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SAVAITINIU (VYKIU

Vitas Gerulaitis pasaulinio čempionato laime|lmo Žaidynėse.

LIETUVIS ČEMPIONAS

Vitas GERULAITIS, pail
sėjęs ir geroje formoje, lai
mėjo pasaulio teniso čempi
ono titulą Dalias, JAV.su - 
mušęs Eddie Dibbs. Ankš
čiau Dibbs buvo jau 4 kartus 
laimėjęs prieš Gerulaitį, bet 
šį kartą prakišo.

Šis laimėjimas Gerulai
čiui šalia titulo atnešė ir 
100. 000 dol. Ta' yra di
džiausia suma, kokią jis yra 
laimėjęs už vieną turnyrą .

KINIEČIAI SUSIRŪPINĘ
Maskva oficialiai atsipra

šė Kinijos vyriausybės už 
neseniai peržengtą jų sieną , 
naudojant 18 laivų, helikop
terį ir 30 karių.

Rusai aiškinosi, kad gaudę 
kriminalinį ginkluotą nusf - 
kaitė IĮ. . .

Kinijos Užsienio Reika’ų 
Ministerija netiki tokiu pa
siaiškinimu iš Maskvos ir 
savo kariuomenei priminė, 
kad modernaus karo apmo - 

Jkymą reikia suintensyvinti, 
nes Sovietai norėsią vieną 
dieną užimti Kiniją.

Kvai los' provokacijos ir 
jei tai tiesa- dar kvailesni 
Sovietų norai.

RŪPESTIS ITALIJAI
Geriausi Italijos žurnalis

tai jau su dideliu sunkumu 
pakliūna su savo i straips - 
niais j kairiųjų persvaroje 
esančius Italijos laikraščius.

Jų išvada,demokratija su
žlugo Italijoje U metų aakš- 

‘ čiau, negu ji žlugo Vokieti
joje, 14 metų prieš jos ne- 
efektingumą Ispanijoje. Taip 
fašistai ga'ėjo sakyti,kad tik 
jiems reikia duoti galimy
bės pasireikšti ir įeiti į vy
riausybę- tada viskas būsiĄ 
sutvarkyta.

sakanti ir Italų nuošė surado akmens am-Pa.našiai
Komunistų Partija. Tačiau , 
komunistų "tvarkymas " jau 
išbandytas: jie valdė 60 m . 
Sov. Sąjungą ir 30 m. rytų- 
vidurio Europos valstybes . 
Rezultatus visi gerai žino
me- didžiausias sąrašus 
jaukaiO|ir . teroro baisumai, 
peržengę viską, kas žinoma 
žmonijos istorijoje.

Italų žurnalistai bijo, kad 
Italijos laukia neišvengiamas 

kelias Į totalitarizmą.' Rū
pestis slegia visą Italiją ir 
ją stebinčius.

Raudonosios Brigados pa
sišlykštėjimą sukeliautieji 
veiksmai ir bjaurus buv. I 
Italijos premjero ir Krikš-, 
čionių Demokratų Partijos 
vado Aldo Moro nužudymas 
parodo koks yra komunisti - 
nis- revoliucinis "idealiz - 
mas". Taip pat kaip žmonės 
yra nepakankamai pasiruošę 
tvarkytis su tokiais psicho - 
patintais pasaulio tvarkyto
jais. Italijos policijos vir - 
šininitas dėl nepasisekusio 
teroristų gaudymo atsistaty
dino.

Italijos vyriausybė, laiky- 
damiesi principo, nenusilei - 
do teroristų reikalavimams.

Moro palaidotas privačiai, 
šeimai pageidaujant.

Aldo Moro

SULAIKYTAS TERORISTAS
Iš Vokietijos praneša, kad 

vienas Raudonosios Brigą - 
dos narių, veikiančių Vokie
tijoje, teroristas Stefan 
Wisniewski, sulaikytas Orly 
aerodrome, Prancūzijoje.

GAJI GIMINE
Šiomis dienomis Filipi- 

žiaus giminę žmonių,gyve
nančių išgęsusio vulkano 
dugne. Krašto legendose 
buvokalbama apie tokią gi - 
minę, bet prie vulkano pri - 
eiti galima tik helikopteriu . 
Žmonės yra harmoningo su
dėjimo, apie 5 pėdų ūgio, 30 
šeimų. Iš milžiniškos olos 
tekanti upelė teikia jiems 
vandens, maitina šakniavai
siai, kuriuos jie kultyvuoja .

BENDRUOMENYBĖSra
PO PAVERGTU. TAUTU, 
ORGANIZACIJOS 
SUVAŽIAVIMO
Suvažiavimas Įvyko š. m. 

balandžio 29 d. Toronte, Roy
al York viešbučio ištalgln - 
gose patalpose. Posėdžiai 
pras įdėjo pusę deš Imtos ry - 
to ir pasibaigė 5 vai.p.p. 
Laiko sutaupymul buvo pa
imtas pusvalandis Iš pietų 
laiko. Taigi, buvo dirbama 
atsidėjus Ir dar i skubinant. 
Nežiūrint to viso, bendras 
reikalas tebuvo, galima sa
kyti,paliestas tik iš viršaus. 
Be abejo turės sekti dar ke
li tokie suvažiavimai, kol 
bus Išplanuotas bendros 
veiklos kelias.

Posėdžiams prasidėjus , 
prie pagrindinio stalo susė
do septynių tautybių Ka
nados Krašto B-lų pirminin
kai: lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių, čekoslo- 
vakų ir vengrų. Visus atsto
vavo ir suvažiavimą prave - 
dė latvis gydytojas Llnhrd 
Lukks. Šis prezidiumas iš — 
ryškėjo,kaip P.T. organiza
cijų centrinis prganas. Iš-*- 
ryškėjo tik po kai kurių dis
kusijų, nes pav. Niagaros ra- 
jono P.T. organlžaclja įsis
teigė tris metus anksčiau , 
negu Įvyko šis pirmas s u vad
žia vlmas Ir tuo būdu velkė 
atskirai.

Į suvažiavimą atvyko tik 
trijų P.T.organizacijos ats
tovai. Ottawa atsiuntė veik
los pranešimą raštu. Nieko 
stebėtino, nes visas šis rei
kalas tebėra dar labai nau
jas. Be to, galima suprasti, 
kad pav. atvykti Iš Calga
ry ar Winnipeg’© nėra jau 
toks paprastas dalykas.

iš St. Catharines atvy
ko trys atstovai, o iš Hamil
tono net dešimt. Nuostabu, 
kad Hamiltono P.T. Orga
nizacija, pas įrodo, neturi nė 
vieno lietuvio atstovo*. Atsto
vai prispaudė dalyvavusius 
lietuvius, norėdami žinoti , 
kodėl Hamiltono lietuviai 
šioje taip svarbioje organi
zacijoje nedalyvauja? Nie
kas to jiems negalėjo išaiš
kinti, nors Ir mėgino. Kita - 
taučlal atstovai nusiskundė , 
kad paskambinę tam Ir kl - 
tam lietuviui gavo kokius tat 
neaiškius,keistus atsakymus.

St. Catharines pranešimą 
padarė tos organizacijos p - nadal nereikta, nes esą Ir

VI-|o “BALTU VAKARO“ PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE PROGA - 
Konservatorių partijos lyderis Joe Clark kalbasi su Rūta Danaltyte.

------ “x. Nuotrauka L. Glrlūno.
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kas S. Šetkus,trumpai pra - 
bėgdamas bevelk penkių me
tų veiklą. Hamiltono veiklos 
apžvalgą patiekė žodžiu vienas 
vengras gydytojas labai su
maniai, energingai.

Po pranešimų užkliūta už 
organizacijos bendro pava
dinimo. Prieita išvados,kad 
tiksliausias pavadinimas 
Captive Nations- yrp. siūlo - 
mas Toronto. Sutarta, kad 
visos kitos organizacijos 
Kanadoje Ir, tur būt, tuo 
pačiu Amerikoje bei Austra
lijoje, turėtų pasivadinti to
rontiškiu pavadlnlmu-Captlve 
Nations ar lietuviškai, būtų 
Pavergtų Tautų organizacija.

Tam Ir daugeliui kitų 
klausimų Išsprendimui S. 
Šetkus pas lūl ė Išs Ir Inkt l
Planavimo Komisiją, kuri 
sudarytų veiklos koordinavi
mo projektą. Vienas Toron - 
to atstovų pastebėjo, kad to - 
kla komisija nebūtų reikalin
ga, nes šalia vienos vyriau
sios galvos lyg atsirastų Ir 
kita. Pagaliau kiti keli kal
bėtojai priėjo išvados, kad 
tokią komisiją būtų būtina 
turėti. Ją galėtų sudaryti 
paskyrus po vieną atstovą 
nuo kiekvienos organizacijos 
- dabar jau skyriaus - kurie 
kartu palaikytų ryšį su 
centru. Jokių tvirtų nutari
mų nepadaryta, nes šis su
važiavimas buvo daugiau In- 
formaclnlo.KLB p-kas J. R. 
Simanavičius pasiūlė, kad į 
šią bendrą organizaciją Įei
tų visos pavergtos- captive- 
tautos. Nors tai atrodė lo- 
glška'tačtau atsirado Ir klek 
kitokių nuomonių, girdi, ko
kios tos tautos turėtų būti Ir 
nuo kada pavergtos? Taip 
tas reikalas ir paliko kabė - 
tl ore.

Buvo ir daugiau praneši
mų, gana Įdomių, labai stip
riai pagrįstų politiškai.

Po pietų vyko diskusijos , 
dalyvaujant Kanados polltl- 
alų partijų atstovams.Pir
mutinis kalbėjo Charles Ca-; 
ccla liberalas, parlamento 
narys. Jis iškarto atmetė 
šio suvažiavimo reikšmę . 
Esą, pavergtų tautų žmonės, 
Kanados piliečiai šiuo su
važiavimu sudaro ’’trečią 
jėgą" Kanadoje, šalia anglo - 
fonų bei frankofonų. Caccla 
nuomone, trečios jėgos Ka

taip tų jėgų perdaug. Dakta
rui Lukks klek smulkiau pa
aiškinus reikalą, Caccta pa-
si juto kaip mokinys, negerai 
išmokęs pamoką. Nežiūrint 
to, jis karingai laikėsi šiuo 
ir kitais IdausImate, sukel
damas klausytojų tarpe ne
retą piktjuokį. Ypač jam so- 
ftetlškal teisinant MP Tru
deau pareiškimą, jog Sovle - 
tų KGB gal ir yra priešiška 
Kanadai, tačiau Sovietų Są
junga nėra priešiška. Bend
ra visų nuomone, tai ribotos 
politinės erudicijos asmuo, 
kurte galėtų pas inaudotl to
kiais suvažiavimais praplės
ti savo akiratį.

Jam išvykus svarbiais ki
tais reikalais, liko du kon
servatorių partijos parla
mentarai. Labai malonūs, 
tačiau Irgi dar žali mūsų 
reikaluose politikai, nors la
bai geri kalbėtojai, pas try - 
žę.kalp jie kad patys pasakė, 
Iš mūsų daug ko Išmokti. Į 
vieno atstovo pastabą, kad 
Trudeau lankės I Sovietų Ru- 
sįjoję Ir Kuboje atsakė,kad 
nieko blogo tame nemato , 
Išskyrus vieną, kad jis Iš ten 
sugrįžta vėl į Kanadą...

Bendra šio suvažiavimo 
dalyvių nuotaika labai gera • 
Kažkaip pasijuto "trečia jė
ga" pilna to žodžio prasme . 
Štai nedidelė mintis mažoje 
St. Catharines pradeda pa - 
virsti daug žadančia tikrove. 
Septyvnlų pavergtų tautų 
centrinių organizacijų p-kal 
už bendro stalo svarsto kaip 
bendrom jėgom lalavintis Iš 
Rusijos vergijos. Vis atsl - 
randa naujų padalinių kitose 
Kanados vietovėse. Jų jau 
yra Amerikoje, Australijoje, 
kuriasi Argentinoje Ir kitur.

Suvažiavimas širdingai 
priėmė St. Catharines pra
nešimą, kad ši organizacija 
jau išdalino bendrą aplink
raštį patalpinti visų paverg - 
tų tautų spaudoje. Tas ap- 
’Inkraštte ragina nustoti tau
tybėms badyti viena kitai a - 
kis dėl praeities, neslklršln- 
tl dėl tokių politinių klausi
mų, kuriuos kada nors galės 
išspręsti tik laisvę atgavusių 
tautų vyriausybės. Ragina 
susilaikyti nuo Įgeliančių , 
viena kitai priekaištų,ir vie
toje to stiprinti jau sus Ida - 
r rus Į bendrą frontą svarbiau
siu ttkslu-kuo greičiau išsl - 
vaduoti Iš Sovietų Rusijos 
tironijos. S. Šetkus

MOKYTOJŲ. STUDIJŲ, 
SAVAITĖ

Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga Toronte rengiama Mo
kytojų St ūdiju Savaitė birže
lio 27c 30 dienomis. KLB 
Švietimo Komisijos pavedi
mu, aš rūpinuosi Mokytojų 
Studijų Savaitės dalyvių 
nakvynėmis.

Vyrams yra gauta Toronto 
U-to bendrabuty Sir Daniel 
Wilson pastate, 73 St.George 
Str. kambariai su viena lova 
už 66 dol. savaitei. Mote
rims ir šeimoms su dviem 
lovom kambary Whitney 
Hall- 85 St. Geęrge str. po 
44 dol. savaitei. Prie to bus 

duota I dol. vertės kortelės 
pusryčiams, o pietus tikisi 
apmokėti KLB Švietimo Ko
misija.

Viešbučiuose papigintomis 
kainomis Royal York, 100 
Front St. W., kur bus ir 
pats suvažiavimas, kainuoja 
kambariai su viena lova 34 
dol. parai, su dviem lovom - 
40 dol. Bet už 7 dol. galima 
gauti į tuos kambarius į ne - 
šamas lovas. Ribotas kiekis 
kambarių yra Westbury 
viešbutyje 474 Yonge Str. su 
viena lova 24 do E parai, su 
dviem lovom 29 dol. , su trim 
lovom 34 dol.

Į visas vietas rezervacijų 
prašyti pas mane šiuo adre - 
su: L. TAMOŠAUSKAS, 236 
Dovercour'. Rd., Toronto , 
Ont. , M6J 3E1, pridedant 5 
dol. čekį registracijos mo - 
kesčio.

Rezervacijoms prašymai 
turi būti atsiųsti iki gegužės 
28 d. Prašant rezervacijų, 
reikia nurodyti, kur norite 
nakvoti, kokią dieną atvyk
site ir išvykstie . o norin - 
tiems nakvoti universiteto 
bendrabučiuose, reikia nu
rodyti ir valandą, kurią at
vyksite, jei manote atvykti 
prieš 9 vai. ryto ar po 5 vai. 
vakaro.

Universiteto bendrabu
čiuose priims jų žmonės,nu
rodys kambarius ir duos 
raktus.

L. Tamošauskas

LIETUVIO DRAMA 
NEW YORKO TEATRE

Birželio 1 d. Theater for 
a New City statys lietuvio 
veikalą Pasivaikščiojimas 
Mėnesienoje. Teatras yra 
2-oje avenue prie 10 gatvės. 
Veikalas išverstas Į anglų 
kalbą, jį statyti pakviestas 
Jonas Jurašas.
Autorius savo pavardės ne - 
gali paskelbtL

Vlsi lietuviai kviečiami 
atsilankyti Į šio veikalo 
premjerą ir tokiu būdu jį į- 
vertinti-’ kitataučiai jau tai 
padarė, remdami patai - 
pomis ir technikine pagalba 
Pastatymui pinigus dar rei
kia surinkti,įnašai atskaito
mi nuo mokesčių(tax deduc
tible donation).

Čekius siųsti Theater for 
a New City, c/o Audronė 
Misiūnas, Ruppert Towers, 
apt. 23 J West, 1601 Third 
Avenue, New York, N.Y.

PAVASARIO TRADięiJA 
POEZIJOS DIENOS

Jaunimo Centras jau penk
tą kartą rengia pavasarines 
POEZIJOS DIENAS. Šiemet 
jos Įvyks gegužės 26 ir 27 d. 
d. Jaunimo CentroChicagoje 
jaukioje kavinėje 8 vai. vak. 
DĖMESIO 
KLF NARIAMS

Visuotinio metinio susi
rinkimo kvietime Įvyko ne
maloni korektūros KLAIDA: 
susirinki mas-suvažiavi mas 
Įvyks 197o m. birželio mėn . 
3d., o ne kaip buvo kvieti - 
me atspausdinta.

Fondo vadovybė visų narių 
atsiprašo.
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JAV.su


šamui amas
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For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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PASAULIO LIETUVIU DIENOS
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO lietuviu SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

Sutiksime visus, kaip bro
lius ir seseris! ‘ Nebūsite 
apviltir prjsipildysite lietu
višku džiaugsmu, kurio nė už 
jokius pinigus kitur neįsĮgy
site.

Lietuviai kanadiečiai, ra
šykite laiškus savo artimie - 
siems į visus kraštus ir į 
visus kontinentus. Kvieskite 
atvykti į šią retai pasitai - 
kančią šventę. Juo labiau , 
kvieskite savo artimiausius 
kaimynus-a me r i kiečius lie - 
tuvius. Na - :r patys ruoški - 
tės atvykti, kad ir toliausiai 
nuo Toronto gyventumėte!

prasideda birželio 
ČL Sporto Žafdynė- 
baigiasi Pasaulio 

Bendruomenės Sei-
posėdžiais Liepos 4 d.

PLD 
mėn. 26 
mis ir 
Lietuvių 
mo
Toronte. Šios savaitės 
.programoje vyks Karavanas, 
Meno Paroda, Literatūros 
Vakaras, Bendras Susipaži
nimo Vakaras, Dainų Šventė 
:bendros pamaldos, jaunimui 
laivu išvyka ežere ir daug, 
daug kitų įdomybių.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
Toronte yra labai svarbus 
įvykis lietuvių tautos gyve
nime. Iš viso pasaulio sulė
kusių spėjama apie 15. 000 
lietuviškos kilmės Lietuvių į 
■vieną vietą tuo pačiu metu 
dvasiniai sukrės kiekvieną 
lietuvį - pabudins nutolusius 
nuo lietuvybės, suartins ne- 
besusikalbančius Lietuvybės 
veikloje. Neabejojame, kad 
atsiskleis visų gera valia. 
Užsimegs naujos pažintys ir 
atsigaivins senosios. Gal net 
ir nenorės skirstytis namo ; 
visus suartins lietuviškas 
širdingumas.

Tad, kas dar jaučiate šir- 
‘dies pulsą, plakantį garbin - 

•.gos ir likimo bandomos Lie
tuvos ainių ritmu—atvykite 

•iš visų kontinentų į 
•Pasaulio Lietuvių Dienas — 
į Torontą .

Toronto lietuviai yra nuo
širdus s večiams, nekartą tai 
įrodę kitomis progomis.

•Jie turi nemažą bagažą 
patirties ,LD. Rengimo Komi - 
tetas su visais padaliniais 
energingai veikia ir ruošia 
smulkesnių informacijų.

ŠAULIU SĄJUNGA IR VLADAS PUTVYS-(18 73- 1 929)
’(<m. kovo mtn. 5 d. suėjo 49 metai nuo Jo mirties) 

(Tąsa iŠ 15 numerio)
Bet tas buvo tik įkvėptų 

svajonių (r sapno paveikslas.
Netrukus, kitą ankstų ry

tą Vladas, savo pypklavImu 
Ir garsiu murmėjimu mane 
pažadinęs, atkakliai vėl kai - 
bėjo:

- Žiūrėk, brolau, juk tavo 
bičiulis Tadas -yra geras 
patriotas (r gabus vyras . 
Imk tu jį Ir pamėginkit sura
šyti Šaulių Būrių S-gos įs
tatus. Juk tau, ž mau, tekdavo 
draugijų įstatus rašyti. Ma
tai, tas būt Ina ( re Ik (a pada
ryti.

Ir kad Ims įstatų įvairius 
punktus vystyti’.

Nelabai aš dar t Ik ėjau,kad 
Iš viso to galėtų kas Išeitu 
Bet vis tik, mėnes(ui pras
linkus, 
Šaulių organizacijos , nors 
menki 
minti, 
juos pas save.

O rudenį - jau buvo ne
ginčijamas faktas:Vlado Put
vinskio rūpesčiais ir atkak- 
lumu - atskiri šaullų-partl-( 
zanų būriai - buvo sujungti į 
vieną organizaciją. Ji turėjo 
savo naujus, plačius Ir tiks
lius įstatus, kurte, teisybę 
sakant,bent savo sutvarkymu

— Ražo Prany s Al ienos

gai Ingos L te tu v lų

įstata t— buvo paga - 
Putvinskis paėmė

"lltvomaniją", į lietuvių at
gimstančią srovę.Sunku ryž
tis. Juk dvarininkai Iš viso 
nenorėjo ko bendro turėti su 
valstiečiais... Būdamas re - 
alinėje Mintaujos mokykloje, 
jis dar svajojęs apie trečią 
Išeitį: palikti lenkų kultūros 
žmogum Ir suderinti abi pa
žiūras: sustingus tą bajoriš
kai lenkišką Ir valstietiškai 
lietuvišką. Negi lengva jam 
buvo atsižadėti lenkiškų tra
dicijų. . .Tik baigęs Vokle - 
t įjoję aukštąją agronomijos 
mokyklą, VI. Putvinskis Iš
sprendė varginusią jį prob - 
lemą: jis įveikė savo jaus - 
mus ir ryžos l būt I 1 letuv is . 
Juk aplinka /žemaičiai/ yra 
lietuviai, jo paties giminė 
yra kilusi Irgi (š jų kamieną 
bajorai dvarininkai - be atei
ties, sustingę, o jis nori 
dirbti ir dirbti drauge su 
lietuvių šviesuomene . 
/"Trimitas", 1930. III.6., nr.
1°/.

/bus daugiau /

ir paragrafų gausumu, vis 
tik žymiai skyrėsi nuo tų 
pavasario įstatų.

Taip gimė Šaulių Sąjunga.

A. Žmuidzinavičius savo 
prisiminimuose "Kaip VIa - 
das Putvinskis kūrė Šaulių 
Sąjungą", "Trimitas", 1929. 
III. 28 d. pąl. 196-197 mini jo 
bičiulį Tadą - žymųjį Lietu
vos zoologą, prof.Tadą Iva
nauską. Su juo Žmuidzinavi
čius (r suruošė pirmuosius 
Šaulių Sąjungos /"Šaulių bū
rių'sąjungos"/ įstatus pagal 
Vlado Put v lo idėjas (r išvys
tytus paskirus punktus.

Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona,Putvį pažino
jęs dar kaip studentą 1900 m, 
apie jį šitaip rašė:

"Kaip daugumas žemaičių 
bajorų dvarininkų, taip Ir 
Putvinskių šeima, laikė save 
gente lltuant, nattone polonl- 
1 letuvlų kilmės, bet lenkų 
tautos ar bent lenkų kultūros 
žmonėmis. Kodėl gi (š to- /bus daugiau /
klos sąvokos Išvada jaunam

I žmogui, kaip Vladas Put- 
vinskls, norinčiam dirbti vi- nas Rugienis Ir Stasys 
suome nei? Arba eiti ta pa
čia vaga, kuria ėjo kiti su
lenkėję dvarininkai,arba at
siskirti nuo jų Ir pritapti į

Š. Antanas Žiūkas
kyklos sporto salėje Iškabino 
jų tautines vėliavas. Š. A. 
Zltikas pastebėjo, kad Iška
bintų vėliavų tarpe nėra lie
tuviškos, o jos vietoje- So - 
vietų Sąjungos’.Mokyklos, va - 
dovybe I pare iškė protestą ir 
pareikalavo Iškabinti lietu- ' 
vlšką, nes jis esąs lietuvis.

Tuo reikalu mokyklos va
dovybė kreipėsi į tuo metu 
buvusį L.K.Mindaugo Šaulių 
Kuopos -V-bos pirm. V. Su-ų^ 
šlnską ir Kanados Šaulių ’• 
Rinktinės pirmininką. Jie 
atsilankė į mokyklą Ir pat
virtino, kad Sovietų Sąjungos 
vėliava nėra Lietuvos nei 
lietuvių tautą reprezentuo
janti vėliava, pareikalavo ją 
nuimti Ir iškabinti lletuvlš - 
kąją

Ateinančiose daikraščio 
laidose skelbsime programų 
vietoves, taipgi vietoves ir 
nalsyyitė.ms.^ Jų .tad_• W. • kas„ 
palengvins ne tik apsispęsti, 
bet duos galimybę užsitikrin
ti patogumais, kai atvyksite 
į Toronto, 

Tad iki 
pasimatymo S

"Nepriklausoma Lietuva" -D.K.Gedimino šauliu Kuopa šią metiį susirinkime su svečiu KLB Krašto valdybos 
pirm. J.R. Simanavičium (pirmas iŠ kairės) ir kuopos pirm. Stp.Jokubicku(trečias).

malonaus
I

: VARGAS MAN, 
BERNELIUI...

Vargas man, berneliui 
svetimoj šalelėj...

Per beve ik- 30 metų įs I- 
kūrėme čia, JAV-se ar Ka
nadoje, ir kai 'kuriems iš 

' mūsų pavyko pars įkviesti iš 
■' Lietuvos savo artimus glml- 
'. nalčlus, ar net senus tėve - 
,'ltus, ypač močiutes. Ir ką gi 

tokios senutės,jei jos iš kal- 
' mo atvyko į Amerikos did
miestį- jos, kad ir kaip glo
bojamos savo valkų, nes Ijau- 
tė laimingos. Tėvų žemėje 
jos turėjo su kuo bendrauti, 
o turtų senam, ir miesto 
"linksmybių" - kam gi joms 

‘ jų bereikia. Visa aplinka 
■ čia joms svetima, ir jas,tas 
'senutes, galima prilyginti 
paukšteliui, laikomam kad

' ’Ir auks inlam narvely...'
Daugelis mūsų norėtų 

grįžti į pas lllgtą Tėvynę, ne 
vykti ją aplankyti, bet ir 
ten apsigyventi, jei ne tas 

'nelemtas policinis sovietų 
rėžimas. Ir todėl kyla klau
simas, kokios yra tos rea
lios perspektyvos grįžti į tą 
pasiilgtą Lietuvėlę ?

Kai parašiau du straips
nius į NL nr 3 /1.18.78 / 
"Sovietų Sąjungos pasikeiti
mai" ir nr. 7 /2.15.78 / "Ar 
JAV suinteresuotos pakeisti 
Sov. Sąjungos santvarką?" ,

tai tų straipsnių pabaigoje 
padariau pesimistines Išva
das: "Sov. Sąjunga visai ne
slepia savo galutino tikslo 
valdyti visą pasaulį" Ir 2. 
" Ir nenoromis prašosi min
tis, kad komunizmo įsigalė
jimas visame pasaulyje nėra 
vien tuščia iliuzija". O jau 
S. Šetkus Nepr. Lietuvos nr . 
11 /3.15. 78/tvirtina,kad sa
vo straipsniuose Valiūnas 
" išvedžloja, jog Sov. RusIja 
yra psiryžusl užvaldyti vi
są pasaulį", Ir kad esą mano 
nuomone:"RusIja savo tikslo 
tikrai pasieks", ir dar kad 
ji "niekad nesužlugs".

Kad Sovietai neslepia savo 
ambicingų tikslų užvaldyti 
pasaulį,- tai niekam nėra 
jokia paslaptis. Bet aš ae- 
tvlrtlnau, kad sovietai savo
tikslą "tikrai pas lėks" Ir kad-tinai minėjęs. Nėra jau to
ji "niekad nesužlugs". S. kia silpna Sov. Sąjunga ir 
Šetkaus tvirtinimas,kad "So - nėra sovietai -technologiškai 
vietų Rusija /suprask, Sov. - atsilikę 
Sąjunga/ niekad pasaulio ne - 
užvaldys" Irgi yra tvirtini - 
mas, paremtas jo nurodo - 
mals abejotinos vertės fak - 
tais. ,

Visi komunistai, kas jie 
bebūtų: ar Vakarų Europos , 
ar Kinijos, ar Jugoslavijos , 
yra, kad ir ne ant vienodo 
"kurpalio" padaryti, bet tik 
jau policinio rėžimo šalinin
kai. Anot mirusio nac. K mi

D. L.K. GEDIMINO 
ŠAULIŲ. KUOPA

DLK Ged (mino-Delhi Šau
lių Kuopos visuotinis meti
nis susirinkimas įvyko 1978 
m. kovo 17 d. .Delhi lietuvių 
Tranelio-Jocio motelio salėje 
Susirinkimą pradėjo Ir jam 
pirmininkavo kuopos p-kas 
Stepas Jakub lekas, s ekr eto- 
rlavo valdybos sekretorius 
Juozas Rimkus. Susirinkime 
be einamųjų kuopos reikalų ,

jos prezidento Čiang- Kal- 
Šeko žmonos Išsireiškimo , 
visi jie esą "banditai", tik 
prisidengę įvairiais atspal
viais. Toks jau sovietų poli
tikos metodas:neva tai tarp 
tų įvairių atspalvių komu - 
nistų esąs didelis skirtumas, buvo svarstyta Ir tautinių 
bet iš tikrųjų - tai kamufla
žas, bandymas apdumti pa
sauliui akis. Esą - galimas 
tautinis komunizmas— štai 
Lenkijoje leidžiama žemės 
nuosavybė, Jugoslavijoje — 
daugiau laisvės ir 1.1.

Nesileisdamas į smulkų 
S.Šetkaus argumentų nagri - 
nėjimą. galiu tik tiek pa
sakyti: duok Dieve, kad ko
munizmas greičiau žlugtų , 
bet, deja, tuom tarpu nėra 
jokių ženklų, apie ką savo 
straipsniuose esu pakarto-

per šimtą metų" 
nuo Vakarų Europos ar A- 
merikos. Tik deja, pat ga - 
lingasis. kraštas, JAV, visą 
laiką pataikauja ‘ komunis
tams. Pav. , net paskutinia
me prezidento Carter io at
silankyme Afrikos Nigerijo
je. Jis tarėsi su Sovietų re
miamo Rodezijos "patrioti
nio fronto" vadais, norėda
mas, kad tie komunistai įei- 

(Nukelta į Spsl.)

švenčių minėjimo aplinkybės 
Salių nuomoms Ir,ypač, or
kestrų kainoms nenormaliai 
Iškilus,o taipogi dėl įvairių 
priežasčių lankytojų skai
čiui mažėjant, apylinkėje 
sus įdaro problema dėl per - 
didelių lšlaldų-3OO-35Odol. 
- vien tiktai orkestrui! To
dėl buvo kelta mintis ateity
je atsisakyti orkestro Ir mi
nėjimus ruošti be šoklų, ar
ba naudoti plok Stelių muziką. 
Galutinas sprendimas palik
tas Kuopos valdybai elgtis 
pagal reikalą Ir aplinkybes , 
kad minėjimai neneštų nuos
tolių Ir,kad į švenčių minė
jimus įėjimas nebūtų per- 
b ra n gus, nes minėjimų tiks
las yra prisiminti istorinius 
įvyktus ir Iš jų semtis stip
rybės tautiniams darbams.

Nutarta nario mokestį Iš 
dviejų dolerių pakelti Iki 
penkių. Dalyvavę susirinki
me vis l jį aps įmokėjo, o ku
rte nedalyvavo-tie ans įmo
kės Iždininkui. Dabartinę 
valdybą sudaro: St.Jakublc- 
kas - Kuopos p-kas, Gedlmt-

nas Rugienis ir Stasys Ber
žinis - pavaduotojai, Juozė 
Žloglenė parengimų reika
lams, Alfonsas Rudokas-Iž
dininkas Ir Juozas Rimkus - 
sekretorius.

Šaul iai Silvestras ir Elena 
Jokublllal pagal tradiciją , 
kaip ir kiekvienais metais , 
taip ir šįmet Kuopos meti — 
nlo sus trinkimo metu per 
Kuopos p-ką papildė savo į- 
našus 200 dol,, į Kanados 
Lietuvių Fondą. Tokiu bū
du jie jau yra įnešę į jį Iki

Tai y- 
gražus pavyzdys Ir 

paskatinimas kitiems. Per 
Lietuvių Fondą aukoja atei
ties Lietuvos valstybės ats
tatymui, o dabar Fondo pro
centais, čia Išeivijoje remia 
lietuvių kultūrinę veiklą Ir 
švietimą. Vien šiais metais 
Kanados Lietuvių Fondas Iš 
gautų procentų lietuvių kul
tūriniams ir švietimo reika
lams yra paskyręs 17.000 
dol. Jei tokią sumą reikėtų 
dabar surinkt l, aIšku nebūtų 
tai lengva padaryti. Todėl 
Lietuvių Fondas yra labai 
svarbus ateities Lietuvai l r 
šiandieninei Išeivijos veikla L 
Yra džiugu,kad šauliai Foą- 
dą remia Ir tuoml rodo pa
vyzdį kitiems lietuviams.

Po suslrlntklmo 
užba igtas T autos 
Stepas

kuris 
Himnu,

" _ i Jakublckas parodė 
skaidres iš Šaulių Kultūrinės 
Savaitės, įvykusios 1977 m. 
Union Pler, JAV. Po skald - 
rlų parodymo buvo bendra 
vakarienė, Jos metu pasida
linta įspūdžiais Iš Šaulių 
Kultūrinės Savaitės, padis
kutuota kuopos ateities veik
la Ir, kadangi susirinkimas 
vyko Juozinių išvakarėse, o 
jų kuopoje yra bent keletas , 
tai visiems Juozams ir Juo- 
zėms palinkėta geros kloties 
ir sugiedota Ilgiausių Metų *.

Stepas Jakublckas
SEKT INAS PAVYZDYS

Šaulys A. Žiūkas L.K. 
Mindaugo Saulių Kuopos V- 
bos narys jaunimo reika
lams, Kanados 796 eskadro
no kadetas, 1976 m. pakeltas 
į korporalo laipsnį. Jis La 
Salle Catholic High School 
studentas,yra pavyzdingas ir 
susipratęs lietuvis.

Prieš kurį laiką , mokyklos 
vadovybė, norėdama pagerbti 
mokyklą lankančių studentų 
etninę kilmę, didžiulėje mo-

2 psf.

Irena Ražanaitė
Mokyklos direktoriui 

s įprašius už nesusipratimą , 
sekančią dieną Sovietinė vė
liava buvo nukabinta ir asis
tuojant š. A. Žiūkui beitą 
pačią mokyklą lankančioms 
lietuvaitėms Monikai Ra- 
člnskattel Ir IrenaiRažanal- 
tel-lškllmlngal tarpe kitų '^2 
- jų buvo pakabinta Ir lietu
viškoji trispalvė!

at-

Monika Racin skaitė
Tai sektinas, gražus aky

lumo, tautinio susipratimo 
pavyzdys ir kitas Kanados 
mokyklas lankantiems stu
dentams. J.Šlaučiulls 
ŠIAULIŲ VEIKLA TRUMPAI^

"Neringos" Jūrų Šaulių^ 
Kuopa savo veiklos plane y- 
ra numačiusi suruošti gegu
žinę- Išvyką pas Kuopos V - 
bos vlceplrm. A.Jurjoną Ir 
Naujų Metų sutikimą Aušros 
Vartų salėje. e

L.K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa gegužės 13 d. išvyko 
autobusu į Ottavą. •

Vasaros metu žada su
ruošti gegužinę, pravesti 
šaudymo varžybas ir Iškilą 
į Palangos vasarvietę pas A.
v >11
Čepulį.

L.Š.S.T. Centro Valdyba 
telkia lėšas Romo KALAN
TOS paminklui statyti. Visi 
lietuviai šauliai Ir nešaulial, 
maloniai kviečiami prie pro
jekto įgyvendinimo prisidėti 
pinigine auka.

•
D. L. K. Algirdo Šaulių 

Kuopa yra Išle Idus I knygą p 
Žemaičių Kankiniai, kurią 
patarta kiekvienam lietu
viui įsigyti. Kaina tik 3 dol., 
gaunama adresu 48 H0ton St. 
Hamilton, Ont.

•
Buvo susirgusį L.Š.S.T . 

moterų vadovė Stasė Gese - 
vlčienė. Sveiksta dr.V.Tau
ro priežiūroje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Į Pasaulio Lietuvių Sporto 

Žaidynes Toronto mieste iš 
Australijos važiuos apie 70- 
c>0 sportininkų ir sportinin - 
kių. Krepšinio komandos 
sudėtyje yra Edis Palubins
kas, dviejų Olimpiadų Aust
ralijos krepšinio rinktinės 
žaidėjas. E. Palubinskas y- 
patingai buvo aukštai verti - 
namas paskutinėje Olimpia
doje, vykusioje Kanadoje.

Išvyką į Kanadą organi
zuoja ALFAS, prie kurios 
prisidės dar ir kitais reika
lais važiuojantieji tautiečiai.

Į Dainų Šventę važiuos 
Melbourne Dainos Sambūrio 
choristai su dirigente Danu
te Levickiene.

Manoma, kad Toronto su
važiavimuose dalyvaus apie 
200 lietuvių iš Australijos.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis 
Australijoje buvo ypatingai 
iškilmingai paminėta visose 
lietuviais apgyvendintose 
vietose.

Sostinėje Canberra Vasa
rio 16 d. per lietuvių radio 
valandėlę kalbėjo ministeris 
pirm. M. FRASER. Jis iškė
lė negausios,bet labai reikš
mingos lietuvių bendruome
nės j našą i Australijos gy
venimą. Priminė didesnius 
lietuvių atslekimus mokslo, 
kultūros ir sporto srttyje. 
Pasidžiaugė gražiai praėju
sia Australijoje skautų 6-ja 
Tautine Stovykla ir kas ant
ri metai ruošiamomis Aust
ralijos Lietuvių Dienomis.

Adelaidėje minėjimas vy
ko vasario 12 d. Paskaitą 
skaitė. ALB Krašto V-bos 
p-kas prof. Algis Kabaila. 
Minėjimo išvakarėse Ade
laidės A-kės V-ba buvo su
ruošus! priėmimą Lietuvių
Namuose. Į jį atsilankė Pie
tų Australijos valstijos par
lamentarai ir kiti kviesti 
svečiai.

Sydnėjuje minėjimas Įvyko 
vasario 19 d., kuriame pas - 
kaltą skaitė svečias iš Los 
Angeles Juozas Kojelis. Me
ninę programą išpildant vie
tos pajėgoms, ją papildė tuo 
metu Sydnėjuje viešėjęs iŠ - 
kilusis poetas ’ Bernardas 
Brazdžionis.

Melbourne Vasario 19 d. 
minėjimas vyko Lietuvių 
Namuose su plačia progra
ma. Kalbėjo A-kės V-bos 
p--kas A. Pocius ir Victo - 
ria valstijos parlamento 
narys Bruce Skeggs. Po to 
sekė meninė programa.

Vasario 17 d. Lietuvių Na
muose buvo priėmimas 

tų į naujos Rodezijos vy
riausybės sąstatą. Visai ne
seniai prez. Carter is sulai
kė neutrono bombos gamybą, 
o neperseniai taipgi sulaikė 
ir moderniško bombonešio 
B. gamybą. Ar tai nėra pa
taikavimas Sovietams ?

Tokie faktai neteikia jokių 
šviesesnių perspėktyvų 
mums, kurie beviltiškai lau
kiame Sov. Sąjungos žlugimo.

Vargas man, berneliui, nes 
anot dainiaus Baranausko 
žodžių: "Gal nebegrįšiu, gal 
ten supūsiu svetimoj... pu
sėj". Kad ir draugingai pri - 
ėmė mus Amerika, bet būtų 
šimtą kartų meiliau pagul - 
dyti savo senus kaulus pro
tėvių žemėje, kad vėlė galė - 
tų amžinai siūbuoti šventų 
ąžuolų viršūnėse.

t J. Valiūnas 
Brockton, Mass. USA.
1978. V. D 

kviestiniams svečiams,į ku
ri atvyko daug parlametita- 
rų, senatorių, du Federalinės 
vyriausybės ministerial, 
aukšti dvasiškiai ir užsienių 
atstovybių konsulai. Kalbėjo 
ir tostą už Lietuvą pakėlė 
Darbo Ministeris Anthony 
Street. Federalinis moks
lo monisteris Walter Jo
ną (labai gerai informuotas 
apie lietuvius) paaiškino lie
tuvių Tautinės vėliavos 
spalvų reikšmę. Kalbėjo ir 
Melbuorno arkivyskupas dr. 
F. Little.

Minėjimai vyko ir kitose , 
mažesnėse lietuvių koloni
jose.

Su Pasaulio Lietuvių B-ės 
pirm. Br. Nainio pagalba, 
Australijos lietuvius aplan
kė poetas Bernardas Braz - 
džlonis.

Jo kūrybos vakarai buvo 
ruošti Sydnėjuje-vasario 18 
d. , Canberroje - vasario 22. 
Adelaidėje- vasario 25 ir 
Melbourne kovo 5 d. d. Kar 
tu su poetu B. Brazdžioniu 
iš Los Angeles į Australiją 
ją atvyko ir kartu, keliavo 
žurnalistas Juozas Kojelis 
su ponia.

Priešvelykines rekolekci - 
jas pravesti buvo atvykęs iš 
Chicagos kun. J. Vaišnys S. J 
Prabuvęs apie penkias sa
vaites Australijoje, svečias 
pravedė rekolekcijas Ade
laidėje, Brisbanė, Canberro
je, Geelonge, Hobarte,Mel
bourne ir Sydnėjuje. Velykas 
praleidęs Sydnėjuje, kun. 
Vaišnys kovo 27 d. per Azi
jos kraštus išskrido į JAV .

Akimirkos 1977-jų Europoje
Alfonsas Nakas

na? Lietinga diena? Tegu tik tLBe ceremonijų ir titulų 
tokia pasitaiko. Laukiu tokių. Tik vardais.
Tai bus šventas Europos van
denėlis įkaitusiam kūnui pra
džiugint. .. Dabar po kelių 
mėnesių, net gėda prisiminti. 
Vandenėlis kad šventins tai 
šventins mus. Bus dienų, kad

(Tąsa iš Praeito nr.)
Penkios minutės prieš, 

dvyliktą.
Kelionės pradžia man - 

savotiška apeiga. Net ir ke
lių šimtų mylių pasivažinė
jimui automobiliu. Paskuti
nė naktis - pusiau bemiegė, nei Vienoj, nei Romoj be to 
su keisčiausiais sapnais. 
Vistiek., ir neišmiegojus, 
rytas šventiškas, širdis pil
na tai džiaugsmo, tai neri
mo. , Žinai, kad artėja nau
jos akimirkos, naujas nuo
tykis.

Atsimenate 1977-jų vasarą? 
Atsimenate birželį ir liepą ? 
Bent Detroite, ir visur kitur 
Didžiųjų Ežerų srity, siautė 
rekordiniai karščiai. Ilgos 
saulėtų dienų virtinės.Tem
peratūra - vis 90 keli faren
heitai. Savaitėmis. Kai ar
tėdavo lietaus diena, ir drėg
mės rodiklis krypdavo Į 90. 
Po trumpo troplško lietaus 
- vėl saulė, saulė, karštas 
vėjas diena dienon.

Le jour de gloire ėst arri- 
vee... Rodos , šitaip skamh 
ba antroji Marseljetės eilu
tė ? Ta garbės diena - liepos 
dvidešimt antroji. Karšta, 
kaip ir dešimtys prieš ją. O 
Europoje, sako, vėsiau. Ai, 
kad tik greičiau nuo tų karš
čių. Buvau gatavas važiuoti 
vienmarškinis. Piktinausi j 
kai moteriškosios Į rankinį 
kapšą įgrūdo plastikinį liet- 
paltėlį. Ar padūkot? Kas , 
kad į mažą kumštelį susup
tas. Vistiek pora šimtų gra
mų. Kokiem galam nešiotis 
ir velti su kitais daikteliais ? 
Je, o jeigu kokia lietinga die

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS VYKS &AIS METAIS ŠIOJE 
BANKSTOWNO MIESTO SALĖJE.

• Kauno Valstybinio radiofono
Vasario 28 d. Melbourne režisorius. Gyvendamas 

kun.Pranas Dauknys, atšven- Adelaidėje, J. Gučius buvo 
tė savo kunigystės 25 m. su- įsteigęs teatro studiją ir 
kaktj. 1973 m. perėmė kata - pastatė 14 teatro veikalų, 
likų savaitraščio Tėviškės Kovo 23 d. Adelaidėje mi- 
Aidai redaktoriaus postą. rė jonas Venclovavičius, re- 
Persikėlė į Melbuorną. Kun. žisavęs keletą veikalų,kurie 
Dauknys yra uolus skautų yra vaidinti Meibourno ir 
organizacijos darbuotojas, Sydnėjaus lietuvių scenose, 
učsitarnavęs skautininko 
laipsnį. ©

Sydnėjaus lietuvių kapelio
nas kun. Petras Butkus savo 
40 metų kunigystės sukaktį 
atšventė balandžio 23 d.

Jis yra Australijos lietu
vių kunigų sekretoriato ve
dėjas ir skautų Australijos 
Rajono dvasios vadas.

o
Žinomiausias Australijoje 

lietuvis aktorius Paulius 
Rūtenis atšventė savo 60-jį 
gimtadienį.

Keliaudamas 3u australų 
teatru, kur tik nuvažiuoja , 
Paulius tuoj Įsijungia į vie
tos lietuvių gyvenimą. 'Ruo
šia koncertus, vaidinimus ir 
kitus kultūrinius parengi
mus. Ilgiausių Metų, Pauliau!

•
Mirė: sunkiai sirgęs, re

žisorius Juozas Gučius, 75 
m. amžiaus. Lietuvoje buvo

lietpalčio negalėsiu niekur 
nosies iškišti. Štai ką reiš
kia moterų nuojauta.

O aš mat - "patyręs keliau
tojas. "Bendrakeleiviai, nuo 
pat sausio 30-sios pasitari
mų,. mane apšaukė vadovu, 
arba tiesiai - vadu. Juokas 
juoku, o titulas prilipo ir į- 
gavo konkrečią reikšmę. Ši
taip apšauktam, Margaretė 
man (mano vieno vardu) iš
davė visokius popiergalius: 
kuponus viešbučių kamba - 
riams Varšuvoj ir Vilniuj, 
traukinių bilietus Varšuva - 
Vilnius-Varšuva, kambarių 
talonus Vilniaus "Gintare ". 
Kai esi "apvadintas", kai su 
kuponais -bilietais -etalonais 
turi stoti Į eilę, imi justi sa
vo svarbą bei svorį... Imi 
darytis diktatorium. Mano 
bendrakeleiviai visi penkias 
savaites gerokai kentės. Net 
stebiuosi, kad jie man iki ga
lo buvo tokie atlaidūs, neiš- 
grūdo iš paskutinio lėktuvo 
tarp Toronto ir Detroito, kai 
"vadystės" dienos buvo galu
tinai pasibaigę.

Liepos 22 - penktadienis.
Dar pusdienį dėl juoko darbo- paštą 
vietėje prasistumdęs, su ben- Kaa sava: ę ar bouš kas 
dradarblais atsisveikinęs, at nupjaak žolę. Kas rytas per 
skubu namo. Netrukus suva
žiuoja bendrakeleiviai. Dabar 
pats laikas su jais susipažin-

i

Velionio Povilo ALEKNOS 
paskirtąlOOO dol. premiją už 
mokslinį darbą gavo du aka
demikai, patiekę universite
tinius darbus.

Bairn lauro laipsniui įgyti 
Aldona JUŠKAITĖ parašė : 
"Lithuanian Literature and
Information Sources in Lib
raries in Australia". Jonas 
MEILIŪNAS, irgi bakalauro 
laipsniui parašė: "Contras
ting Social Science Para
digms in Studying Immi - 
grants, A. Lithuanian Case 
Study".

e

Nuo š. m. pradžios N. S. W. 
valstijos švietimo ministe
rija įvedė svetimų kalbų 
mokymą šeštadieniais. Syd
nėjuje lietuvių kalbos pamo
kos vyksta Ashfield gimna - 

šinėje. Prieš penkerius me
tus dar jis nebuvo baigtas.
Po to iŠ ten kelionės niekada 
neteko pradėti, nes iš Tarp-

• tautinio, regis, tik Į užjū-
Vedusi pora -r’us ar’jcnt Į labai tolimus 

Jane ir Jonas. Paskui viena kontinto pakraščius. Greit 
ponia - Vanda. O mano mo
teriškom titulai vis dėlto rei 
kalingi:žmona Bronė, duktė 
Vida. Su Jane ir Vanda mus 
riša daugelio metų draugys 
tė.

Už laimingą kelionę iš
gėrę po vieną haibolą, apie 
pusę trečios išvažiuojame į 
Detroit Metropolitan Airpot. 
Artimieji mus gabena trimis 
automobiliais. Jei ne baga
žas, būtume iš bėdos sutil- 
pę visi į vieną. Bet lagami 
nų prigrūdome pilnutėles tri
jų mašinų bagažines. Neliko 
vietos nė uodui.

Vidą ir mane veža Vikto
ras. Jis kaip tik namie liks 
dar penkias savaites. Vir
tuvėj ant stalo jam paliktas 
instrukcijų lapas. Daugelio 
punktų taisyklės, kaip likus 
gyventi. Dar ne pro šalį\jjm 
važiuojant kai ką priminti.

Laistyk pami dorus (jau pa 
likom raustančių) ir agurkus 
f jau mezgėsi). Nepamiršk jų 
pasiskinti kai išalksi.

Kasdien išpilk vandenį \iš 
drėgmės surinkėjo indo, o tai Vome išsikeitę Detroite. Bet 
supūdys! rūsy kilimą. Mai
tink Pepsj .(Pepsis mūsų ma
žas, kudlotas, juodmargis 
šuniukas).

Naktį užgesink visas švie
sas. Ką viręs ar kepęs, už
gesink elektrinį pečių. Mūsų 

krauk į vieną vietą, 
dvi

skaityk paliktas instrukcijas.
International Building - pir

mas pastatas aerodromo de-

alglmanto skiltis 1
«

JAUNAMARTĖ iŠ TĖVYNĖS

Neperseniai teko dalyvauti' girdėta, nedaug patirta: jau- 
viename vestuviniame poky- nikis išeivis ir jo žmona da4 
ly. kuriame prie gretimo bartinlų Lietuvos laukų dūky 
stalo Sėdėjo patraukli jaunų ra* Kaip, kur, kodėl... liejo! 
žmonių pora. Susipažinome si klausimai simpatingos 1? 
ir išsikalbėjome. Buvo ma - kuklios lietuvaitės "iš ten? 
ionus nustebimas patyrus , t link. Ji, savo ruožtu, atro- 
kad abu yra vos tik vedę, gi d0- visai nesitikėjo ir nenol- 
pati jaunoji dar tik penkios rėjo tapti pagrindine atrak * 
savaitės, nuo atvykimo iš clja,tačiau,kaip i išsisuksi! 
Lietuvos pas savo vyrą, jau i& tikrai nuoširdžių paklau- 
nuo kūdikio amžiaus gyvenu- sėjų ir jų viso dėmesio..« 
šio Jungtinėse Valstybėse. Pasirodo, visa istorija nę

Vienam kitam svečių ir taiP Jau sudėtinga, nors ir 
viešnių patyrus apie tokią į- intryguojančiai įdomi, 
domią porą vestuvininkų Jaunas vyras su savo mar 
tarpe, keliolikai akimirkų ir mute iš JAV vyko Vokietijon 
visų pirminis dėmesys nu- aplankyti ten tebegyvenančių 
krypo ne jaunojo ir nuotakos motinos giminių. Namuose 
(pagaliau juos pagerbti čia liekąs tėtušis pasiūlė Euro- 
visi ’ir susirinko) pusėn, bet pon iškeliaujančiai šeimos 
į minimą porą. Išties,4be pusei ta pačia proga aplan- 
galo visiems Įdomu, mažai kyti dar niekad jai nematy

tus tėvo giminaičius Lietu- 
- ----------- — -------■■ voje. Taip ir padarė. Tie

tautiečiai tėvynėje po plr-
zijos patalpose, vadovaujant 
mokytojams Ričardui Buke- 
vičiui ir Vidai Kaballienei.

•
Šių metų pradžioje išrink

ta nauja ALB Apylinkių V-ba:
Adelaidėje-Česlovas Za - 

moiskis, Ieva Pocienė, A . 
Grigonis .Stefa Rudzenskienė 
ir A. Mikeliūnas.

Canberroje- Gintautas Ka
minskas, J. Liz denis, F. Bo - 
rūmas, L. Budzinauskas ir E. 
Laurinonis.

Geelonge- Mykolas Ky
mantas, C. Vaičekauskienė, 
A. Žvirblienė, I- Dargvainias 
ir P. Čerekavičius.

Hobarte- Juozas Paškevi
čius, Stasys Domkus.Bonl - 
facas Šikšnius ir Jonas Ju
revičius.

J. Zinkus
7

suvažluoja visos trys maši
nos. Laiko negaišdami, vis
ką sutempianti prie Pan Am 
skyriaus. Bagažo atidavimas 
- nemaža ceremonija. Ir la
bai svarbi. Seniau būdavo 
vargo dėl svorio. Tik pora 
mėnesių prieš mūsų kelionę 
pakeitė nuostatus. Svoris ne - vinė puota, 
besvarbu, gali krauti ir ak - 
menų. Tūris dabar lemian
tis. Tiek ir tiek inčų laga
minų ilgis, tiek ir tiek aukš
tis, plotis. Įsivaizduokite: 
vežė trys automobiliai šešių 
žmonių mantą, o priėmė nė 
nemirktelėję. Jokių primo- 
kėjimų. Valio . Pagal senus 
nuostatus būtų reikėję vienos 
kitos šimtinės dolerių.

Bagažą atiduodant pasakė, 
kad mūsų lėktuvas truputį 
vėluos. Nesvarbu. Milžiniš
kos halės erdvios, šviesios, 
ir, svarbiausia, gerai vėsi
namos. Kad laukti nebūtų 
taip nuobodu, susiradę ban
ką dar prasimanėme klek 
lankysimų kraštų valiutos. 
Tiesa, jau kokią šimtinę bu-

čia dar kelias dešimtis iš
keitėm Į Italijos lyras, Ang
lijos šilingus, Ispanijos pe- 
zetas. Kursas buvo mums 
palankus. Galėjome keisti 
daug daugiau. Tik mintis, 
kad su pilnom kišenėm men 
kaverčių banknotų reikės ba
stytis po Varšuvą ir Vilnių, 
mūsų entuziazmą gerokai 
slopino.

(bus daugiau)

mojo pasimatymo, pusiau 
rimtai, pusiau juokais, jau
najam amerikiečiui lietuviui 
pasiūlė, girdi, jei įtikinsi sa
vo tėvuką atvykti ir pačiam 
mus aplankyti, atsilygindami 
mes tau išpiršime dailiausią 
apylinkės merginą. Grįžęs
namo, visą papasakojo tėčiui, 
ir neužilgo, jiedu abu vėl(tė- 
vas pirmą kartą) išvyko 
Lietuvon, artimųjų lankyti. 
Giminaičiai, atrodo, savo pa- 
žado- žodžio laikėsi. Visai 
nejuokais jie pasistengė su
pažindinti net su penkiomis 
puikiomis merginomis. Žo
džiu, mūsų jaunikiui( kaip 
tam pasakos karalaičlui)tie- 
siog sunku buvo pasirinkti . 
Po kiek laiko jis ir vėl at
vyko Lietuvon, šį kartą šir
dis nemelavo ( sodietiškai 
tariant) ir jau gerai žinojo , 
kuri bus jo išrinktoji. Tai 
buvo pereitą vasarą. Val
dinės įstaigos reikalavo pa
sirinkti mėnesį, dieną ir va
landą, kurią pageidaujamos 
vestuvės ir tam aktui, kaip 
ir buvo numatyta, jis ir J 
vėl rugsėjo mėn. nuvyko 
Lietuvon. Sako, buvo gali
mybė ir ten bažnyčioje(po 
civilinio proceso)susituokti, 
bet abu nutarę tas iškilmes 
atidėti iki jos atvykimo A- 
merikon. Šių metų pradžio
je, atrodo, be didesnių sun - 
kūmų ar komplikacijų, jau
namartė atvyko pas jos lau
kiantį jaunikį. Žinoma, buvo 
iškilmės bažnyčioje, po jų 
sekė išskirtinai nuotaikinga 
ir dalyviais itin gausi vestu-

Kai kurių stebėtojų nuo
mone, šis Įvykis nebūtų toks 
jau išskirtinis ar vienintėlis. 
Panašiai susituokusių porų 
v ra i r Kanadoje, Clevelande , 
Ohicagoje; Philadelphijoje ir 
kai kur kitur. Tiesa, apie tai, 
kažkodėl neperdaug kalbama, 
lyg ir kažko prisibijant, ven
giant viešumon iškėlimo . 
Vadinasi, patys faktai rodo , 
kad yra visai realių galimy
bių mūsų vyriškai pusei su
sirasti gyvenimo draugę pa
čioje Lietuvoje (neužmirš - 
tant lietuvaičių dabartinėj 
Lenkijos teritorijoje). Nau
da ir tame, kad plečiami, gi
linami asmeniniai ryšiai 
tarp Lietuvos ir išeivijos , 
platėja šeimyniniai kontak
tai, vis daugiau pradaro
mi tampriai laikomi langai .

Gaila tik, 
lietuvaitėms
rasti vyrus Lietuvoje ta 
prasme, kad tokie, kaip tar
navę sovietinėje kariuomę- 
nėje,patyrę jos "paslaptis'* , 
labai sunkiai išleidžiami iš
vykti užsienin. Vis dėl to, 
kodėl ir šioje srityje neia- 
bandyti sovietinių įstaigų in
tencijų ir kantrybės ? -

3psl.

kad išeivijos 
kurkas sunkiau ’

3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS W
POEZIJOS DIENOS 
CHICAGOJE

Jaunimo Centro rengia
mos Poezijos Dienos Chica- 
goje Šiemet įvyks gegužės 
26- penktadienį- ir gegužės 
27 - šeštadienį. Vienokia ar 
kitokia forma toks pavasari
nis dėmesys poezijai Chica
go je kartojasi jau penkti me
tai. Tai kultūringa ir kury - 
binga tradicija, kuriai užsi
degimo ir publikos šioje lie
tuvių kolonijoje netrūksta.

Abiejų dienų programos 
ir šiemet vyks Jaunimo Cen
tro jaukioje kavinėje.

Abi dienas programos 
prasidės 8 vai v. Penkta 
dienio vakaras bus skirtas 
poezijos vertimams. Čia 
skambės lietuvių poezija;iš
versta į svetimas kalbas, ir 
kitų tautų poezija, išversta 
lietuvių kalbon. Toks dau
giakalbis vakaras, susietas 
su lietuvių poezija ir lietu
vių kalba, bus įdomi naujie-i 
na kultūrinių vakaronių pro
gramose.

Šeštadienio vakare - gegu
žės 27-skaitys savo kūrybą, 
gyvieji mūsų pęetaJ. Didžio
ji laiko dalis čia skiriama 
svečiui iš Bostono Antanui 
GUSTAIČIUI. Jis deklamuos 
savo jumoristinius eilėraš
čius ir s kaitys feljetoną apie 
poeziją ir poetus.

Kiti svečiai ir vietiniai 
programos dalyviai: Danguo
lė SADŪNAITĖ, Vitalija BO- 
GUTAITĖ ,sės.Ona MIKAI - 
LAITE ir Viktoras DIRDA.

Abiejų vakarų programas 
mode ruoš Kazys Bradūnas." 

Visuomenė kviečiama abu 
vakarus praleisti su poezija.

Jaunimo Centras

"SAVILAID1NĖ” LIETUVIO DRAMA
NEW YORKO SCENOJE

New Yorko Theater For A New City praneša, kad š. m. 
birželio 1 d. įvyks " anoniminio autoriaus ” 1 vaidinimo 
PASIVAIKŠČIOJIMAS MĖNESIENOJE premjera. Nese
niai atremontuotas teatras yra 2-oje avenue prie 10 gat - 
vės.

Po šiuo trumpu pranešimu slypi ypatinga drama Pasi
vaikščiojimas Mėnesienoje, tragikomedija apie merdi n - 
čią totalitarinę utopiją, buvo parašyta Lietuvoje prieš ko
kį pustuzinį metų. Jos autorius negali paskelbti savo pa
vardės, nes jis pergera! pažįsta ji supančią politinę sis
temą. Tragikomedijai - pabėgėlei pavyko pasiekti vaka - 
rus, kur j:, buvo išversta į anglų laibą. Ji padarė didelį 
įspūdi Theater For A New City vadovybei, kuri pakvietė 
Joną Jurašą ją išvesti į sceną.

Kitą režisorių šiaim veikalui būtų sunku įsivaizduoti. 
Jurašas yra su juo intymiai susigyvenęs ir išgyvenęs jo 
situacijas ir problemas. Visos potekstės ir aliuzijos jam 
žinomos. Šiam spektakliui jis turi labai įdomių j sceninių 
užmanymų-

Ar veikia aiškinti kodėl taip svarbu, kad spektaklis kuo 
geriausiai pavyktų? Kaip ’’Aušra’’ ar ’’Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika’’, Pasivaikščiojimas Mėnesienoje me
nine kalba byloja pasauliui apie ypatingą padėtį Lietuvoje. 
Todėl šį spektaklĮ su ypatingu dėmesiu seks mūsų tautie
čiai Lietuvoje. Svarbu, kad jis kuo ilgiau išsilaikytų , nes 
jo pasisekimas įgalins ir daugiau panašių veikalų pastaty
ti.

Pasivaikščiojimas Mėnesienoje spektaklį lietuviai gali 
paremti Įvairiais būdais - jame apsilankydami, jį reko - 
me n duodami ir reklamuodami, bet ypač dabar, bematant, 
prisidėdami lėšomis.

Teatras suteikia savo patalpas ir technikinę pagalbą,bet 
pinigus spektakliui dar reikia surinkti. Tai puiki proga pa
remti drąsųjį anoniminį autorių ir padėti svarbiam lietu
viškam vaidinimui išvysti tarptautinę sceną. Past naudo - 
klme ja i

Piniginį Įnašą, koksai jis bebūtų, galima atskaityti iš mo
kesčių (tax deductible donation). Čekiai išrašomi Theater 
For A New City vardu ir siunčiami šiuo adresu:

Theater For A New City, c o Audronė Misiūnas, Ruppert 
Towers, Apt. 23 J West, 1601 Third Avenue, New York, NY 
USA.

Spektaklio Rėmėjai

DRAUGO ROMANO KONKURSO

— V. Noreikos foto

LAUREATAS
ANATOLIJUS KAIRYS

Iš dvylikos šiemet Draugo konkurso jury komisija! pa
siųstų romanų Anatolijaus Kairio PO DAMOKLO KARDU 
laimėjo konkursą ir 1000 dol. premiją.

Šiemet autoriui sueina 40 metų nuo jo draminės kūry
bos, kurią jis ypatingai pamilęs,nors yra rašęs noveles , 
poezijos ir romanus. Scenos veikalų yra sukūręs per 20 . 
Jos buvo statytos Europos, Amerikos ir Australijos lietu
vių ir latvių teatrų. Latviai yra išsivertę keletą jo scenos 
veikalų.

A. Kairys buvo pakviestas sukurti libretą Sidabrinė 
Diena, kuriai muziką parašė komp. Bronius Budriūnas. Jis 
buvo angažuotas parašyti libretą Gintaro Šaly, muzika -J. 
Gaidelio. Rankraščiuose autorius turi dar keletą libretų .

Jo scenos veikalai parašyti su psichologiniu įsigilini
mu, sąmojumi ir geru išeivių gyvenimo pažinimu. Jo dra- 
mos veikalas yra režisavę St. Pilka, V. Žukaukkas, Z. Vi - 
sockienė, A. Dikinis, D. Mackialienė, D. Lapinskas, A . 
Brinką, E. Dauguvietytė-Kudabienė ir eilė kitų.

PO DAMOKLO KARDU yra jo stambesnis beletristikos 
kūri nys. ’ b •

.VILKO MEDŽIOKLĖ
Kazys Almenas

Iš; UPĖ J RYTUS, UPĖ Į ŠIAURE

Negyvas buvo ir iš viršaus nušokęs vilkas, bet iš 
gąsdinti arkliai vis dar trypė, šokinėjo ir jų sukruvintos 
šnervės, taip arti jausdamos mirtiną vilko smarvę, vir - 
pėjo iš baimės. Rokas Įsibrovė jų tarpan ir pagaliau su
griebė sutrypto vilko lavoną. Jis jį išvilko, pasuko abiem 
rankom virš galvos ir dideliu lanku nusviedė į tamsą. Ar
kliai, nukankinti baimės ir nuovargio, pagaliau nurimo ir, 
nuleidę galvas, Sunkiai alsavo. Jų išsikišę šonkauliai.ap
dengti tik s įdrėkusia, balno ir ryšulių nuzulinta oda, virpė
jo su kiekvienu širdies dūžiu.

o
Ryto saulė patekėjo virš akinančiai skaidraus ir skir

tingo pasaulio' pasaulio, kuris dabar, vietoj įprastų spalvų 
fonų ir gradacijų , teturėjo vieną vienalytę spalvą. Net še
šėliai neįvairino vientiso, žėrinčio, švelniai vilnijančio bal
tumo. Tik aplinkui stovyklą tas vientisas baltumas buvo 
suterštas. Čia pat skardyje ir didėjančiais lankais aplin - 
kui dabar tik vos terūsenantį laužą, sniegas buvo sutryptas 
šimto pirmyn ir atgal laksčiusių kojų. Netoliese mėtėsi 
keletas pilkšvų vilko kailio skutų.

Užlipęs ant skardžio, Rokas pamatė ir kitą ištryptą 
ratą- Nepilnos mylios atstume nuo stovyklos trikampio , 
sniegas buvo suterštas ir sutryptas beveik iki juodumo . 
Gerai įsižiūrėjus, buvo matyti ir baltuojantys i arklio 
griaučiai.

Pačių vilkų niekur .lebuvo.
Lyg ta nebylė, baltume skęstanti prerija būtų juos su

gėrusi. Lyg pats pragaras būtų priglaudęs savo veislę, kad 
ji neištirptų dienos šviesoj.

Erdmonas ir Raselė, iškamuoti nakties įvykių, dar 
miegojo,tai jų nepnžadinę, Ton-kau-pa si Roku nuėjo pa
žiūrėti į pilkšvojo arklio likučius.

Žiūrėti iš tiesų nebuvo į ką. Net patys griauiiai bu
vo ištąsyti, stambiuosius kaulus jungusios sausgyslės lai
bojo suaižytos į nužiulptas ištįsusias gijas, pačių kaulų pa
viršiuje kryžiavosi šimtai aštrių dantų palikti brūžiaL

Ton-kaa-pa pritūpė prie arklio kaukuolės, išsišiepu - 
sios pageltusiais dantimis, ir lėtai pirštu apvedžiojo jo 
tuščiai iščiulptas aidų duobes. Jis tūnojo abiem rankom 
prisilietęs kaukuolės ir.žvelgė kažkur į tolį. Jo plonos lūpe 
pos virpėjo, lyg jis sau ką šnabždėtų. Staiga jis prisigū - 
žė ir prispaldė šautuvą prie peties.

Rokas aki m nusekė šautuvo vamzdžio sudarytą liniją į 
tolumą.

Ten, prerijoje, kažkas sujudėjo.
4 psl.

Rokas prismerkė ir Įtempė akis. Sniege išsiskyrė tu
pinti vilko forma Vilkas pamžu atsistojo, lėtai patrypė 
kojom ir vėl pritūpė. Atrodė, jis puikiai supranta, kad iki 
jo kulkai per toli.

Rokas prisimerkė ir žiūrėjo vėl.
Taip. \
Vilkas buvo baltas.

Ne baltas kaip sniegas, bet visvien neginčytinai,ne - 
paneigiamai baitas.

Šitame žėrinčio baltumo pasaulyje jo kailis turėjo 
gelsvą atspalvį. Žemiau kelių jo kojos 'dek tamsėjo, bet 
tik akys trnosis buvo tikro juockimo ir aiškiai išsiskyrė ši
tame akinančiame baltume.

Nedarydamas jokių stalgi ų judesių, pamažu ir prisi - 
plojęs prie žemės. Ton-kau-pa slinko prie vilko. Šitokioj 
atviroj aplinkoj jo manevras atrodė bergždžias, baltasis 
vilkas sau tupėjo ramiai ir atrodė, kad tik mažai domėda
masis seka Ton-kau-pa slinkimą. Kai indėnas buvo nūs - 
linkęs gal dvidešimt čingsnių, vilkas lėtai pakilo ir lengva 
ristele, pasišokėdamas per pėdos gilumo sniegą, pašilei dc 
tolyn.

Trenkė šūvis, ir kulipka, nepasiekusi tikslo, sukėlė 
sniego debesį kokias penkias pėdas nuo vilko.

Ton-kau-pa riktelėjo lyg kokį prakeikimą, atsistojo ir 
ir pasileido iš paskos.

- Palauki - šūktelėjo Rokas. Bet indėno persilenkus,, 
lengvai bėganti figūra jau tolo. Priekyje, keldamas sūku
rį, šoliavo vilkas. /

Rokas patikrino, ar per jo nugarą prijuostas kardas 
stipriai laikosi makštyje, suspaudė savo šautuvą ir leido - 
si iš paskos. Dar bebėgėdamas, jis kaire ranka atleido 
Šratų maišelio varžtą ir tris švinines kulkas įsikišo Į bur
ną.

Priekyje vilkas pasuko į kairę ir bėgo fabar aiškiai 
matomame kalbos ketera. Rokas pasuko dar daugiau į 
kairę, bandydamas kampu nukirsti vilkui kelią.

0
Kai atrodė, daugiau bėgti jau nebeįmanoma, Rokas dar 

vis bėgo, ir jo paširdies degimas pasidarė pastovus, dus
lus skausmas, plaučiai šniokšdami gaudė orą, bet jų tem
pas daugiau nedažnėjo, širdis plakė, lyg norėdama išsprog
dinti krūtinės ląstą, bet jos dunksėjimas pasidarė pašto - 
vus. Kojos nejaučiamai Ir lyg visai pačios žoliavo ; tolyn. 
Roko kūnas buvo pasiekęs visai kitą, medžioklės įkarščio 
valdomą tempą.

Priekyje už skardžio Ton-kau-pa pritūpė, -ir Rokas 
pagaliau jį prisivijo. Indėnas pirmą kartą atsisuko į Roką, 
jų akys susitiko ir indėnas tuoj galva linktelėjo Į kairę pu
sę, išsitraukė parako ragą ir taisė savo šautuvą, klau - 
sianžiai pažvelgdamas į Roką.

Rokas prasižiojęs ir visai nė nebandydamas sulėtinti 
kvapo, linktelėjo. Taip, jo šautuvas užtaisytas.

Indėnas vėl kilstelėjo galvą į kairę pusę ir įspiovė 
šratą į šautuvo vamzdį.

Rokas suprato tą gestą. Suprato kaip medžiotojas . 
Kairėje tęsėsi status, nors ir neaukštas skardis, ir jo prie
dangoje būtų galima bandyti aplenkti vilką ir nepastebė - .
tam užeiti jam už nugaros.

Ton-kau-pa baigė taisyti šautuvą ir pradėjo šliaužti į 
dešinę. Prisigūžęs už skardžio, Rokas ant rankų ir kelių 
beveik visai paniręs puriame sniege, ėmė šliaužti Į kairę. 
Net šąlančių, Į sniegą panirusių rankų dabar jis nejautė .

Jis šliaužė, nedrįsdamas net pakilti ant kelių, palikda
mas puriame sniege plačią, lyg didžiulio vėžlio išvoliotą , 
brydę, net savo kvapo garsumą jis bandė slopinti, įkišda-i 
mas burną Į sniegą ir tuo pačiu tarp atsikvėpimų pagrieb
damas šaltą jo žiupsnį. Sniegas tirpdavo kaip švelnus vėjo 
prisilietimas prie burnos ir troškulys nuo to nė kieknema- 
žėjo. Bet ne troškulys dabar buvo apėmęs Roką.

-Ans bus čia, - galvojo jis. - Čia.. . Dar tik truputis.. 
Čia pat jis turi tupėti ir veizėt, kur slenka indėnas. . . -Dar 
dešimt žingsnių ir pagal nuotolio suvokimą vilkas dabar 
turėjo būti aplenktas iš kairės. x

Tyliai Rokas atlenkė gaiduką irpatikrino ar titnaginis 
skeltuvas sausas. Rankovės kampu atsargiai nuvalė žiups
nį sniego.

Jis apsisuko savo brydėje statmenai kampu Į tą pusę, 
kur turėjo būti vilkhs, šautuvą laikė paruoštoj pozicijoj ir 
pamažu pradėjo kelti galvą, tuo pačiu keldamas iršautuvo 
vamzdį-

Akys lėtai išniro virš kauburio linijos.
Ten. Už kokio šimto žingsnių turėjo būti vilkas.
Vilkas buvo, bet geru šimtu žingsniu toliau.
Jis ėjo dabar atsukęs į Roką savo kairį'šoną ir, pa - 

kreipęs galvą, žiūrėjo įdėmiai Į tą pusę, kur turėjo slink
ti Ton-kau-pa. Aiškiai buvo matyti jo stačios,budrios au
sys. Uodega kabėjo tiesiai, pabrukta tarp gelsvo plauko už
pakalinių kojų. • i

Šūvis buvo tolimas, bet dar įmanomas. .
Rokas sulaikė 1 vapą irprispaudė prie peties. Šautuvo 

vamzdis sudarė vieną liniją su vilko gelsva forma.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PATS SAU LAIVAS.

J. Daužvardienė

i narių 
meninę

Klubo biuletenį šiais me
tais redaguoja mok. J.Jo- 
kubka. administruoja-VI. Pa- 
liulionis. leidžia Klubo V-ba .

Anglijos-Britanijos Lietuvių 
Klubas

Š. m. gegužės 7 d.

Marku

Šitaip Kauno Dailininkui, Morkui, 
Atrodo Arėjas Vitkauskas, Kuris 

Atvyko Amerikon.

Balfo Atstovų Konsulė
Suvažiavimas sveikinimo žodyje pažymėjo

Chicago Balfo Apskrities kad reikia būtinai pareikšti 
atstovų suvažiavimas įvyko 
š. m. bal andžio 30 d. Balfo 
patalpose. Jį atidarė pirm . 
V. Šimkus, susirinkimui pir
mininkavo senas veikėjas p- 
Dzirvonas, sekr. K. Bružas . 
Balfo pirm.M. Rudienė pas
veikino Balfo darbuotojus ir 
atsakė į ka; kuriuos klausi
mus. Ji pažymėjo, kad nie
kad nebus išduodami viešai 
šelpiamųjų adresai okup . 
Lietuvoje ir Sibire. Ji pa
geidavo. kad būti įsteig
ta Balfo stipendija Vasario 
16 gimnazijos mokiniui.

, VI. Šimkus plačiai apžvel
gęs praeitų metų veiklą, pa 
dėkojo spaudai, radio, LTV 
ir aukotojams bei aukų rin
kėjams. Dr. Br. Motušienė 

, pranešė apyskaitą, kuri tu - 
rėjo virš 39 tūkst. apyvartos. 
Apskrities Valdyba perrink
ta kartu su pirm. Va’. Šim - 
kum.

Numatytas piknikas ir ru
denį - vajus.

protestą, dėl ž y dų kalti - 
nimo.kad lietuviai SS 
daliniai buvo Varšu
voje. Tokių dalinių naciai 
nepajėgė Lietuvoj įs
teigti, ir tai aiški ne
tiesa. Alto vadovybė pri - 
siėmė šiuo reikalu pasirū
pinti. Prašė padėkoti Tri
būne ir TV, kurie šį savait - 
galį labai plačiai paskelbė 
apie Lietuvą ir lietuvius 
Chicagoje.

Iš veiklos pranešimų pa - 
aiškėjo veikla ir pajamos .

Nominacijų pirm. Andre - 
šiūnas patiekė visą eilę or
ganizacijų išrinktų atstovų, 
CV atst. p. Skorupska' atsakė 
į keletą klausimų ir po to 
p. Andrešiūnas paskaitė re
zoliucijas. Ateinančiais me
tais Chicago Altai pirmi
ninkaus jaunasis J. Jasaitis .

Sugiedotas Lietuvos Him - 
nas ir pasivaišinta.

vietom laba.', geri.
Vaidino.-J. Jakšytė, V. Ka - 

vallūnaitė, D. Note, J. Alek - 
alūnas. Eg. Būtėnas, J. Kapa- 
činskas ir J. Riškus. Malo - 
nu, kad jaunimas ateina to - 
kiu teatro žanru į visuome
nę.

Sveikinimai 25 m. vcdybi - 
nės sukakties proga Onai .Ir 
Baliuj Sebastijonams.

Liepos 4 d. 25 m. vedybi
nę sdkaktį švęs ir Balys su . 
Josephine Brazdžioniat. Yra 
ir1 daugiau sukaktuvininkų, 
bet ne visi drįsta pasisakyti.

VE/DRoD2/Ą/

Alto Atstovų Suvažiavimas
Šaulių Namuose š. m. ba

landžio 30 d. įvyko Alto ats
tovų suvažiavimas. Pirmi t 

ninkavo Rimas Šarka ir se- 
kret. p. Maukus.

Antras Kaimas
Satyrinis teatras Antras 

Kaimas pasirodė bal. 29 d. 
JC salėje. Vakaro pelnas 
buvo paskirtas Lietuvių Te
levizijos valandėlės palaiky
mui. Publikos susirinko ne
mažai. Vaidyba i r epizodai

buvo 
susirinkęs Anglijos-Britani
jos Lietuvių Klubas, tuo pa - 
čiu ir surengė Motinos Die
nos paminėjimą.

Jauniausias Klubo 
atžalynas atliko 
programos dalį.

Gegužės 28 d. ruošiamas 
Klubo piknikas.

Prisiminti du mirusieji 
Klubo nariai: E. Jonkaitienė, 
kilusi iš Kauno ir J. Kemek
lis iš Utenos.

Auto
sužeista M. Balčiūno šeimos 
18 metų dukra, kuriai, jau nu
pjautos abi kojos.

Linkime jai greitai sveik
ti ir ištvermės visai šeima.'.

Lietuviu Diena
Birželio 17 d. W. Sox Par 

ke bus paradas, kuriame da 
lyvaus šokių grupė ved. F. 
Zapolio, Dariaus ir Girė
no veteranai su vėliavomis , 
lietuviai sportininkai. Gros 
Al. Modesto orkestras.

Pavasario piknikas
Sandaros laikraštis ren- 

nela’mėje sunkiai &la pavasarinį pikniką gegu- 
’ žės 21 d. Vyčių salėje ir 
darže. Bus įvairių kontestų, 
įteikti pažymėjimą i. Visi svie 
'čiami dalyvauti.

5o m.

LIETUVOS AIDU" radijo programos parengime Balys Brazdžionis taria aUdaromęĮI, žodj Ir Tadas Rūta su M. Motiekalčlu llplfdo programą 
Nuotraukos C. Genučio.

rus Ir taip pat naujausius 
dad. Antano Petrikonio pa
veikslus

B.,

i i 1 t'i1. į: j’ I I ' r

II"

dailę studijavo Man
chester'io Meno Mokykloj, 
Kennington mieste, Londono 
"Guilds" ir St.Martin's Me
no Mokyklose. Į Ameriką 
atsikėlė 1959 m. ir apsigyve
no Chicagoje.

Ant. Petrikonis ypač pasi
žymi savo įvairybėmis tiek 
tapyboj, tiek akvarelėj,tiek 
akrilikoj bei temperoj. Kri
tikai jam pripažįsta galimy
bę puikiai įsijausti į dabar
ties menų linkmes,- Iškelia 
jo sugebėjimą išlaikyti sa
vitą ekspresionistinį stilių. 
Jis, girdi, turi išskirtinius 
šaltinius kūryboje, nes tai 
dailininkas su didžia siela

A. Petrikonio tapybos dar
bų yra įsigiję daug muziejų 
bei meno galerijų, kaip Bal - 
zeko Muziejus Chicagoje,

vjųg s- «visai prieinamomis kalno-
ČiurlionioGalerija Chicago- mis- L. Eimantas

je.tėvų Pranciškonų Galeri
ja Brooklyne ir 1.1.

A. Petrikonis yra suruošęs 
daugybę individualių parodų 
Anglijoje, įvairiuose Ameri
kos miestuose, Toronte Ka 
nadoje ir kt. Jis yra dalyva
vęs keliose parodose su Įei
tais dailininkais. 1966 m. 
Amerikos lietuvių dailininkų 
parodoje A. Petrikonis lai
mėjęs pirmą premiją. Taip 
pat su pasisekimu jis yra 
dalyvavęs ir Illinois valsti
jos BI Centennial keliaujat! - 
čioje parodoje.

Mažutės Londono lietuvių 
bendruomenės nariai labai 
džiaugėsi, kad ir nespecia
liai ruošta bei netiesiogine 
Antano Petrikonio paveikslų 
parodoje. Daugelį jo pa
veikslų londoniškial įsigijo

•>

Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems 

Nariams Įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

□
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus įsijungti 

i SLA nariu šeima ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo 
mis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad it jie Rali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti Stos progos apsidrausti pridėtinėmis 
npdraudomis.

■■ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų nv'tu metiniu mokesčiu.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.
.Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo 51,000 iki $5,000.
Aplikanl ai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba-$2,000.
Per šį Vaju galima pasirinkti sekančius apdraudų planus:
Viso Amžiaus Mokamu apdrauda (Whole Life V-1) 
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu (20 Payment Life V-2) 
20 Metu Taupomųjų apdrauda (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metu Taupomąja apdrauda (10 Year Endowment V-X)

■ Po trijų metu nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty
bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesniu informacijų ir specialiai Siam VAJUI pritaikytu Non-Medical 
aplikacijų galima Rauti pas vietini SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir j Susivienijimo Centra:

Lithuanian Alliance of America 
307 W. 30th Street 
New York. N. Y. 10001 
Tel. (212) 563 2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesi, diena ir 
X^etus). tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudų mokesčiai.

bndon, orrt.

Dal I .A. Petrikonis

KODĖL DRAMBLYS 
PLOJA AUSIMIS?

Amerikiečių zoologai nustatė, 
kad dramblių ausys dalyvauja ter
moreguliacijoje. Už dramblių ausų 
yra labai daug kraujagyslių pa
čiame paviršiuje. Oro srovė jas 
gali atvėsinti. Jeigu iilumos spin
duliavimu reikia sustabdyti, Šios 
kraujagyslės nepripildomos pilnai 
kraujo, ir dramblys ausimis nebe- 
mojuoja.

Dali.ANTANO PETRIKONIO 
PARODĖLĖ

Toronto lietuvių Anapilio 
parapijos knygyno vedėjas p. 
Aušrotas š. m. balandžio 23. 
d. Londono lietuviams atve
žė Ir išstatė pardavimui sa
vo vedamo kiosko naujausias 
knygas, plokšteles,suveny -

Pilnutinį londonlškių dė
mesį tačiau patraukė tik A. 
Petrikonio kūriniai. Kaip 
žinoma, A, Petrikonis yra 
gimęs 1923 ’m. Alytuje. Jis 
meno studijas yra pradėjęs 
Vilniaus Dailės Akademijoje. 
Išemigravęs Anglijon 1950-

• MOKĖJO PASISLĖPTI
Ne per seniausiai moksliniuose 

žurnaluose pasirodė praneiimai, 
kad Indijoje atrastos dvi žinduo
lių rūiys, kurios anksčiau buvo 
laikomos {{mirusiomis — lemai 
nykifukai ir kietaieriai kiškiai. Ka
daise daugybė jų gyveno Himala
jų papėdėje, bet vėliau juos be 
gailesčio iinaikino. Dabar zoolo
gai ėmėsi juos veisti.

Šioje istorijoje yra viena įdomi 
detalė: žvėrys buvo pastebėti, tik 
praūžus didžiuliam gaisrui Asamo 
miikuose. Milkų gaisrai — baisi 
stichinė nelaimė, tačiau iis pa
dėjo padaryti atradimų. Laimė, 
žinduoliai sugebėjo pasislėpti ir 
pasilikti nepastebėti net tiritai ap
gyventuose rajonuose.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ VASARVIETE JE 
Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Kennebunk- 
porte, Maine, prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 4 dieno
mis. Tai vasarviete su lietuviška aplinka ir nuotaika, žino 
ma Amerikoje ir Kanadoje. Duodama butas ir maistas. Be to 
svečiams ruošiama koncertai, dailės parodos, literatūros va
rai. Visi lietuviai kviečiami praleisti atostogas šiame garsia 
me Amerikos kurorte — Kennebunkporte — prie pal Atlant) 
vandenyno savo tautiečių draugystėje. Informacijai adresas: 
Franciscan Guest House, Kennebunkport, maine 04046. 
Tel. (207)967 - 2011.

Š.ip. birželio mėnesį iž spaudos išeina monografija: 
’’GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS”.

Knyga 300 puslapiu, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su 
qP,onku- Kaina - $9.00.

Užsakymus siusti: KARYS 4
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY. 

Užsienio lakiai priimami, kuriuose yra atžymėta: 11207 USA.)
U.S. $ orb“ U.S. Currency.

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.

LIETUVIŠKA RADIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENį NUO 11,3G iki 12 vol nakties 

programos vedėjas
L. St»-.keviŽiu,,l053 Aibinei Cr.. Djvemoy. P.O. TEL. 669-*834

lelioto Studio
/yĮK\ 2680 FRONTENAC ST. — MONTREAL P.O.
||\ PORTRETAI - VEDYBOS KRIKSTYNQS 

TEL. 575-l8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

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

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kolbomo liętto. 
y)ikai. Ji* atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink: 
Leonui G. 366*2548 (namu) orka 489-5391 (darbo tek), 
Juoxui S.631. 6834, Henrikui N. 277*7868.

1 978.V. 17

PUBLISHING COM PAN Y
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
636 EAST BROADWAY eSOUTH BOSTON. MASS. 02127

W. LAPENAT
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79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont. 
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TEL-(613) 225- 400 1
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS
Pirmutiniame ir didžiausiame gy ja g^ gg ĖS gi gg 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/Vl/l 
KREDITO KOOPERATYVE

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

MOKA:

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
IKM

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
MOKAME UŽ:

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- ii depozitus (P.C.A.) ......... 6%
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II santaupas .................. ,7J4%
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II term, depozitus 1 m. 814 % 
Liepos-rugpjūčio men, ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 3 m. 9’/4 % 
galius šeštadieniais uždaryta. IĮ pensijų fondas ............9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. || asmenines paskolas 10% 
Kapitalas — virš $10,000,000. || nekiln. turto pask.......914 %

PRANEŠIMAS

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMU Akcinės B-vės Vai- 
dyba Šaukia visų narių metinį susirinkimą, šeštadienį — 
gegužės 27 d. 2 vai. P-P-

Susirinkimas įvyks Hamiltono Lietuviu Medžiotojų ir 
Žūklautojų klubo “Giedraitis" patalpose,
York Rd., Caledonia, Ont.

HLN B-vės Valdyba

PESIMISTIŠKI 
NUSITEIKIMAI

Pagaliau atėjo ir čia šio
kia tokia vasara.Tai žinoma 
nereiškia, kad jau nuo dabar 
bus gražu, šilta, ramu Ir 
malonu. Ne, nes įtikėkime to .

Jeigu sakysim Ir papuls 
kada bent pora klek geresnių 
pusdienių, po to vėl apl- 
nlauks, bus šalta, staugs 
laukinis vėjas, blaškysis u- 
raganal, žaibai ir Įvairiausi 
sūkuriai raižys padangę.

Tokia jau dabar mada, Ir1 
mes čia nieko padaryti ar 
kitaip pakreipti negalime. 
Netgi mūsų nuolatiniai skun
dai, dejonės, pagaliau net Ir 
maldos, kaip mato me-nieko 
nepadeda. Belieka ir toliau 
tik aimanuoti, pečiais be
traukant stebėt IS, galvomis 
linguoti Ir nieko daugiau.

Žiūrime televiziją,vartom

stglrsta jaunųjų klegantys 
šūkavimai, sucypia koks nak
ties paukštis tamsoje, lau
kais nuaidi nutrallalluoja il
gesingos dainos virpesys, o 
neretai Ir armonika nusikva
todavo kaimo gale...

Oi, jau nebe tie laikai. Ne
be tie jau žmonės, nebe tas 
gyvenimas. Ir taip tu man 
paslkelsk, Ir dar Į blogąją 
pusę’.. ..Kad nors trupinėlis 
ko nors gero, gražaus , 
naudingo, dėl ko būtų verta 
pas įstengti, pasiaukoti. Nagi 
nlč nieko. Jokios pagar
bos vyresniesiems, jokios 
pirmenybės žmoniškumui. •. 
Tas nenumaldomas troški
mas vadovauti, kitiems diri
guoti, jiems dominuoti, vien 
savo užsibrėžto tikslo ne
permaldaujamai siekti, vis - 
kas,kas iki šiolei buvo gera, 
vertInga-ardytl, griauti. Tai 
nuolatiniai dabartinio gyve -

8114 % už 1 m. term. dep.
8'/z % už pensijų ir namų planą
7 % už taupymo s-tg
7 ’/į % spec, taupymo s-tą
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/z % už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų doleriu

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A«

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

laikraščius, girdime kalbant
- visur tik potvyniai, uraga
nai, žemės drebėjimai, neap
sakomo stiprumo pragalšt In

nlmo reiškiniai. Lyglagre -
etai su tuo dar daugumoje 
skelbiamas melas,apgaulė , 
nesiskaitymas, žodžio nesl-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

NAUJAS PROFESIONALAS
Malonu girdėti, skaityti, o 

tuo tabalu rašyti apie lietu
viškojo jaunimo gražias pas
tangas, jų sėkmingą užsl - 

. brėžto tikslo baigmę.Čia no- 
> rluprlstatytl skaitytojams Ir 

lietuvių visuomenei Juozą 
CHROLAV1ČIŲ, kuris dabar, 
baigęs teisės mokslus, tapo 
advokatu Ir jau atidarė savo 
profesijos kabinetą HamUto-

Tal Moljero 3-jų veiksmų 
veikalas. Veiksmas vyko 16 
šlmtm. Prancūzijos kaime.

Veikalą statė 'Aukuras", 
vad.rež. E. Kudabienės, jame 
septyni veikėjai. Turinio at
žvilgiu veikalas neilgas,juo
kingas Ir įdomus.Dviejų vy
rų roles atliko mote rys-E . 
Kudabienė ir L. Stungevlčle- 
nė. Ar visada reikia vyrų 
roles atlikti moterims šia
me veikale, ar tai tik sutapP , 
mas su balandžio 1 d, -neži
nau.

Veikalo dviejų pertraukų 
metu kupletų padeklamavo Ir 
liaudies dainų padainavo 
pensininkių moterų grupė:A . 
Jankūnlenė, O. Cholodowska , 
E. Selrlenė, A.Blažaltlenė Ir 
E.Ramanauskienė. Šiam va
karui jos pasiruošė pačlos- 
be profesionalų muzikų ir 
dirigentų, o sudainuoti joms 
pasisekė visai gerai. Todėl

gl vėjal.Tal šen,tai ten, vle- laikymas. Tarp praeities Ir 
nl už kitą vis balsesnė, ga- dabarties Iš viso jokio paly - 
linges nė audra praskriejo , ginimo neįmanoma Įžvelgti . 
šimtus irtūkstančlus varga-1 Darbas, Iki šiolei buvęs 
nų šios žemelės žmonelių gyvenimo palaima Ir druska, 
pasllmdama, jau neskaitant darosi nepopuliarus Ir visai 
milijoninio prarasto turto. "nemodernus”. Darbo leš-

Ir taip, galima sakyti,to - kojlmas štate laikais tai jau 
klos žinios kartojasi, nes - skaitosi užsiėmimas, nes už 
varbu visai, koks tas metų tai mokama alga Ir tokia 
laikotarpis būtų. "profesija" pilnai prlpažįs-

Sakyklm, kad tau Ir nu- tama.
plėšė pusę s togo,ledai kieme Mes vyresnieji, kurie dar 
sulamdė pamldorus, tai tik kasdieną keliamės ir skuba- 
menknlekte:gall dar džlaug- me Į darbus, mūsų pačių 
t te, kad tik t lėk, palyginus su auklėto jaunimo jau esame 
visais, kurie tapo skaudžiai pašiepiami, laikomi ketetuo- 
pallestl, tiesiog prie žemės llate, perdaug nuo gyvenimo 
priblokšti, arba Ir gyvi jo n ats Alkusiais, dabarties gyve- 
prasmego... nlmo pulso Ir jo būdo nesu -

Spauda bevelk su pasidl- prantančlals.
džlavlmu dažnai mums prl- Kadaise,dar “savame kraš- 
rnena, kad štai tenai,kažkur te jaunystės metuose bežy- 
tal aukštai padangėse, virš dėdami, girdėdavome tokį Į- 
mūsų galvų be perstojo domų Išsireiškimą: " Davė 
skraido ir siuva net virš 4. Dievas dantis, duos ir duo- 
OOO taip vadinamų įvairiau- nos", Argi tik ne į šluos 
slų žemės satelitų, žmogaus žodžius užslglmusl ir jais 
sukurtų Ir tenai paleistų pakerėta dabartinė moder - 
mandrlų aparatų. nlųjų laikų generacija ir lau-

Ttkėklme.kad nė vienas Iš kla to stebuklo, o gal Ir kito,

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

iWiiiAQjaa
< V<T * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais 

TORONTO, ONT,'R IO
... ... tel. 533-3531

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS 
įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446 • 

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

ne. J. Chrolavlč lūs, gerlau- 
slas lietuvių jaunos los kar
tos šachmatininkas Kanado
je, Hamiltone baigęs Cathe - 
dral gimnaziją Ir Lietuvių 
Šeštadieninę Mokyklą,pradė
jo studijas Guelph U-te. Ten 
baigęs filosofijos ir mate
matikos skyrius, klek pa A - 
sėjęs, metėsi į kitą mokslo 
šaką- teisę. Įstojęs į Lon
dono Ont.,U-tą,baigė teisės 
fakultetą ir po praktikos 
darbų Ottawoje, gavo teisę 
verstis advokatūra. Jo kabi
netas randasi HamAtone, 131 
John str., South, kambarys 
204,tel.: 522-2704.

Naujas ir jaunas advokatas 
laisvai kalba ir rašo lietu
viškai, tad pas jį atsAanklus, 
reikalus galima išsiaiškinti 
nuosava gimtąją kalba be 
kliūčių.

Apie jį jau ankščiau buvo 
duota keletą žinių NL 13 nr .

Naująjį advokatą belieka 
tik pasveikinti ir palinkėti 
jam gražios sėkmės pasi
rinktame darbe. Kor.

SĖKMINGAS PENSININKŲ 
RENGINYS

Vietos Lietuvių Pensinin
kų Klubas,,Rambynas'/ s ure ngė 
Draugystės Vakarą balandžio 
1 d. šeštadienį, Jaunimo 
Centro salėje.

Vakaras praėjo gana sėk
mingai visais atžvAglals'. 
Programos pagrinde buvo 
vaidinama iš prancūzų kal
bos Išversta komedija "Ba - 
lon puolęs, sausas nekelsi ’i

belieka jas tik pasveikinti už 
gražią Iniciatyvą Ir drąsą Ir 
palinkėti geros sėkmės atei
čiai. Ta proga norėtųsi pa - 
raginti Ir pensininkus- vy
rus, kad jie taip lengvai ne- 
kapltulluotų prieš moteris Ir 
sekančiam renginy Išeitų Į 
sceną padainuoti ar pakalbė
ti "vyriškai".

Renginyje velkė baras Ir 
bufetas su skania užkanda , 
kavute ir pyragaičiais. Vyko 
turtinga Ir gana gausi lote
rija, kurioje tuščių b Alėtų 
nebuvo / retai kur taip pasi
taiko/. Todėl, vos tik ją ati
darius, eAutėmte apspito ją 
svečiai Ir viskas joje Išga
ravo kaip kamparas... Zp.

jų be reikalo tenai nelaksto . 
Tikrai jie turi savo užduotį 
Ir paskirtį. Negi tas "gera - 
širdis Ir viską Išmanantis" 
žmogus taip sau dėl gražu - 
mo ėmė Ir pažėrė juos tenai'

Sakoma, jeigu žinotum , 
kaip ir kada,būtų net galima 
vėlyvos aprimusios nakties 
metu net Išgirsti, pas įklau
syti, kaip jie tenai padangė
mis belakstydaml vis kvark
si, leidžia kažkokius paslap
tingus garsus...

Tat štai kas. čla daros l. 
Visiems dar menasI,ka - 
da savuose jaunystės metuo
se dažnai girdėdavome,kaip 
tolumoje, kažkur tai tre - 
člame kaime suloja šuo, pa-

kad kepti karveliai patys Į 
burną atskris...

Taip anos gražios sek - 
madlenlo dienos Popietėje, 
besigardžiuodami gerai pa
ruoštais pietumis, samprota
vo tautiečiai.

USSM LIETUVIU namai
LN Vyrai rengia metinę 

gegužinę birželio 11 d.,sek
madienį Claireville parke , 
netoli Toronto. Platesnė In
formacija bus paskelbta vė
liau.

LN valdyba balandžio m. 
13 d. posėdyje patikrino šių 
metų pirmo ketvirčio finan
sinių operacijų rezultatus ir

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

į Lietuvą, Latviją, Esti jų, Ukrainą, Sov. Sąjungų 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarr.iu|ame. 
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 

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

m.“ ai Baltic Exporting Co. SLSTSS.** 
Telefonas LE 1-3098 , Savininkai S. ir F. Janavičiai,

6 psl.

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT —
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis i

■ —JL REALTOR

|tT CO OP TRUST
Patarnavimas greitas, 

malonus, profesijonaliai 
kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY

Or CANADA
Mūsų .ištaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus 
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gerą patarnavimą

rado, kad jos vyksta numaty
tos sąmatos ribose. Skolų 
gruodžio 31d. buvo $ 315, 000 
per tris mėnesius sumokėta 
$35, 000 ir kovo 31d- liko sko
lų $28, 000 .

LN Moterų Dainos Viene
tas ir Toronto vyrų choras 
vadovaujamas muz. V. Veri- 
kaičio, balandžio 22d. sėk
mingai išpildė koncertinę 
programą Tillsonburgo Me- 
džiotojų-meškeriotojų įdubo 
"Vilkas" surengtame tradi
ciniame "zuikių" baliuje ir 
.balandžio 29 d. Montrcalyje 
"NL" Spaudos baliuje.

LN statybos komitetas yra 
užregistravęs per 200 lietu
vių, kurie užinteresuoti ko- 
opertinių butų statyba. Ko
mitetui yra reikalingos in
formacijos ir nuomonės už-

siregistravuslų dėl butų dy
džio, kainų ir kitos žinios.
Paskutinėse 2-jų savaičių 

sekmadieniojpopietėse daly
vių skaičius buvo gausus. 
Svečių knygoje pasirašė :iš 
Ročesterio - A. Sabalis^ P, 
Chro mans Ids. D. Jurkonls, 
P. Mališauskas, J. Kohut, 
S. Zmuldžinas, L. Lelis, 
V. Lelis, R. Liauba, J. 
Chromanskis; iš Klevelando 
-R. Šilbaj oris ir V. Janavi
čiūtė, iš Chicagos - Dr. Bo
belis, dr. L. Kriaučellunas, 
dr. K. Šidlauskas ir T. Blin- 
strubas, iš St. Williams — 
B. Šeika, iš Delhi - Z. ir P. 
Augaičiai, iš Hamiltono—• 
M. Gudinskas ir K. Aušro
tas, iš Dundas - G. Ir P. 
Breichmanai, A. Kriščiūnas 
- iš Brandford. , D.Lukoše
vičius, G. Nagys ir H. Gel
tonius A. Jasiunas iš
Montrealio.

KOVOJANT 1L1ETUVA pa
roda buvo kelis kartus ro
dyta Toronto ltetuvlams.il Su 
paroda aps lankyta pas Ha
miltono, St. Catharines ir 
Londono lietuvius. Paroda 
visur sukėlė didelį ir užtar
nautą sus (domėjlmą.

Parodą Kanados lietu
viams išstatė ir rodė To

ronto skautininkai Č.Senke
vičius, L.Kalinauskas Ir kt_ 
Jiems talkininkavo vietos 
lietuviai - skautės ir skautai

TORONTO JAUNIMAS 
KVIEČIA Į STOVYKLĄ 
Pavasaris ateina ir visi 

pradeda svajoti apie vasros 
saulėtas dienas. Toronto Lie 
tuvių Namų Jaunimo Būrelis 
nutarė atidaryti vasaros se
zoną su jų pirmąja savaitga
lio stovykla, gegužės 20-22 
dienomis.

Tai Įvyks Wasagoje, Praia 
clškonų stovykloje, apie pus
antros valandos nuo Toronto. 
Programoje numatyta laužas, 
šokiai, Įvairūs sportiniai 
žaidimai, "pryzai" , BBO 
vaišės ir dvi naktys savuose 
miegmaišiuose. Visos šios 
linksmybės kalnuos tik 10 
dolerių asmeniui.

Būtų malomu jeigu mūsų 
bičiuliai ir iš kitų vietovių 
prisijungtų prie mūsų vasaros 
sutikimo. Dėl smulkesnės In
formacijos ir registracijos, 
prašome kreiptis: Martynas 
Yčas, 25 Traymore Cres. 
Toronto, Ont. M6S 4K4 , 
Tel: 1-416-766-7300. Iki ge
gužės 12 d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Apie Spaudos Balių
KELIONĖ Į MONTREALĮ 
IR NL SPAUDOS BALIŲ.

Š. m. kovo 19 d. į Juozui 
Paukščiui suruoštas vardi
nes- balių, buvo atvykę 
Marijos Paukštienės pu- 
seserė Adelė Keršienė su 
vyru Juozu ir vaikais iš 
Montrealio. A. ir J. Keršiai, 
malonūs ir draugiški, pra
dėjo kalbinti ir kviesti st. 
cathariniečius atvykti į NL 
Spaudos Balių ir tuo pačiu 
apsilankyti pas juos.

Pažadėjome vykti pora 
automobilių, bet prisiartinus 
išvykimo dienai, dalis dėl 
vienokių, ar kitokių kliūčių, 
nebevyko. Važiavome tik 
Marija ir Juozas Paukščiai

vo išnešiojama karšta vaka
rienė.

Grojo orkestras Malinka, 
vadovaujamas jauno ir ga
baus, tik 15 m. amžiaus a- 
kordeonisto Jono Rimeikio, 
daugiaužia europietiškus šio
kius. Kiti du orkestro jau
nuoliai- ukra’nietis Jasenza 
ir italas Rudnev. Teko kai - 
bėti su Jono Rimeikio ma
myte, kuri pasisakė, kad tu
rinti jaunesnį sūnų Juozą ir 
dukrą Rūtą, kurie irgi yra 
gabūs muzikoje.

Sparčiai vyko smulkiosios 
loterijos platinimas,nes gal 
pustuzinis platintojų įsijungė 
į darbą, kiekvieną svečią pa - 
ragino išmėginti laimę. Lai-

Pradėjo rinktis svečiai ir 
tie patys, kurie buvo Spaudos 
Baliuje. Vaišių metu teko 
tarti sveikinimo žodį ir pa
linkėti Keršių Juozukui ge
ros ateities. O Juozukas 
vienu ypu užpūtė 13 žvakių. 
Juozuko sesuo Teresėlė 
perskaitė lietuviškai para
šytus sveikinimo atvirukus 
su linkėjimais. Visų nuotai
ka buvo gera, visi svečiai 
lyg broliai ir sesės mums , 
atvykusioms iš St. Catha
rines. O kada išsikalbėjome 
su greta sėdėjusiais , paaiš
kėjo, kad visi buvome že
maičių pulkuose prie Papi - 
lės, Sedos, kol pagaliau be - 
s i traukdami, atsidūrėme

/

ir šias eilutes rašantysis.
' ‘( Balandžio 29 d., 7 vai. r.

’ susėdę į p. p. Paukščių "Am
basadorių", pasileidome 
Montrealio kryptimi. Kelio
nė buvo sėkminga ir po 3 v . 
po pietų buvome maloniai 
sutikti Keršių šeimos ir kuo 
greičiausiai pasodinti prie 
vaišių stalo. Vaišes pradė
jome brangiu šampanu, o vė
liau— kas kokio norėjo iš 

) stipresnių.
Įėjęs į Spaudos Baliaus 

salę pirmą pažįstamą ir dar 
kaimyną iš Lietuvos, sutikau 

1', šaulių veikėjąlg. Petrauską. 
Vėliau, NL B-vės p-ką J . 
Petrulį, vis skubantį, nes ar
tėjo programos pradžia. Vė
liau sutikau visuomenės vei
kėjus Augustiną Mylę ir Juo
zą Šiaučiulį, NL redaktorių 
Pr. Paukštaltį, Ramovės 
sekr. Petrą Gabrį ir kt.

NL B-vės p-kas J. Petru
lis tarė atidaromąjį žodį, 
pasveikino atvykusius sve
čius iš arti ir toli, juos pri
statydamas ir programą 

Į pravesti pakvietė svečią B • 
I Adomavičiūtę iš Bostono. 
Programa buvo neilga, pub
likai patiko ir Toronto LN 
Moterų Dainos Grupės dai- 
ninkės su akomponiatore ir 
montrealietė Aida Norkeliū-

- naitė,gražiai pagrojusi pia
ninu iš svečių, susilaukė 
daug katučių, o iš Spaidos 
Ba’iaus rengėją gėlių ir do - 
vanėlių.

Po programos, daugiausia 
juanimui talkininkaujant, bu -

mikių buvo daug. Vien prie 
mūsų stalo Adelė v Keršienė 
laimėjo porą "atomų". Did
žiosios loterijos bilietus, 
kaip drausmingas karys, pla 
tino J. Šiaučiulis, prie sce
nos /talkinant kitiems.

Didžiosios loterijos trau
kimą pakvietė pradėti ma
ne. Laimingą bilietą ištrau
kiau Juozui Paąžuoliui iš 
Port Colborne, Ont. , kuris 
gavo labai vertingą Pr. Bal- 
tuonio šaknų skulptūrą . 
Šį laimikį pargabenau į St . 
Catharines ir apie tai pa
informavau J. Paąžuolį, kad 
atsiimtų. Laimingasis apie 
taLsužinojęs, buvo labai pa
tenkintas ir pažadėjo pirmai 
progai pasitaikius, atvykti 
laimikį pasiimti.

Baliuje pastebėjau, kad 
Montrealio lietuviai yra di - 
deli entuziastai šokti, ne tik 
jaunimas,bet ir vyresnieji . 
Jaunimas, skoningai apsi
rengęs ir pavyzdingas. Ba
liui pasibaigus, teko atsis - 
veikinti su senais pažįsta
mais, LN B-vės pirm. J. Pet
ruliu, kuris prašė nepamirš
ti ir NL reikalų.

Sekančią dieną dėl Ade
lės ir Juozo Keršių vaišin - 
gurno negalėjome išvažiuoti 
namo. Pastebėjau, kad Ade
lė Keršienė ruošiasi dide
liam baliui-sūnaus Juozuko 
gimtadieniui. Kad ir nepa
siruošę iš anksto,pagal iš
gales stengėmės dalyvauti jo 
pagerbime.

Rytprūsiuose ( Pavardžių 
nerašau, nes neturiu sutiki
mo apie tai iš dalyvių).

Įdomu buvo pasikalbėti su 
Janina Budzbikalte-Mickiene 
iš Suvalkų Trikampio, prieš 
kelioliką metų atvykusia į 
Kanadą ir sukūrusią lietu
višką šeimą su K. Mickum . 
Vėliau išsikvietė savo my
limą mamytę, kuri deja, po 
metų, mirė susirgusi.

Nors Janina negalėjo pa
žinti Lietuvos ir jos didingos 
praeities be svetimo "erza- 
co"(buvu mažametė)atvyku - 
si į Kanadą ir turėdama di - 
delį pamėgimą skaityti, pa
siryžo ieškoti tikros Lietu - 
vos ir jos didingos praeities 
knygose. Šiandieną J. Mickie
nė yra susidariusi stiprų 
vaizdą iš knygų ir žmonių 
pasakojimų, kokia buvo Lie -
tuva anais nepriklausomybės 
laikais. Janina ir jos vy
ras auklėja savo vaikus lie
tuviškoje dvasioje, namuo
se kalba lietuviškai ir moko 
vaikus sąmoningo lietuviš
kumo.

Besisvečiuojant ir įdomiai 
besikalbant atėjo ir gegužės 
1-oji, pirmadienis. Reikia 
vykti į St. Catharines, į dar
bą. Viena darbo diena pra 
rasta, bet tai neturi reikš
mės: NL Spaudos Baliaus 
įspūdžiai, naujos pažintys

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

e Siuvu ir parduodu
■o Taisau ir remodeliuoju
o Vasaros laiku saugojimas

(Storage)'

vertesnės už prarastą darbo 
dieną Pasistiprinę ir vai
šingos Adelės Keršienės ap
rūpinti maistu kelionei, 9 v . 
ryto atsisveikinome ir išvy
kome. Kelionė buvo sėkmin
ga

Keletą žodžių apie Adelę 
ir Juozą Keršius. Juozas at
sikvietė iš Punsko Adelę 
Juodikaitę ir!962 m. apsivo

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

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas <£ San tai. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COM VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios pataraĮos ir darbo atlikėjas jums gall burl stogdengy* Guy 

'Rlchardl,kuris jau seniai lietuviams patamau|a. Darba atlieka sgilnlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kol 
naujus —

1 978. V. i 7

NL Spaudos Baliaus vakarienės paruošėjos,lš kairės Seimininkė M. Kasperavičienė, K. Petrulienė, O.
Mylienė ir M. Grinkienė. Nuotraukos T. Laurinaičio.

KRONIKA-
DĖMESIO STOVYKLAI

Šių metų skautų ir-skąu- 
■čių vasaros Stovykla įvyks 
rugpiūčio mėnesio pirmą 
savaitę, Baltijos s to vyk -

Montreal

dė. Augina dukrą ir du sū
nus. Namuose visi kalba tik 
lietuviškai Vaikai gerai iš
auklėti, mandagūs ir pašiau-
gus. Juozas Keršys jau il
gesnį laiką dirba prie gele - 
žinkelio. Būdamas uumanus 
ir pareigingas, darbe tapo 
pakeltas Į aukštesnę katego
riją su aukštesni!} atlygini
mu. Nors p. p. Keršiai man 
negi minės, bet jų namuose 
buvau kaip savas,ir giminė 
Už tai reiškiu nuoširdų 
ačiū. j. ŠaraprJckas

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

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

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

plumbing & "Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinią prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Išvietėje, St. Donat, Quebec.
Kviečiame v i s us skau

tus —ir skautes gau
siai daly vauti^ ta pro
ga, ir visą jaunimą .

Stovykla tęsis tiktai vie - 
ną savaitę, kad duotumėme 
progos skautams pasiruošti 
dalyvauti Vl-joje Tautinėje 
Stovykloje. 

TAUTINĖ Stovykla įvyks 
nuo rugpiūčio 13-26 d. prie 
Worcesteii,Mass. ,USA.

Stovyklos mokes ils dviem 
savaitėm $125, o vienai- $65., 

Transportacija bus parū
pinta abiejų Montrealio Ttih- 
tų pastangomis ir kaina 
bus pranešta vėliau.

Dėl informacijų apie t abi 
stovyklas skambinti Gintarui 
Nagiui 277-7868, arba Almai 
Drešerienei 768-5«23.

BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu [vairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

Apie darbų sąžiningą atlikimo,, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366 - 2548;

7 p si.
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NL REIKALAI
Spaudos Baliui praėjus...

(tęsinys )
Betęsiant padėką Spaudos 

Baliaus geradariams, ji ne
būtų pilna, nepaminėjus tų 
darbščiųjų moterų, kurios 
svečius pasotino vakariene. 
Tai šeimininkė Magdalena 
Kasperavičienė su padėjė
joms Monika Grinkiene ir 
Ona Myliene. Be to,labai pui
kiai atlikę mergaičių grupė, 
aptarnavusi stalus, vadovau
jant K. Petrulienei. O ką be
kalbėti apie gerą baro tar
nybą, kuri gaivino ištrošku - 
sius ? Ją atliko profesiona
las Juozas Stankaitis su 
Žmona Diana ir talkininku G. 
Bunlu. Jais buvo ypač pa
tenkinti vėlyvieji svečiai, 
prieš i šs i skirstant į namus. . 

.' Speciali padėka priklauso 
programos išpildytojoms , 
;• Sol. Gina Čapkauskienė 
•praeitą šeštadienį išpildė 
.’programą Hattforde Lietu- 
•vių klubo metiniame paren- 
Igime. Prieš tai ji tik buvo 
•sugrįžusi iš St. Petersburg, 
Floridoje. Ten solistė netik 
naudojosi kurortų malonu • 
mals, bet ir davė koncertą 
lietuviams.

ypač viešnioms iŠ Toronto , 
kurios be honoraro talkino 
Spaudos Baliui. Jų dainos 
prisidėjo prie visų svečių 
geros nuotaikos. Jau ir po 
Baliaus apie jas dar pakal
bama. Ačiū jaunajai pianis - 
tei Aidai Norkeliūnaitei, ku - 
ri kasmet parodo gražią pa
žangą muzikoje.

Dar yra visa eilė žmonių , 
kurie vienokiu ar kitokiu bū
du, nepamainomu ir būtinu 
darbu prisidėjo prie Baliaus 
pravedimo- tai visa vakaro 
tvarkos tarnyba, loterijos bi
lietų platintojai ir visi kiti , 
kurių čia išvardinti neįmano 
noma.

Visiems nuoširdžiausią 
padėką reiškia Spaudos B-ės 
Valdyba ir laikraščio redak
cija. NL
• Verduno Auditorijoje 
praeitą savaitgalį buvo su
ruošta tradicinė pavasarinė 
dailės darbų paroda, kurioje 
pasirodė virš 40 grupių ir 
pavienių asmenų.

Lietuviai ypač buvo kvie - 
čia m i dalyvauti.. Su darbais, 
atstovaujančiais tautodailę^ir 
individualiais pasirodė VAI
VORYKŠTĖS narės.

MONTREALIO PAVASARIS
KULTŪRINĖSE
APRAIŠKOSE

Montrealiolietuviai šį pa
vasarį sutiko įvairiais ren
giniais, susilaukdami meni - 
ninku iš kitų miestų.

Yapč mums visiems už
imponavo jaunimas, išdrįsęs 
pasikviesti nemažas grujres 
originalesnėms programoms

Jau balandžio 15 d. Balti- 
los Stovyklavietės 15 m. ju
biliejų minint, gėrėjomės 
Toronto Varpo choro puikiu 
koncertu, kurio virš 40 as - 
menų sąstatas, vadovauja - 
mas jauno ir dinamiško mu
ziko Jono Govėdos.

Repertuaras gerai suda - 
rytas, choristų balsai labai 
rūpestinga' išbalansuoti ir 
nors dalyvavo nepilname 
sąstate, skambėjo įspūdingai.
Pažymėtina graži, aiški tar-NL Spaudos Baliaus programos atlikėjos - Toronto LN Moterų Dainos grupė su akompanatore Marcinkeviclūtefketvlrtojl 
sena. Dainų interpretaci-'ls kairės) Ir pianistė A. Norkellunaitė(antroji IŠ kairės) su programos vadovais: valdybos pirm. J. i^etivllu Ir kairėje Blru- 
ja aiškiai veikiama jaunojo te Adomavičiūte.
dirigento, akcentą dėjo ant 
ritmo. Smagu buvo išklau - 
syti naujų dainų.

Publikos prisirinko pilna 
salė, nemažai jaunimo, kurie 
įvairių organizacijų grupėse 
perėjo per Baltijos stovyklą.

Gyvą ir smagų šokio ma -

ba! šiltai, simpatingai ir vėl 
pažymėtinai gera tarsena , 
kas bendrai imaht, deja, vis 
rečiau pasitaiko. . .

Epizodai, nuo pat pirmo. - 
jo, iš karto pagavo publikos 
dėmėsi ir smalsumą. Pa 
dėta daug darbo režisūriniu,

sugretindamas ''ten" ir "čia" 
kuriamąją mūsų literatūrą .

Į Motinos Dienos minėj i - 
mo sekmadienį atvyko poe
tas Stasys Santvaras iš Bos
tono. Visi mielai klausėsi jo 
šilto balso ir žodžių, bei ju
moru perpintų įtarpų, prisi
menant eilėraščių kelio-

Nuotrauka T. Laurinaičio.
Ina Lukoševičlūtės su Ry-.' 
čiu Bulotą, maloniai nuteik
dami. kor .
• Į Baltų Poezijos vakarą 
Toronte iš Mo ntrealio buvo 
nuvykęs ir jame dalyvavo 
poetas Henrikas Nagys ge
gužės 13 d.

Rasa ir Ina Lrkosevlžlūtės ir Rytis Bulota dainuoja velykinio Stalo parengime. 
Ps. Praeitame numeryje po Šio pačio parengimo nuctrauKa turėjo būti — Frag
mentas 12 Velykinio Stalo parengimo, o ne "pagrindinės rengėjos", kaip buvo

. .... i ..... -į paradyta. NL.

ratoną jaunimas su entuzi
azmu suorganizavo ir išpll - 
dėf su rinkdami nemažą sumą 
Pinigų.

Į NL Spaudos Balių atvyko 
Toronto LN Moterų Dainos 
Grupė, o už savaitės pasiro
dė Antrasis Kaimas, pasižy
mėjęs satyros teatras, PLJ 
Sąjungos iniciatyva pirmą 
kartą atsilankęs Montrealy- 
je.

Ši gruj3ė,nors ir nepilna - 
me sąstate ir nevienodo pa-

valdybiniu atžvilgiu. Jeigu 
ir medžiagos teikėjai-rašy
tojai nebuvo tokie darbštūs, 
tai ką padarysi! Satyros ir 
jumoro kūryba yra viena 
sunkiausių. Poros opi - 
zodų galima buvo ir nedėti, 
jie nuskambėjo perdaug kaip 
seni, nevisai vykę anekdotai, 
bet - tai smulkmena.

Antrojo Kaimo "prievaiz
da" T. Antanaitis išvakarės^ 
dar turėjo energijos,ir suti
ko Seselių Namuose paskui-

nes ant popieriaus. . .
Velykų Stalo . programoje 

dalyvavo saviškiai -Rasa ir

• Vytautas A. Jai ynas da
lyvavo Baltų suvažiavime 
Toronte gegužės 13-14 d. d.

tyrimo aktorių, pasirodė la - tyri įdomia tema paskaitą ,

r MONTREAL WEST

LEONAS CUREOCAS
Sol., Manager

.AUTOMOBILI
Poittioc k Buick k Astra

O NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NesitikAtinai obros sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI.
IR SU IŠIMTIMI JUMSZ

— virš 14 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metę • 8!4%
pensijų ir namų s-tas 8'/i%
taupomqsias s-tas .7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS:
•

asmenines 9’/2%
nekiln. turto 9’/4%
investacines 10%

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catheriue Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

IŠNUOMUOJAMI apartamen
tai prie ežero, panoraminis 

t vaizdas — 2Yi — 3 %—4’/? su 
Į 1 metų sutartim. Skambinti 

pas lietuvi 933-7829. GM

PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I _

PASIKALBĖKITE SU
ManageMu

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. T 
M6H 1A8 __  • ■ ei. doZ-jwu

AKTYVAI 
KASOS VALANDOS: Ę 
Pirmadieniais 10-3 = 

Antradieniais 10-3 = 

Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 

Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —- 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p. 

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sgžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

GM

DR. V. GIRIŪNIENC 
Dantų gydytoja

5330 L'Ano-’noN Blvd, 

Momreal,

Tkl. 265-3535

DR. A. O. JAUGELIENŽ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12
MONTREAL P Q.

\Tel. 932- 6662. nomų 737-968 1.

mu Montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
t At *h< <ng of ShfrtXQOkt SVMt Wtfi)______

automobile

489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
R e s.: 256-5355

LEFEBVRE & ROBERT
-m AMIU1UUIUNT . HJtHITUKl

Dr. A.S. popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-. E.R.C.S.ftO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. Wes*, Tel. 9 31 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Santedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI a ATSAKOMYBĖ a GYVYB»

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

8 p s I.

R. J. iSganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.O. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, B.C.L.
Suita 627, 3 Plac, Vill, Maria, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.C.U
168 Matra Dorna Straat E.juito 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I n vestaci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L .l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ĮVAIRIU

BALDU

PER

P A R D A V MAS

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad jjnonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r AVENUE 363-3887
I 7043 CRNTRALR 300-1282 (DKCORATION)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE-H4E 2A6, 
Telefonas: 766-5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
UŽ pensijų planą
Termin. ind. 1 metams
Terrain. ind. 2 metams
Twain, ind. 3 metams
D,uodą nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-to* sumas.

6.0% 
8.25% 
8,5% 
9% 
9.25%
9.5%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 
Nekils, turto 
Čekių kredito 
Investicines nuo

10.5%
10.0%
12.0%
10.5%

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

KASOS VALANDOS ,
1465 De 8eve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 0 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1> iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegulės 15 A Iki spalio 15 d. Ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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