėtum! Penketo šimtų 
Židiniui gal būtų jau perdaug. Bet iš tikrųjų, 
regis, nė trejeto šimtų susigundžiusių nebuvo. 
Bet virtuvinių, technikinių ir sąskaitinių reika
lų vistiek teko svarstyt ir spręst begalės. Ir spren
dė atsidėję, kaip prityrę žinovai. Tik aš vienas, 
toj srity profanas būdamas, dezertyravau, kaps- 
tydamasis abejonėje —- argi tikrai tokiems rei
kalams Bendruomenėje yra apygardų valdy
bos?

Spalvingas ir mūsų lietuvijai didžiai bū
dingas reikalas iškilo ryšium su dailės paroda. 
Bendruomenės NY apygarda jau septinti metai 
rengia dailės parodą, kaip Vasario 16 - tosios 
iškilmių dalį. Apygardos valdyba esti visiška 
parodos šeimininkė, ir ypač šįmet turėjo lemia
mą žodį net ir paveikslų priėmimo ir premijų 
skyrimo komisijose. Lyg būtų imtasi kraštut'- 
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Ketverl metai Iš eilės Kana
dos vilniečiai šaukia kasmet 
suvažiavimą-pasįtarimą ei
namais reikalais. Šiais me
tais toks suvažiavimas įvyks 
birželio 26 dieną p. p. Čes- 
nullų sodyboje, Paris, Ont.

flfiflflfififlflfiflfifififi **************** fififlfiflflflflflfiflfln
( Iš "AKIRAČIŲ” - 1976 m. kovo menesio)

nių priemonių apsaugoti parodai, kad nė sna
po į ją nejkištų koks herezijos uodas ir neįgel- 
tų tradicinio visuomenės skonio ir patriotinių

x jausmų. Bet, pasirodo, nuo herezijų .mus dar 
budriau saugo slaptoji tautinė drausmės sargy
ba. Pirmininkas valdybai atskleidė, kad visuo
menė nerimaujanti dėl parodos. Esą, „iš dak
tarų ir kitų“ gauta įspėjimų, kad paroda bū
sianti boikotuojama, jeigu joje dalyvautų dai- 
linihkas Jonynas, talkininkavęs sovietinei misi
jai Čiurlionio minėjime. Ir kad net L. Fondas 
būsiąs įspėtas, tegu neduoda New Yorkui 1000 
dolerių parodos premijai, jeigu toj parodoj bus 
Jonynas, kuris, ko gera, tyčia galėtų ateiti su 
geriausiu kūriniu ir nunešti tą tūkstantinę... 
Ir tai dar ne viskas. Lietuvos Generalinis Kon
sulas irgi esąs patyręs (ar irgi įspėtas), kad Jo
nynas gruodžio 12 - tąją „viešai talkininkavo 
sovietams“, todėl paprašęs šį kartą jo — konsulo
— nekviesti parodos atidaryti, kad jam ne
tektų kalbėti iš tos pačios sakyklos su dailinin
kų sąjungos pirmininku Jonynu. Mat, konsulo 
statusas neleidžiąs jam viešai rodytis greta su 
asmeniu, kuris ką tik viešai pasireiškė greta su 
oficialiu sovietiniu diplomatu.

Taip iš vienos adatos net du vežimai pri- 
siskaldė. Mūsų pirmininkas, išguldęs visa tai 
ant stalo, lyg ir buvo besiūląs palikti tuos įspė
jimus šaly, o vietoj to pasisakyti valdybai savo 
nuomonę apie dail. Jonyno patarnavimą sovie
tinei misijai ir tik ta nuomone remiantis spręs
ti jo priėmimo parodon klausimą.

Čia pasidarė būtina man iškelti klausimą 
visų pirma dėl savęs, — ar neturėčiau būti tuč 
tuojau iš šios valdybos demobilizuotas, kadan
gi ir aš buvau Tautų bibliotekoj, kai Jonynas 
„tarnavo“, paskaitą apie Čiurlionį skaitydamas. 
Beveik neįtikėtina, bet faktas: be kvotos, be 
svarstymo ir vienbalsiai, nė minutės nesugai- 
šus, tapau išteisintas. Tada papasakojau pasta
bas apie tą gruodžio 12 - tosios įvykį, santrau
ką to, ką jau buvau išsiuntęs Akiračiams (Žr. 
1976 vasario nr., 12 psl.).

Buvo neabejotina, kad ,;daktarų ir kitų“ 
įspėjimai valdyboje turi palankaus atgarsio. 
Bet visgi buvo suabejota, ar reikia valdybai, 
pakeliui j paroC >, gilintis į visai kitos srities 
bylą. Su paroda ti- >?giai siejasi tik trys dile
mos. Būtent: 1) Jonynas-, ar 1000 dolerių? 2) Jo
nynas, ar rizika susilaukti ekscesų parodoj? 3) 
Jonynas, ar I insulas parodą atidarys? Kokia 
bebūtų valdybos nuomonė apie Jonynui daro
mą priekaištą, ji tų dilemų pagal tą nuomonę 
neišspręstų, kadangi valdyba ne savo iniciaty
va prieš jas atsidūrė. Tad, galų gale, valdyba 
Jonyno nei teisino, nei smerkė, o tik užrašė 
(be balsavimo) nutarimą, jog dėl visuomenėje 
susidariusių nusiteikimų Jonynas parodoj netu
rėtų dalyvauti. (Prisipažįstu pats pasiūlęs tokį 
pilotišką rankų nusiplovimą).

Visi spaudė nykščius, kad Jonynas pats nuo 
dalyvavimo susilaikytų. Apsiėmiau „parišti ka
tinui varpelį“, — atvirai papasakoti jam, kas 
čia darosi. įkaito telefono laidai, o išvada — 
su visais dailininkais drauge viešai parodon 
kviestas, Jonynas rengiasi joje dalyvauti... O, 
sako, jeigu ką negerai padariau, tai skųskit 
garbės teismui, aš tada ginsiuos ir tikiuos apsi
gint.

Vėl valdybai extra posėdis, — ką daryt? 
Nejaugi pirmininkui Vakseliui, kaip anąmet 
gubernatoriui Wallace prieš juodukę studentę 
prie Alabamos universiteto, teks išeit prie Ži
dinio vartų ir užstot krūtine Jonynui kelią?

Iš virtinės tarimų* ir patarimų pagaliau iš
ėjo nutarimas — parašyt Jonynui, kad anas 
viešasis kvietimas jam nebuvo taikytas.,.

Po šen ir ten išsakytų nusistebėjimų, pa
sipiktinimų ir apgailestavimų, Jonynas grakš
čiai padėkojo valdybai „už leidimą parodoj 
nedalyvaut", niekam nedraskė akių ir kolegų 
dailininkų — netgi savo žmonos — neatkalbinė
jo nuo dalyvavimo parodoj. Paroda įvyko, su 
konsulu, be Jonyno, be ekscesų, bet ir be L. 
Fondo tūkstantinės, kurią Fondas, gal nė ne
girdėjęs apie tuos mūsų adatų skaldymus, jau 
buvo paskyręs Petravičiui.

Taigi, svarbių reikalų valdybose netrūksta. 
Tik kiek iš jų, bent kąikurių, kam yra naudos
— kasgi žino...

V. Rastenis
3 psl.
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Vladas Šlaitas
Lietuvoje kiekvieną pa va

salą ruošiami poezijos skai
tymai visam krašte. Tary
tumei senovės trubadūrai 
Lietuvos poetai keliauja Iš 
miesto į miestą Ir skaito 
poeziją. Ir čia, Išeivijoje, 
prie š kel Is metus pe rėm ėmė

šią tradiciją. C daigoje Ir šį 
pavasarį toks poezijos ren
ginys įvyks gegužės mėn. 
21 -22 dienomis. Jungiamės 
Ir mes prie šios pavasario 
Ir poezijos šventės, dėdami 
šią mūsų išeivijos Ir Lietu
vos poetų poezijos atranką.

Liūne Sutema
Laimė

O mylima maža lėlė drobiniu veidu, 
spalvingu sijonėliu, Išdurtom akim. 
Aš nebemoku žaisti su tavim - 
matydama, kaip dyla pasaga ant slenksčio ties durim, 
aš tavo vardą užmirštu.

— e —
v
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Henrikas Nagys 
t Pasaltos sakalas
Norėčiau sakalo balto 
kaip Arktikos sniegas 
vieno tų mirštančios giminės 
tolimojoj Kanados šiaurėj, 
kuriuos vagia Ir veža slapta 

"f arabų didikų rūmus
Ir miršta jie ten nebematę daugiau 
Anei šiaurės pašvaistės nei sniego

Arba tebūna jisai tasai raibas paukštis, 
krypavęs ant dainų tėvelio dvaro, 
Kur nors žemaičiuose arba Vilnijoj, 
gėręs surgiantį ir geliančiai šaltą 
.verdenių vandenį girių gelmėj, 
sklandęs šimtmečius 
virš pilių ir tupėjęs ant kuorų 
ir sakalininko tvirtos Ir ramios rankos.

O gal jis turėtų būti 
senelės pasakų sakalas, 
kurto - kaip aitvaro - nėra matęs 
Ūktai aidas senis, kuris pasakoja 
pakelės karčlamoj kąs naktį 
apie nematytą didelį paukštį 
kaip sakalą," plasnojantį pilnatyj 
ir užklojantį savo plačiais sparnais 
yisą dangų Ir didžiulį mėnulį 
ir tada 
užstojantį tamsuma

Maža suplyšusi lėlė, aš nieko neturiu, 
kažkur pasimetė Ir paskutinė mėlyna saga - 
tavo skaidri akis. Mano ranka 
Išaugo, Ir daugiau jau niekada 
jinai tavęs nebepalles, - 
o mylima akla lėlė.

® ® 9 ®
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Janina Degutytė
i y

Kelio pradžia

Čia kelio pradžia, kur klevai
Skamba savo šakom Ir lapais. Kur žydi 
Rambyne Ir jaukumu kvapios bulvės melsvai...

Ne rūkas - tai gervės miega.
Ne vėjas - tai žemė alsuoja. \
Aš nepamiršiu nieko...

Pasklidęs toli vasarojus 
Tamsiom vilnim priartėja... 
Kieno čia šešėliai klajoja ?..

Galulaukėj šūkaujabrledžlal,,.
Mėnulis obuoliu s imąsi...
Klevai ' karštą kaktą paliečia...

tamsesnė už juodžiausio 
rudenio vidurnaktį.

Kazys Bradū';as 
Kad nebūtum viena

Nuploviau langą 
Prie tavo lopšio, 
Kad žvaigždės tekėtų, 
Tekėdamos mirgėtų, 
Kad nebūtum viena, 
Per naktužę viena.

Linguosiu gluosniu 
Prie lygaus kelio, 
Kad paukštis nutūptų, 
Nutūpdamas čiulbėtų, 
Kad nebūtum viena, K 
Kelionėje viena.

Kalnan palydėsiu, 
Smiltim nubyrėsiu. 
Kad vėjelis pustytų, 
Pustydamas migdytų, 

- - 1 Kad nebūtum viena, 
Žemelėje viena.

Vis tiek man, prie kokio medžio žaibas mane pakirs...
Čia kelio pradžia. Ir niekas,
Niekas manęs nuo žemės tos 
Neatklrs.

© • O •

Sigitas Geda

Esu nedaug

Esu trapus Ir lengvas ąsotėlis.
Esu nedaug. Esu labai nedaug.
Bet po manęs paliks prisiminimuose 
švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas.

Esu grakštus Ir lengvas Išlenkimas.
Esu tik linija. Tik taktas. Ne daugiau. '
Bet po manęs paliks prisiminimuose 
švelnus Ir lengvas vasaros dvelkimas.

« ® © 9

Vytautas Mačernis

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius 
Ir dainuodamas, į sausumą atėjęs, \ 
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus.

Jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkąsias... 
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras : 
Saulės kamuolys plačiai palieja tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžiu pumpurai pilki, poškėdami dusliAi, 
Aižėja Ir skleidžiasi gleivėtais lapais 
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta vėjuje Ir saulėje visi keliai;
Ir širdis, į'tolumas melsvas įsižiūrėjus, 
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

Į dieną visos karvės ėjo, 
Ir vėju siautė Ir plazdėjo 
Didžiulis - rudas - vieversys.

Ugi sparnai Ir upės plakės, 
Ir visos moterys - plaštakės. 
Žole apaugo mano akys,

Ir Iš pačios gelmės žolėj 
Raudoni vertės gyvuliai.

Buvau į Lietuvą išėjęs. ~ Ar aš buvau, ar nebuvau,
Ten paukščiai, moterys Ir vėjas Ar molio sapną sapnavau?

PAŽINKIME PRAEITI !
Iš: 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS 
/ tęsinys/

27. JEIGU KAS KĄ UŽUPLTŲ AR AL vaJGTŲ ARBA 
.JEIGU KIENO ŽMOGUS PAS KITĄ PABĖGTŲ, IR 
TYLĖTŲ DEŠIMT METŲ. \ 1

Taip pat, jeigu kas ką užpultų ar apvogtų, ar kieno 
žmogus pabėgtų pas kitą, arkas už ką laiduotų. ar ką 
sumuštų, ar apiplėštų Irtai nukentėjusysis nutylėtų de - 
štrnt metų, tai dėl tokių dalykų reikia amžinai tylėti. O 
jei kas kam padarytų smurtą, o nukentėjusysis dėl to ty
lėtų Iki trijų metų, tai jis turi tylėti amžinai.

29. JEI KOKS PIKTA DARYS, UŽ BET KURI NUSIKAL
TIMĄ NUBAUSTAS MIRTIMI, NUO TOS BAUSMĖS IŠ

SISUKTŲ, JIS NETURĖTU VIETOS i*GERŲ ŽMONIŲ
BENDRUOMENĖJE.

Taip pat, jei kas būtų pagal įstatymą nubaustas už va
gystę ar už bet kurią piktadarystę bet kokia bausme, ar 
mirtimi, Ir šitą bausmę, ar net gyvybę,pinigais atpilk - 
tų, ar nuo tos bausmės, ar nuo mirties savo bičiulių, ar 
pirklių, ar pasiuntinių, ar įžymių ponų būtų Išprašytas 
ar Išsiderėtas, o taip pat jeigu jau būtų buvęs už savo 
nusikalstamą veiksmą budelio rankose, toks kiekvienas 

: nustoja garbės Ir negali turėti vietos gerų j, t riteriškų 
žmonių bendruomenėje ir negali daugiau naudotis sąvo 
bajoriškomis privilegijomis. O visų tų,kurie tokį nutels- 

■ tą žmogų sąmoningai globotų Ir palaikytų ar savo pini - 
gals Išpirktų, garbė Ir geras vardas priklausys nuo mū- 

: sų, valdovo,malonės.
J

30. JEI KAS SAVO NAMUOSE SLĖPTŲ PIKTADARIUS*
• PLĖŠIKUS, VAGIS IR IŠTREMTUOSIUS.

Taip pat nustatome: jeigu mūsų valdiniai savo namuo- 
; se ar savo dvaro ribose sąmoningai slėptų įtartinus žmo-
• nes, piktadarius, plėšikus, Ištremtuosius Iš valstybės,
;4psi. __

ar duotų jiems kokius patarimus, ar sutelktų pagalbą, 
kenkdami bendruomenei, ar taip pat žinodami naudotųsi 
vogtais daiktais, Ir jeigu tai prieš ką nors būtų įrodyta, 
tai toksai turl'būtl baudžiamas ne kitaip, kaip Ir kiekvie
nas tų aukščiau įvardytų piktadarių, nes pagal teisybę Ir 
nusikaltimą įvykdžiusieji Ir jiems padėjusieji turi būti 
vienodai baudžiami.

AŠTUNTAS SKYRIUS
APIE ŽEMĖS TEISMUS, RIBAS,EŽIAS IR KUOPAS

4. APIE RIBŲ NURODYMĄ,KURIOS GERESNĖS.
Taip pat nustatome, kad jei kuris teisėjas ar raitasis- 

teisėjas liūtų Išsiųstas apjoti žemės, tas raitasis teisė - 
jas turės prileisti savo teises įrodyti tą šalį, kuri nuro
dys geresnes Ir patlklmenses privilegijas tr dokumentus, 
Ir ženklus ir kapčlus, o taip pat ir ribas. O jeigu Iš a- 
blejų pusių ženklų nebūtų, tai kieno liudininkai bus pati
kimesni, tą šalį turės prileisti įrodyti Ir prisiekti. Ta
čiau liudininkais neturi būti laikomi visi tie,kurte yra 
bajorai, bet tik tie bajorai, kurie yra geri žmonės, neį - 
taitinl, artimi kalmybal Ir bendraežlnlnkal, Ir tokie y- 
ra patikimesni liudininkai negu tie, kurie nėra kaimynai 
ar bendraežlnlnkal.

5. NEGALIME LEISTI LIUDYTI JOKIŲ KITŲ TIKĖJI - 
MŲ_ ŽMONĖMS’ TIK ROMOS AR GRAIKŲ APEIGŲ 
KRIKŠ. IONIMS.

Taip pat nustatome, kad žemės bylose Ir įrodant že - 
mės valdymą negali būti prileidžiami liudininkais nei žy
dai, nei totoriai, bet vien tik Romos ar graikų tikėjimo 
krikščionys. Tačiau, Ir Iš tų krikščionių tik tie, kurie 
kiekvienais metais atlikinėja Išpažintį pas savo klebonus,

lllllllllllllll
ar šventikus Ir apylinkėje neturi blogo vardo, kaip vagys 
ar klastotojai, gali būti liudininkais žemės bylose Ir dėl 
žemės valdymo. Nors jie būtų Romos ar graikų tikėjimo 
krikščionys, bet tie, kurie Dievo Kūno nepriima Ir išpa
žinčių neatlieka, neturi būti prileidžiami prie jokio llu - 
dljlmo žemės bylose. 1 v

8. JEI KAS KAM PAŽEISTŲ RIBĄ AR EŽIĄ.
Jei bajoras pažeistų kitam bajorui ribą ar ugnimi Iš - 

degintų, ar Iškirstų smurtu, ar kaip kitaip, Ir būtų prieš 
jį tai įrodyta, tai toks turi sumokėti nukentėjusiajam dvy 
dvylika rublių grašių, o jeigu ežią suartų, tai- tris rub
lius Ir tiek pat baudos. O jeigu kaimietis kalmlečlaul tai 
padarytų, tai turės sumokėti kaimiečiui rublį grašių Ir 
tiek pat baudos. Ir, be to, jis turės atstatyti ribą ar jo 
sujauktą ežią su urėdu taip, kaip buvo. O jeigu jam atro
dytų, kad ta riba ar ežia esanti neteisinga, jis gali ja 
keisti per teismą, bet ne smurto būdu.

9. APIE BENDRĄ MIŠKĄ IR KIRTIMUS.
Taip pat nustatome,kad jeigu kas valdytų bendrą miš

ką, tai kiekvienas turi kirsti Iš savo lauko pusės Ir ne - 
gali kirsti miško Iš antrojo pusės, o kur kirviai susldurą 
tai ten bus riba. Tačiau, jei vienas būtų stipresnis Ir 
daugiau Iškirstų negu kitas, o anajam atrodytų skriauda 
Ir anas jį pašauktų teisman, tai turi būti nusiųsta vieton 
Ir apžiūrėta. Po to anas turi duoti miško už praklrtimus^ 
ką per daug Iškirto, nors Ir ne taip gero,kol šis Išsįkirs. 
O jeigu tas Išstklrs to miško, kuris jo mažai teturi Ir 
tiek pat lygiai Išsiklrs, klek Ir l kitas, tai jie turi pasi
dalinti pusiau Iš akles Ir menką Ir gerą. O jeigu tas,ku
ris Iškirto daugiau, nebeturėtų miško,kad galėtų grą - 
žlntl nukentėjusiajam, jis turi pasidalinti pusiau tai, ką 
Išsikirto.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA
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RAŠO ALF. NAKAS Charakteris ir virtuvės spalva
APIE SUKAKTUVININKĄ 
PETR^ JANUŠKĄ,

Balandžio 18 d., Velykų 
sekmadlenįs kelios dešimtys 
Detroito Ir Windsor© lletu-ų 
vlų buvome susirinkę į Bl-' 
rutės Ir Petro Januškų Ca
dillac moteli Wlndsoro pa
kraštyje. Proga - Petro Ja
nuškos 6O-tas gimtadienis.

Vaišėms buvome pakviesti 
į erdvią, vėsią motelio salę 
/ota Išskirtina Velykų diena 
buvo karšta, tartum vidur- 
vasari/, susodinti prie Ilgo, 
Ugo stalo, kurio gale sėdėjo 
sukaktuvininkas Petras. Val
gėme Ir gėrėme už jo svei
katą, prieš tai vaišes palai
minus klebonui kunigui Do
mininkui Lengvinui.

Sveikinimų programai va
dovavo sukaktuvininko kai
mynas, uteniškis Stasys Gar- 
llauskas. Užgriebęs jaunys
tės metus, prisiminė žalias 
Kovarsko pievas Ir gražias 
Kurklių mergužėles. Per 
metų kapą peržengusiam 
Petrui, linkėjo visų pirma 
geros sveikatos, nes prie 
jos užteksią Ir turto, Ir drau
gų Ir visko. Po jo kalbėjo 
detroltlškls,senos los kartos 
visuomenininkas Mikas Bal
čiūnas, vlndsorlškls Edvar
das Zatorskls, detroltlškls 
Vladas Selenls^wlndsorlškls 
Balys Balalšls Ir detroltlš
kls Petras Dalinis. Paskuti
niuoju prabilęs Petras, dė
kojo pobūvi surengusiems 
žmonai, dukrorhs, sūnui, 
žentui Ir marčiai, d&ojo 
kalbėtojams Ir svečiams. 
Įteiktų dovanų tarpe sukak
tuvininko Ir visų dalyvių 
nuostabą sukėlė Iš Lietuvos 
atvežta meniška artojo su 
arkliu medžio skulptūra. Ją 
P. Dalinis įteikė SLA 352 
kuopos vardu.

Niekas, atrodo, Išskyrus 
Birutę Januškienę, nežino 
tikslios Petro gimimo datos, 
o tik tiek,kad šešios dešim
tys suėjo šių Velykų metu. 
Lietuvoje, jei man seni pa
sakojimai Iš atminties ne
išbluko, Petras Januška buvo 
pasiruošęs mokytojo profe

Pavasarį,prasidėjus kam
barių dekoravimo laikotar
piui, sunku apsispręsti, ko
kią spalvą pasirinkti. Daž
nai tai būna visos šeimos

sijai, bet dirbo buhalterijo
je. Bevelk pusę Iki šiol Iš
gyventų metų praleido Wind* 
sore, nes šiame mieste su 
šeima atsirado bene 1948 m. 
Pats įsikūręs automobilių 
pramonėje, vėliau padėjo ne 
vienam, jo pėdas atsekusiam 
tautiečiui įsikurti. Daugelį 
metų dalyvauja Kanados lie
tuvių organizuotoje veikloje, 
kaip LB Taryboje, Lietuvių 
Fonde Ir kitur. Daugelį me
tų priklauso Ir vlsaleUei 
Detorlto lietuvių organiza
cijų. Bet giliausias visuome
nininko pėdsakus Petras pa
liks Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 352 - je kuopoje 
Į šią kuopą . įstojęs su šei
ma kūrimosi Windsore pra
džioje, Ilgainiui tapo valdy
bos nariu, o nuo 1969 m. Iki 
šiol - valdybos pirmininku. 
SLA 352 kuopa yra didžiau
sia Amerikoje, turinti apie 
500. narių. Du kalbėtojai 
/M. Balčiūnas Ir P. Dalinis/ 
jo nuopelnus šiai kuopai la
biausiai Iškėlė.

Šių žodžių autoriui su Pet
ru teko susipažinti prieš 
ketvirtį šimtmečio Wlndso- 
re besilankant. Pažintis Iš
sivystė Į pastovią bičiulys
tę. Pagal politinį plauką vals
tietis liaudininkas, didžiai 
demokratiško nusiteikimo, 
Petras visada Imponavo ra
mumu, taktu, paslaugumu. 
Tokių draugų daug nerasi.

Septintą dešimtį pradėju
siam, kartu su bičiuliu St., 
Garllausku Petrui linkiu 
daug sveikatos Ir daugelio 
darbingų, šviesių metų.

Gražiai pristatytas Pau
lius Jaslukonls Ir jo fUmlnė 
studija, su gausybe filminės 
medžiagos. Turtingesniems 
lietuviams reikėtų pakloti 
šimtą tūkstančių dole rlų tų 
f Urnų užbaigimui Ir paleidi
mui į pasaulį. Nukeliavus pas 
graborlų, sukrauti doleriai 
nebus nieko verti.

Jisai /P. Jaslukonls'/ pa
skolino Iš savo r l nk l n l o 
filmines Ištraukas apie ra
šytoją Juozą Tlnlnį Iš prieš 
eilę metų bevelk parengto 
filmo apie Dailiųjų Meną 
Klubą. T as "bevelk” dar rei
kalingas kelių ar keliolikos 
tūkstančių dolerių pilnam 
užbaigimui. Yra savanorių?

Geriausios sėkmės Alg. 
Kezlul SJ tolimesniuose Is
torinės reikšmės filminiuo
se darbuose Amerikos že
myne.

NAUJA JŪRININKYSTĖS 
KNYGA

problema, bet virtuvės de
koravimas jau tenka pačiai 
šeimininkei nuspręsti, nes ta 
patalpa tai yra pagrindinis 
Jos darbo kambarys, kuria
me praleidžiama Ilgiausia 
dienos dalis. /Išimtis tik la
bai modernioms moterims, 
kurių visas dėmesys susi
koncentravęs apie elektrl- 
kuotą "can opener”/.

Psichologai sako, kad 
žmonės,ypač moterys, ku
rios drąsiau žaidžia su spal
vomis, leidžia visai nesą
moningai pažinti savo cha
rakterį, ar bent tuolaikines 
nuotaikas, per spalvas. Mo
terį, ypač tas, kurios mėgs
ta virti, virtuvės spalva la
bai charakterizuoja.

Psichologai štai ką sako 
apie spalvas, ypatingai mo
terų pasirinktą virtuvės 
spalvą.

Balta spalva - tai tų, ku
rios nesugeba padaryti jokio 
sprendimo. O dažnai ne tik 
spalvų pasirinkime, bet Ir 
šiaip gyvenime. Draugams 
ar kaimynams jos nepadaro 
jokio įspūdžio, dažnai pa
mirštama jų vardai, adresai 
Ir telefonaš. Tai neįdomios

Jūrinės literatūros, ypač 
technikinės, lietuvių kalboje 
yra labai mažai. 1962 m. B. 
Stundžios parašytos knygos 
"Buriavimas Ir Jūrininkys
tė" jau reikia paaleškotl.

Šiemet Toronte susldaręė 
komitetas: pirmininkas dr. 
A. Pacevlčlus, Iždininkas H. 
Stepaltls Ir sekretorė E. Na- 
mlklenė turi tikslą Išleisti 
aukščiau minėto autoriaus 
kitą knygą "Burės Ir varik
liai’1. Knygoje yra skyriai 
apie laivus, buriavimą, va
riklius Ir motorlaivius su 
slidinėjimu ant vandens Ir 
valčių pervežimą ant prie
kabų Imamai, bei nemažas 
skyrius apie pakrančių ast
ronominę Ir elektroninę na
vigaciją. Daugiausia palie
čiama praktiška pusė, kuri 
papildomai paaiškinama dau
gybe Iliustracijų.
' Rankraštį peržiūrėjo laivų

asme nybės, joihs visur 
trūksta ryškumo charakte
ryje. Kartais jos stengiasi 
nuo visų pasislėpti. Gyveni
me pasltenklba tik užkulisi
niu vaidmeniu.

Ružavas atspalvis - jos 
šeimininkė garbinga, neretai 
žavinti asmenybė, bet ne- 
perdaug didžiuojasi savo bu
tu. Taip pat tai yra Išlal- 
džlųjų spalva, niekada ne
pasižymi taupumu. Tas tinka 
Ir vyrams.

Rausva spalva Iki skau
džiai raudonos - tai e ne r- 
glngųjų asmenybių spalva/ 
Jos/ar jie/ greitaio rantuo
jąs l, ypač pavojaus atveju.1 
Bet turi jos palankumo Ir 
hlsterijai. Taip pat neišven
gia barnių su kaimynais.

Ruda - religingų žmonių 
spalva, taipgi ramiųjų, kant
riųjų Ir studljozų. Čia dau
giau vyriška spalva. ŠI grupė

FILMU PASAULYJE *%£££
NAUJAS LIETUVIU FILMAS 
“SALA’

1976 m. kovo mėn. Los 
Angeles lietuviams Iš Čika
gos atvjkęs Algimantas Ke- 
zys,SJ, dviejuose romymuo- 
se pristatė prieš keletą me
tų Los Angeles jo susuktą 
spalvotą 16 mm.filmą, kurį, 
nežiūrint didoko Los Ange
les lietuvių pasipriešinimo, 
vist lėk pavadino ’’Sala”.

Garsiniame fUme ryškiai 
parodoma nemaža Dos An
geles lietuvių veikėjų, kul
tūrininkų dalis. Vienus Iš
keliant laiko ar Įvairumo 
spektruose, kitus susiauri
nus. Yra Ir visai nepaminė
tų.

Dėmesingai pristatytas 
B. Brazdžionis Ir tautinių

šoklų grupės, solistai Dab- 
8 lai. Nevykusiai Ir pasigai
lėtinai prastai parodyti teat
ralai Anatolijaus Kairio vai
dinime ”Ku-ku".. Nesimatė 
jokios teatrinės nei filminės 
režisūros, nei dekoracijų bei 
žodžių Įmantrumo. Tikrovė
je vaidinimas yra geresnis.

Sakoma,Lietuva yra dainų 
šalis. Bet solistas Antanas 
Pavasaris džiaugsmingai 
traukia ariją Iš kažkokios 
svetimos operos, parašytos 
svetima kalba gal Italų, Is
panų ar panašiai. Tai kodėl 
jaunimui mokytis lietuvių 
kalbos, ar lietuviškų dainų, 
jei štai, matote Ir girdite, 
Iškilmingai Ir didingai aukš
tinama s vettm žodiška daina 
ar melodija.

statybos Inžinierius L. Bal
sys, jurų kapt. dr. P. A.Ma
žeika, jurų kapt. A.Uibells, 
buriuotojai S.Snakarevlčlus, 
H. Stepaltls, L. Strlplnls Ir 
V. Venckevlčlus. Meninę da
lį tvaiko dailininkas M.Slap- 
šys. Tikimasi, kad knyga 
galės, pasirodyti apie metų 
pabaigą.

dažnai nepasiekia norimų, 
labai aukštų rezultatų. Pasi
žymi Ištikimumu meilėje, 
draugiškumu, nes jie sugeba 
mylėti net savo priešą. Tai 
humanistai. Namų gyvenime 
dažnai laimingi.

Žalia / visų atspalvių/ - 
artistų spalva. Taip pat 
mėgstančių įvairumą darbe

Toronte veikla du jurų 
skaučių vienetai; Vandenės 
valtis, vadovaujama V. Valt. 
E. Namlklenės Ir Glntarlų 
/vyr. jurį skaučių/Jūratės 
įgula, vadovaujama R. Mor- 
kūnaltės. Vandenės yra gana 
veiklios. Dalyvauja visose 
šventėse,kartu su jurų skau
tais suorganizavo arbatėlę, 
o vasarą žada vykti į jurų 
skaučių jubiliejinę stovyklą 
prie Čikagos. Nesenai jos 
turėjo varžybas pavyzdin
giausiai jurų skautei Išrlrik- 
t. Pirmą vietą laimėjo valr.
R. Trlnkaltė, o antrą - valr.
S. Taralaltė.

Jurų skautai gražiai pa
sirodė Kaziuko mugėje su 
savo modeliais. B.S.

KREh/l 
VEJOROD2/AI

ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUS. . .

Valkai Išalkę vartosi pakelėse, patvoriuose 
nuogais pilvais juodų kraštuose.
Lavonai mėtosi turguose. . . milijonai 
sovietų kacetuose. . .

— Nenoriu girdėti tokių žinių. Aš turiu 
Iki kaklo savų bėdų. . . Vakar suvažinėjo 
mano šunelį, katytė pagimdė negyvą valke
lį. Bus pakasynos abiejų valkelių. . .

— Skauda širdelę, gyvent nesinori, gal 
greit Ir aš važiuosiu pas graborlų?-...

Rakštis *

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, tavo' IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. \ MES GALIME 
TAU PADĖTI.
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bei draugystėje. Jie dažnai 
keliauja, mėgsta gyvenime 
pakaltą. Tie žmonės linkę 
Ilgai gyventi.

Violetinė - tai Išdidžiųjų 
arogantų bei savanaudžių 
atspalvis. Šie žmonės leng
vai nepraleidžia kitų klaidas 
Ir pasižymi nekantrumu. Jie 
/jos/ dažnai tinkami vado
vauti organizacijoms, pobū
viams Ir panašioms parei
goms. Dėl to jie nevlsada 
būna mieli kaimynai.

Geltona - mėgsta šeimi
ninkės, kurių kulinariniai 
gabumai labai riboti.Šis 
atspalvis nelabai mėgstamas 
vyrų.

Jiioda Ir jos pilki atspal
viai - melancholikų, pesi
mistų, ’’ gloomy looking ’•

žmonių spalva. Jų nuotaika 
nuolat prislėgta, kažko bijo 
Ir slepiasi nuo pasaulio be 
rimtos prfežąstles. Sunku 
atspėti, ar jie pasirenka juo
dą spalvą,kaip tinkamą savo 
nuotaikai, ar ši spalva pa
keičia jų charakterį.

Mėlynoji spalva - labiau
siai priimtina abiejų lyčių Ir 
visokio amžiaus žmonėms. 
Kiekvienas ją pamėgsta vie
nu ar kitu laiku, todėl neturi 
specialių charakterio žymių.

Ar tikrai žmones galima 
pažinti Iš mėgiamų spalvų ?

Atrodo, kad yra daug tie
sos. Paanalizavus draugus, 
dažnai tiesa pasitvirtina, tik 
mes patys to nepastebime. 
Jauni žmonės,ypatingai mer
gaitės, dažnai keičia spal
vas kartu su bręstančiu, be- 
slke Ičlančlu” cha rakte rlu Ir 
tai yra natūralu.Atrodo, kad 
šiais laikais Ir berniukai, o 
neretai Ir užaugę vyrai, yra 
neakli spalvoms. Tik mo
teriškoji giminė visada Iš
drįso pasirodyti su daug 
aštresnėm spalvom gal būt 
dėl to,kad jos nesibijo paro
dyti savo charakterį viešu
moje. - ...Gunda Adomaitienė

KALIFORNIJOJE...
BETAS KONCEBTAS

Pianistė Raimonda Apel- 
kytė duos savo rečitalį šių 
metų birželio mėn. 5 d., šeš
tadienį, Santa Monikoje,Ka - 
llfornljoje, Bay Area Wo - 
men’s Club koncertų salėje .

R.Apetkytėdažnai dalyva
vo Ir dalyvauja visokių mūsų 
organizacijų parengimuose , 
akomponuodama, bet jos re
čitaliai yra reti. JI yra visų 
mėgiama kaip asmuo Ir kaip 
menininkė, tiesiog su pasi
šventimu prisidedanti prie 
mūsų kultūrinių parengimų, 
minėjimų,kur tik kviečiama.

Koncertą rengia Santa Mo
nikos Amerikos Lietuvių 
Klubas ge rbdamas jos įnašą 
mūsų bendruomenės veikloje.

ĮVAIRENYBĖS
įsukimo kaina

Maždaug prieš 60 mln. metų 
sterbliniai gyvūnai klestėjo ne 
tik Australijoje. Jie buvo papli
tę ir Europoje, Azijoje bei Ame
rikoje. Vėliau atsirado tobules
nių placentinių žinduolių, kuiie 
nukonkuravo sterblinius. Iki mū
sų laikų Amerikoje išliko sterb
linių žiurkių — oposumų. Keista, 
kodėl išliko oposumai, šie be
ginkliai ir nevikrūs gyvūnai? 
Jau milijonus oposumų kartų 
persekioja (vairiausi plėšrūnai.

Kanzaso universiteto zoologas 
dr. J. D. Bleikas atidžiai ištyrė 
95 oposumų skeletus. 39 oposu
mų skeletuose jis rado daugybę 
sugijusių kaulų lūžimų. Vienas'iš 
jo tyrinėtų oposumų turėjo abie
jų menčių ir vienuolikos šonkau
lių lūžimus. Du šonkauliai buvo 
sulaužyti po tris kartus ir smar
kiai pakenktas stuburas. Visi Jie 
lūžimai buvo užgiję žvėreliui te
begyvenant. Kitam žvėreliui 
vienu metu buvo sulaužyti žan
dikauliai, mentikauliai ir 9 šon
kauliai.

Oposumai sugeba išgyventi po 
tokių žiaurių sužeidimų, kurių 
nepakeltų joks kitas žvėris. 8e 
to, užpulti, jie apsimeta nebegy
vais.

Visur, kur tik buvo plėšriųjų 
žinduolių, jie greitai išnailptjo 
sterblinius, tačiau oposumai išli
ko tik dėka .savo nuostabaus^ pri
sitaikymo pakelti bet kokį skaus
mų ir „išsilaižyti" bet kokias 
žaizdas. Tik dėl šių savybių evp- 
liucija nenušlavė oposumų nuo 
žemės paviršiaus.

MINIATIŪRINIAI NERVAI
Japonų gydytojai sukūrė labai 

mažų išmatavimų dirbtini nerVą 
ir sėkmingai išbandė su 200 šu
nų. Nervas yra vos 4,5 cm ilgio, 
jo skersmuo — tik 5 mm. Darant 
bandymus su gyvuliais, jis buvo 
įstatytas ( kaklo veną. Iki šiolei 
naudojami dirbtiniai nervai — 
tai sudėtingos mašinos maždaug* 
vonios dydžio. Prieš panaudojant' 
dirbtinius nervus žmonėms, pa
gal japonų gydytojų duomenis, 
pirmiausia turi būti išspręsta 
kraujo krešėjimo problema, — ir 
tada bus pašalintas trombozių 
pavojus.

DIRBTINE MESA

Japonijoje iš sojos pupelių 
pradėta gaminti dirbtinė mėsa. 
Joje yra daugiau baltymų, negu 
natūralioje mėsoje, be to, nėra 
riebalų. Pirmiausia dirbtinė mėsa 
buvo išbandyta, pridedant jos | 
dešrų gaminius. Dabar ji bus iš
leidžiama metalinėse dėžutėse. 
Dirbtinė mėsa bus dvigubai pi
gesnė už natūraliąją.

PLAUKIOJANTYS 
VAMZDŽIAI

Olandijoje, statant užtvankas 
jūros pakrantėje. naudojami 
plaukiojantys guminiai vamz
džiai, kuriais pumpuojamas smė
lio dumblas. Jais galima pum
puoti Ir naftą. Vamzdžiai paga
minti iš akytos gumos, todėl ne
skęsta net smėlio pripildyti;' jie 
išlaiko net 9 balų bangas.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

1

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmod'eniois - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri .$7.000.000.

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

6%
,..8'/i %

9 Vi %

IMAME UŽ: 
Asmenines paskolas 12%

11%

MISTERIŠKAS ŽMONIŲ DINGIMAS

satal korteles gavo. Jos bu
vo datuotos gruodžio 19 die
nos pašto ženklu. Galima 
dalelsti, kad minėtas Išlipi
mas Iš mašinos,sudarė gerą 
progą piktadariui su juo pa
sielgti jam reikalinga pras
me. V. Pašlllo 1974 m. au
tomobilio leidimo numeris 
yra HJT-492. Gal kam nors 
pripuolamai tektų pastebėti 
minėtą numerį Kanados ai 
Ame rlkos valstybių užkam
piuose ?

Analogiška V. Pašlllo din
gimo misteriją Ištiko Ir kitą 
miesto gyvenotją, kuris ba
landžio 22 dieną, Išvykęs 
žuvauti nuosava mašina, Iki 
šiol dar negrįžo Ir nesuran
damas. Tai 72 m.pensinin
kas J.Sabo. Taip pat ligonis 
su širdies Ir kitais negala
vimais. Tą dieną apie 7 vai. 
ryto papusryčiavus, žmona 
Išėjo darban, o jis, kaip vė
liau paaiškėjo, Išvjko žū
klauti, žmonai apie tai nieko 
nesakęs. Jo sūnus, kaip Ir 
V.Pašlllo, Iškrėtė visas žū- 
klavlmo vietas, betgi be pa
sekmių. Tačiau yra nusta
tyta, kad vienoje užmiesčio 
stotyje yra plikęs mašinai 
kuro Ir mokėjęs tik čekiu, 
nes prie savęs tik turėjęs 
apie 7,00 dol. Jo vaistai 
namuose taip pat nepaliesti. 
Taigi Ir apie šio žmogaus 
dingimą daugiau nėra jokių 
pėdsakų, nors apie juodu yra 
pranešta Kanados Ir Ame
rikos policijai.

e Hamiltonomlestomayoras 
Victor Copps, gavęs širdies 
smūgį kovo 27 dieną Ir bu
vęs be sąmonės, dabar są
monę po truputį atgauna Ir 
esąs patenkinamose sąlygo
se. ' ' !

i>7m. mayoras rodąs laips
nišką gėrėjlmą, betgi turi 
sunkumų kalboje. Mayoras 
Copps širdies ataką gavo

Dingęs V. P asilys
Šioje vietoje jau buvo ra

šyta, kad Hamiltono gyven
tojas V. Pašllys gruodžio 19 
dieną pereitais metais, Iš
vykęs darban nuosavu auto- 
moblllh 6 vai. ryte, į namus 
negrįžo.Taigi, gegužės mėn. 
19 dieną pradės eiti jau šeš
tas mėnuo, o jo vis dar nė
ra. Tačiau jo žmona Albina, 
25 metų amžiaus sūnus Al
gis Ir Ištekėjusi ir su šeima 
gyvenanti Amerikoje dukra 
Vilija, vis dar nenustoja vil
ties Ir tikėjimo jį pamatyti 
dar gyvą.

V. Pašllys buvo tik 52 m. 
amžiaus žmogus, vietos plie
no darbininkas per 20 metų 
/kurįlaiką rašinėjo Ir šiam 
savaitraščiui/. Buvo Ir li
gonis - diabetikas, Insuliną 
turėjo naudoti du kartus die
noje. Išvykdamas darban, jo 
neturėjo su savimi. Be In
sulino jį Ištikdavo prie
puoliai. Pinigų su savimi tu
rėjo apie 20 dol. Jo sūnus 
Algis tėvo Ieškojo Išraižy
damas miestą skersai Ir Iš
ilgai, betgi be pasekmių. 
Vietinė miesto policija taip 
pat dar neturi nei mažiausio 
pėdsako misteriškam žmo
gaus dingimai pradėti Ieš
koti. Vykdamas darban, V. 
Pašllys dar buvo sustojęs 
prie pašto dėžutės, kad
įmestų parašytas Kalėdines , dalyvaudamas miesto meti- 
sveikinimo korteles. Adre- nėse bėgimo rungtynėse. Zp.

dangum
ke, abi apygardos Ir krašto 
valdybos Ir susitarti dėl 
veiklos. Labai geras mos
tas yra p. Dundzllos pokal
biai suable jom ispusėm is. Jo 
žodžiais, juk ne amžiais čia 
gyve ns Ime, tad pal Ik Ime 
ateičiai gražų atsiliepimą 
apie šį nelaimingą be tėvy
nės laikotarpį. "Draugas" 
netalpino jokios žinios apie 
minėjimą Ir "Naujienose" 
taip pat nieko nebuvo apie 
LB rinkimus. Toks abiejų 
laikraščių nusistatymas vi
suomenės ne remtinas. Mūsų 
laikraščiai turi tarnauti vi
siems mums, stovėti virš

LB Tarybos rinkimai 
Marąoutte Parke praėjo gą- 
na ramiai. Balsavo arti 
dviejų tūkstančių žmonių. 
Opozicija tačiau ragino at
sišaukimais nebalsuoti Ir 
net Išdėstė visą eilę kalti
nimų. Labai nemalonu, kad 
abi šalys nesusitaria (r vie
ningai nedirba. Vieni bolko- 

' tavo 200 m.Amerikos lais
vės minėjimą, kiti ,tuo at
silygindami, kenkė rinki
mams. Lietuvis prieš lietu
vį, kas nepateisinama jo
kiais argumentais. Turėtų 
visi sueiti/abi valdybos/tlek 
Cicero ar Marqouette Par- 
6 pjl.

Toronto

namuose
Netikėtas atradimas

Iš pradžių atrodo, kad re
čiau Lietuvių Namuose ma
tomas vyriškis nori klek pa
sigirti. Jis pasakoja stalo 
kaimynams, kaip pats pasi
statęs puikius namus Ir šį 
pavasarį ten apsigyvenęs. 
Anot jo, namas naujutėlai
tis, kaip Iš adatos. O kiek 
ten erdvės, erdvės. Tiek vi
duje, tiek Išorėje ; tose prie
miesčio statybose. Bet ne 

Jaunos pajėgos
Grįžtant prie LN reikalų 

Ir nesenai įvykusio metinio 
susirinkimo, pietautojai su 
pasitenkinimu aptaria į val
dybą Iš rinktas naujas Ir jau
nas pajėgas. Toks narių pa- 

i s trinkimas sutelks LN vado- m lcž o iv o v<%V |
apie tai jis norėjęs kalbėti, ne tik šviežią veidą,
Jam norisi pasakyti apie ten 
Ištikusią staigmeną.

Sus Ik raustę Ir viduje šiek 
tiek apsltvaikę, vieną gra
žesnį pavakarį, jiedu su žmo
na išėję pasivaikščioti.

Niekur jiems neskubant, 
buvo savaimingai įdomu ste
bėti, kaip ten viskas buvę] 
nauja, naujutėle. Ir moder
nūs gatvės žiburiai, visai be 
laidų, Ir lygutėllo asfalto 
keliai, Ir dailūs solldnal Iš
lieti šaligatviai... Jiems 
taip beeinant, netikėtai dė
mesį atkreipė cementiniame 
kvadrate Išlietas lietuviškas 
vardas S. Kuzmas. Klek pa
ėjus, vėl tas pats spaus dlnys 
ženklino tą vardą. Šalia jo 
buvo taip pat dailiai įrašyti 
naujutėlaičiai šaligatvio lie
jimo metai. Jiems taip vaikš
tinėjant Ir skaitant protar
piais pasitaikančius įrašus, 
besitraukiančio vakaro su
temos sulygino viską į vien
tisą, pilką visumą. Grįžda
mi į namus, jie stebėjosi 
sentlmantallal nute Ikus lu at
radimu. Tas netikėtai suras
tas vardas,buvęs jiems kaž
kur girdėtas, bet nei jis, nei 
žmona negalėję prisiminti 
kur. '

Tuo tarpu netikėto radinio 
tėvynainį pasisiūlo apšviesti 
greta sėdįs kaimynas. Pra
dėjęs kalbėti,vyras sako,kad 
Stasys Kuzmas yra žinomas 
rangovas. Taip pat jis yra 
Lietuvių Namų valdybos vi
cepirmininkas. O šiuo metu 
apsiėmęs rūpintis naujų na
rių verbavimu Ir Namams 
lėšų telk Imu .Tuo labiau, kad 
pereitame LN narių susirin
kime Kuzmas buvo perrlrik- 

' tas į valdybą tom pačiom 
pareigom.© dabartlnlul plr-

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur ’■‘r*’"" 

Msa .X* . tel. 533-3531
vlsko Ir matyti aukštus sie
kius Ir Idealus, kurie duotųi 
naudos tik Lietuvai Ir Ame
rikai. Mūsų spauda yra Ir 
taip varginga,bet jeigu vieni 
kitiems kenksime, tai ji tuo 
labiau sjlpnės.

Lietuvos Vyčiai savo velk- 
ląbujojančlal plečia.112 kuo
pai vaovauja Al.Mockus Ir 
ji turi apie 200 narių. Jos 
centras yraMarqpuette Par
ke. Čia mokyklos salėje1 
kas trečiadienį vyksta susi
rinkimai. Balandžio 27 die
ną po susirinkimo buvo spe
cialus vaidinimas, skirtas 
atžymėti 200 metų Ameri
kos gimtadieniui. Dalyvavo 
virš šimto svečių. Vaidini
me vaidino Al.Shuklcke, Al. 
Samoska, Al. Pakalniškis, 
S. Nlemlnskl, L. Švelnls Ir 
Ėst. Rogers. Pranešėjas bu
vo pirm. Al. Mockus. Kan. 
Zakarauskas kalbėjo apie 
" 200 Amerikos Laisvės 
Metų" paminėjimą. Susirin
kime buvo pasiūlyta nuplik
ti Lietuvos tautinę vėliavą 
Ir šiais metais įteikti para
pijai. t

Gegužės mėn. 29-30 die
nomis Čikagoje įvjksta bow- 
11 ngo turnyrai Ir Vyčio sa- 

mlnlnkul planuojant Išeiti į 
pensiją, S. Kuzmas, grei
čiausiai, Ir be papildomų 
rinkimų turės užimti tą vie
tą.

bet Ir gausios energijos. 
Besikalbantiems svečiams 
nesą tik aišku, kodėl taip 
pastebimai, gal klek net per 
ryškiai, buvo teisinama bu
vusi administracija ir kai 
kurie ankstyvesnieji valdy
bos nariai. Tiek susirinki
me, tiek vėliau savaitinia
me biuletenyje, buvo pa
brėžtinai įtaigojama jų tvar
kingas atsiskaitymas Ir net 
LN apdovanojimas $15O.OC = 
Tai lyg Ir nuaidint nuolankiu 
atsiprašinėjimu, ar net ap
gailestavimu dėl L N valdy
bos nutarimo pakeisti admi
nistraciją.

Apibendrinant nūdienę pa
dėtį, vienas Iš geriausių Iš
sireiškimų buvo Vytauto 
Kulnlo, pątalplntas savaiti
niame biuletenyje /IV. 9/. 
Autorius, tarp kitko, ten ra
šo : "Jau kuris laikas prieš 
metlnįsuslrlriktmąbuvo gir
dimos "paslaptingos" žinios 
apie Lietuvių Namų veiklos 
nesklandumus Ir 1.1. Tokios, 
labai panašios "žinios” buvo 
girdimos Ir apie kitą orga
nizaciją, kurloSTmetlnls su
sirinkimas į vyle o vieną sa
vaitę anksčiau. Kodėl reikia 
skleisti tokls "žinias” vi - 
suome n ės užnugaryje, bet ne 
Iškelti viešame susirinkime, 
kuomet vienas kitas papras
tas paaiškinimas tuos neaiš
kumus gali lengvai Išsklai
dyti?"

"LietuviųNamų susirinki
mo eigoje kai kuriems as
menims buvo leista skaityti 
Ilgus straipsnius, kiti, kad 
Ir daug prisidėję prie L N 
veiklos, turėjo pasitenkinti 
vienu klausimu. Ar nariai, 
susirinkę sykį metuose, ne-

Įėję banketai. Vyčiai telkia 
lėšas dėl įsigijimo pianino, 
kuris bus padovanotas Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kyklai. Ši parapija švenčia 
savo 50 metų sukaktį.

Vargonų muzikos konce r- 
tas įvyko gegužės 2 dieną 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Jį Išpildė muz. 
Jonas Žukas, atvykęs Iš 
New Yoiko. Jo koncertai jau 
buvo rengiami 
laisvės metais 
įvairiose JAV 

B.

Kaune dar 
Ir taip pat 
bažnyčiose. 
Brazdžionis

Rodezijoįo gyvenantis lietuvis 
jėzuitu brolis Stasys Tamkvaitis 
(kairėje) atvykęs buvo į. Chicago, 
kalbasi su kun.K . P ugevič ium i i 
Baltimore, Md.Nuotr. E Šulaičio.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame J* A Ji JI
TORONTO LIETUVIŲ f* AKA/VIaI
KREDITO KOOPERATYVE ...............        ■

MOKA:
9T4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/4% už pensijų ir namų planų
8’/4% už spec, taupymo sųsk.
7’/2% už1 taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 12 n

IMA:

9’/$% už asm. paskolas 

9’/a % už mortgičius

nilijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $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 sgskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

gall pakalbėti jiems rūpi
mais klausimais ? LN yra 
visuomeninės organizacija, 
sudaryta Iš įvairių pažiūrų 
Ir skirtingų nuomonių as
menų. Organizacijai, taip 
greitai augančiai kaip LN, 
įvairūs narių klausimai yra 
normalus Ir pateisintinas 
reiškinys. Tik bendrai kel
dami Ir diskutuodami Vi
siems rūpimus klausimus, 
mes galėsime panaikinti sa
vo skirtumus Ir prieiti prie 
glaudaus bendradarbiavimo 
Tuo Ir baigia savo straipsnį 
Vytautas Kulnys. 

USSJ LIETUVIU NAMAI
Pereitą šeštadienį Lietu

vių Namuose įvjkęs choro 
"Varpas"metinis koncertas, 
praėjo geroje nuotaikoje. 
Dainuojamos dainos daugu
moje buvo naujai paruoštos, 
gražiai dainuojamos, tai su
sus trinkusiems pasiklausyti, 
patiko Ir susilaukė daug ka
tučių. Choristų Ir chorisčių 
tarpe matėsi daug naujų, jau
nų veidų. Malonu matyti,kad 
čia užaugęs jaunimas pira- 
dėjo domėtis "Varpu".

Pokonce rtlnlame pasi
linksminime grojo geras or
kestras, tai šokėjų, ypač jau
nimo, netruko. Koncerte da
lyvavo apie 400 svečių.

Motinos dienos popietė 
Lietuvių Namuose buvo gau
si. Dalyvavo netoli 400 sve
čių. Tokį skaičių svečių, su
ėjusių bevelk Iš karto, vir
tuvei Ir patarnautojoms buvo 
sunku aptarnauti, tačiau Iki 
3.30 vai. visi buvo paval
gydinti. Gal paskirt i n les lems 
kalkurlų patiekalų buvo pri
trūkta. Būrelis visas mamy
tes papuošė gražiomis žiedų 
puokštėmis. Iš tolimesnių 
svečių knygoje pasirašė: 
Andrius Ignaltls Iš New 
Yoiko, E Ima Korupa Iš Los 
Angeles, Calif., Ona Ir Ro
mas Barlsal Iš Iberville, 
Qubec.

Lietuvių Namų biblioteka 
sulaukė pagelblnlnkės Gun- 
dos Adomaitienės asmenyje. 
Nuo gegužės mėn. 9 dienos 
Gunda Adomaitienė Lietuvių 
Namų bibliotekoje skaityto
jams ke is knygas sekmadie
nį nuo 1 Iki 3 vai.p.p.

Lietuvių Namų biblioteka 
gavo Iš W. Drešerio 25 dol. 
dovaną naujoms knygoms 
plikti. W. Drešeriui biblio
teka dėkoja.

Iš Europos yra gautas

laiškas, liečiąs Punsko lie
tuvių reikalus. Todėl visi 
Punsko lietuviai gegužės 16 d 
sekmadienį, buvo kviečiami 
susirinkti Lietuvių Namuose, 
susipažinti su gautų laiškų 
turiniu Ir aptarti Iškeltus 
klausimus. »

Per pirmus š.m.tris mė
nesius Lietuvių Namai su
mokėjo 48.700 dol. įvairių 
skolų.Dabar Lietuvių Namai 
turi 582 tūkstančių dol. sko
los.

Gegužės mėnesį Lietuvių 
Nmų nario įnašus įmokėjo: 
Balčiūnas Petrąs ir Clvlns-j 
kas Roman po $ 100.00, Ja
kutis Bronius $ 50.00 Ir 
Mlkšlonls Paulius $ 5.00.

Gegužės 2 d. naujų talentų 
pasirodymo metu Lietuvių 
Namuose Iš nesaugomos rū
bų kabyklos dingo šviesus P. 
Alšėnoploščlus.Kas tą ploš- 
čtų per apsirikimą apsivilko, 
prašome grįžlntl į Lietuvių 
Namų raštinę.

PADIDINTOS PATALPOS
Prisikėlimo parapijos 

kredito unijos bankelio pa
talpos padidintos vienu kam
bariu, prijungiant prie bend
rų patalpų. Remonto darbai 
atlikti labai racionaliai Ir 
skoningai.

Plečiantis bankelio apy
vartai, patalpų padidinimas 
buvo būtinas. Sekmadieniais 
jau bevelk būdavo klientų 
susikimšimas prie stalų, 
tarnautojams nebūdavo vie
tos Ir stalai būdavo kampuo
se suglausti. Dabar visiems 
bus laisviau, patogiau lan
kantis bankelyje, kurio apy
varta sparčiai auga Ir arti
nasi prie 1O m U. dolerių.

Remontas kainavęs virš 
$ 25.000.Prijungtasis kam
barys pirmiau buvo naudo
jamas studentų, ateitininkų 
Ir kt. organizacijų. Banke
lio valdybos pirmininku yra 
žymus Ir sumanus visuome
nės veikėjas dr. S. Čepas, 
banko direktorius dlpl.ekon.' 
J. Varanavičius,kuris Ir va
dovavo remontui. Pagirtina, 
kadkalkurle lietuviai remia 
savus ekonomiškai tvlrtė- 
daml. K.
• Birutė Ir Antanas Matu
laičiai Išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui į Floridą. 
Juodu Toronte buvo maisto 
krautuvės " Paiks Ide Meat 
Maiket" dalininkai. Jie taip 
pat aktyviai reiškėsi lietu
viškoje veikloje prie Anapi
lio salės Ir Kankintų para
pijos.

NE PR IK LAU SO MA LIETUVA
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KRONIKA" m",r'°"s
STEPONO KĘSGAILOS APŽVALGINE KALBA PASAKYTA 

PER ŽVEJOTOJU-MEDŽIOTOJŲ. 10METU 
SUKAKTI

Gimiau ant gražios Ir žu
vingos Varduvos upės kran
to. Dar kūdikystės dieno
mis, basomis kojomis bė
giodamas pavarduvlals, ste
bėjau kaip vyresnieji meš
keriodavo , ai- kitomis prie
monėmis žuvis gaudydavo.' 
Kokia didi’’laimė” bei ’’gar-' 
blnga pareiga" būdavo, kai’ 
gaudavau ant karklo dviša
kės šakelės sumautas žuve
les Iš vienos žuvavlmo vie
tos pernešti į kitą, ar ei
nant namo, panėšėti. Klek 
paaugęs, Iš lazdyno krūmo 
Išsiplovęs meškerkotį Ir,tė
vui nematant, Iš arklio uo
degos Išstklrpęs ašutų, su 
vyresnių už save pagalba 
nusivijęs meškeriojimo siū
lą, jau su savo nuosava meš
kere galėjau gaudyti kilbu
kus/že ma lt Iškal" rubull lūs"/ 
raudas, šapalus, o ešerys 
tada dar buvo viena Iš "kil
mingųjų” žuvų.O kokia šird
gėla būdavo, kai kartais

PASIRUOŠIMAS JONINĖMS

Kviečiame visus ruoštis į 
tradicines Jonines, kurios 
įvyks š.m. birželio mėn. 
26 dieną, šeštadienį.

Palaikykite mūsų papar
čio žiedą-jaunimą, palaiky
kite atsivežtas lietuviškas 
tradicijas, o savo atsilan- 
klmu paremslte lietuvybės 
darbo pastangas.

Šiais metais Joninės ruo
šiamos naujoje, puikioje sa
lėje, Multi Culture Centre. 
Pirmą kartą programą Iš
pildys Londono BALTIJOS 

V ansamblis Ir tautinių šoklų 
gtupė”'"Nėmuhas". Vadovai 
pažadėjo duoti puikią pro 
gramą, pritaikytą Joninėms. 
Po meninės dalies turėsime 
pulkląprogą pasisvečiuoti Ir 
pasišokti prie gero 6-lų as
menų orkestro. Rengėjai 
nuoširdžiai visus kviečia 
Iš toliau Ir arčiau senimą Ir 
jaunimą ruoštis Ir atvykti į 
gražias ruošiamas tradici
nes Jonines birželio mėn. 
26 dieną. PL Šaulių k-pot 

valdyba

mama liepdavo visą mano 
laimikį atiduoti katinams, 
nes dėl tokio kiekio Ir dy
džio žuvies neapsimokėdavo 
keptuvės kaltinti. Žinoma, 
vėliau, klek paūgėjus Ir įsi
gijus patyrimo Ir geresnę 
meškerę, to jau nebebuvo. 
Dar vėliau, kai jau užsi
dirbdavau savo pinigų, jau 
nebepasįtenkinau meškerio
jimu, bet įsigijau laivelį, 
krytes, trlbrldes, o vėliau 
Ir trlbucą. Tada jau žuvies 
užteko ne tik visai šeimynai, 
bet Ir kaimynams. Tik vieno 
dalyko nemokėjau: žuvauti 
ant ledo. Lede skyles kalti 
Ir svirteles pasidaryti Iš
mokau jau čia Kanadoje, 
Montrealyje. Jei vasarą žu
vaudamas gali arčiau pa
bendrauti su tame pat lai
velyje esančiais žvejais, tai 
žiemos metu, žuvaujant ant 
ledo, ta bendravimo gali
mybė žymiai padidėja, nes 
susitikimas daug lengvesnis. 
Ir taip metai iš metų, žiemos 
žvejonėse vis daugiau Ir 
daugiau susitikdavome lie
tuvių. Prisimenu, kai 1965- 
66 metų žiemą, žuvaudami 
ant ledo Juozas Šlaučlulls, 
Augustinas Mylė Ir a. a. Jo
nas Dalm antas pradėjome 
tartis įsteigti Montrealyje 
lietuvių medžiotojų Ir žu
vauto jų klubą. Visi buvome 
vienos nuomonės, kad reikia 
steigti. Juozas Šlaučlulls, 
kaip tuo laiku turėjęs arti
mesnių ryšių su laikraščiu 
” Nepriklausoma Lietuva", 
apie steigiamąjį klubo susi
rinkimą paskelbia spaudoje, 
o Augustinas Mylė susiriša 
su Molsono žuvavlmo kl ubu 
Ir Iš ten gauna įstatus Ir vi
sas reikiamas klubo steigi
mo Instrukcijas.Klubo stei
giamasis susirinkimas įvyko 
1966 m. gegužės 8 d., taigi, 
prieš 1O metų. Steigiama
jame susirinkime dalyvavo 
Ir nariais įstojo 26 asme
nys. Klubo valdybon Išrink
ta; pirmininku J. Šlaučlu
lls, vicepirmininku Pr. Bu
kauskas, sekretoriumi A.( 
Mylė, Iždininku Br. Kirstu
kas Ir valdybos nariais Stp.

Kęsgailą, K. Toliušis Ir S.- 
Vyšniauskas. Prisimenu kaip 
P r. Bukauskas pa re Išk ė, kad 
jis nėra.koks nors naujokas 
medžioklėje Ir žvejyboje. 
Tam užtvirtinti jis patiekė 
Iš Lietuvos atsivežtą "Tai
syklingos Žūklės Ir Me
džioklės Draugijos" nario 
llūdljtmą...

Kad Montreallo Lietuvių 
Žve jotojų Ir Medžiotojų klu
bo įsteigimas buvo pribren
dęs, rodo tas faktas, jog dar 
tais pačiais metais klubo 
narių skaičius Išaugo Iš 26 į 
61. D r. Henrikas Nagysaple 
klubo įste Iglmą rašydamas 
spaudoje pareiškė, kad jei 
kurią dieną visos Montreallo 
veikiančios lietuviškos or
ganizacijos mirtų, tai šis 
klubas mirtų paskutinis.

Klubui buvo duotas vardas 
"Nida". Jis yra Oubec Wild
life Federation narys. Šiuo 
metu klubas turi 82 narius. 
Klubo pirmininkais yra buvę 
Juozas Šlaučlulls Ir Bronius 
Kirstukas, o nuo 1973 metų 
balandžio 8 d. klubui sėk
mingai pirmininkauja Au
gustinas Mylė.

Kasmet klubas "Nida" ruo
šia tradicinius sezono už
darymus -balius. Tie baliai 
pasižymi ne tik aktyviųjų 
klubo narių atžymėjlmals, 
bet jau eilę metų buv. klubo 
pirmininko J. Šlaučlullo su
manymu ir iniciatyva yra

Antanas Matulis, seniau pagaudo- 
ves stambias žuvis. Be abejonės, 
jis yra seniausias lietuvisMontre 
alio kolonijoje, kuris meškerioji
mu praleidęs daug laiko.

rys klebonas Jonas Kubilius 
SJ, Išmokė mus net žvejų 
maldos. O ta malda yra; 
"Viešpatie Dieve,padėk man 
pagauti tokio didumo žuvį, 
kad nereiktų man meluoti 
dėl jos didumo". Jau Iš tos 
maldos žodžių Išplaukia, jog 
žvejas nenori meluoti, bet 
pasitaiko kartais truputį pa-
didinti sugautos žuvies svo-

A. A. ELENAI VIERAITIENEI mirus, jos vyrui j 
Juozui reiškiame nuoširdžia 
užuojautą —

LKVS“RAMOVĖ* 
Montrealio skyrius

ELENAI VIERAITIENEI mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame jos vyra Juozą.
Vieraiti —

Dona ir Juozas Gražiai

MARIJAI ARLAUSKAITEI mirus, 
nuoširdi užuojauta J.J. Beniams nuo

Juozo ir Danos Gražiu
s.

■I

MARIJAI ARLAUSKAITEI mirus, jos pusesere Maryte 
SIMIJONIENE nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

A. Nauburiene ir 
E. Blažienė

MONTREALIO LIETUVIU,
MIRTYS Stalgiai mirė Aleksandra

rį. Bet ar tai jau nuodėmė? T(k prle§ ia[kraščlo spaus- Elnlklenė, paliko vyrą Ir dvi 
Dabar dėl girtavimo. Daž- dlnlmą gauta žinia, kad mirė dukteris.

nlausla medžiotojas ar žve- Klemas Kiaušas. Velionis ne-1 56 anksčlaumlnėtų M.Ar-

Highland Auto Body
611 Lafleur Avė., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Šulinskas i San, tai. 389 • 0571.

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliefcąmas sąžiningai ir ot ieinamomi s kainomis.
- tai. 366-6237- 3W.

sujungiami su jaunųjų ta
lentų pasirodymais. Todėl 
tuose vakaruose - baliuose 
dalyvauja daug jaunimo Ir 
vyrauja linksma nuotaika. O 
kur daug jaunimo, ten gera 
Ir senimui.

Kasmet klubas "Nida" va
saros metu ruošia geguži
nes /taip vadinamus "pikni
kus"/.Kasmet vis didėjantis 
skaičius žvejų ir medžiotojų 
ir kitų tautiečių tose gegu
žinėse dalyvauja.

Neminėsiu savo šiame ap
žvalginiame pranešime klek 
kokių Išvykų, posėdžių ar 
susirinkimų per tuos 1Ome
tų turėta. Tačiau mano šis 
pranešimas būtų nepilnas, 
jei nepažymėčiau, jog klu
bas ’’ Nida ’\ iš savo kuklių 
lėšų,per 1O metų savo veik
los, yra paskyręs lietuvybės 
Išlaikymo reikalams 885 dol.

Gal to Ir užtektų, tačiau 
tebūna man leista dar stab
telėti prie daromų medžio
tojams ir žuvauto jam s dvie
jų priekaištų, būk tai me
džiotojai ir žvejai esą me
lagiai ir girtuokliai. Noriu 
apginti jų garbę, paaiškin
damas, kad mūsų klubo na- 

tj^sJrna'i ds-^amic. k!
(Mike Rutkauskas )

Green ware glazes Firing Kilns

477-g Delmar Ave..

Pointe Claire, p.q. H9R 4A5

TEL. 695-0370

jas išgeria burnelę ne dėlto, 
kad jam tai labai miela ir 
malonu, bet dėl šalčio, lie
taus ar sniego pūgų Išvar
gintas. Aitą kartais Iš di
delio sielvarto, nepasisekus 
dienos medžioklei ar žvejo
nei. Manau, jog medžiotojas 
ar žvejas, išgerdamas bur
nelę atvirame ore - gamto
je, mažiau savo sveikatą ga
dina, negu tie, kurie pusdie
nius ar pusnakčlus pralei
džia prirūkytose ar alkoho
lio smarvės persunktose 
karė lamose.

Šio vakaro programą at
likti specialiai iš Bostono 
pas mus yra atvykęs p. An
tanas Gustaitis, dažnai va
dinamas "pekltnlnku". Taigi, 
šios iškilmės rengėjai nori, 
kad ylsl būtume šį vakarą 
linksmi ir gerai nusiteikę. 
Tad ir aš savo žodį noriu 
baigti šūkiu, pasiskolintu iš 
š. m. Čikagoje, Jaunimo 
Centre įvykusio kaukių mas
karado, kur Cicero medžio-' 
tojai ir meškeriotojai, va
dovaujami D. Giedraičio,pa
sitiko svečius šūkiu: "Bal
sūs, baisūs miško žvėrys, 
dar beisesnls žmogus neda- 
gėręs". ..

e Emilijos Mačlonlenės duk
tė ir žentas J. ir A. Bal- 
čiūnai^gyvenę Belleville,Ont. 
kur žentas dirbo Bell Tele- 
phon Co., persikėlė gyventi 
į Ottawą, kur jis dirbs tose 
pačiose pareigose.

pagydomai ilgiau sirgo slau 
gomas artimųjų draugų. Jo 
šeima likus i Lietuvoje Anykš
čių apylinkėje.

Mirė Kazys Spalčys apie 
70 m.amžiaus. Paliko žmo
ną ir sūnų su šeima. Jis bu
vo ramus La Salle gyvento
jas, atvykęs Iš Lietuvos 
prieš 40 metų.

_ lauskaltės, E. Vieraltlenės, 
dar yra mirusios E .Jasutie- 
nė / buvusi mokytoja ir lie
tuvių mokykloje / o taip pat 
ir Naiąjellenė, kurios vyras 
miręs prieš metus laiko..

Be to mirė A.Mlkonis iš 
Port Williams. Jis, sesers 
B. Džiaugtenės rūpesčiu,bu
vo palaidotas Montrealyje.

DIDELĖ NUOLAIDA K A I N U (ik i 60 %) SI U N T IN I A M S į

LIETUVAI
b Medžiaga suknelėms - Cfirnl ene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentine ruiis

e Angliika medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester’io - nuolaida iki 60 %, 
e Skarelės vilnones arba Silkinės ir naujaisiais piešiniais.
• Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• Moteriški paltai - Borgona (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
o Vyriški megzti marškiniai (konadiški ) — puse kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

jį Jf /• PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
Oe^eVe Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 09 8.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)1

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

ony s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir j į
Šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- p ( 
moniu pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — ~
Hydro - Quebec i inuoma- 1
vimui karšto vandens tie- Ą
kimo. Veltui įkainavimas.

& Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
________ 366-0330 LASALLE,

1976. V .19

FINA TEL.: 694-1037

(MIKE KUTKAUSKAtl

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

to

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKI ANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

7 psi.

7

7
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NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUS'

Tęsdami spaudos bailaus 
aprašymą, kalbėsime apie 
loteriją. Rengėjai džiaugiasi 
gausiu svečių atsilankymu Ir 
tuo labiau,kai daugelis atei
dami į bailų, atnešė Ir do
vanų loterijai. Loterija yra 
vienas Iš pagrindinių paja
mų šaltinių su mažiausiomis 
Išlaidomis. Todėl šių dienų 
organizacijų parengimuose 
be loterijos neapselnama. 
Jeigu nebuvo vykdoma lote
rija perNL laikraščio 35m. 
sukaktį, tai šio spaudos ba
ilaus proga atsirado daugiau
Ir ve rt Inge s n lų fantų. Todėl 
buvo didesnis skaičius lai
mėtojų, besidžiaugiančių, 
radus savo bilieto numerį 
Iškabintame saraše ant sie
nos. Laimingiausia buvo 
Bronė Makauskienė, laimė
jusi dali. E. Pakalniškienės 
dovanotą paveikslą, kuriai 
te n pat prie stalo tautietis pa
siūlė 1OO dol.

Loterijos reikalais rūpi
nosi rengimo komisijos na
rys Vincas Lūkauskas. Tech
nišką tvarkymą Ir loterijos 
p rave dim ą vykdė Julė Gar- 
gaslenė su keliomis talki
ninkėmis bilietų platinime.

Loterijai doyanojo fantų 
/dalis skelbta anksčiau/ E . 
Pakalniškienė paveikslą, G, 
Čapkausklenė savo išleistą 
plokštelę, J. Stankaitis tau - 
tlnį kaklaraištį, LK Mindau
go Šaulių kuopos mote rų bū
relis tautinę juostą. Kitais 
daiktais aukojo šie asme
nys: V.G. Drešerlal, J.M. 
Leknlckai, R. Kalvaitytė, D. 
Baltrūkonls, A. V. Daugęla- 
vlčlal, B.Bagdžlūnas.Degti
nės / 40 oz.bonka/ - A.Nor- 
kellūnas, Šv. Kazimte ro pa
rapijos choras, AV parapijos 
choras. Be to mažesniais 
buteL degtinės - Vi.Dreše- 
rls, J. Martinaitis, H.Ado-

monls, J. Aslpavlčlus, P. 
Buika, M. MUIenė IrP.ž. 
Įvairios rūšies vyno arba 
šampano - J. Skučas, K. Gu
džiūnas, P. Petrauskas, E. 
Pauriksnlenė, J. Leknlckas, 
M.Leknlcklenė, B. Makaus
kienė, A. Kai valtis IrM.Guo- 
bys 3 bonkas. Pinigais 
— po IO dol. V. Kačerglus,P. 
Beleckas; 5 dol. J. Šlaučlu - 
lis; po 2 dol. P. Latvaltls Ir 
E. Naujoklenė.

Daugelis geradarių, at
nešę į salę loterijai skirtas 
dovanas, paliko jas , re su
telkdami savo pavardžių.

Taipgi galėjo atsitikti,kad 
priėmėjai netiksliai arba Ir 
visai pavardžių neatžymėjo. 
Atsitikus tokioms klaidoms, 
rengėjų vardu atsiprašome. 
/Bus daugiau/. NL.

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

"Lito 11 Kalendoriaus kon
kursas
Kasmet "Litas" spausdina 

> savo nariams sieninį kalen
dorių. Jo viršeliui panaudo
jami mūsų dailininkų pa
veikslai, grupinės jaunimo

22-j, KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MĖNESIO 9-10 HIENOMIS

ar gamtos vaizdų nuotrau
kos Ir panašiai. 1977 me
tams "Lito" valdyba nutarė 
pasiūlyti mūsų dailininkams 
paruošti specialiai kalendo
riui pritaikytą viršelį. Es
kizus siųsti "Litui", 1465 
De Seve Street, Montreal, 
Que, H4E 2A8 Iki rugsėjo 
mėn. 1 dienos. Galutiną vlr-- 
šello projektą paruoštų tik 
tas dailininkas, kurio eski
zas būtų priimtas. Premija 
$ 100.00."Litas" tikisi,kad

savo pasiūlymus atsųs Ir 
jaunesnieji mūsų dailininkai.

Padidėjo 0.5 mil.
Per balandžio mėnesį"Ll- 

tas" paaugo $ 223, 903 Ir pa
siekė $ 6,685,996 balansą. 
Tuo budu nuo pradžios metų 
" Litas " padidėjo $ 474, 931, 
taigi bevelk pusę milijono 
dolerių. Balandžio mėn.15 d. 
visiems nariams buvo pri
rašytos pusės metų palūka
nos už terminuotus Indėlius 
bendroje sumoje $74,606 ir

žodžiu Ir raštu mokanti tar
nautoja ar tarnautojas. 
Smulkesnių Informaci
jų kreiptis į "Litą" telefonu 
766-5827.

Pašventino paminklą. Tė
vas Juozas Aranauskas pa
šventino Notre Dame kapi
nėse paminklą praeitais me
tais mirusiai a.a. Eufrozl- 
nal Čepaitienei. Paminklo 
projektą padūrė Alfonsas 
Vazallnskas. Pašventinime 
dalyvavo abi dukros - Irena

Dr. J Maližka
Dantų gydytojas

1440 r ne Ste-Catherine Guest 
-Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

DR. V. GIR1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L’AstOMimoN Blvd. 
Montreal.

Til. 265-3535 >

Albertas Norkeliunas įsigyja bilietėliu iŠ baro administracijos — R. K alvaiiytes ir K. Martinėno.
Tony’s Photo Studio.

balandžio mėn. 30 d. trijų 
mėnesių palūkanos už eina
mąsias sąskaitas bendroje 
sumoje $ 7,777. Palūkanos 
už taupomąsias sąskaitas 
pirmajam pusmečiui bus 
prirašytos birželio mėn. ga
le.

Jaunųjų narių ekskuirslj^.
"Lito" jaunųjų narių eks

kursija, kaip Ir kasmet, bus 
birželio mėn.gale. Dar ne
nustatyta į kur vykti. Narių 
sugestijos tuo reikalu labai 
page Idaujamos.

Re tkal Inga tarnau to ja 
Nuo rugplūčlo mėn. 1 d.

"Lito" Aušros Vartų Skyriui 
reikalinga prancūzų kalbą

Vazallnsklenė Ir Goda Ru- 
dlnskienė Ir jų šeimos. Po 
pašventinimo įvyko vaišės 
ir metinių paminėjimas pas 
G. P. Rudlnskus.

\ xĄ
Jaunikio pagerbimas^, Sil

vijos Ir Vinco Plečalčlų bu
te įvyko smagus pobūvis pa
gerbti Juozui Plečalčtui, 
greitu laiku sumainančiam 
žiedus su Regina Staškevl- ( 
člūte. Dalyvavo apie 40 ge-‘ 
rų draugų, kurie pasirašė 
įdomią, progai pritaikytą Ir 
Gyčio Vazallnsko paruoštą 
karikatūrą Ir įteikė jaunikiui 
praktiškų dovanų. Silvijos 
Ir Reginos paruoštos vaišės 
buvo be priekaištų. P r. R.

MONTREAL WEST

ATVYKSTA SU PASKAITA
Montreallo Lietuvių Aka

deminio Sambūrio susirinki
mas įvyks gegužės 28 dieną, 
penktadienį 8 vai. vakaro, 
NP seselių namuose, 1450 
De Seve St.Montreal.

Psichologijos dr. kun. A. 
Poškus Iš Ottawos universi
teto skaitys paskaitą apie 
moderniosios psichologijos 
ryškesniuosius aspektus. Po 
paskaitos bus diskusijos.

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas.
® P. Kaulakls buvo susirgęs 
Ir turėjo operaciją Reddy 
Memorial ligoninėje.

I

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Rei.: 256-5355 LEONAS GURECKaS

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Sol., Monogor 
(Lietuvi* at.tovo*) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manaątriu

____ LEO GUREKAS

DR. A. O. JAUGEL1ENE 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

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

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS

Tune Ups. Brakes 
motor a Transmission, etc.

TEL.: 636.8417

736 LAKMHORE DRIVE
DORVAL

muu montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At tho and of Shorter poke Strut West)

LEFEBVRE & ROBERT

@ Royal Trust
Atstovas J. Skutos,

'■ till lill'*

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.B.C.S.td

Medical Arts Building, 1
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

G
PHARMACIE

agnon
ROBERT GENDRON L.PH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL.VAKARO 
_______________________________________________________ i

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 
Montreal, Quebec H 3B 2E3

Tel. (514) 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.Juite 205. 

Tel: 8 6 6-2063; 866-2064

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. pėtebaitis
254-45b6 / Namų—721-0614*

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS- 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 395, 
Tel: 273-3442, 273~9181, 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 N OR K ELI 0 N AS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

AMfUAUMfMT - rUKNITUKt

PARDAVIMAS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887
Į 7843 eaWTRAU 360-1282 (DECORATION) Į

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

MOKA UZ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 110%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Termin. ind. 1 metams 9.5 % Čekių kredito 12.0%
Terrain, ind. 2 metams 9.75%
Terrain. ind. 3 metams 10.0%

Investacines nuo 11.9% .

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbam 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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