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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

Dviratininkai starte

II || j ijHii |

H. Adononio nuotrauka.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SLAPUKIŠKAS AUSTRALU 
INFORMACIJA LABOR GOVERNEMENT NU -

Naujoji Zelandija rugpjū —.TARIMAS DEL PABALIUOS člo 223d. pripažino Lietuvoj KRAŠTU NELEGALAUS IN - 

inkorporaciją i Sovietų Sąjun- KORPORAVIMO ’.
gą.Aple tat telefonu Iš Aust- Mr. Bill SNEDDEN pareliš- 
ralijos buvo painformuotaskad, atrodo, Labor Govern— 
VLIKAS , kuris tuoj perteikė men^ padarė slaptą diploma

tinį veiksmą formaliai pripa
žindama Pabaltljos kraštų In- 
korporaclją Į Sovietų Sąjungą.

PASAULINIO MASTO 
LENKTYNĖS

Dviratininkai,dalyvavę pa
uliniame Mount Royal mara

tone Montrealyje tvirtino, kad 
šis kelias buvo vienas sunkiau 
slų pasaulyje. Dalyvavo 47-lų 
tautų dviratininkai.

Maratoną laimėjo belgas 
Eddy Merckx, antrą vietą žl - 
nomas prancūzų dviratininkas 
Raymond Poulldor Ir trečlą- 
Marlano Martinez, prancūzas.

Mėgėjų grupėje pirmas dvi 
vietas laimėjo lenkai Janusz 
Kovalski ir Rlzard Szur - 
kowskl IrMlchel Kuhn švei
caras.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES ATSIŠAUKIMAS

Mūsų pastangose atgauti Lietuvai laisvę patyrėme vėl vie
ną nesėkmę, nes, sekdama savo kaimyno pėdomis, šiomis 
dienomis Pabaltijo valstybių okupaciją pripažino ir Naujoji 
Zelandija.

Australijai pripažinus Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupa- šią liūdną žinią Amerikos 
clją skubos keliu kreipėmės į jus prašydami organizuoti pro-Lietuvių Tarybai. Tuojau A - 
testo akcijas kraštų bendruomenėse Ir griežtai protestuoti.' merlkos Lietuvių Taryba su- ■—-—-—-----:< y■-------
Tokios pat iniciatyvos iš jūsų prašome ir šiuo atveju. P rotes-s išlėkė su Naujosios Zelan - sav.^egC ta^Tteko nežl^

OrK“'Z,UOtl tokiu pat, jums ankščiau nurcįdljoa ambasada Washington'^tlk“ 
dytu badu. Efektyviausi Ir lengviausi budai yra laiškai Ir tele kuri slą z lutą įtvirtino lrtada kat Maskvoa S[n[ _ 
gramos. Kraštų bendruomenių valdybas prašome rašyti išsa- telefonu perskaitė tuo reikalu ..
mesnlus protesto raštus. padarytą Naujosios Zelandl- T. P ‘ x
...... k x i.. . , , „ , • - . . > Jis pasiuntė Ministerial Plr-Kalp Ir galima buvo tikėtis, Australijos Ir Naujosios Zelart jos vyriausybes pareiškimą , » telegrama relkalau -

dljos Pabaltijo valstybių okupacijos pripažinimas nėra kokie kuris savo turiniu labai pana-. „,„x^ „„įsi t • J 
atsitiktiniai šių valstybių atskiri ėjimai, bet jie Išplaukia 13 sus į Australijos parelsklmą.^^ keno spaudimu šis nu - 
dabartinės pasaulio politikos naujų posūkių. Kaip Australijos Aęnertkos Lietuvių Taryba^^^^ priimtas 
užsienių reikalų mlnlsterls prisipažino, vyriausybės sprendi-prašo pavienius lietuvius ir 
mal buvo padaryti pasitarus su kitomis draugiškomis valsty -organizacijas reikšti protes - 
bėmis. Todėl nėra abejonės, kad tokiu keliu pasuks ir daug la tu s laiškais, telegramomis Ir 
kraštų, tuo būdu žymiai apsunkindami mūsų laisvės kovą. TO demonstracijomis prieš _ tą
klems politiniams ėjimams mes turime priešintis visomis ganete isybę Ir skriaudą lietuviu 
1 - ■ ■ * ■ , tautai?

PLB valdyba kviečia visas kraštų bendruomenes bei jų val>- Naujosios Zelandijos prem-

Kipro turkai jau daug metų 
kenčia graikų smurtą U šis lūnomls priemonėmis, 
ambasadoriaus nušovimas , 
graikų demonstracijos metu , dybas į visų darbų pirmąją eilę irlkluotl protesto akciją priešĮę.rP, adresas: The Right Ho - 
yra skaudus ivykls JAV ir jo Australijos ir Naujosios Zelandijos vyriausybes. Savo gyve -notable Norman E. Kirk , 
šeimai. tiamų kraštų vyriausybėse prašome pasitikrinti ar jos neturi Prime Minister, Parliament

SANTAROS-ŠVIESOS FEDE
RACIJOS 21-as SUVAŽIAVI
MAS rugsėjo 5 -8 dienomis, 

įvyks TABOR FARM,So - 
its,Michigan, USA.

GALI BŪTI MASINĖ
emigracija iš kinuos

Atrodo, kad pernai Mln. 
Pirm. Trudeau premjerui 
Chou En Lai yra pažadėjęs į- 
sįleisti daugiau kiniečių į Ka
nadą. Susitarimas pirmiau - 
sla liečia šeimas,kurios Kl - 
nljos revoliucijos metais bu - 
vo Išblaškytos, sujungimą Ir 
pan. Pirmoji gavusi vizą į 
Kanadą yra Szeto York Chlng 
‘iri atskrido i Toronto pas 

savo gimines Ir sužadėtinį . 
Ją paseks tūkstančiai kitų.

NEPASITENKINIMAS 
AMERIKA

Graikijos M in. Pirm. Cons
tantine Caramanlls atsisakė 
atvykti į JAV-bes, nors jis 
buvo pakviestas prez. G. For
do. Graikijai atrodo, kad A - 
metiką galėjo rimčiau su
drausti Turkiją, kurt būtų pa- 
bugusl daryti invaziją į Kiprą 

užimti didelę dalį salos.
'et yra spėliojimų,kad Gral- 

_ .ja Amerikos karo bazių ne
panaikins.

GRAIKU KARIUOMENĖJE
persitvarkymas

Mln.Pirm.Constantine Ca
ramanlls kariuomenės štabo 
Viršininku paskyrė anksčiau 
pašalintą generolą Dlonysslos 
Arbouzls. Yra atleisti kiti aš- 
tuoni aukšto laipsnio karlnln - 
kai.

KIPRO GRAIKŲ KALTĖ

Turkijos vyriausybė JAV 
prezidentui, ir nušauto Kipre
ambasadoriaus Rodger'Davies ta iki perversmo įsigalėjusi policijos pareigūnų už tai yra 
šeimai pasiuntė užuojautos korupcija bei Išrautos šaknys nubausti,© ateityje už kankl - 
telegramas. Mln.Pirm.Ecė- marksizmui. Po perversmo, nlmus pareigūnai būsią 
vlt per spaudą priminė ,kad apie 1OO asmenų bffiro sušau-griežtai baudžiami.

tiamų kraštų vyriausybėse prašome pasitikrinti ar jos neturi Prime Minister, Parliament 
tokių pat ketinimų Ir siekti, kad jos nepasektų šių dviejų vals-BuUdlng, Wellington, New' Ze- 
tyblų pavyzdžiu Ir tęstų Pabaltijo valstybių okupacijos neprl -aland.
pažinimo politiką. Visi padarykime viską, kad protestai būtų Ambasados adresas:, Am - 
skubūs, skaitlingi Ir atkreiptų pasaulio dėmesį. Kad Ir nebe-bassador Lloyd White, Em - 
pakelsime Australijos Ir N. Zelandijos vyriausybių nuospren-bassy of Nev Zealand, 19 Ob- 
džlo, tai gal bent sustabdyslme kitus, taip pasielgti ketlnan - servatory Circle, N. W.
člus kraštus. 1 - -

Viso pasaulio Išeivijos Lietuvius prašome atsiliepti į šį įstaiga tarpininkaus telegra - 
mūsų kvietimą Ir jungtis į visuotiną protesto akciją, nes rel- rnų siuntime.
kalas yra labai rimtas. Naujosios Zelandijos kon -

Protestus prašome siųsti N. Zelandijos mtnisterlul pi r- sulatai yra Los Angeles, San 
mlnlnkui arba N. Zelandijos ambasadoriui Waštngtone šiais Francisco ir New York ’ o 
adresais: Hon. Norman E. Kirk miestuose. Chicago’je nėra.

Prime Minister, Wellington, Nev Zealand. Gausus protestuojančių, 
Hon. Lloyd White laisvę mylinčių žmonių suju-

Ambassador, 19 Observatory Circle, dlmas bus perspėjimas, kad 
Washington, D.C. USA. kitos valstybės panašiai tarp-

Kitų kraštų lietuviai prašomi kreiptis į jų gyvenamų kraš- tautinio teisingumo nelaužytų, 
tų N. Zelandijos ambasadas.

Mirė lakūnas CHARLES A. 
LINDBERGH, amerikietis, šve
dų kilmės, pats pirmas per
skridęs be sustojimo Atlanto 
vandenyną, nors pradėjo kaip 
paprastas oro pašto lakūnas . 
1927 m.geg.2O d. atliko Is - 
torlnį skridimą Iš New York* 
į Paryžių be sustojimo.

1931 m. abu su žmona ra - 
šytoja per Paclftką nuskrido 
į Kiniją. Tyrinėdami oro li
nijų galimybes per Atlantą , 
apskrido apie 30.000 myitų 
kelią.Po jaunamečlo sūnaus 
tragiškos mirties- pagrobtas 
Ir nužudytas- kurį laiką gy - 
veno Anglijoje Ir Prancūzijo
je. 1939 m. grįžo į JAV dirbo 
tyrinėdamas lėktuvų gamybą. 
Griežtai pasisakė prieš JAV 
stojimą į karą Ir prieš pro - 
sovietinę politiką, dėl to į ak
tyvią karo tarnybą nebuvo pa
imtas. Po karo rehabllltuo - 
tas dirbo specialiu patarėju 
JAV aviacijos štabe.

Parašė kelias knygas, mi
rė sulaukęs 72 m. Havajuose.

Charles Lindbergh

, Wa
shington, D. C. 20008 J ALT

PLB Val dyb a

Demonstracijos prie Australijos konsulato, 5 Ave. Manhattane. —

Sovietų kolonializmui n epą ta i- 
kautų, o Ir Australija bei Nau
joji Zelandija savo tą nelelė - 
tiną žygi prieš žmonių laisvę, 

— atšauktų.

dyta, bet nuo sausio mėne
sio mirties bausmių nebebu - 
yę.Net Ir nuteistiems 4-lems 
asmenims mirties bausmėAPIE 2,000 SUIMTŲJŲ

ChUės valstybės prezlden -pakeista kalėjimu.
tas Augusto Pinochet yra pa -
sakęs"Mes dar nesame p as i - Prez. Augusto Pinochet už- 
ruošę politinėms laisvėms" klaustas apie kalinių kanklni- 
Jls tikisi to pasiekti tik po mus,faktų nenuneigė,bet pri
keltų metų, kai bus panalkln- minė, kad keletas kariškių ir

"WASHINGTON OBSERVER" 
gegužės 5 d. nr.179 rašo:

JAV
James

Gynybos sekretorius 
Schlesinger, kaip ir

P E M E S I O

NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikraitl tik už $5.00 pirmuosius po

joms. Spausdinama atkarpa 8 pil. ,

Valdyba laiko asmenį skelbimams 
rinkti, kuriam bus mokama 25% komi
so nuo gauto Ir apmokėto skelbimo* 
Praioma kreiptis £ NL odmlnlstracii«fc

Programoje :
Ketvirtadienis , rugsėjo 5 d. 

Pašnekesys su Leonu Lėtu. 
Romas Šležas demonstruos 

radio programas, paruoštas 
Bostono universitetui.

Penktadienis, rugsėjo 6 d.
Vytautas Kabolls-Strul^tū - 

ra, antlstruktūra Ir emblemų 
motinos.

Algis M tekūnas- Istorijos 
supratimas dabartiniame Eu - 
ropos galvojime.

Mykolas Drunga -Prasmė, 
kalba Ir pasaulis.

Kostas Ostrauskas prave - 
da literatūros kritikų semt - 
narą.

Romo Šležo pašnekesys Ir 
skaidrės iš jo kelionės Lietu
von.

Šeštadienis, rugsėjo 7 d ..
Vytas Dukas -Socialistinis 

turinys lietuvių romane.
Asta Banionytė - Mažėjų 

tautų problemos.
Aleksandras Štromas -VI - 

suomenlnė opinija Ir teisėtu
mo problemos Tarybų Sąjun - 
goję.

Organizacinis posėdis.

POEZIJOS, DRAMOS IR MU
ZIKOS VAKARAS:
Poezija- Llūnė Sutema, Leo - 
nas Lėtas, Leųnas Barauskas 
skaito Marių Katiliškį, Kos - 
tas Ostrauskas, Živilė Bilai - 
šytė, Eglė Juodvalkytė Ir Aus
tė Pečlūraltė.
Drama-Latma Rastenytė, Ro
mas Kinka ir Darius Lapins
kas -Moterys Škėmos dra
mose.
Muzika- Daivos Matuilonytės 
fleitų ansamblis groja lietu - 
vlų liaudies Ir baroko dainas.
Sekmadienis, rugsėjo 8 d.

Kęstutis Girnius -Abortas, 
singer nori Izraeliui duoti Sigitas Geda ir pasekmės,, 
tiek karinės pagalbos, kiek J°n°
izraelitai norės.
• Pernai 402 amerikiečiai, 
uždirbę virš 100. 000 ar dau
giau dol. per metus, visiškai 
nemokėdami pajamų mokes
čių.
• Kepėjai tebetvirtina, kad 
JAV-se kepaliukas duonos ne
trukus kainuos 1 doleris.

JAV viceprezidentas Ford 
buvo stipriausi Izraelio rė
mėjai NLxono kabinete. Schle-

Dovydėno foto paroda.
Norintys dalyvauti Iš anks-

2 to registruojasi Suvažiavimo 
Rengimo Komlsljon c/o Mr. 
V. Adamkus, Tabor Farm, So
dus, Michigan 49126.

Suvažiavimo Rengimo 
Komisija

1

1
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Vi Lietuvos i šiai s virtimą! (J t ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Bendradarbiu ir korespondentą spausdinamas mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąianami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija ir leidykla 
neatsako.

Visi lietuviukai į 
lietuvių

Lietuvybės išlaikymo pa
grindas yra lietuvių šeštadie
ninės mokyklos. Visi kas lan
kė lietuviškas mokyklas, gy
vendami už Lietuvos ribų, iš
liko geresniais lietuviais, ne
gu tie, kurie laiku jų nelankė.

Iki šiol visose skaitlinges- 
nėse lietuvių kolonijose velkė 
šeštadieninės lietuvių mokyk
los. Užteko ištvermingų tėvų 
ir idealistų mokytojų ir moki
nių. Ypač pavyzdingai išaugo 
kaikur JAV-se ir Toronte 
Maironio vardo lietuvių šeš
tadieninė mokykla — nuo 10 
iki 500 mokinių. Jau ji atšven
tė 25 metų sukaktį. Kitos ko
lonijos irgi neatsilikusios. 
Tėvai, visuomenė, organiza
cijos pakankamai remia lie
tuviškas mokyklas, o moky
tojai, beveik be atlyginimoi į lietuviškas 
dirba, aukojasi.
tėvai kas šeštadienį iš visų kad tėvai atsiųstų ir tuos vai- , 
miesto kampų veža vaikus į 
lietuviškas mokyklas, nu
traukdami sau poilsį. Vaikai, 
kurie baigė Jas įrodė tėvams 
ir visuomenei, kad lietuviška 
mokykla yra didelis ir už pi
nigus nenuperkamas turtas. 
Vaikas, neišmokęs tėvų kal
bos, yra kaip paklydusi ave-

MOKYTOJU IR JAUNIMO STUDIJŲ DALYVIU. DAINAVOJE 
RE ŽOLIŲ CIJOS

J. A. V-bių ir Kanados lie - įvykusios 1974m. rugpjūčio 11- 
tuvlų mokytojų ir jaunimo -18 d. d. Dainavoje, dalyviai 
Vili-tostos studijų savaitės , nutarė:

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

GYVENIMO DIENOS
Daugelis lietuviškų laik

raščių pirmuose puslapiuose 
spausdina užsienio žinias 
apie politiką ir kitokius daly
kus. Gaila, tuo jie nustumia 
lietuviškus klausimus į antri
nes vietas.

Betgi net lietuviai užsienic 
žinių redaktoriai laikosi mig
dančiai švelnios linijos, tas 
žinutes sutraukdami iš libe
ralios ar per daug nutylinčlos 
amerikiečių bei kitų svetimų
jų spaudos. Tokios žinios ne
įdomios lietuviams skaityto
jams, nes tolygius dalykus 
mato stipriai kairėn pakreip
tose televizijos programose, 
stipriai kairėn nuredaguotuo
se amerikiečių laikraščiuo
se, žurnaluose, radijo prane
šimuose.

Yra leidinių, duodančių 
daugiau objektyvias, teisin
gas žinias, nemulkinančias 
visuomenę. Deja, tokia spau
da yra ignoruojama visų pa
grindinių JAV laikraščių, 
žurnalų, televizijos, radijo 
stočių. Tik labai retais atve
jais koks asmuo išdrįsta pra
nešti, bet tatai tuojau pat būna 
užgožiama kitokių žinių.

Vienas iš tokių leidinių 
yra "Washington Observer". 

2 psi.

mokyklą I 
lė, kuri nerasdama savo vie
tos lieka kąsnis vilkams.

Lietuvių šeštadieninės mo
kyklos Kanadoj yra ištobulė- 
jusios. Laimingi tėvai ir vai
kai, kurie jas baigė. Dabar 
ir vietinė valdžia pradeda 
materialiai remfeetninių gru
pių tautines mokyklas. Šių 
metų mokslo metais kai kur 
ir lietuvių instituto studen
tams bus įskaitomi kreditai.

Lietuvis gimnazistas, vie
ton ne labai mėgstamo daly
ko gimnazijoje, galės moky
tis lietuvių kalbą, istorlją.ir 
jambus užskaitoma gimnazi
jos dalykuose.

Talgi, rugsėjis — mokslo 
metų pradžia čia pati Visi 
lietuviai siųskite savo vaikus 

šeštadienines 
Susipratę mokyklas. Labai gražu būtų,

kus, kurie niekad nėra lankę 
lietuvių mokyklos. Tokių Ka
nadoje ar JAV-se yra nema
žai ir net gyvena netoli lietu
viškų mokyklų vietovių. Be 
to daromos pastangos ieš
kotis būdų menkiau ar visiškai 
nekalbantiems išmokti savo 
motinos ar tėvo kalbą.

Jį galima užsisakyti tik su 
''The American Mercurv" ir 
abiejų tų leidinių metinė preL 
numerata yra 10. - dol. me
tams. Jų adresas: P. O. Box 
1306, Torrance, Calif. 90505, 
U.S.A. Patartina užsiprenu
meruoti redaktoriams, besi
domintiems politika, ekono
mija ir pan.

Stebėtojas
Los Angeles, Cal.

SAMPROTAVIMŲ 
PASIKLAUSIUS

Kai dabartinė Lietuvos oku
pacija vis tęsiasi, kai kas, 
ima, atrodo, su tokia Lietu
vos padėtimi apsiprasti. Gir
di, Išsivaduoti mums ma
žiems Iš milžino pavergėjo 
neįmanoma, o šiais laikais 
nėra jokių ženklų, kad kažkas 
frš šalies ateitų ir mus iš ru
siškojo komunizmo jungo im
tų ir išvaduotų. Kai kas jau 
bando įtaigoti, kad mūsų iš
eivijos kova už Lietuvos Iš
laisvinimą yra be prasmės ir 
tikėjimas į Lietuvos laisvę — 
prisikėlimą tėra tik tuščios 
svajonės.

Šitaip galvojančius žmones 
pirmiausia reiktų pavadinti 
kraštiniais pesimistais, be 
ryžto, užsidegimo, inlclaty-

1. Tęsti ir toliau lltuants - 
ttnį švietimą pagal turimą 
sistemą,sustiprinant tautinio 
sąmoningumo ugdymą.

2. Prašyti tėvus skirti vi
są reikalingą dėmesį ir para
mą lituanistiniam švietimui 
ir tautinio sąmoningumo ug - 
dymui.

3. Protestuoti prieš Aus - 
tralijos Vyriausybės nutari - 
mą pripažinti Lietuvos oku -. 
pači ją ir raginti visus siųs
ti protesto laiškus bei tele - 
gramas atitinkamoms įstal - 
goms.

Padėkoti J. A. V. Švietimo 
Tarybai ir Kanados Švietimo 
Komisijai už visokeriopą pa
ramą lituanistinėms mokyk - 
loms.

5. Padėkoti J. A. V. ir Ka
nados Lietuvių Fondams ir 
Lietuvių Bendruomenių vado
vybėms už finansinę paramą 
lituanistiniam švietimui.

6. Skatinti visą: lietuvišką 
jaunimą aktyviai' dalyvauti 
rengiamose studijų savaitėse 
bei kursuose.

7. Pareikšti nuoširdžią
dėką savaitės vadovei Va - ntBigčivu ilk

lentinal Černiauskienei ir vi- po 2,000 metų/beveik su vi
sam jos štabui, lietuviukai - 
bos, dainavimo ir tautinių 
šokių kursų vadovams ir pre
legentams už sėkmingą šios 
studijų savaitės suorganiza - 
vimą ir pravedtmą.

Rezoliucijų Komisija: 
J. Mikšys

L. Eimantas
R. Černius
J., Kregždienė
V. Augulytė

Šeštadieninėje mokykloje yra proga pasireikšti ir meno srityje: 
P. Adamonio nuotraukoje mokinės išnildo snleeuollų šokį, pra
eitų metų Kalėdų eglutės programoje.

vos ir pilnus pasyvumo. Tai 
tiesiog žmonės be ateities, 
tai žmonės, kurie tenori ten - 
kinti tik savus siauručius in
teresus ir neturi jokių, tikrai 
jokių socialinių pplėkių bei 
idealų.

Bet tai ne lietuvio kelias, 
tai ne troškimas visų tų, ku
rie praeityje ir dabar kovoja 
už visos tautos egzistenciją ir 
Lietuvos laisvę.

Jei vėl pažvelgsim taip pat 
jau ne labai į tolimą praeitį, 
bent nuo "Aušros" laikų iki 
Nepriklausomybės paskelbi
mo ir Nepriklausomybės ko
vų, tai vaizdžiai pamatysime, 
kad tais laikais tikrų idealis
tų, kovotojų pasiryžėlių buvo 
ne perdaug. Tačiau krauju ir 
gyvybėmis bei nepaprastomis 
pastangomis ir pasiryžimu 
Nepriklausomybė buvo atko
vota Ir Lietuva turėjo laisvą 
ir kūrybingą gyvenimą.

Į dabartinę okupaciją žvel
giant ir kovą dėl išsilaisvini
mo vedant, turim su pasiten
kinimu pripažinti, kad dabar 
kur kas daugiau yra tikrų ko
votojų negu pesimistų. Juk 
išeivijoj — Vakarų ir laisvam 
pasaulyj dabar turim daugiau 
intelektualų: mokslo vyrų, 
daktarų, profesorių, akade-

PANORAMA
PARADOKSAS TARP PABALTIJO IR IZRAELIO

Izraelio valstybė randasi 
prie Viduržemio jūros, ry - 
tuose, o Pabaltijos tautos prie 
Baltijos. Kas Jeruzalė Izra - 
ellul , tas Vilnius -Lietuvai. 
Kaip kad žydų tauta yra ap - 
supta arabų, taip mes- slavų .

Bet šalia šių natūralių su - 
tapimų, ką mes daugiau gali
me rasti bendro tarp šių 
dviejų tautų - aisčių ir izra
elitų? Dažnai mes dejuojame 
kad nesame tokie .kaip žydai- 
vienlngi, karingi, turtingi ir 
1.1. Tačiau aš manau, kad 
mes vieni iš kitų turime daug 
ko pasimokyti ir net vieni ki
tiems padėti nelaimės atveju.

Senovėje ir mes buvom 
karingi, turtingi ir net vienin
gi. Mes atsispyrėme dviejų 
kontinentų spaudimams:iš va- 
karų-romėnams, vėliau iš ry
tų - mongolams. Tuo tarpu 
žydų valstybė buvo romėnų 
nugalėta , ir atsigavo tik 

somis tada priklausiančio - 
mis žemėmis, jei net nedau
giau *./. Žydai, mažiausia du 
kartu tame laikotarpyje buvo 
reikalingi mūsų pagelbos: po 
Ispanijos inkvizicijos ją su - 
teikė Vytautas, ir po Hitlerio 
invazijos-kurlą suteikė pavie
niai asmenys, šeimos ir pan.

Šiandien mums grąso bend
ras prlešas-imperialistiniai 
rusal/komunistai/.Montrea - 
lyje buvęs Judaizmo ■ studl- 

mlnlo jaunimo ir daugybę tau
rių lietuvių, kurie noriai dir
bą laisvai Lietuvai ir lietuvy
bei. Mūsų aktyvieji — patrio
tinė spauda, rašytojai, orga
nizacijos, mokslo instituci
jos ir mokyklos yra mūsų 
ramsčiai. Daug kas iš mūsų 
daro įtaką į Laisvo pasaulio 
kraštų valdžios ir politikos 
žmones ir intelektualus. Daug 
kas iš mūsų suranda užtarė
jų ir draugų, remiančių mūsų 
kovą už laisvę. Taigi mūsų 
viltys ir šansai yra daug di
desni, negu prieš I-mą pasau
linį karą.

Laisvės kovos dvasią paro
do ir mūsų krašte pasilikę 
tautiečiai. Prisiminkim Simą 
Kudirką, kuris savo bandymu 

MM

jųMc Gili U-te steigėjas ir 
dabartinis Hebrew U-to Je— 
ruzalėje prof, rabinas David 
Hartman sako:"Kad rusai tik 
paliktumus vienus,kad -tik 
dabartinių jėgų balansas dėl 
pasaulio tvarkymo būtų paša
lintas. .."

Sakoma, kad Vidurinių Ry - 
tų balansas reikalingas stip - 
raus Izraelio." Dr.Kissinger 
turėtų žinoti,kad alyvos mo - 
nopolis yra ekonominis, ne 
politinis klausimas. Jis nepa
sikeis, jei Izraelis ir bus 
sunaikintas. Kas pastkeis-tai 
kad rusai kontroliuos visus 
Viduriniuosius Rytus ... ir 
Viduržemio jūra taps Rusi - 
jos ežeru’". /H. S. Rosenberg 
The Montreal Star, March 4 , 
74, p. D-14/Tai yra geras
perspėjimas busimosios Ry- sakoma.

Šiame straipsnyje taip pat 
kad rusai niekuomet 

' neprisipažino,kaip jie išprie- 
vartavo šių valstybių vyriau - 

sujaudino net Amerikos vai- sybes įsileisti Sovietų karir 
džios viršūnes. Visi nepa- menę, ir 1.1. Kremliaus vu 
prastai stebėjomės Romo Ka- dai aiškina, jog vien dėl "Tm- 
lantos ir kitų aukomis dėl perialistų įsikišimo " ir koi 
laisvės. Plačiai po pasaulį trarevoliucljonierių komu - 
nuskambėjo Simokaičių ban- nistal negalėję paimti šių val
dymas lėktuvu pabėgti į Šve- stybių 1917 m.kartu su Ruslia. 
diją bei Bražinskų lėktuvo pa- Tačiau šiandien priešingi 
grobimas ir nusileidimas argumentai girdimi. Stalinui 
Turkijoje. Kovą dėl laisvės Pabaltijo valstybių užėmimas 
pažymi ir mūsų jūrininkų pa
bėgimas į Graikiją bei Italiją. 
Kovoja tėvynėje ir tikintieji. 
Į Jungtines tautas atėjo jų — 
17 tūkstančių skundas dėl per
sekiojimų ir kunigų bei dva
siškių kalinimų. Visi šitie 
reiškiniai aiškiai ir vaizdžia 
apeliuoja į 
Tai aiškus 
liul, kad 
laisvės ir 
dėtis yra ne kas kita, o pa
vergimas ir laisvės trokštan
čios tautos naikinimas. Tokia 
padėtis negali pasilikti ir Pa
saulis turi tatai suprasti, o 
tatai mums duoda vilties...

Taigi gaivinki m savyj vii- Ha teisinį Sovietų kontrolės 
tį, viltį skaisčią ir užtikri
nančią, kad Lietuva vėl lais
va ir mes niekam nevergau
sim. Liudas Damulis

Laisvąjį pasaulį. 
Liudijimas pasau- 
lietuviai trokšta 
kad dabartinė pa-

London, Ont.

NE PAMAINOMI VADAI ?’.
R. katalikų lietuvių dva

siškiai per metus kartą orga
nizuoja rekolekcijas. Ten 
kiekvienas katalikas turi pro
gą perkratyti savo sąžinę ir 
pasitaisyti, jei nusidėjo.

Lietuviškos organizacijos 
irgi turėtų atsinaujinti kas 
metai ar dveji, perrenkant 
naujus asmenis į valdybą.

Daugumoje žmonės, kurie 
dėl garbės dirba nori pirmi
ninkais ar vadais likti visą 
ar, kol išsisėmęs, kaip lep
šis ant koto nukrinta, ar 
sipešęs su visais nariais, 
va išstumiamas.

Nepamainomų veikėjų 
ral Dažnai, kai pasitraukia 
seni, jų vieton ateina nauji ir 
dar geresni, produktyvesni, 
jaunesni.

Stasys Kurmis 

su- 
bū-

nė-

Dalts Australijos lietuvių autorių.

tų Europos formuotojams -Be 
stipraus Pabaltijo, taip pat 
negalimas balansas tarp sla
vų ir vokiečių Štai kodėl 
Solzhenitsyn rusams slųlo . 
pasitraukti ne tik iš Rytų Eu
ropos, bet galtmat visos Eu
ropos. .. Štai kodėl, manau , 
lenkai turėtų būti pastūmėti į 
taip vadinamą rytinę Vokieti
ją net iki Elbės, Pabaltijui 
grąžinant bent visas rytų 
Prūsijos -emes...

Kaip žydams yra svarbu ir 
sunku išlaikyti jų kultūrą Vld 
Rytuose-tai mums Pabaltyjel 
Štai Murray Seegar, The Los 
Angeles Times / patalpln' 
The Montreal Star,March io, 
74,p.A-7/ straipsnis "Baltic 
States retain culture" , sako, 
kad net po 30 metų Krem
liaus valdžios Pabaltyjepna - 
tomas gana ryžtingas, sklr - 
tingas nuo rusų kultūros,gyve
nimo išlaikymas.

nebuvo kas kita, kaip žingsnis 
atnaujinimui senosios Rusijos 
imperijos sienų. Jos tradtcl - 
nlai yra buvę "buffer" prieš 
Rusijos vidaus invazijas iš 
šiaurės ir vakarų. Bet sena
sis šiaurės priešas - Švedija 
niekam šiandien negrąstnr 
Vakarinis priešas -Vokietija 
yra pastumta į Vakarus /Ir 
dar turi netekti Rytinės Vo - 
kietijos/ ir yra "partneris" , 
taip jau Kremliaus vadina - 
mosios "naujos eros" taikin
gų santykių Europoje.

Autortus sako, kad šitokie 
Istoriniai pasikeitimai suke-

Pabaltljo valstybėse klausi
mą. Taigi, nei istoriniai , 
nei teisiniai rusai neturi pa
grindo ilgiau pasilikti šiuose 
kraštuose.

Autor ius nūs iskundž la, kad 
nė viena iš šių valstybių ne - 
turi stipraus užtarėjo Vaka - 
ruošė, kuris galėtų kalbėti jų 
vardu. Nepakanka vien Sol
zhenitsyn’o ar Sakharov’o ar 
ktijljlTurlme Dr. Kissinger - 
tik reikia jam priminti mūsų 
ir jo\ tėvų tautų gyvenimo pa
radoksus. Kiekvienas iš|mū - 
sų turi, gali ir privaloI, j' 
dabar reikalauti rusų paliki 
ramybėje ne tik Vidurlniuo 
sius Rytus/Izraelį/,bet ir vi
są Rytų Europą, o ypač Lietu
vą’.

Juozas Benius

V. Vilkaičio nuotrauka.
(NEPR^LAi/SOMA LIETUVA
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KOKIOS NORĖTUME
„AUŠROS”

— • —”
NL skaitytojams turėtų būti Įdomu susipažinti su Suvalkų 
Trikampio lietuvių veikla, perspausdiname Iš Seinuose 
pradėtos leisti "Aušros" numerio 2 A. Janlklo pasisaky
mą pašlo leidinio reikalu Ir Vroclavo lietuvių tautinių šo
klų jaunimo grupės "Vilnelės" 1 veiklos aprašymą. NL>.

Jeigu kas manęs paklaustų, kokią no
rėčiau matyti „Aušrą" 1974 metais, ir 
turėčiau j tą klausimą atsakyti vienu 
sakiniu, — atsakyčiau trumpai: — No- 

„J-ėčiau ją matyti įdomią, patrauklią ir 
'^'"’ažią.

Gražus, įvairiaspalvis žurnalas veikia 
į mus kaip rūmų paradinis fasadas, ku
ris lyg kviestų mus įeiti į vidų. Be 

ti savo išorinio grožio, kiekvienas leidinys 
privalo būti taip pat įdomus ir savo 
turiniu. Tokią „Aušrą” norėtume ma
tyti ateityje, kuri kiekvienam skaity
tojui atneštų kažką įdomaus.

Praėjusių metų gruodžio pradžioje, 
„Aušros” redakcijos patalpose buvo su
kviestas artimesnių bendradarbių pasi
tarimas. Svarstyta einamųjų metų dar
bas, tartasi prenumeratos klausimu ir 
ieškota priemonių, kaip pagyvinti laik- 
nščio turinį ir sudominti skaitytojus.

Dar visai neseniai, o tik prieš metus, 
buvo gautas valdžios organų sutikimas 
leisti „Aušrą” periodikų. Reikia pripa
žinti, kad per taip trumpą (keturių 

leistų numerių) laiką laikraštis įgavo 
.mtesnę formą, malonesnę išvaizdą, ge

resnį straipsnių išdėstymą ir tapo įdo
mesnis savo turiniu. Su įdomumu ima- 
*pe į rankas pasirodantį naują numerį 

palyginame jį su ankstyvesnių, su 
seniau išleistais numeriais. Tenka pri
pažinti, kad mūsų lūkesčiai, nors ir 
pamažu, bet nuosekliai pasiteisina. Lai
kraštis yra rūpestingiau paruošiamas, 
geriau parenkama medžiaga, straipsniai 
paįvairinami tematinėmis nuotraukomis.

Žinoma, esame dar toli nuo to, kad 
savo dabartine forma ir gan ribotu tu
riniu (dėl vietos stokos), „Aušra” galėtų 
patenkinti daugumos skaitytojų reika
lavimus. Antra vertus, sunku būtų rei
kalauti, kad laikraštis, pasirodantis vie
ną kartą ketvirtyje, galėtų patenkinti 
mūsų visus pageidavimus.

Kyla klausimas, kokia iš to išeitis? 
Kaip reikėtų planuoti vienintelio lietu
viško laikraščio spausdinimą? Mano 
įsitikinimu, norint patobuliti šį leidinį, 
reikia artimiausiai ateičiai numatyti ir 
-vžtingai tuo keliu eiti, būtent:
^1. Kad „Aušra”, kaip vienintelis lie

tuvių kalba Lenkijoje leidžiamas 
laikraštis, taptų mėnesiniu organu.

2. Nedelsiant turi būti paįvairinta ir 
pagyvinta straipsnių tematika.

Kol kas numėtyčiau šias dvi pagrindi
nes darbo gairės.

Kai dėl pirmojo punkto, manau, 
kad jo sėkmingas realizavimas didele 
dalimi priklausys nuo mūsų pačių, nuo 
pačių skaitytojų. Būtų naivu pradėti 
dabar bent kurias pastangas, gauti lei
dimą leisti „Aušrą” kas mėnesį, tai 
suprantama. Juk prie dabartinio „Au
šros" tiražo valstybė prjededa nemažas 
subsidijas. Jos siekia trijų šimtų tūkstan
čių zlotų metams. Valdžios organai 
pagal biudžeto išgales nesigaili lėšų 
kultūros ir švietimo tikslams. Tačiau 
jas didinti be mūsų pačių, t.y. skaity
tojų, žymesnių pastangų būtų gal net 
netikslinga. Taigi norint kreiptis į val
džios organus gauti sutikimą leisti „Au-
šrą" mėnraščiu, pirmiausia turime pa
dvigubinti ar net patrigubinti prenu
meratorių skaičių. Nepamirškime, kad 
iš skaitytojų kiekio sprendžiama apie 
laikraščio populiarumą. Sį tikslą mano 
supratimu, galima būtų pasiekti be įpa- 
tingų sunkumų. Užtektų, jeigu visi so
lidariai įsijunktume į laikraščio plati
nimo talką, t.y., jeigu kiekvienas iš 
esamų prenumeratorių užsakytu „Au
šrą” savo giminėms, draugams ar pažį
stamiems, gyvenantiems užsienyje, arba 
surastų bent tris naujus prenumerato
rius, klausimas būtų beveik išspręstas.

Dėl antro punkto: Kaip paįvairinti 
laikraščio tematiką ir sudominti skai
tytojų masę — klausimas nėra lengvas 
ir negali būti išspręstas vienu plunksnos 
brūkšstelėjimu. Tas reikalauja ilgesnio 

giliai apgalvoto darbo. Žinome, kad 
aušros” skaitytojų tarpe yra nemažai 

lunimo, pradedant jauniausiu amžiu
mi. Laikraštis yra skaitomas moterų, 
ūkininkų, inteligentijos, literatūros mė
gėjų. Užsienyje gyvenantieji lietuviai 
taip pat domisi mūsų spauda ir visu 
tuo, kas liečia kultūrinį gyvenimą Len
kijoje ir Lietuvoje, ypatingai žiniomis 
iš Seinų krašto. Taigi „Aušros" Reda
kcija, parinkdama medžiagą laikraščiui, 
turi laikyti ranką ant pulso ir dėti tokią 
medžiagą, kuri būtų įdomi kiekvienai 
minėtų skaitytojų grupei.

Kad patenkinus pagrindinę skaitytojų 
masę, siūlyčiau įvesti žemiau minimus 
skyrelius, o pirmiausia skyrelį mote
rims, pavadinus jį „Moterų kapmelis”. 
Čia skaitytojos rastų joms rūpimais 
klausimais straipsnius, kaip: vaikų 
auklėjimo, sveikatos, teisinius patari
mus, darbo apsaugos, be to, kulinarijos, 

••tronomijos, kosmetikos, madų ar ki
bius patarimus, atsakymus į klausi- 
s. Manau, kad tokiam skyreliui „Au- 

■_ js” skaitytojos yra pilnai užsitarnavu
sios.

i Antras savo svarba skyrelis turi būti 
skirtas ūkininkams, kurį bene tiktų pa
vadinti „Ūkininkams žinotina”. Gyveni
mas eina negailestingai į priekį. Jis 
pakeičia senosios kartos ūkininkus jau
nais, išmokslintais specialistais. Jie 
pradeda ūkininkauti, jau turėdami teori
nį pasiruošimą. Ne vienas yra baįgęs 
žemės ūkio technikumą, kiti studijuoja 
neakivaizdiniu budu, gilindami savo ži-
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nias žemes ūkio srity. Šiandien ūkinin
kauti, neturint mokslinio pagrindo, nė
ra lengva. Šių dienų ūkininkas turi ži
noti ne tik tai, ką, kur, kada ir kaip 
sėti, bet privalo orientuotis ir pastoviai 
sekti naujus žemės ūkio pasiekimus, 
turi žinoti žemės ūkį liečiančius įsta
tymus, kokios lengvatos ir kokios prie
volės taikomos ūkininkams. Daugiau 
prityrę ukinikai galėtų pasidalinti su 
kitais savo patirtimi. Į keliamus klau
simus žemės ūkio specialistai duotų 
atsakymus.

Atskirą kertelę tektų skirti literatū
ros ir knygų mėgėjams. Galima ją pa
vadinti: „Knygų lentyna” arba papra
stai: „Knygos — spauda”.
Paskutiniu metu ir Lenkijoje, ir Lie
tuvoje, ir užsienyje vis dažniau pasi
rodo ’specialios ir grožinės literatūros, 
kuri liečia Lietuvą ar lietuvių-lenkų 
santykius, arba paliečia klausimus, įdo
mius ir „Aušros” skaitytojams. Nevi- 
sada laiku galima sužinoti apie pasi
rodžiusią knygą, kas ją išleido, kas yra 
josis autoriumi, kur ir kuriuo keliu ga
lima būtų ją įsigyti. Siame skyriuje 
turėtų būti talpinamos įdomesnių kny
gų bei žurnalų recenzijos, kas duotų 
galimybę „Aušros" skaitytojams sekti 
literatūrą lituanistikos srityje.

Pageidautina įvesti skyrelį, pavadintą 
pav. „Pažinkime senovės paminklus”. 
Jis turėtų pasisekimą ir jaunimo, ir vy
resniųjų tarpe. Kartu jis būtų pamo
kantis, auklėjantis, lavinantis. Kaip 
Lenkija, taip ir Lietuva yra turtingos 
architektūros paminklų. Lenkijoje jų 
yra virš tūstančio, Lietuvoje — žymiai 
mažiau, tačiau tame skaičiuje yra 16 
visasąjunginės reikšmės. Keletą jų 
galima priskirti prie europinio lygio. 
Paminklų tarpe turime senovės gyny
binių pilių, puikių rūmų, gyvenamos 
paskirties pastatų, didelio skaičiaus kul
to pastatų, daugiausia bažnyčių, staty
tų geriausių meistrų.

Kiekvienas tokių paminklų turi savo 
gyvą istoriją. Šimtmečių bėgyje jie per
gyveno įvairius politinius ir karinius 
sukrėtimus. Architektūros paminklai, 
tai senovės liudininkai, kurie matė ne 
vien savo žydėjimą, bet pergyveno ir 
liūdnas kritimo dienas. Pravedami ar
cheologiniai tyrinėjimų darbai ir su
rinkta archyvinė medžiaga gali mums 
papasakoti iš jų istorijos nemažai įdo
mių įvykių.

Būtų labai pageidautina įvesti skyrelį, 
pavadintą: „Sostinės kronika”, kuriame 
būtų pavaizduotos vykstančios mūsų 
krašto sostinės gyvenime nemažos per
mainos. Per paskutinį dešimtmetį įvy
ko dideli pakeitimai, o du paskutinieji 
metai stipriai pakeitė ir pagražino so
stinės veidą. Čia vyksta didžiuliai dar
bai, talkininkaujant visam kraštui. Išil
gai Vislos krantinės pravedama 21 km 
ilgio nauja magistralė, pavadinta „Vi- 
slostrada”. Ji žymia dalimi atituštins 
pernelyg riedmenimis perkrautą mie
sto centrą. — Visu spartumu vykdomi 
darbai prie Lazenkų tilto statybos. Įpu
sėta vidurmiesty — Centrinės geležin
kelio stoties statyba. Pradėta „Vaikų 
centro” statyba. Intensyviai vyksta Ka
rališkųjų rūmų restauracijos darbai. 
Švedų firma užbaigė statyti vieną 
aukščiausių pastatų Lenkijoje (apie
100 m.). Tai užsienio svečiams skirtas 
viešbutis „Forum”. Jame yra 752 kam
bariai ir gali priimti 1450 svečių. Au
kščiau nurodyti ir jiems panašūs dar
bai turėtų atsispindėti laikraštyje ir 
žinomi „Aušros" skaitytojams. Jie bus 
taip pat įdomūs ir lietuviams, gyvenan
tiems užsienyje.

Vi 1 n i eč ių Su va ž ravimas
Paryžiuje, Ont. P. Česnu- lis perėjo kalėjimus ir net 

lių buveinėj š.m. birželio 22 kacetus. Du lenkiškų kacetų 
d. vilniečių suvažiavimas jau kankiniai ir šiam suvažiavi-Be aukščiau nurodytų skyrelių ar 

„kampelių”, kurious siūlyčiau įvesti pa- 2 mėnesiai praeityje. me dalyvavo — tai namų šei-
stoviai į laikraščio skiltis, „Aušros” -
redakcija savo ruožtu neturėtų vengti Ankstyvesni jų suvaziavi- mimnkas P. Cesnulis ir zur- 

<“• Ir eiliniai susirinki-nallstas St. Varanka. (Kas 
venančius užsienyje, ar net jau mirų- mai pasižymėdavo dideliuen- dar neskaitė, kiekvienam 
sius. Ta proga noriu priminti, kad prieš “
porą metų grįžęs iš JAV rašytojas V. tuzlazmu ir. Optimizmu 
Zukrovskis lenkų spaudoje paskelbė ne- pastarasis padvelkė nusivyli-'nulio prisiminimus iš lenkiš- dvidešimties 
maža straipsnių iš lenkų išeivių gyve- ” . , ... . .... . . ,
nimo Amerikoje. Taip pat paskutiniu mu ir liūdesiu. Ne vienam kų kacetų surašytus "Nuzmo- 
^ce-mTi^stras NikolajUsSmieiiai«w*ište°-klausimas, kodėl an ks-gintis  ji" knygoje). J. Dilys 
do knygų iš savo kelionės po jav, člau entuziazmas, o dabar caceto išvengė, bet būdamas . ,
pavadino™?,Praktiška iAmtrika", kurios nusivylimas ? Tikiu nebus toli dar tik 16 metų jau areštuo- džiaugėsi ir buvo entuziaz- 
vertimas pasirodė ir lenų kalba. Jis tikrenybės toks samprotavi- tas, kaltinant dalyvavimu ne- mas, nes tikėjo, kad bendro- 
giamas puses, jų iniciatyvą ir technikos mas. Jei laisvos Lietuvos lie- legalioj organizacijoj ir vals- mis jėgomis sėkmingiau gales 
pasiekimus. Visapusiškai 
krašto, jo kultūros, pramonės, _____
nės pažangos, kur surado savo antrą suspėjo priespaudą užmiršti, 
tėvynę nemaža dalis lietuvių, lenkų ir. ... , ' _ ,, . . ..
kitų tautybių žmonių, turi išeiti visiems kiti net apsnūsti, tai Vilnijos 
tik į naudą. lietuvis to neturėjo. Jis pri-

Neturėtų būti pamirštas anksty vesniuo-valė jo dirbti ne dvigubai, bet 
se numeriuose vestas „įvairenybių” . ] , , . naslfilėnes kfl-
skyrelis. Žinoma, parinkta medžiaga tu- keleriopai ir pasislėpęs Ka 
rėtų būti rūpestingiau atrinkta ir per- takombOSe, nors ir ten pilnos 
žiūrėta.

ė^^chn“ tuvis per 20 metų atsikvėpė ir tybės Išdavimu. Vėliau kas priešintis bet kuriam okupan- 
metai ar antri vis jam areš- tui. Todėl Vilniaus kraštolie- 
'ai ir trėmimai ir taip iki ka- šūviai matomi visur ir visose 
:o pradžios. Pasibaigus karui lietuvių organizacijose akty- 
lenkų šovinistai atsekė net 
Vokietijon ir įskundė Ameri
kos karo vadovybei kaip nacį -

iriais darbininkais.
Jų jau eilė metų ir VLlKe 

keltas ir judintas Lietuvos et-r

Būtina turėti „Redakcijos atsakymų” 
kampelį. Jeigu gauta medžiaga dėl vie
nų ar kitų priežaščių negali būti panau
dota arba turi tūti nukelta į to
limesnius numerius, 
paaiškinti ir mandaigiai pranešti 
toriui, 
keliu 
ryšius 
rašyti

nukelta į 
čia būtų galima 

au- 
koks jo straipsnelio likimas. Tuo 
Redakcija užmegs tampresnius 

su jaunaisiais, pradedančiais 
korespondentais.

Tokios mano trumpos pastabos ir tuo 
pačiu nuoširdūs pageidavimai, kad „Au- 

kasmet augtų, plėstųsi, stiprėtų, 
įdo-

■ šra” _
1 kaskart jaunėtų ir būtų gražesnė, 
L mesnė ir įvairesnė savo turiniu.

Lietuvių tautinių šoklų grupė "Vilnelė".

Vroclave, ketvirtame pagal didumą 
Lenkijos mieste, daug kuo primenančia
me senąją Rygą, lietuvį sutikti gali ne 
taip jau retai. Rinkos aikštė, kurią puo
šia XIII—XVI a. nuostabus gotiškas ar
chitektūros šedevras — Vroclavo rotušė, 
yra svarbiausia visame mieste. Tai sena
miesčio centras. Čia prie vienos arkos, 
pažymėtos septintuoju numeriu, akį pa
traukia lietuviškas užrašas „Lietuvių vi
suomeninės kultūros draugijos Vroclavo 
skyrius”. Giliame kiemelyje rodyklė kvie
čia pakilti ąžuoliniais laiptais. Ir štai 
lietuviška seklyčia! Net vakare, kai su
temų skraistė pridengia minėtąsias ro
dykles, čia nepaklysi. Pro šviečiantį lan
gą matyti Trakų pilies kuorai. Langas 
truputį pravertas, todėl tuoj išgirsi pa
žįstamą melodiją — seklyčioje nuolat šo
kama arba dainuojama. Savaitėje nusta
tytomis dienomis susirenka čia tie, kam 
liaudies menas yra brangus ir mielas, 
kuriems skambi daina ir grakštus šokis 
sudaro neatskiriamą gyvenimo dalį. Su
tiksi čia gydytoją ir inžinierių, studentą 
ir darbininką. Kažkur pradingsta profe
sijų ir titulų ribos, lieka tik bendras me
ninis skambumo ir grakštumo potroškis.

Kai prieš dešimtį metų vietinė valdžia 
paskyrė lietuviams „laikinąją rezidenciją”, 
patalpėlė buvo mažesnė. Per dešimtmetį 
du kartus Vroclavo lietuviai pastūmėjo 
savo seklyčios sienas gretimų koridorių 
sąskaita, nes aštuonių porų šokių kolekty
vui, žinia, reikia nemažai vietos. Tiesa, 
kol kambarys buvo mažesnis, ir šokėjų 
būta žymiai mažiau. Pradžioje, kokį 
šeštadienį ar sekmadienį krūvon_ suėję, 
tik šiaip patrepsėdavo gimtinėje išmoktus 
šokius. Vėliau Antanas Žukauskas, kurį 
vroclavietės išsyk pripažino „lengviausiu” 
šokėju, ėmė kreipti pastabėles: kas ir kur 
ne taip. Jam pasiūlius, ir buvo pamėginta 
išmokti vieną kitą populiarų lietuvišką 
šokį, žaidimą. Imta mokytis „Klumpako- 
jo”, „Žilvičio”, o „Suktinį” puikiausiai 
išmoko beveik visi seklyčios lankytojai.

Ansamblio veteranai mielai prisimena 
ansamblio gimimą. Jo vadovas A. Žu
kauskas dar ir dabar negalįs patikėti, 
kaip iš keleto žmonių išaugo „Vilnelė”. 
Lengviausia jam buvo į šokių ratelį įtrauk
ti savo žmoną, kadangi ji, kilusi iš Lie
tuvos, Kernavės apylinkių, kadaise da
lyvavo meno saviveiklos rateliuose. Be 
didesnių raginimų j „Vilnelę”, žmona ve
dinas ir akoreonu nešinas, atėjo Vincas 
Marcinkevičius. Nesunku buvo į ansamblį 
prikhlbinti ir Emiliją Andrijauskienę, ki

nebuvo — jų dauge lenkų žudiką ir tik per plauką nografinių sienų studijų klau
E2®

LIETUVIU VISUOMENINES KULTŪROS DRAUGIJOS

lusią nuo Švenčionių. O prie jų jau bū
rėsi ir kiti. Tėvų pramintais meno savi
veiklos takais, vedami meilės savajam 
šokiui, tautiniais rūbais apsivilko ir jų 
vaikai.

Vroclave gyvena nemaža lietuvių. Apie 
pusantro šimto Lietuvių visuomenines 
kultūros draugijos narių, daug rėmėjų ir 
simpatikų. Tačiau jaunimo ne tiek daug. 
O be jaunimo „Vilnelei” nelabai linksma. 
Ypač stokota šokėjų vaikinų. Antanas, di
delės Vroclavo valgyklos „gastronomo” 
kulinaras, ėmė dairytis, gal nužiuręs vie
ną kitą kandidatą ansambliui. Dairėsi ir 
kiti aktyvistai. Nužiūrėjo. Pakvietė. An
samblį papildė ne vieną naujokų pora. 
Tiesa, tai Vroclavo lenkų jaunimas. Bet 
kaip malonu išgirsti, kai ne vienas jų, 
ilgesnį laiką dalyvavęs ansamblyje, užkal
bintas lietuviškai, atsako irgi lietuviškai. 
Čia „Vilnelės” repeticijose, bendrose pro
gramose, vakarienėse, jaunieji lietuviai ir 
lenkai, merginos ir vaikinai nuoširdžiai 
susidraugauja. Ne vienas, kartą čia atė
jęs, skirtis nenori, nebent gyvenimo ap
linkybės priverstų pasitraukti iš ansam
blio. Vokalinėje grupėje vieni lietuviai. 
Jai vadovavo ilgesnį laiką Aloizas Paku- 
ckas, pastaruoju metu vadovės pareigas 
perėmė Onutė VoroneCkaitė. Vyriausias 
grupės seniūnas — tai visur spėjantis in- 
žinierijos mokslų daktaras Vytautas Mar- 
kavičius. Jį daug metų iš eilės vrocla- 
viečiai renka draugijos skyriaus pirmi
ninku. Vytautas jų viltis pateisina ir 
Vroclavo skyrius laikomas bene veikliau
siu visoje draugijoje.

Ansamblį, kuriame dalyvauja apie 40 
žmonių, nuolat papildo jaunimas, bet ne
mažai jame ir subrendusių, netgi pagy
venusių žmonių. Tai pirmieji ansamblio 
nariai, atėję į jį prieš dvynerius metus. 
Nuo pirmųjų dienų ansamblyje dainuoja 
Gražina Voroneckienė. Ilgą laiką į re
peticijas ji atvažiuodavo net iš Sčelino.

— Kodėl atėjau į „Vilnelę”?

Aš labai myliu liaudies dainas. Jas dai
nuodama, rodos, iš&kau, kas širdy susi
kaupia, tartum pati su daina susilieju, — 
aiškina Gražina Voroneckienė.

Žiūrovai gėrisi spalvingais lietuvių tau
tiniais rubais, nežinodami, jog dažnai 
patys ansambliečiai ieškojo joms medžia
gos, patys siuvosi, derino. Patys ansamblio 
dalyviai renka ir kūrybiškai' pritaiko lie
tuvių tautosaką, kuri sudaro žymesniąją 
repertuaro dalį. Kartais apsilankę Vro
clave, Lietuvos menininkai stengiasi mums 

liko neatiduotas rusams. To-girnas, o VLIKovismanda- 
kių buvo tūkstančiai. O baimę giai atidėliojamas, apeidlnė- 
turėjo pergyventi be išimties
visi, nes visų vienodas nusi- mestas. Priežastis, esą, to- 
kaltimas — lietuvių tautybė.
Ne vienas jų nebuvo tikrus,_____,_____________o_______ ,
kad kurią naktį į jų duris nė- o jie abu esą būsimi lietuvių 
pasibels lenkų policija, pana- užtarėjai ir draugai. Tuo aiš- 
šiai kaip visoj Lietuvoj 1941 <d.al pasakoma, kad Vilniaus 
m. birželio mėn., kurį ir da— krašto lietuviai lenkams pa- 

Šls praverstų perskaityt P. Čes- bar prisimenam. Po tokių, 
i metų, baisit, 

pergyvenimų susijungę su bu
vusiais laisvos Lietuvos lie t 
tuviais, kad ir ne Lietuvoje,

VROCLOVO SKYRIUS

padėti. Dar vis ansambliečiai prisimena 
viešėjusį Kauno Politechnikos instytuto 
chorą „Jaunystė”, kuris ansambliui pado
vanoto 6 poras gražių tautinių rūbų, kita 
tiek „Vilnelė" gavo dovanų už dalyva
vimą konkurse „Tarybų Lietuvai 30 metų”, 
paskelbtame Vilniaus laikraštyje „Czer- 
wony Sztandar” 1970 metais.

Keletą kartų į metus Vroclavo laikraš
čiuose pasirodo skelbimai, kviečiantys į 
Lietuvių dainų ir $okio ansamblio „Vil
nelė” pasirodymus. Ansambliečiai seniai 
jau nesitenkina koncertais vien savo se
klyčios lankytojams, bet užėmė tvirtą vie
tą kitų tautinių draugijų ir aktyviausių 
miesto meno saviveiklos kolektyvų tarpe. 
Jie koncertuoja TSRS-Lenkijos Draugy
stės draugijos rengiamose pramogose, pa
sirodo koncertų salėse. Vroclaviečių šo
kamą lyrišką „Kepurinę” žiūrovai pamėgo 
ne tik Vroclave, bet ir vaivadijoje. An
samblyje nusistovėjęs „šeimyniškumo” 
jausmas suformavo gražias jo tradicijas. 
Jau nuo seniai visi viename būryje pra
leidžia „Andžejki” šventę, sutinka Nau
juosius Metus, ruošia „Žemaitiškas užga- 
vėnias” ir dar daug kitokių pramogų.

Saviveiklos kolektyvo „gerą vardą” le
mia ne vien pasisekimas scenoje, bet ir 
vidaus susiklausymo atmosfera. Jei ko
lektyvas tampa žmogaus gyvenimo dali
mi, šeima — kaip sako ansambliečiai, tai 
jis atlieka didelį auklėjamąjį darbą. Ne
maža dalimi tarpusavio santykius ko
lektyve lemia ir jo vadovai. Bet, an
sambliečių nuomone, pats svarbiausias jų 
laimėjimas — tai siekimas pažinti tikrąjį 
meną, o tas pažinimas ateina ne iš karto, 
bet ilgai ir kantriai dirbant.

Visi šie bruožai padeda „Vilnelei” neiš- 
sisemti, neprarasti kūrybinių jėgų ir ener
gijos ir žingsnis po žingsnio eiti pasirin
ktuoju keliu — iš liaudies meno grįsti 
tarp tautų broylbės tiltą.

„Vilnelei” nestinga planų. Numatyta 
aplankyti Seinų kraštą, susitikti su Pun
sko lietuviais. Yra ir dar vienas gražus 
sumanymas — pabuvoti Vilniuje, pasi
grožėti žavingais „Vilenės” upelio kran
tais, kurio vardą tiek metų ansambliečiai 
su pasididžiavimu nešioja. Belieka pa
linkėti, kad visi šie ansambliečių ketini- 
mai ir norai taptų tikrove, skatindami juos 

f naujiems darbams ir sumanymams, 
Į švenčiant Liaudies Lenkijos atgimimo 

XXX-tąsiąs ir XXXIV-tasias Tarybų Lie- 
1 tuvos atkūrimo metines.

jamas ir pagaliau visai at- 

kia studija nepatiksianti len
kams, na žinoma ir gudams, 

aukoti sunaikinimui. Atsiža- 
dantir didelių plotų lietuviškų 
žemių. Tai čia ir yra Vilniaus 
krašto lietuvių ir liūdesys ir1 
nusivylimas. Jis tuo skaudes
nis , kadateina iš savųjų. Dvi
dešimt metų kartojo "mes be 
Vilniaus nenurimsim" ir gie
dojo "ten broliai vergau
ja erelio suspausti" tuo pri
duodami jiem rįžto ir ištver
mingumo kovai už savo tautą, 
aišku tuo pačiu padidindami 
lenkų nuožmumą lietuvius 
daugiau persekioti. O šian
dien jau kita giesmelė: atseit, 
spiaunam ant jūsų dvidešim
ties metų kančių; jūsų kan
kintojai — mūsų draugai. Jei 
lietuviški veiksniai tikisi len
kų užtarimo, tai ir sulauks, 
ale tokio, kaip ėriukas iš vil- 
ko. Vilkas visuomet ėriuką 
gins nuo kitų plėšrūnų, kad jį 
pats galėtų suėsti.

Tokioj dvasioj praėjo su
važiavimas su visokiomis 
diskusijomis, kuriose prisi
minta, kad tokias Lietuvos 
žemių parce liacijas vykdo 
VLIKas patyliukais, neinfor
muodamas visuomenės, todėl 
reiktų apie tai Informuoti vi
suomenę ir reiktų laukt jos 
pasisakymo, nes netikėtina

Nukelta į 7 psl.
3 psl.
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PROTĖVIO MALDA

Žemynėle -motinėle rūpestinga, 
sušukuok javų lygiuosius laukelius. 
Motlnėlė-Žemynėlė rinko rinko 
Saulės klėtyj aukso grūdelius.

Rinko s ėjo, laistė ir augino, 
Žėlė želmens rugio kaip rūta. 
Žemynėlė - motinėlė žino, 
Kokia mūsų duona, kaip šventa.

Henrikas Nagys

U

Henrikas Radauskas

VASAROS NAKTIES,SAPNAS

O kažkur apačioj, pas kaimyną, 
Senas laikrodis dln-dln-dln, - 
Man pakvimpa pražydę kmynai, 
Ir jų kvapas artyn ir saldyn.

Jis mane nusimaudyt kviečia. 
Plonas balsas šaukia mane, 
Ir numirėlių saulė šviečia 
Į jo veidą mano sapne.

Aš matau, tartum pro rūką : 
Man mosuoja ranka trapi 
Pernai mirusio piemenuko, 
Meškeriojančio paupy.

Vakare,man beveik užmigus, 
Kai dar šviečia lempa šalia, 
Bet ant stalo jau miega knygos 
Ir medinė varlė žalia,

Ė S

Aš matau kaip ilsis pjovėjas: 
Žydros akys žalioj žolėj, < 
Ir girdžiu,kaip vasaros vėjas 
Švilpiniuoja jo skrybėlėj.

JUOZAS KARIBUTAS

Kazys Bradūnas

Nuo vėjelio varpos lingu lingu, 
Plaukia plaukia saulės upeliu. 
Motlnėle-Žemynėle rūpestinga, 
Sušukuok javu lygiuosius laukelius

AUKSINIS RUDUO IR EUROPOS TEATRAI
Straipsnis tęsis per keliolika laikraščio laidu, todėl šiek tiek, supažindiname skaitytojus su 

autoriaus asmenybe. Aktorius J. Kaributas gyvena Kalifornijoje ir nuo E54 metu dirba Holly * 
woo do filmu pramonėje kaip korespondentas ir recenzentas. Lietuviu veikloje žinomas kaip 
daugelio dramos veikalą režisierius. (Baisusis Birželis, Mokyklos draugai, Šv. Kazimieras ir kt.). 
Lietuvoje dirbo Miltinio, Dauguviečio dramos studijose ir nuo 1940 m. Kauno valstybiniame 
dramos teatre kaip aktorius, vėliau studijavo žurnalistiką VDU-te. Praeitu metu rudeni lankėsi 
Lietuvoje.

VILNIAUS OPEROJE KARMEN

Vasarą nusimeta savo puošnųjį žaliąjį rūbą. Sename Eu
ropos mieste -Vilniuje.,"Bobųvasarą". Nuo Gedimino pi
lies kalno žvarbūs vėjai žeria šalnos pakastus ir auksu 
nudažytus medžių lapus per gatves, kurių kilimais aš 
brendu. Atklydau čia lyg paukštis skrisdamas į pietus,bet 
pametęs savo tikrąjį kelią: išsiilgęs savųjų Ir nemeluotai 
suvaidinto lietuviško teatro, kuriuo pas mus išeivijoje jau 
galima sakyti - nebeliko. O jis labai gyvybingai norėjo eg 
zistuoti. Užsispyrusiai nenorėjo pasiduoti visokiomis ten
dencingų grupių užmačiomis ir nieko nebodamas kėlė 
sparnus . Nežiūrint to, laikas padarė savo. Reiklūs žiū
rovai, su tuščiomis kišenėmis teatrui atėmė nuotaikas 
darbui. Tuščios kalbos jo nepuoselėjo ir jis pamažu bai
gia pranykti. Savo laiku, aš tam lietuviškam teatrui esu 
paaukojęs tūkstančius laisvų valandų,energijos ir rūpes
čių kalnus supylęs, kas gi šiandieną mane atsimena?Kas 
gi tada reikiamai įvertino? Tiems kurie turėjo asmeni
nių sąskaitų, buvo tinkama proga po kiekvieno spektaklio 
paleisti per spaudą neužsitarnautų kritikų ir įtikinėti pu
bliką, kad ten nieko nebuvo. Tai buvo visas hondraras. - 
Bet kai prasidėjo teatras kitų žmonių visu penketu laip
tų žemiau nukopęs jiems pasidarė kuone "šedevras" ir 
kėlė į padanges darydami iš to stačiai ko medi jas. Žiūro
vo neapgausi. Sąskaitininkus atpažįsta ir savo nuomonę 
turi.

Tema labai ilga ir plati. Manau, kad išsamiai nors 
apie savo darbus spaudoje prabilti. Neabejoju, kad skai
tytojams bus tas įdomu.

Žavingoji "Karmen" visada nauja, įdomu ir patrau
kianti publiką savo spalvingumo koloritu. Kaip veikalas, 
"Karmen" labai senai kritikų įvertintas, aprašytas, ir 
apkalbėtas. Mano visas noras, pamatyti dabartinio me
to "Karmen" ir palyginti su anksčiau dar Kauno Valsty
biniame Teatre matvta. Iš to padaryti išvadą, klek da
bartiniu metu mūsų krašto, kuris kelių okupacijų per
koštas, opera Iškilo ar žlugo?

Rudenio nuklotais auksiniais lapais brendu per siau
ras gatveles operos link. Keistas sutapimas: vakar ma
čiau "Karmen" Maskvos didžiajame teatre ir štai, da
bar, matysiu Vilniuje. Žinojau bus didelis skirtumas,- 
tad nenorėjau nei lyginti su ten matyta "Karmen". Bu
vau tikras, kad čia bus kur kas kukliau, bet miela džiu
ginanti lietuvių kalba, savi operos dalyviai ir visa ap
4 psl.

Kazys Bradūnas 
PANAS

Į vešlią žolę krinta obuoliai. 
Ūksmingame sode giliai 
Švilpynę pučia Panas.

Tu praskleldi tyliai šakas... 
Kažkas pasprunka pro rankas 
Padvelkęs vėsuma į veidą.

Ir nieko jau neberandi, 
Tiktai rugių laukuos girdi 
Nutolstantį skudučio aidą..

Lygumų upės*. Spindinčios saulėj,plačios ir tingios, 
Srūvate jūs iš rytų horizonto bekraščių pelkynų 
Par šimtmečių raistus,kur medžių kamienai galingi 
Šlamantį dangų supa virš jūsų. Ten jūsų gimtinė. 
Ten jūs vingiuojat siaurais, sidabriniais voratinkliais, 
Tarytumei žemės gyslos-skaisčlos ir nuostabiai mėlynos, 
Per tankumynų puvėsius, šaknis ir per baltus akmenis. 
Kol išsiiiejate mirgančiom čiurkšlėm į saulėtus slėnius.

Kaip garbanoti vaikai,kurie brulaivtais puošia jums vandenį, 
Bėgate jūs, palaukiate vingyj seąers ir padavus los ranką 
Vėl raibuliuojat tolyn ir tolyn. Pasenę malūnai stovi 
Prie jūsų krantų ir šešėliai sparnų jų krenta ir krenta į srovę. 
Pilkos ir varganos klaidžioja jūsų šlaitais šiaudinės pirkelės; 
Medinius kibirus neria gelmėn dainuodamos jaunos merginos, 
O jūs vis skubat ir skubat į tolį, ir užmirštieji laiveliai 
Rypuoja skaidriam vandeny,lyg didžiuliai drugiai sidabriniai.

Taip pamažu platėja jūsų slėniai ir vagos, 
Drumsčiasi tyras vanduo ir dangaus vis daugiau atsispindi. 
Debesys, saulės pritvinkę, verpetuose dega 
Skaisčiai tvaskančiom liepsnomis. Sodai žydintys sninga 
Žledlspius jūsų tėkmėn.Horizontuose miestai marguoja. 
Jūs plaukiate plačios, išdidžios pro juos - Išdraskytus 
Atspindžius kryžių, žibintų ir bokštų sūpuodamos, 
Prašniokščiat tiltus lenktus iš plieno ir šalto granito.

Dūmai virvėm juodam ima driektis virš jūsų
Ir atsispindi aprūkę rausvi kaminai sūkuringam paviršiuj. 
Didmiesčių purvino kraujo dėmės plačios ir tirštos 
Užlieja jums veidą. Tik kartais džiaugsmingai atplūsta 
Bangos putotos skaisčiom vėliavėlėm pramlrgančlo 
Garlaivio ir baltaburlų šuoliuojančių jachtų.
Kartais lėtais vairais surakinti pragirgžda 
Pavandeniui sunkūs, smaluoti laivai,kaip naktys.

Jau virš galingos tėkmės vis dažniau žuvėdros nardo, 
Riksmas jų ir plazdėjimas kelia jums nerimą keistą : 
Užmirštate miestus, sodus, mažuosius upokšnius bevardžius 
Kurie įsišieja į jus,kaip juostos mėlynos skaisčiai, - 
Jūs tekate plačios,kaip potvynių vandenys tekat, 
Saulėleidžiai tamsiai raudoni žėruoja jūsų paviršiuj, 
Ir taip įsiliejat į ūžiančios jūros putotus verpetus, 
Ir vilnyti imat bekraštėj platybėj ir šniokšdamos mirštat.

linka tikrai lietuviška.
Mačius pasaulio operos teatrus, šios patalpos, kur lo

se laikinai opera įsikūrusi daugiau negu kuklios. Bet 
žinant kad "dygsta" nauji dideli operos rūmai, nuotaiką 
pataiso.

Sėdžiu ir iš visų pusių girdžiu vien lietuviškai šne
kant. Visų laukimo nuotaika. Mažas orkestrėlis, diri
guojamas. J. Aleksos, atlieka overtiūrą. Programoje- 
matau veikėjų pavardes: Don Choze — V. Noreika,Kar
men — I. Jasiūnaitė ir daugelis kitų man visai negir
dėtų.

Uždanga pakilo. Darbininkės pripildo Sevilijos aikštę 
su labai abejingais ispaniškais kostiumais. Nedidelis 
choras, bet pajėgumu stiprus ir pakankamas tomis ne
didelėmis patalpomis.

Sklandžiai ritulluojasi veiksmas kur aiškiai matosi 
geros režisūros ranka. Štai išeina ir tas kaltininkas 
dėlei kurio aš ir operoje atsiradau — V. Noreika. Jis 
klek savo gražia išvaizda, tiek vokalial daro labai ge
rą įspūdį, bet aš visgi turiu prisipažinti daug daugiau iš 
jo tikėjausi. Vien išvaizdos ir vokalinį© pajėgumo ope - 
roję dar nėra gana. Gražus atsiliepimas, dar reikalau
ja Iš solisto ir valdybos. Gi V. Noreikai kaip tik to la
bai šiame spektaklyje trūko. Gal jis buvo ne nuotaikoje, 
bet tai buvo skandalinga, kai Karmen tiek pastangų pa
dėjo jį suvilioti norėdama, o jis lyg statistas su vaški
ne veido išraiška atidainavęs savo partiją likdavo kur 
nors scenos kampe stovėti, viskam ir visiškai indife
rentas. Vokalial man labai priminė mūsų buvusį garsų
jį operos solistą Kiprą Petrauską, bet nei savo manie
romis, nei vaidyba jis taip scenoje netriumfavo. Visai 
kas kita, tik bepradentys scenos karjerą ir 'vaidinęs 
Cunlgą-V. Kuprys, kuris kiekvienu pasirodymu sce
noje stačiai sužibėjo užvaldydamas sceną savo manie
romis, laisvumu ir buvo miela žiūrėti. Gal iš viso 
"Karmen" sąstato jis man labiausiai patiko.

Petrauka. Taip kaip ir Maskvos didžiajame teatre ir 
čia bufetas, kur gali be sumuštinių dar gauti ir stip
riosios. Tik čia, žinoma, salikė maža, taip pat ir fo
jė kurioje žmonės vaikščioja ir dalinasi įspūdžiais.Su
tinku ir tokių, kurie atsimena taip jų vadinamą "bur
žuazinių laikų teatrą" ir visų nuomonė tokia kaip ma - 
no, kad dabartinių laikų Lietuvos opera neišsiaugino- 
tokių, kaip kadaise buvo operos primadona Zaunienė, 
Dambrauskaitė, Kardelienė, o taip pat ir Kipras Pe
trauskas.

ATSIUSTA PAMINĖTI :

LITUANISTIKOS DARBAI 
LITHUANIAN STUDIES, THkn. 
Lituanistinio Instituto leidi - 
nys, redagavo Vincas Maciū
nas. Šiam svarbiam leidiniui 
finansinę paramą suteikė Lie 
tuvių Fondas.Parašyta lie - 
tuvių ir anglų kalbomis.
Eilė aktualių straipsnių mū
sų kalbos reikalais, 27 Že - 
maltės laiškai, 4 K. Būgos 
laiškai, recenzijos ir kt.

NAUJOJI VILTIS, Politikos 
ir kultūros žurnalas, nr6, 
1973 /74.
Leidžia Lietuvių Studentų Ko 
Leidžia Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korporacija Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga.

I LAISVI,Politikos žurnalas, 
nr.60,1974,birželio mėn. 
Naujas redakcinis kolektyvas 
susideda iš Anatolijaus Kairio 
Leonardo Valiuko ir Vytauto 
Volerto.
Kalbą prižiūri Alė Rūta-Ar ~ 
blenė.

MEDICINA, nr. 5,Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Leidinys. Vyr Redaktorius - 
Henrikas Armanas, M.D. , 
redakcinė kolegija: Dr. Dr. : 
V.Avižonis. D.Degesys , P. 
Legeckis, E. Liatukienė, V . 
Šaulys, V. Tauras.
Gydytojai bendradarbiai ir 
konsultantai:M. ir St. Budriai 
ir F.Kaunas.

Šalta profesinių straipsnių, 
randame ir aktualių žinių gy
dytojų ir medicinos studijas 
bebaigiančių veikloje. Žurna
las gražiai išleistas, meniš
kai apipavidalintas ir įdomiai 
pailiustruotas geromis nuot
raukomis. > . i = .bC .

Programoje pažymėta: "Kostiumų išpildymai pagal 
A. Benua J. Jankaus". Pastarųjų aš labiausiai ir pa
sigedau. Vietoje ispaniškų staibelių, mačiau tokias, 
kokias mūsų Lietuvos šienpiūvlal pievas šienaudavo. 
Moterų kostiumai taip pat nebuvo spalvingai ispaniški. 
Bendras scenoje minios vaizdas apgailėtinai skurdus. 
Kas kita dekoratyviniai. Kiek scenos plotis leido kiek
vienas kampelis tinkamai užpildytas. Patrauklūs kal
nų vaizdai. Dekoratorių už tai galima pagirti.

Prieš antrą veiksmo pradžią sėdžiu parteryje ir dai
rausi lyg pažįstamų ieškodamas po publiką.Džiuginan
čiai malonu. Matau vien jaunus veidus, kurie geroje 
nuotaikoje šaiposi ir klegia. Žinoma, yra vienas kitas 
ir senimo, bet man įpratus lame mūsų teatre ar šiaip 
parengimuose matyti vien tik senimą, maloniai nutei
kė. Ir čia pat sėdėdamas galvojau, kas gi darosi, kad 

-mūsų jaunimas išeivijoje nebesidomi lietuviška veik
la? Dėlei kokių priežasčių jis paskendo svetimųjų jū
roje? Klausimas labai aktualus. Kur gi visi tie, kurie 
baigė aukštuosius mokslus ir susiporavo su lietuvai ■ 
tėmls ? Kaip skambiai atšokta daug gražių lietuviškų 
porų vestuvių. Klek džiaugsmo per spaudą: "sukūrė 
lietuvišką šeimą"... Ir štai dabar, ką aš pamačiau 
viešėdamas Lietuvoje, drąsiai galiu tvirtinti, kad lie
tuviškumas išliks tik čia Lietuvoje. Nežiūrint kokie 
negalavimai ją spaudžia. Matau tokį jaunimą užsi
grūdinusį patriotiškai užsispyrusį ir nepalaužiamą: - 
žūt — būt, bet lietuvybę išlaikyti. Ir čia pat, man pa
sidarė gėda: patriotai pila sieksnines kalbas per susi
rinkimus. Moko kaip reikia lietuvybę išlaikyti, o jų 
vaikai ne tik pas lietuvius nebepasirodo, bet ir lietu
viškai kalbėti nemoka.

Pabudino lyg iš miego overtiūros simfoniniai gar
sai. Vėl stebiu "Karmen" kuri tiek kartų matyta, bet 
visada miela ir nauja savo gražiomis arijomispatrau 
kianti, užburianti.

Publika apsirengusi gražiai. Iš jų daugiausiai ame - 
rikietiškals drabužiais. Jie čia vadina "škudurai",bet 
visi tuos Skudurus mėgsta.

Opera baigėsi. Nebuvo tų didelių ovacijų kaip kadte- 
ko matyti Vienoje ar Frankfurte. Viskas taip kukliai, - 
kaip ir pats jų teatras.

Liuokteliu aš atsiskyręs nuo savo kompanijonų ir at
siduriu už užkulisų. Randu scenoje V. Noreiką ir Ja- 
siūnaitę. Juos pasveikinu. Kai sužino esantį iš Ame
rikos jie maloniai su manim persimeta keletą sakinių. 
Mandagumui pasakau keletą komplimentų. Primenu ir 
drabužių neautentiškumą. Prižadu prisiųsti ispaniško 
stiliaus staibelių, o dėl Karmen — kostiumą. Ir ne- 
pamatau kaip Karmen apkabina mano kaklą ir • išbu
čiuoja. Po tokio netikėto įvykio, dar prisega prie at
lapo raudoną rožę. Vėliau pasidarau sau malonių juo
kų, sakydamas, kad nebežinau kaip reikės išvažiuoti. 
Karmen padovanodama raudoną rožę užbūrė.

Bus daugiau.
NEPhIKLAUbUMA LIETUVA
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GINOS TRIUMFAS 
DAINAVOJE

Liet. Fronto bičiuliai kas
met ruošia savo studijų ir po
ilsio savaitę. Tai jau tapo kū
rybinga tradicija, kasmet su
traukianti netik pačius bičiu
lius, jų šeimas, bet ir bičiu
lių bičiulius, pažįstamus, ar
timuosius. Šiemetinė stovyk
la Dainavoje, Michigane, bu
vo itin gausi dalyviais.Savait
galy, kada viešnių ir svečių 
itin gausiai sugužėjo, buvo 
striuka ir su maistu.ir nakvy- 
n&mis. Tai gera pamoka 
L. as, kurie įpratę atvykti be 
ankstesnio užsiregistravimo. 
Juk vienas dalykas priglausti 
ir pamaitinti šimtinę stovyk
lautojų ir visai kita padėtis, 
kai tas skaičius pakyla beveik 
3 kartus I

Be brandžių paskaitų, sim
poziumų ir įvairių svarstymų 
— diskusijų, išskirtinas buvo 
uždaromasis — atsisveikini
mo vakaras. Tai jau būta tik
rai neeilinės sparnuoto kūry
bingo žodžio, lyrikos ir dai- 
r'**^6vent6s. Ne kasdien ir ne 
visur tenka išgirsti, tarkime,

mūsų keturius, rinktinius di
džiuosius, kaip poetą — lau-» 
reatą Bernardą Brazdžionį, 
montrealletę solistę Giną 
Čapkauskienę, rašytoją Vy
tautą Volertą, satyriką Aloy
zą Baroną. Kiekvienas jų - 
atskiri individai, savojo žan
ro meistrai, nepakartojami 
ir nekopijuojamil Prie to ket- 
veriuko būtina pridėti ir Gi
nos akomponiatorių jaunąjį 
muziką Saulių Cibą. Naudo
jant tuščius žodžius, jį būtų 
galima apibendrinti L kaip 
daug žadantį, potencialų pia
nistą. Gi pačioje esmėje te
būtų galima tarti, kad vargiai 
kada solistė Gina turėjo pajė
gesnį ir perdėm dainininką 
suprantantį akomponiatorių'.'

Kiekvienu atveju/neninin- 
kams buvo labai dėkinga ir 
itin įvairi auditorija. Klau- 
sovų eilėse (nekalbant apie 
kaimynines vietoves) būta bi
čiulių nuo Pacifiko iki Atlanto 
pakraščių, nuo Floridos iki 
šiaurinio Ontario į ar net ir 
pietinės Amerikos kontinen
to.

Itin gaila, kad programon 
nebuvo įsijungęs dar vienas 
mūsų didysis, tai poetas Ka
zys Bradūnas, sėdėjęs publl-

Jaunimo simpoziumo dalyviai Liet. Fronto Bičiulių 
studijų savaitėje. Iš k. Leonardas Valiukas — LFB pir 
mininkas, Linas Kojelis, Marija Eivaitė, Linas Eidrys, 
Daina Kojelytė, Antanas Razma jr., S. Kuprys.
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NEMUNO DELTOS TURTAI

žymėta jokiuose žemėlapiuose, at 
sirado 19S8 m. pavasarį, kai smar 
kiai ištvinusi Skirvytė, prieš įte
kėdama į marias, išlaužė kairia
jame krante ’sutvirtinimo pylimą 
ir savo pagrindines žiotis nukrei
pė į Karklės įlanką.

Didžiausią plotą deltos salose I 
dabar užima sukultūrintos pievos. I 
Per pastarąjį dešimtmetį beveik ‘ 
visa delta buvo numelioruota, | 
^rengtos polderinės sistemos su I 
vandens kėlimo stotimis. Ji pasi
puošė gerai tvarkomais keliais, 
dviem naujais tiltais per Pakai- I 
nės atšaką, žvejų laivų prieplau- ,| 
ka ir daugeliu kitų Rusnės žuvi
ninkystės ūkiui priklausančių sta- I 
tinių. į

Nemuno deltos gamtos turtai 
gana dideli ir saviti. Pačioje del
toje, visame rytiniame marių pa
kraštyje tarpe Skirvytės ir Ventės I 
Rago, Kniaupo įlankoje, Krokų | 
Lankos ežere kasmet gausu van
dens paukščių. Ypač gausi ir įvai
ri sparnuočių karalija deltoje bū
na anksti pavasarį, išplaukus le
dams, taip pat rudenį, kai čia , 
vieši šimtai praskrendančių gul
bių, pįjkaplunksnių laukinių žą
sų, nesuskaitomi pulkai šiaurinių į 
ančių ir kitokių paukščių.

Mędžiojamosios faunos, kol ne- H 
buvo sureguliuotas Nemuno nuo- 0 
tekis ir įrengtos polderinės siste-1 
mos, deltoje buvo nedaug. Užlie- Į 
jamose pievose anksčiau pastoviai 
gyveno tiktai kelios dešimtys stir
nų, kiek daugiau kiškių ir kelio
lika lapių. Didesniuose salų žio- 
giuose, upių senvagėse ir deltos 
atšakose nemažai buvoi ūdrų. Iš 
aplinkinių miškų į deltos salas 
kartais užklysdavo briedžiai ir šer 
nai. Po neįprastai didelio 1958 m. 
potvynio deltos fauna pasipildė 
mangutais - usūriniai šunys, b •- 
brais ir ondatromis.

Tiek daug faunos, kaip dabar, 
delta dar neregėjo. Visame Ne
muno žemupyje labai pagausėjo 
stirnų, kiškių, briedžių, šernų, be
brų ir ondatrų. Bebrai dabar įsi
kūrę beveik viso pamario upių 
pakrantėse ir, matyt, iš čia prieš

Nemuno delta nuo Rusnės iki 
Kuršiu marių — tai įdomus įvai
raus dydžio ir formų salų telki
nys. Pati jauniausia deltos salelė, 
dar neturinti pavadinimo ir nepa-
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kos eilėse, tesustojęs grįž
damas namo iš atostogų,pra
leistų Kanadoje.

Dideliu dėmesiu buvo iš
klausyta Vyt. Volerto ištrau
ka iš vieno naujesnio jo kūri
nio. Nepaprastai šiltai, tuoj 
pat pagavęs auditorijos šir
dis, deklamavęs B. Braz
džionis, pabaigoje susilaukė 
(retai mūsuose tokie dalykai 
vyks tai) angliškai tariant, 
"standingovation". Tikėkim, 
kad poetui tai buvęs tikrai 
malonus ir jausmingas per
gyvenimas.

Atėjo Ginos Čapkauskienės 
eilė. Ji ir jos, jau minėtas, 
akomponiatorius Saulius, su
sirinkusiems pateikė darnų ir 
tikrai neeilinį koncertą. Ža
vi ir vokalial vis dar bręstan
ti solistė parodė savąjį stip
rumą koloratūroje. Sunku da
bar būtų spręsti ar ji buvo 
pajėgesnė liet, kompozitorių, 
ar tarpt, muzikinių meistrų 
interpretavime. Entuziastin
ga publika išplojo apie treje
tą, programoje nenumatytų 
kūrinių. Gina neabejotinai 
triumfavo tą vakarą Dainavo
je. Solistės ir akomponiato- 
riaus palyda sudarė tiesiog 
lepakartojamą darną, rodė 
abiejų muzikinę kultūrą, pri
menančią Virgilijaus Norei
kos ir Žanetos Noreikienės 
koncertų lygį.

Vakaras baigėsi taiklia, 
desla ir nemeluota Aloyzo 
Barono satyra. Kvatojome vi
si kartu ne iš kitų, bet patys 
iš savęs. Aloyzas čia itin pa
stabus, paprastas ir kiekvie
no suprantamas.

KASDIENINĖS
PASTABOS

Šypsena negali būti 
perkama, Išmaldaujama 
skolinama ar pavagia - 
ma, nes ji Olekam neturi 
jokios vertės tol, kol ne- 
padovanojama...

Jei aš pareiškiu savo 
nuomonę , tat tau j lyra 
tik asmeniška... Bet jei 
tu parelški savąją, -ji, 
be jokių abejonių , yra 
tik visuomeniška.

Vedybinių reikalų 
patarėjai yra nusperi- 
dę, kad vedybų dvide
šimtmetį švęsti yra 
visiškai nepraktiška: 
nes yra perankstl juo 
džiaugtis Ir gerokai 
per vėlu' dėl jo 
raudoti. . .

Paruošė V. Š.

keletą metų mariomis nukeliavo j 
Kuršių neriją. Stebėjimai rodo, 
kad gausiai prisiveisusios ondat
ros. Nemuno deltoje smarkiai ga
dina brangius apsauginius pyli
mus, ir dėl to jos čia nepageidau
tinos.

Beveik visi deltos vandens tel
kiniai, kaip ir Kuršių marios, tur
tingi įvairių žuvų, kurių čia yra 
arti 40 rūšių. Didžiausią ūkinę 
reikšmę turi stinta, lydeka, vėgė
lė, karšis, starkis, žiobrys, lynas ir 
kuoja. Be to, deltoje esančios na
tūralios neršyklos ypač reikšmin
gos žuvų išteklių reprodukcijai 
visame Kuršių marių baseine. Pa- 
vasarį joje neršia iš Kuršių marių

KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS
S p a u s d i n a m e Montrealio lietuvių, susijusius su Sv. 

Kazim'ero parapija i storinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė.

Nors niekad neatvažiavo į Montreal) iš Lietuvos, bet per
arkivyskupiją buvo pasiųsta sekanti įdomi telegrama: "Lithu
ania, Kaunas, Universitetas Teofakultetas, kun. Antanas Ke- 
blaitis. Renkitės Montrealin klebonauti, pinigai pas Ilguvos 
kunigą Vyšniauską. Ilguvoj informacijos laiškas. Keblinskas . 
Frank Keblinskas, 5 Grant St. -Dufresne St. Montreal. "

Lietuvoje kun. J. Vyšniauską informuodavo laiškais kai- 
kurie žmonės iš šv.Kazimiero parapijos, taip pat keletą kartų 
yra rašęs ir pats kun. J. Šimkus. Rašydamas atsakymo laišką 
kun. J. Šimkui, kun. J. Vyšniauskas neslėpdamas parodo savo 
kartėlį už tuos praėjusius laikus. "1924. 2. 6, Ilguva p. Veliuo
na. Taigi pasirodo kam Montrealy sekasi išgauti žmonių prie
lankumas ir įsitaisyt ekonomiškai,o kam pasidarbavus ir ne-

Paruošė kun. £ Gaudzė >

Ir pirmutinis Ir IlgametisKlebonas kun. P. Vanagas 
zakristijonas Jonas Leskevlčlus, kurį betarnaujantį 
radome atvykę "dypukal" 1948 metais.

atpiauKę starkiai, karšiai, lydekos 
ir stintos, o deltos atšakomis į Ne
muną ir jo intakus plaukia neršti 
žiobriai, lašišos, šlakiai, vėgėlės ir 
nėgės. Atsižvelgiant į tai, pi amo- 
ninė ir mėgėjiška žvejyba deltoje 
yra apribota, leidžiama tik tam 
tikru metu.

Rodos, medžioklės, žvejybos ir 
laivų plaukiojimo apribojimai ga
na griežti, bet į Nemuno < eltoį 
žuvingus draustinių vandeni at» 
vykstančių žmonių srautas kaš 
met vis didėja. Pastaraisiais ticj 
tais šiame rajone ypač paplito 
plaukiojimas motorinėmis valti
mis, žvejyba sunkiasvorėmis savo 
gamybos blizgėmis. Pavyzdžiui, 
birželio mėnesį vien tik Skirvytė
je kasdien buvo galima rasti apie 
20-30 motorinių valčių, iš kurių 
vadinamieji žvejai mėgėjai trau
kė ir žalojo starkius, po neršto ne
suspėjusius grįžti į marias.

Prieš kurį laiką Rusnėje įvy
kęs mūsų respublikos ir Kalinin
grado srities žuvininkystės ūkio 
specialistų tarpžinybinis pasitari
mas apsvarstė Kuršių marių ba
seino žuvų ištekini būklę, huma- 
tė vertingųjų žuvų 1974 - 1975 
metams sužvejojimo limitus. Kar
tu atkreiptas dėmesys į Nemuno 
deltos žuvų nerštaviečių tvarky
mo aktualumą, esamus nesklan
dumus mėgėjiškoje žūklėje.

K. GAIGALAS 
Zool gijos ir parazito! >g* jos 

instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis.

prasisiekus (nepraturtėjus),vėl ieškoti gyvenimo kitur. Ir da
bar iš laiškų lengvai galima spręsti, kad siūlot tik darbą ir 
tai dar padidintą.Vietoj,kad buvo galima žmonių nesuerzintam 
ir kiek prasisiekus į senatvę, įrengtame savo bute nors kiek 
pasilsėti.Pirmiausia jums rūpi,kad tik niekas jūsų neprapul
tų, o kad mes ir dvasios prislėgime ir ekonomiškai, -sunyk- 
tume.Dieve,jum laimink,kaip geriau padaryt ir pats neišma
nau. Parašykit žinių plačiau, -kas galit ir mokytojas paragin- 
kit,kad man parašytų; gi žiūrėsime kaip Dievas praves mums 
kelius. Su pagarba. Kun. J. Vyšniauskas. "

Iš Amerikos j Montreal) pasižiūrėti. kaip atrodo lietuvių 
parapija, atvyko kun. J. Tyszkiewicz, dar tebeesant klebono 
pareigose kun. P. Vanagui. Jis taip pat prisistatė Montrealio 
arkivyskupijai,kuriai ištikrųjų jau reikėjo naujo lietuvio ku- 
nigo.Sekant darytus susirašinėjimus, paaiškėja, kad visai ne
bedaug reikėjo ir kun. J. Tyszkiewicz būtų buvęs čia klebonu. 
Montrealio arkivyskupija teiraujasi pas Scranton, Pa. vysku
pas A. J. Brennan sekančiai: "1924.2.28. Gerbiamas Tėve, 
Pas mus neseniai lankėsi vienas Jūsų lietuvis kunigas Rev . 
Jerome Tyszkiewicz iš Eynan.Jis nori atvykti į Montreal) ir 
perimti lietuvių parapiją, kuri greit bus be kunigo. Jo malo
nybė Montrealio arkivyskupas norėtų jį priimti su sąlyga , 
jeigu Jūsų vyskupas išleis ir duos gerą paliudijimą kaip jis 
Scranton užsilaikė,jis sako, kad ten išbuvo 6 metus. Pilną in
formaciją, kurią Jūs duosite apie jį, čia bus laikoma paslap- 
tyje.Mes norime gerai žinoti jo padėtį, nes čia jau daug turė
jome bėdų su šitais užsieniečiais; ištikrųjųta ir yra priežas
tis, dėl kurios mes norime nusikratyti dabartiniu mūsų kle
bonu,-Montrealio lietuvių parapijos.Tikiuosi,kad šiuo reika
lu nepadariau perdidelio Jūsų varginimo. Kancleris O'Rourke" 

Scranton vyskupija duoda sekantį liudijimą Montrealio 
kancleriui O'Rourke: "1924.3.7. Mielas Tėve, vyskupas Bren
nan prašė mane atsakyti į Jūsų laišką, Rev. J. Tyszkiewicz iš 
Eynon reikalu. Jis mūsų diecezijoje išbuvo apie 5-6 metus ,
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jis buvo ištikimas ir darbštus kunigas per visą tą laiką. Mes 
manome, kad jis yra labai geras kunigas. Kancleris. "

Po gero rekomendacinio laiško iš Scranton vyskupijos , 
Montrealio arkivyskupija išsiuntė sekančio turinio laišką 
kun.J.Tyszkiewicz: "1924. 3.10. Mielas kimige, mes gavome 
labai palankų laišką apie Jus iš Jūsų vyskupo. Jeigu Jūs galite 
atvykti į Montreal), vykite tuojau. Pasiimkite su savim visus 
reikalingus paliudijimus, bet tai dar nereiškia, kad Jūs esate 
čia įkardinuojamas. Kancleris-Scranton. Pa. "

Atrodytų,kad viskas gražiai susitvarkė, bet taip dar nebu
vo,apie tai šiek tiek galima sužinoti iš paskutinių dviejų laiš
kų.Kun.J.Tyszkiewicz rašo Montrealio arkivyskupijos kanc
leriui O'Rourke sekančiai: "1924.3.12. Aš gavau malonų Jūsų 
laišką,juo pranešate, kad tuojau galiu atvykti į Montreal), bet 
po dviejų valandų gavau telegramą neatvykti, iki vėliau gau
siu žinią. Dabar aš laukiu iki Jūs pranešite man. Jeigu kvie
site vėliau, man nebus galima greit atvykti, ims 5-6 dienas 
iki sutvarkysiu visus dalykus.be to, turiu pranešti bendruo
menei. "

Montrealio arkivyskupija savo laiške kun. J. Tyszkiewicz 
(Tyškevičius) nurodo priežastį, dėl ko jie sustabdė jo atvyki
mą. "1924.3.18. Gerbiamas Tėve, gavau Jūsų registruotą 
laišką, kuriame rašote apie gavimą mano laiško ir telegra
mos. Išsiųstos telegramos neatvykti priežastis buvo ta, kada 
buvo parašytas ir išsiųstas Jums kviečiamas laiškas, suži
nojome, kad į Montreal) atvyksta kitas lietuvis kunigas. Aš 
turiu Jūsų adresą,kada Jūs būsite mums reikalingas, mes pa
rašysime arba duosime telegramą. Taigi laukite iš mūsų se
kančios žinios. Kancleris (Chanceller). "

Kunigas P.Vanagas per 1923 metus parapijoje turėjo paja- 
mų$8451.21 ir išlaidų $ 7626.37; jam išvažiavus iš Montre
alio,šv.Kazimiero parapijadar turėjo neišmokėtų skolų:Mme 
J.P. Desmardais $ 10. 000 ir parapijiečiams $ 5495. -; banke 
einamoje parapijos sąskaitoje tebuvo tik $ 162. 86.

Bus daugiau.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu geri ir gali gerti-tavo 
reilcalas. Jeigu geri, bet ma - 
tai ,kad gėrlpias tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti-' mūsų 
reikalas.

AA/Alcoholics Anonymous/ 
yra vyrų ir moterų bendrija , 
kurios nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga ir viltimi,kad 
išspręstų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems išsigelbėti 
iš alkoholizmo.

Vienintelis reikalavimaą 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti. i

Skambink dieną ar nokti A, A. 
Tel. 521-2185.
Jei nori lietuviškai kalbėti - skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (kl ausk Leo); 
o vakarai s namu tel. 366 • 2548 arba 277 - 7868 • j
(Pavardes sakyti nereikia)
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hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

Šiandien, sekmadienio po
pietei susirinkę tautiečiai, 
kalbasi apie liepos pabaigoje

KOOPERATYVAS “TALKA”
Darbo valandos:

830 Main St. East. tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
JO — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) g %
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 8%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 9%% t
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

grupė, kuriai rūpi ne tiek nares 
užimti, kiek aktyviai daryti ge
ra. Šiuo atžvilgiu lietuvė motina 
yra mūsų idealas, kuri visur pir
ma pamato nepriteklių, visur 
paspėja, darbus atideda, visur ki
šasi ir nežymiai pasitraukia, ku
riai dėl savo vaikelių atsiranda 
jėgų ir pinigų, nes meilė viską 
gali.

KITI SAVITUMAI IR ŽYMĖS
Draugijos 14 metų veikimo 

praktika išryškino kitus šios

Formozoje įvykusią Rytinio 
bloko antikomunistinę konfe
renciją. Viena ir kas svar
biausia, kad į tą konferenci
ją šiemet buvo pakviestas 
Lietuvos atstovas, ir ten da
lyvavo Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis. Dr. Bobelis ne tik 
dalyvavo tame suvažiavime 
pilnateisiu nariu, bet jis bu
vo pakviestas pasakyti vieną 
iš pagrindinių kalbų, o vėliau 
pasirodė ir buvo išsamiai 
klausinėjamas Taipei miesto 
televizijoje.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A n A H A 
TORONTO LIETUVIŲ H AKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------

M0KA llllll IMA
6% už depozitus

. n, 9% už asm. paskolas
8v4% uz taupymo s-tas jHh
9% už 1 m. term. dep. 8'/2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyr 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakai 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždarytai.

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Nemokama gyvybes ir asm. paskolų drauaa. Nemokama? pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers”, čekiui! 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,600.000

čhicagos
LIETUVOS DUKTERŲ 

DRAUGIJA
2735 W. 71st Street 

Chicago, Ill. 60629

PAGALBI RANKA 
VARGSTANTIEMS

KUN. DR. F. GURECKAS

Kasmet du kartus Lietuvi 
Dukterų draugija kviečia eiki 
giečius į pavasario ir rudens b; 
liūs. Šiaip draugija daug nesirel 
lamuoja, nors Amerikoje yra vit 
na iš stambiausių organizacijų. 
Nenuostabu, kad dažnai klausia
ma: “Lietuvos Dukterys... kas 

• jos?” Man teko laimė būti tos 
; draugijos įsteigėju, todėl laikau 

save kompetetingu į tą klausimą 
atsakyti.

Draugija kūrėsi tuo metu 
(1959 m.), kai lietuviškoji lab
darybė buvo labai silpnai orga
nizuota (bent taip atrodė, žiū
rint iš apačios). Buvo ir tada 
daug labdarybių, bet, kai var- 
gan patekęs norėjo pagalbos, jis 
susidurdavo su visokiais atsikal- 
bėjimais: “Mes rūpinamės Sibi
ro lietuviais”..., “mes išlaikome 
senelių prieglaudą”..., “mes rūpi
namės sielos reikalais” — kreip
kis į Welfare (ten irgi daug kab
liukų... ).

Taigi geri žmonės buvo susi
pynę savo pačių padarytose tai
syklėse ir pateisino savo sąžinę, 
kad gyvena pagal taisykles. 
Trumpai kalbant, norėjosi turėti 
lietuviui pagalbą be “taisyklių”, 
los lietuvės moterys, kurios irgi 
panašiai galvojo, susibūrė į Lie
tuvos Dukterį} dr-ją. Per 14 me
tų draugija išaugo, turi savo sky
rius Rockforde, III., ir Los Ange
les, Calif., baigiami organizuoti 
skyriai Seattle. Wash., Washing
ton D. C. ir kt. vietose. Neseniai 
c. valdybos pirmininkė Emilija 
Kielienė man nusiskundė, kad 
vienas lietuvis čikagietis dar ir 
dabar sakosi nežinąs, kas yra tos 
Lietuvos Dukterys. Nuraminau 
pirmininkę. Sakau, negalima 
laukti, kad žmogus, kurio paja
mos siekia 1000 dol. j dieną, su
prastų mus ar mūsų globojamuo
sius, kurie laukia mūsų čekio: 10 
dol. į mėnesį su tokia nekantry
be, kad net griaudu darosi. Kai 
realizuojasi poeto A. Gustaičio 
žodžiai: “Šunes salione valgo om
letą, Tujen — ant slenksčio grau
ži plutas”... — tada šitos bedug
nės tu neužpildysi telefonu ar 
straipsniu laikrašty. Be to, ta be
dugnė tarp pono ir vargšo buvo 
ir bus: ji buvo Lietuvoje, ją at
radome Amerikoje ir ji dar dides
nė “darbininkų rojuje” — Sovie
tų Sąjungoje. Kad visi buvome 
lygūs vargšai Vokietijoje — už
miršome. Neverta dėl to lieti 
ašarų, keikti santvarką, reikia ką 
nors daryti. Todėl Lietuvos Duk
terys nesirūpina, kad kas jų ne
supranta: jos susirūpinusios tuo 
10 dol. čekiu tiems, kuriems ne
užtenka “welfarinio” 100 dolerių 
butui, maistui, apsirengimui.

Tačiau Lietuvos Dukterys nė 
ra visuomenės nesuprasta ar ne 
įvertinta organizacija. Sakyčiau,

dangum

KUN. DR. F. GURECKAS, 

priešingai, visuomenė šią draugi
ją daugiau pervertina, negu per- 
mažai vertina. Ką daugiausia 
mes girdime, tai Chicagoje labai 

.populiarų posakį (iš “Silent ma
jority”): “Tai vienintelė draugi
ja, kurios iš tikrųjų reikia”. <Cia 
jau pervertinimas, nes ne viena 
Lietuvos Dukterų dr-ja rūpinasi 
labdarybe ir iš kitos pusės ne vie
na duona žmogus gyvas.

Visiems yra vietos. Mes dau
giausia užpildome spragas: ko ki
ti nepadaro, mes atliekame. 
Džiaugiamės Balfo, Alvudo veik
la, Bendruomenės ryžtingumu, 
sveikiname kultūrinius lietuvių 
polėkius, bet mes jiems nebeturi
me laiko ir pinigų. Kultūrinis dar
bas yra išpopuliarintas ir gražiai 
vedamas. Jei kas ir čia apsileistų 
— mes įsikištume. Aišku, be tai
syklių.

Žinoma, mes turime savo įsta
tus, jie nusako or-jos vidinį su
sitvarkymą ir padeda būti lanks
čia korporacija.

ORGANIZACIJOS PRINCIPAI
Lietuvos Dukterų draugija tu

ri į įstatus įsirašius šiuos tris sa
vo veiklos principus: 1) papras
tumo, 2) garbingumo ir 3) mei
lės.

Paprastumu mes nusakome 
mūsų pasiryžimą vengti visko, 
kas labdarybę komplikuoja, pa
skandina nereikalingame forma
lizme. Todėl pas mus nėra rašy
tų prašymų, čekiai tik su vienu 
parašu, nutarimai, ką sušelpti, 
jei smulkūs, daromi vienos pir
mininkės, stambesni — visos val
dybos, bet pasitarus tik telefonu 
Vienu žodžiu, paprastai ir grei
tai.

Garbingumu mes išreiškiame 
savo norą nesiekti gero blogomis, 
suktomis priemonėmis. Mūsų ka
sos knygas patikrinti turi teisę 
kiekviena narė, tačiau šelpiamų
jų mes nereklamuojame, vengia
me minėti pavardes, net savo na
rėms, kad šelpiamiesiems nesu
darytume nemalonumo. Nesame 
niekeno tarnaitės, a la zitietės, 
parengimų ir patarnavimų tur
tingiems atsakome iš principo, 
tačiau vargšui darome viską. Ką 
pažadame, išpildome ir, nors kar
tais mažiau uždirbame, suktumo 
ir artimo meilėje vengiame.

Meilė yra pagrindinis mūsų 
požymis. Tuo norime pasakyti, 
kad nors draugija yra inkorpo
ruota ir veikia pagal įprastus 
draugijų nuostatus, tačiau mes 
esame daugiau aktyvios meilės

6 psl.

draugijos savitumus, kurie drau
gijos veidui duoda ryškius kon
tūrus. Jų priskaitome devynis.

Pirmas ir svarbiausias drau
gijos savitumas yra, kad mū
sų įstatai ne tik nedraudžia da
ryti kiekvieną ir bet kokį gerą 
darbelį, bet mūsų įstatuose net 
negali būti jokių suvaržymų da
ryti gera. Faktinai todėl ši drau
gija ir įsisteigė, kad kitos draugi
jos buvo apsistačiusios visokiais 
nuostatais, ir nelaimėje lietuvis 
negavo iš jų pagalbos, nes neati
tiko jų nuostatų. Protingumas ne
leidžia kištis į tas sritis, kurias 
kiti gerai atlieka, bet, jei jie ap
sileidžia, mes ten įsikišame.

Antras mūsų savumas, kad 
mes stengiamės nelaimingajam 
neduoti etiketės, kaip tinginys,

. beprotis ir t. t. Visi mums tik 
nelaimingieji. Mes vengiame mo
ralinio teismo. Žinoma, mes vis 
tiek daug žinom apie šelpamuo- 
sius ir nemėtom pinigų, kur jie
nieko nepadeda, bet kaip motPvos. Esą, jam buvę įdomu 
nai kūdikiai visi geri, taip mumsi savoje spaudoje sekti, kai bu- 
lietuviai visi geri, nors kai kurie vo išsamiai aprašoma ir ke- I r* L-» r* ««■ vwinc '

liama Bobelio tolimesne ke
lionė. Po tos Rytinių tautų

Į konferencijos, ALTo pirmi 
ninkas apsilankęs ir Korėjoj, v 
Lankydamasis Korėjoj, Bo
belis buvo gerai priimtas mū
sų reikalams simpatizuojan
čios vyriausybės. Ten jis vėl 
kėlęs mūsų tautos reikalą ir 
bendrai svarstęs kaip pastoti 
kelią komunizmo'ekspancijal.. 
Paminėtas Korėjoje apsilan
kymas buvęs įdomus tuo, kad

Lietuvių Namų svetainėje 
pietaują torontiečiai, kalbė
damiesi apie tokį pasaulinio 
masto įvykį, susidaro gerą 
įspūdį. Jiems ypatingai ma
lonu, kad vis platėjančiu ho
rizontu yra siekiamas mūsų 
atstovavimas ir daugiau ke
liamas pavergtos Lietuvos 
klausimas. Po pavasarinės, 
Europoje įvykusios to paties 
uždavinio konferencijos, ku
rioj irgi pilnateisiu nariu da- • 
lyvavo dr. Juozas Kaškells, 
tai jau būsiąs antras, džiugi
nantis ir platesnį dėmesį at
kreipęs reiškinys.

Iki šiol nieko nesakęs ir 
pokalbį sekęs .vyras ir norė
tų dėl to pasisakyti. Pradėjęs 
kalbėti, jis sako, kad jam ne
są aiškios kai kurios mūsų 
atstovo kelionės perspekty-

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos
i Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, telc\izijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimui (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių j 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytu“ ir apdraustus įvairius siuntiniu? iki 193,4 svarų 
gryno svorio. Turime pu davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžininga: ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pumadiemah, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

įstaiga Baltic Exporting Co. TORONTO 3. ONTARIO I
 Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

laba nemalonūs ir. prieš mus 
kalba.

Trečias savitumas — mes pa
šalpas duodame greitai, nes jos 
mažos ir tik tada reikšmingos, 
kai greitos.

Ketvirtas savitumas — tai as
meniškas kontaktas su nelaimin
guoju, kad duotume ne tik pini
gų, bet ir širdį. Dažnai širdis 
daugiau išsprendžia, negu pini
gai. Todėl asmenišką kontaktą 
mes laikome būtinybe.

Pen ktas savitumas 
stengiamės vargą pamatyti pir
mos, nelaukiant prašymų ir pra- prieš porą metų ten buvo 
nešimų. O ką sužinojusios, būti
nai reaguojame ir darom pirmą 
žingsnį, tegul tas pirmas žingsnis 
yra tik paskambinimas valdybai. 
Jei narė sužino apie vargą ir tyli, 
laikom prasta nare. Gera narė 
yra vargui jautri.

Šeštas savitumas — mes nebi
jom suklysti. Kas bijo klaidos, 
neranda progos gera daryti. Gy
venimas parodė, kad vadinamos 
Lietuvos Dukterų kvailystės bu
vo didelė išmintis ir didelė pa
galba artimui.

Septintas savumas, kad mes 
turime galvoje, kas yra šiandien, 
ne kas buvo vakar ar kas bus ry
toj pagal poterius: kasdieninės 
mūsų duonos duok mums šian
dien... Žmogus galėjo būti vakar 
turtingas, šiandien labai vargšas.

Aštuntas savumas — mes ne
same visai uždara etninė grupė, 
kuri nemato žmonijos nelaimių. 
Mes galime ir norime padėti že
mės drebėjimo aukomis ir kito
kiose nelaimėse, kur jos bebūtų ir 
kam jos bebūtų: tautybė nėra 
joms siena, bet priemonė daryti 
gera, pradedant nuo savųjų.

Devintas savumas — mes 
stengiamės būti viena šeima ir 
vadinamės sesėmis, kurios viena 
kitai padeda, užjaučia ir susipy- 
kusios greit susitaiko. Nuo sesių 
sugyvenimo ir asmeniško pasiau
kojimo priklauso visa draugija. 
Kiekviena sesė yra mūsų turtas, 
ypač valdybos narės, kurios dau
giausia aukojasi. Šioje šeimoje 
kiekviena narė yra aktyvi darbu 
ar auka. Pasyvi pasidaro, kai vi
sai pasensta ar suserga. Šios rū
šies sesės yra didžiausias mūsų 
dėmesio centras.

DRAUGIJOS SANTVARKA
Dabar labai suglaustai apie 

pačios mūsų d-jos santvarką. D- 
ja skirstosi į skyrius ir seniūnijas, 
maždaug po 10 narių seniūnijo
je. Taip Čhicagos skyrius turi 40 
seniūnijų. Kiekviena narė gauna 
“Krivulę” — tai visų narių są
rašą. D-jos įstatai išspausdinti,

mes

VLIKopirm. dr. Juozas Va
liūnas. Tuomet VLIKo pirm/ 
irgi panašiose aplinkybėse 
kėlęs mūsų tautos aktualiau
sius klausimus ir ieškojęs 
siinpatijų Lietuvai. Dėlto esą 
klek ir keista, kad mūsų 
veiksniai šoka tokius tolimus 
šuolius. Vietoj, kad jie dary
tų panašius ėjimus mums ar
timesnėse ir pasaulio opinijai 
įtagingesnėsevalstybėse, jie 
blaškosi tolimuose ir mūsų 
reikalus mažiau suprantan
čiuose kraštuose.Net tokiuo
se, ne pasigėrėtinais pagrin
dais tvarkomuose ir diktatū
rinių tendencijų kraštuose, 
kokia yra Korėja.

a Pr. Alšėnas nuo š. m. liepos 
1 d. išėjo pensijon po 20 metų 
tarnybos provincinės valdžios 
darbovietėje.
• Kun. Br. Jurkšas, pastaruoju 
metu dirbęs Toronto Prisikėli
mo parapijoje chorvedžiu, rug
sėjo pabaigoje išvyksta Ispani
jon, kur numato ir apsigyventi 
jos sostinėje Madride Kun. Br. 
Jurkšas yra gimęs Skirsnemunė
je 1914 m., bet studijavęs dau
giausia Italijoje ir Ispanijoje. 
Kunigu Įšventintas 1944 m. Is
panijoje. Ispanų kraštų techni
kos bei amatų mokyklose 10 me
tų dėstė muziką ir braižybą (pa
rašė net vadovėlį). Dirbo šiuose 
kraštuose: Ispanijoje, Venecue- 
loje, Kolumbijoje, Kanadoje.
• Sofija ir Jonas Tumosa choro 
“Aidas” išvyką į Europą parė

ŠAUDYMO PIRMENYBES
• Šiaurės Amerikos Pabalttečių šaudymo 

pirmenybės įvyksta rugsėjo 14 dieną latvių šaudyldo- 
Že "Lielupe", prie Caledonia, Ont.
IALFASS —- Š i au r ės Amerikos Lietuvių šau

dymo pirmenybės įvyksta rugsėjo 15 dieną Hamiltono 
Medžiotojų ir Žūklautojų klubas "Giedraitis" šaudyklo
je, prie Caledonia, Ont.

Visais reikalais prašome kreiptis: J. Usvaltas 
75 Evelyn Avė., Toronto, Ont. M6P 2Z2, 
tel. 762 - 5019. i

Šaudoma nuo 200 Iki 1OOO yardų. Tabulėnas seka 
šaudymo pasekmes.

mė $100 auka. Taip pat “Aidui” 
aukojo J. Riauba $20.

• Stasys Černiauskas, 50 
m. amžiaus, mirė rugpjūčio 9 d. 
Palaidotas Toronto lietuvių ka
pinėse rugpjūčio 12 d.

® Julius Narušis, 57 m./am
žiaus,’pastaruoju metu gyvenęs 
Guelphe, rastas paskendęs 
upokšnyje- Velionis buvo 
nevedęs, gyveno vienišas, nes 
Guelph apylinkėje mažai tėra 
lietuvių.

juos gauna kiekviena narė. Iš vi
so narių dabar yra 700. Dr-ja 
turi federalinį numerį ir yra tax 
exempt. Centro valdybą sudaro 
14 narių. Dabar Emilija Kielie
nė yra pirmininkė, gen. konsule 
Juzė Daužvardienė — garbės pir
mininkė ir aš pats — kapelio
nas. Kiekviena centro valdybos 
narė turi aktyvias pareigas, nėra

valdybos narių dėl dekoracijos. 
D-jos pajamas sudaro parengi
mai ir visuomeninės aukos, ku
rios yra nemažos dėl draugijos 
populiarumo. Iš tikrųjų esame 
labiausiai populiari draugija, 
ypač Chicagoje. Turime savo na
mus, kur priglaudžiame bena
mius. Jie per maži. Mes galvoja
me, kad jie mums tarnaus kaip

praeinamasis lageris. Bet globe 
jamieji nenori išeiti, tenka jui 
laikyti. Juos vadinam'e Simo Ki 
dirkos namais su pasiryžimu, kad 
kas ateina į šiuos namus, turi 
išeiti laimingesnis. Namai kaš- į 
tavo 40,000 dolerių, juos išmokė- 
jom per dvejus metus. Namai pa- - 
siteisino, nes nebesam labdaros ’ 
draugija, kabanti ore —; dabar ? 
galime duoti ne tik čekį, bet ir 
pastogę, nors ir laikiną. Visuome- ? 
nė mus spaudžia turėti ką nors 
didesnio. Jei ką sumanytume 
pirkti, prašytume visų pagalbos.

Draugija kasmet sušelpia dau
giau kaip šimtą lietuvių. Tačjau 
net ir smulki auka mums reikš
minga: ne tik dėl to, kad vargs
tančiam padedama. Ne. Kiekvie
na auka yra praktiškas dr-jos pri
pažinimas. Tai duoda mums jė
gų dirbti ir aukotis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Sudbury
MIRTIES PRIMINIMUI

A JA Petro Jutello prlsb. - 
mlnimul, jo vasarvietėje"Ba- 
ravykas",buvo atlaikytos pa- 
maldos:-Šv.Mišlos, rožinis . 
Pamaldas laikė kun. A.Sabas. 
Ta proga. A.Gataučlo Inlcla - 
tyva, religinei šalpai Lietuvo
je buvo surinkta nemaža su - 
ma pinigų. Dalyvavo apie 60 
Lietuvių Bendruomenės narių 
Gaila... galėjo dalyvauti Ii 
daugiau, atrodo, kad mus dar 
vargina mažytės "lietuviškos 

-ambicijos.

SUKAKTUVTU POBŪVIS

Klemas JONIKAS atšventė 
savo 60 metų sukaktuves.S . 
Poderienės iniciatyva "Inter
national" viešbutyje buvo su
rengtas gražus pobūvis,ku - 
rlarn vadovavo, taip pat Ir šei
mininkavo J. Labuckienė. Ta 
pačia proga , buvo atšvęstas 
ir artimų Klemo giminaičių 
Saulutės ir Giedrutės Pode - 
ryčių gimtadieniai. Kadangi 
Klemas yra labai populiarus- 
.etuvių tarpe, patriotas, ak 

tyvus LB narys, todėl jo ir 
jaunųjų Poderyčlų pagerbti ir 
palinkėti geros laimės ate f - 
člal, susirinko apie 80 tau - 
tiečlų ir jų draugų. Pobūvis 
pradėtas p. J. Labucklenės

sentimentaliu žodžiu, toliau 
sveikino : - bažnyčios varčki 
kun Ant.Sabas, LB vardu J. 
Kručas. Be vietos lietuvių 
pobūvyje dalyvavo giminės Ir 
artimieji Iš Sault Ste Marle, 
Ont.:-G.D. Poderlų šeima, I 
ir p. Glrdzevičlal, E. B. Da
bulskiai Ir kt. Malonu kons - 
tatuoti, kad Elfrida Dabuls - 
klenė yra mums artimos nor 
vegų tautos duktė, bet puikiai 
kalba lietuviškai, be to dar 
moka 6 svetimas kalbas. E. B 
šeimyninį gyvenimą tvarko 
lietuviškais pagrindais, - tai 
gražus pavyzdys daugeliui 
mūsų tautiečių.

Klemas Jonikas yra narys 
didelės ir garsios patriotinės 
S.K.Poderlų giminės. Kol ši 
giminė laikysis Sudburyje, ti
kime, kad lietuviškumas ir 
lietuviai čia dar ilgai gyvuos.

J. Kručas

• Edvardas Gllzlckas susi - 
tuokė su Katre Ceccheto, ves
tuvių pobūvis vyko "Casslo " 
viešbutyje. Dalyvavo per 200 
asmenų.Sėkmės šeimos gy - 
venlme ’.

• Grupė lietuvių po laidotu - 
vlų Af-A Petro Jutelio-šv. Jo
no kapinėse, grįždami aplan
kė buvusius Sudburlečius B.S. 
Z. Jackus Ir jų gražų ūkį To - 
ronte.

Prieš maždaug dešimt me
tų, vaikščiojant Vilniaus gat
vėmis, kvepiančiųjų liepų 
alėja, išsitiesusią Antakalnio 
gatve, pareidavau namo. Va
kare Vilnius kaip pasaka, il
gesingai žavus, paskandinęs 
savo nakties žiburėlius Nery
je, o žydinčios liepų alėjos 
gaivindavo savo kvapu. Kiek
vienas iš mūsų išsinešėme iš 
Tėvynės dalelę kokio nors 
brangaus atminimo, kuris 
prirakinti mus neišsekamu il
gesiu. Ilgesiu, kurio gal būt 
neišdlldys prabėgantieji me
tai, nenuneš svetimi vėjai.

Po kiek laiko; palikus neži
nomybėj savo gimtąją Tėvynę 
ir pradėjus naują gyvenimą 
Laisvės krašte, vis daugiau VIENOS mergaičių; VASAROS STOVYKLOS VAIZDAS PUTNAME

Klemas Jonikas savo giminaičių S.K. Poderlų giminės 
tarpe. S. Podertenė įteikia jam dovaną. Priekyje be
sėdinti Saulė Poderytė, kurios sesutė Giedra paskuti
nėje eilėje.

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL.'VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius,. 1053 Albanel Cr., Duvernay, P. C). | TEL. 669- 8834

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU SIUVĖJAS 

e Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju •
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

ir daugiau į atęnlntį grįžta lie- 
pųalėja, nes ji kažkada mane 
vesdavo į namus... Likimo 
keliams į ateitį riedant, vie
nas iš jų atveda į Putnamą pas- 
seseles. Čia vėl prieš akis 
kaip ir Lietuvoje pasitinka 
lie pų alėja ir aplink s kamban - 
tl lietuvių kalba, nes suva
žiuoja lietuviai ne tik iš aplin
kinių vietų, bet ir labai iš to
li, kaip iš Čikagos, Detroito, 
Kllvlendo ir net iš Kanados. 
Suvažiuojame tam, kad pasi
gerėtume jaunimu; susitiktu
me su senai matytais drau
gais, na, ir pasigrožėtume 
gamta, kuri ne vienam pri
mena gimtinę. Ir kai pamatai 
mergaičių atliekamus tauti
nius šokius ir girdi aplink tik 
gimtąją kalbą, nors kelioms 
vaįandoms pasijunti lyg atsi
dūręs Lietuvoje. Šiemet ypa
tingai kruopščiai buvo pa
ruošta mergaičių meninė pro- i 
grama, kurios metu buvo at
likti tautiniai šokiai, o kelios 
mažos mergytės išstojo su 
kanklių muzika. Po to sekė 
vaidinimėlis "Vilniaus vaiz
das", kurio metu ypač įspū
dingai mergaitės pastatė pi
ramidę Gedimino pilį. Žiūrint 
į tą vaizdą, kai vėliavnešys 
iškėlė pilyje trispalve, gal ne 
vienas pagalvoja, kokia tai 
yra saldi svajonė matyti tri
spalvę Vilniaus Gedimino pi
lyje.

Laike pertraukos kun. S. 
Yra pristatė svečius, šios 
šventės dalyvius, kurių tarpe 
buvo mons. prelatas Bačkys 
iš Romos, LE leidėjas J. Ka
počius Iš Bostono, prof. V. 
Marijošius iš Hartfordo, se
selių rėmėjų atstovė iš Čika
gos p. O. Gradinskienė ir kt. 
Dideles ovacijas tiek mergai
čių tiek publikos tarpe sukėlė 
kun. S. Ylos pristatytas mer
gaičių stovyklos Vermonte 
dvasios vadas vokiečių kil
mės kun. Norbertas Vogt, 
kuris yra baigęs Romoje lie
tuvių šv. Kazimiero kolegiją 
ir puikiai kalbantis lietuviš
kai. Jo asmenybė tai gal būt

Pro liepas. . .

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir datymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL datų iipardavimas -tel. 366-6237/3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave^LA SALLE 650, P.Q. TEL._ 366 • 3 8 8 4.

B E L L A Z ZI-L A M Y INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas,
3. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682 BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie* 
monitĮ pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų, Veltui įkainavimas. 
Jettė &. Frėre. Ltėe

Plumbing A’H.ating konfraktorius.

140-2e AVfNUE - 366-03

1974. VIII. 28

VILNIEČIU SUVAŽIAVIMAS.
Atkelta Iš 3 psl. 

kad lietuviškoji visuomenė 
siektų ne laisvės, o tik oku
pacijos pakaitos.

Čia ir vėl diskusijos: kaip 
visuomenę informuoti, kada 
lietuviška spauda nuo Vil
niaus krašto problemų atsi
tvėrusi geležine uždanga. Pa
sisakymai, lead mes lietuviš
kos spaudos neturime ir pa
našiai. Kitas pasisakymas gi
nantis spaudą, ypač "Nepri
klausomą Lietuvą", kad ji 
esanti Vilniaus krašto lietu
viams palanki, tačiau kontra 
šiurkštus pasisakymas "me
las" ji taip sako, kol gau- 
na prenumeratų ir aukų. Ti
krenybėj neleidžia vilniečiam 
net nuo šmeižtų apsigint. (At
sirado ir minčių susikryžia
vimo, nes ir vilniečių tarpe 
pasirodo lyg ir tendencija pa
klusti prolenkiškai propagan
dai :"ne lie s darni Vilniaus dau
giau laimėsime" ?).

Tokioj pesimistiškoj dva- 
joj praėjo suvažiavimas be - 
didesnių nutarimų. Tik su
daryta komisija dar kartą už
klausti VLIKft dėl Lietuvos 
etnografinių s lenų studijos ir 
vadovybėj pasikeitimas: vie
toj VKLS-gos Kanados Krašto 
valdybos eitų pareigų Toronto

skyriaus, pavesta jas eiti 2 
metams St. Catharines sky
riui.

Pabaigoj dar atsirado min
tis Kanados lietuviškos spau
dos parėmimui parinkt aukų. 
Nebuvo nei pasipriešinimo, 
nei entuziazmo. Vieni įmetė 
dolerį ar du su priedu "nera
šyk mano vardo". Taip ke
purėje atsirado apie 30 dol. 
Ankstyvesniuose susirinki
muose tokiu atveju būt sukri
tę nemažiau 100.

Šapelis

P. s. Dėl Iškelto kontra- 
paslsakymo reikėtų pridurti., 
kad Išsireiškimas "melas" 
ne tik šiurkštus, bet ir ne- . 
sąmoningas, — juk kaip su-l 
prasti: kad be aukų, dar • • • 
bet be prenumeratų kaip ga
lėtų būti visuomeninis laik
raštis.9

Yra tiesa, o ne melas, kad 
NL nėra apsigynimo nuo kitų 
laikraščių bazė. Tuo labiau . 
tiems,kurie nebūdami pre - 
numeratorlals , savo raši
niais ieško progos suvesti 
kaimynines, asmenines sąs ■- 
kaitas.
J. Dilys atsiuntė 17 dol. NL 

paramai, kurie buyę surinkti 
per suvažiavimą. Nuoširdžiai 
dėkojame. NL.

yra vienas iš įkvepiančių pa
vyzdžių mūsų jaunąja! kartai 
gerbti ir mylėti savo gimtąją 
kalbą, kurią pasirenka jau ne 
vienas svetimtautis.

Po įdomios programos dar 
ilgai publika būriavosi didžio
joje loterijos salėje, kur mė
gino laimę šiemet ypač gau
sioje seselių suruoštoje lote
rijoje. Šios šventės metu ap
silankiusieji pas seseles gali 
visko įsigyti nuo medaus ir 
juodos dupnos kąsnio iki labai 
gražių gintaro papuošalų, 
tarp kurių žybčiojo ypač puoš
nūs gintariniai žiedai, kokių 
net neteko matyti Lietuvoje. 
Na, o mėgstantieji literatūrą, 
muziką ar meną, turėjo ge

riausią progą šių dalykų įsi
gyti, nes jų buvo labai didelis 
pasirinkimas.

Paliekant tą mielą lietuviš
ką kampelį, mintyse duodi sau 
pažadą ateinančiais metais 
vėl aplankyti visada vedančią 
į namus liepų alėją, kurios 
paūnksmėje gali susikaupti 
religinei rimties valandėlei, 
gėrėtis iš visų pusių sklin
dančių lietuvišku žodžiu ir 
pasisemti didesnio ryžto dau
giau dirbti, kad galėtume 
mergaičių rankomis iškeltą 
jų inscenizuotoje pilyje mūsų 
trispalvę vėliavą pernešti 
ten, kur yra jos šventoji vie
ta — Gedimino pilyje.

Nijolė Bagdžiūnienė

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

NIEKO’ NEKAINUOJANTIS IR GREITAS

PRISTATYMAS
VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAIS - LASAILE'- 1365-0770
I -J

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

ony 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL PQ-
PORTRETAIVEDYBOS ■ KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

(M. R U T K A U S K A S.)

POIMTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jeon Roa<L 
Tel. 695 - 388^

to

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai cutomobilių remontai
.* Degalai, tepalai* padangos ir kita
• Montreal ingiams lengvai) pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Mo Specialist Urg’d.
• Taisymas ir dafymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower) ir taip pat motorinė’ 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

AUTOMOBILE I

366-7818

P_ -D- V _I_M A_ S 
IMPERIAL - CHRYSLER- lODGE-CHARGER 
CORON ET -CHALLENGER - SWING ER- DART 

Camions DODGE Trucks
76SB BOUL. LĄ8ALLI - LASAL.L.K* QUI. 

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguli avimas. 
Išores (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis priemonėm is* Kreipkitės

LAURENT DAIGNEAU LT DeLa Verendrye prie Lapicrre. tel. 365 -3364

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

★★★

T£L. 366-7281
H#********.*,,

• Atll.kami m.charinial darbai

• l/orės taisymas Ir dažymas
e Dunlop padangos ir bat.rijos 

Pardavimas gazolino ir alyvos — lietuviams nuolaida.

Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avys 365-3252

’ 7 psl.
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AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSAt
144. Daugelavlčlus Alfonsas 
turėjęs 2 akcijas, įsigijo 1O 
štame vajuje. Jam gerai ži
nomi laikraščio reikalai lr 
planai, nes jau kelintas me
tas kaip yra revizijos komi
teto narys. Juodu abu su 
žmona yra nuoširdūs laik - 
raščio rėmėjai.

145. M ingėla Antanas iš H ar 
miltono įsigijo pirYnąją akci
ją-

146. Inž. Trečiokas Vytau •

tas, veiklus Ottavoslietuviu 
kolonijos narys, prie jau tu - 
rimų trijų akcijų dapirko dar 
vieną.

Numatytam $ 20. OOO va - 
jui su dabar skelbiamais vi - 
so yra $ 5. 3000, -

Visiems įsigijus lems akci
jas nuoširdžiai dėkoju valdy
bos vardu ir maloniai prašau 
atsiliepti kitus.

J. V. Stankaitis 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

______ ___ ___  _______ _ _ — — ■ '■ —— ■' — —1
‘ "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui |

| tik už $5.00 metams I Į

| Prašome iškirpti ir prisiųsti
i su virš nurodytu -——— -j ■ (Pavarde ir vardas) ,

prenumeratos
j mokesčiu. (Tikslus adresas)
|---------------------------------------------------|

1 _ __________________________________________ 1.

REIKALINGAS TARNAUTOJAS

"LITO” Aušros Vartų skyriui reikalingas nuolatinis 
tarnautojas ar tarnautoja. Pirmenybė žodžiu ir raštu 
mokantiems prancūzų kalbų,

Informacijų reikalu kreiptis j "Lito” vedėja^ — 
tel. 766-5827.

P. Rudinskas
__ ____ _____ Vedėjas_____________________

• Henrikas Nagys išvyksta į 
studentų ateitininkų stovyklą , 
prie Clevekand* o, kurioje jis 
praves kelis seminarus, kai - 
bės apie lietuvių literatūros 
šiandieninę situaciją ir daly
vaus literatūros vakare.

• Dr. Jonas Daugirdas iš 
Bostono, vėliau gyvenęs Chi - 
cago’je atlieka jauno daktaro 
praktiką Royal Victoria ligo
ninėje. Jis daugeliui jaunuo - 
lių galėtų būti pavyėdžiu, nes 
laisvai kalba lietuviškai, do - 
misi lietuvių veiklos gyveni - 
mu bei pažintimis ir tuojau 
užsiprenumeravo NL-ą.

Deaby Younish /Jonušaitės/ ir Gordie Štmonėllo vedybų 
dieną - gegužės 25 d. prie Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios durų. Iš kairės: R. ir E. Šlmonėltal /jaunojo tė
vai/, jaunieji, Izabelė ir Tony Younish/jaunostos tėvai/; 
antroje eilėje: A. F. Skrutblai/jaunosios seneliai/,Pet
ronienė/jaunojo senelė/, jaunojo sesutė; viršuje kairėje 
Adelė ir Alfonsas Stankal su dukteria EI lūs ija/jaunos los 
teta/«tr jaunosios pusbroliai Chernlal; dešinėje J. A. Sa
viškai ir kt.

• Jaunieji montreallečiai, 
Rimantas Ališauskas, Al
bertas Skučas ir Gintaras 
Nagys po sėkmingo stovyk - 
lavimo Baltijos skautų sto - 
vykioje, tuojau įsijungė į ū - 
kto darbus Benedikto Pakulb 
tabako farm oje. Šeimininkas 
jaunaisiais darbininkais la - 
bat patenkintas. Jo ūkis yra 
rūpestingai ir gerai tvarko 
mas.

Šalta gero tabako pavyko ir 
retenybė- užaugo du svogūnai 
po 5 svarus kiekvienas dtde - 
liam šeimininko malonumui , 
kuris šią daržovę labai mėgs- 
ta.

Allain Stanke- Stankevičius 
matomas TV, kan.lO, pran
cūzų stotyje kas dien nuo 6- 
val. v.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
PRANEŠIMAS

MONTREALIO LIETUVIŲ LI
TUANISTINĖ MOKYKLA P RA 
DEDA DARBĄ Š.M. RUGSĖJO 
MĖN. 14 D., 9 V. RYTO, TOŠĮ) 
PAČIOSE PATALPOSE / , 
St. Hubert ir Cherrler gt.karn 
pas/.
MOKYKLINIO AMŽIAUS VAI
KUS PRAŠOME REGISTRUO
TI PAS M-KLOS VEDĖJĄ M. 
JONYNIENŲ, 489-2106, ARBA 
ATVESTI TIESIOG Į MOKY-

Mokyklos Vadovybė 
e Raymond Šlaučiulis iš 

-J Anglijos atvyko gyventi į Ka- 
7 nadą.Apsistojęs pas savo 

dėdę Juozą, ir Moniką Šlau - 
čiulius Montrealyje.

NIDOS” KLUBO

IŠVYKA

MONTREALIO ŽVEJOTOJI! - 
MEDŽIOTOJŲ KLUBO "NIDA 
RENGIAMA IŠVYKA rugsėjo 
7 — 8 dienomis pas JURJONUS, 
Brome, P. Q. ( Buvusi jPrišmanto 
ūki).

FUR COATS

Siuvame ir remodeliuojame 
kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailiu išdirbinius.

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845 - 2912 
Montreal, P.Q;

LANKĖSI MONTREALYJE
M. Vapsvos sesuo Avlžo - 

nienė iš Philadelphia, V. Že
maitaičio brolis Juozas su 
sūnum iš Calgary, Kazim lo
ros Žtžiūntenės brolis iš 
Brooklyn*o,Petras Ezerskls 
su šeima iš Cleveland*© ir 
daug kitų.

Montreal iečių taip pat ne
mažai buvo iš vykus ių. Juozas 
V. Stankaitis su žmona , soL

Elžbieta Kardelienė vasaro
ja Kennebunckport pas pran
ciškonus, Albina Styrienė su 
dukra studente RlmaChtcagoj 
M. Kr ingei is atostogavo Ka
lifornijoj. Aušros Vartų pa
rapijos kunigai S.Kulbls ka- 
pelionavo skautų stovyklo
je JAV ir J. Aranauskas su - 
grįžo iš Ilgesnių atostogų. Iš
vykęs šiuo metu klebonas J. 
Kubilius.

e Šią vasalą pas Aldoną Ur
banavičienę svečiavosi jos 
sesuo Anelė iš Anglijos, Lon
dono. Viešniai patinka Kana - 
da, nes ji kas antrus metus 
atvyksta aplankyti Montrea - 
1{ ir gražiųjų jo vietovių.

■i........f, ■ ■■ ■ ■■■■■■■■ ■■ i 7 '

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH.pr6p.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. G1R1UNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L.*Assomrtiom Blvd. 

Montreal.

Tel.. 255-3535

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys

Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas 

— e —
1440 rite Ste-Catherine Ouest

Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528

ADVOKATAS

RJ.I s gonaitis ba.bcl.
Insurance Exchange Building

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1126, n amu 678 - 3660

Or. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C., E.R.C.S.(c).

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

NOTARAS

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

Suit, 417, Montreal, Qu,.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, b.c.u
168 Notre Dam, Street E.JSuit, 205.

Tel: 466-20 63; 866-2064.

8 T S f.

PAKEIČIAMAS LAIKAS

Liudo Stankevičiaus vedama lietuviška radijo programa 
per CFMB stotį, nuo rugsėjo 3 d. ;bus girdima kiek - 
vieno antradienį nuo 10,30 vai. iki 11 vai. vakaro.

Esant patogesniam laikui radijo klausytis, 
pusvalandžio vedėjas kviečia visus jame 
skelbtis ! įvairių sukaktuvių šeimos 
Švenčių — minėjimų i r verslo 
reikalais.

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

i'l

*1 till
MEMBf ■

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844. 
. Montreal, Que.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ PADĖS JUMS

V.PeteraitiS
353- 9960 / Namų 7 21 - 0 6 l a 1
UNITED TRUST REALTIES
79 95 Blvd. Les Gaieties. D’ Aniou. P. Q.

j Montrealyje įvykusių pasaulinio masto dviračių lenktynių 
varžybų atidarymo dieną. Aikštėje išsirikiavę eile stovi į- 
vairlų valstybių atstovai su vėl lavomis ir komisijos nariai. 
Priekyje atvyksta Montreallo miesto majoras J. Drapeau su 
žmona. Prie įėjimo stovi Vida Adomonytė, kuri ten dirbo — 
vietų nu rodytoja ir medalių prtsegėjazlalmėjuslems ; ~ ‘

, , lenktynėse. Nuotrauka H. Adomonio. .

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ir Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

LEONAS! GURECKAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas) t UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managmu

LEO GUBEKAS_________

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N ORKELIO N AS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS
Tel. Bus.: 722-3545

Res.. 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

mw Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4 E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA Ut:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias 
Term. ind. 1 
Term. ind. 2 
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybei apdrau- 
dą iki 32,000 už taup. s-tM sumas.

s-tas
m.
m.
m.

6.0%
8.73 %i 
10,0% 
9,5% 
9,0%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacijiės nuo
Nemok, gyvybės apdriki 
už paskolos sumų.

11.5%
11,0%
12,0%

11,5 %

Kooperatyvinė nom^ ( iki 4 butyl ir namu inventoriaus aparauaa. 

Kreiptis: Gil Constantini, C.LB., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
,M8S De 8eve SL, pirnidieniiii, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 13 iki 
t v.: seknadieniais nuo 10.48 iki 13.43 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasara nuo gegulės 15 d. Ud spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

iki 8 y. vakaro ir penktadieniais nno 1 iki 8 v. vakaro

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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