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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

Komitetas Kanados Savai
tė pasirinko savo tikslu 
skleisti vienybę kanadiečių 
tarpe. Tai nepolitinė, ne ko
mercinė organizacija,įsteig
ta 1965 m. Ir įregistruota 
1969. Jos įsteigime dalyvavo 
60 žmonių grupė, anglų Ir 
prancūzų, vadovaujančių as
menų prekybos,profesijų Ir 
kultūros srityse.

Kanados Savaitė /birželio 
24-llepos 1/Šūkls-Viena Ka
nada visiems kanadiečiams. 
Atkreipiamas dėmesys į po
zityvius Kanados vieningumo

DEMOKRATIJOS SĄVOKĄ NĖRA BERIBE

Negalima sakyti, kad el
giamasi nedemokratiškai, 
kuomet Kanados konservato
rių partijos žmonės, ypač, 
buv. m i n. pirm. Diefenbacker 
kritikuoja valdančios libera
lų partijos veiksmus. Neu
traliam stebėtojui peršasi 
mintis,kažin kaip būtų pasi
elgus konservatorių partija, 
jei dabar būtų valdžioje. Žy
miai pasikeitė pasaulio situ
acija nuo Diefenbacker’ io 
vadovavimo laikų. Sunku 
spėti, ar konservatoriai bū
tų pajėgę gerbūvio liniją iš
laikyti tokią, kokią dabar tu
rime Kanadoje ?

Per nelyg didelių kalčių 
ieškojimas valdančiose par
tijose ar asmenyse, neabe

JAV PAČIOS SAVE KALTINASI...

Prezidentas Ford’as pa
reikalavo Ištirti ČIA-Central 
Intelligence Agency—veiklą . 
Sudaryta speciali komisija, 
kurios pirmininku tapo vice- 
prez. Rockfeller’ls. Komi
sijos tikslas peržiūrėti 28 m 
veiklą,kuri prez.Ford’ui at
rodė kryžiuojasi su FBI ir 
kitų saugumo agentūrų veikla.

Atrodė, nieko nepaprasta, 
kad prezidentas panoro su - 
sldarytl aiškų vaizdą apie 
JAV saugumą, ypač po ne-

Prez. G. Ford ir viceprez.N. 
Rockefeller

tikslus. Kanada-pagalvok a- 
ple tal-šlos savaitės motto.

Numatytos programos 
jaunlmui/studentų lr"šecon- 
dary" grupėms,kurie lanko
si visoje Kanadoje, suslpa- 
žlndaml su įvairiu gyvenimo 
būdu Ir papročiais.

Komitetas turi virš 5000 
įvairių, Kanadą liečiančių 
straipsnių. Kviečiami pavie
niai asmenys, korporacijos, 
organizacijos prisijungti 
prie Kanados Komiteto. Ka
nados vienybė- tai mūsų vi - 
sų reikalas ’.

jotinai sukelia neigiamas 
pasekmes, "jei ne opozicinei 
partijai, tai kitoms gru
pėms. O šiuo metu darbinin
kų unijų nesąžiningiems vei
kėjams. Nepabaigti streikai 
ir dalis jų nelegalūs,pade - 
da demoralizuoti pačio 
krašto ekonomiją ir tuo pa - 
čiu ir valdančias ir opozici
nes partijas.

Pav. ,kad ir Kanados Paš
to streikai: jų pradžia atsi - 
radusi iš opozicinių partijų 
kaltinimų, galiausiai išsi
vystė į kraštutinumus. Paš
to nebe aptarnavimas pasi
darė nepakenčiamas ne tik 
krašto gyventojams, bet ir 
pačioms partijoms, esan
čioms opozicijoje.

lemto Watergate skandalo. 
Bet jau dabar matos i,kad 
šis ČIA veiklos pajudinimas 
gali iššaukti dar kompltkuo- 
tesnę Istoriją, juo labiau, kad 
JAV spauda ir televizija te
beturi visas galimybes rei
kalus išpūsti ar nuslopinti. 
Šiuo atveju, spauda stam
biausiomis antraštėmis, dė
tai izuodama, skelbia, kad ČIA 
Agentūros ve iki a buvus i dau
gelyje atvejų nelegali ir "į- 
sllaužimų" yra padariusi 
daugiau, negu tik Watergate 
skandalo atveju.Kaip atrodo, 
komisijos tyrinėjimai siekė 
ir prez.Kennedy nužudymą. 
Paties Kongreso yra sudary
ti du komitetai ČIA veiklai 
toliau tyrinėti.

New York T įmes rašo, kad 
ČIA yra prisidėjusi materia
line parama prie Dominiko
nų respublikos prezidento 
Trujillo nužudymo.

Tolimesnį ČIA veiklos 
nagrinėjimai veda į tragiko
mišką situaciją, kad pačios 
JAV-ės rašosi sau kaltinimo 
aktą. Jei jas paseks ir kitos 
Valstybės, tai pasaulis tikė
sis ir lauks,kada gi pati sa
ve apslkaltlns ir Sovietų Są
junga? —

fLietuvos \
I nacionalinė \. , 
\ M.Mažvydo I 
\bibliotstai /

PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJOS
Kom-ja / dr. H. Brazaitis, tarptautinė okupuotos Lletu- 

dr. V. Paprockas / komlsl- tuvos padėtis ir kurios tiki— 
jos pirm. /, dr. K.Pemkus, 
dr. J. Valaitis ir dr. M. Vy
gantas / pasiūlė ir suvažia
vimas priėmė šias rezoliu
cijas :

į. Suvažiavimas pareiškia: 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų’ 
Sąjungos 1O Suvažiavimas., 
įvykęs 1975m.gegužės 24-25 
d. Čikagoje apžvelgė išeivi
jos lietuvių visuomeninio ir 
politinio darbo nuotaikas ir
susidariusią padėtį. Suva- mesį į paskutiniojoj Velks- 
ž tavim as su apgailestavimu 
konstatuoja , kad mūsų 
veiksnių veikla nėra tokia, lietuvišką visuomenę šiuo 
kurios šio metu reikalauja

A

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras jubiliejinio koncerto metu, kuri atšventė siais metais. 
Viduryje sėdi klebonas kun. J. Kubilius,S.J., ir choro dirigentė Mme M.D. Roch; kairėje akomp. 
M. C. Pelletier; dešinėje sol. A. Keblys.
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ŽENGIA KITĄ ŽINGSNĮ
Šiaurės Vietnamas karu 

pasiekęs laimėjimo,pradeda 
Ieškoti ekonominių sprendi
mų. Hanojus per savo ofici
ozą Nhan Dan pasiūlė suda - 
ryti Pietryčių Azijoje bend
rą ekonominę rinką, kuri ga
lėtų pakelti gyvenimo lygį, 
išnaudojant Įvairius žemės 
turtus. Suprantama,kad tuo
met tie Azijos kraštai atsi
palaiduotų nuo kapitalistinių, 
kraštų, ypač, nuo Amerikos 
paramos.

UŽ INDIRA GANDHI

Indijos minister ė pirmi
ninkė Indira Gandhi norėjo 
praeitą savaitę atsistatydinti 
po apkaltinimo už nesąži
ningą rinkimų pravedimą.

Tačiau, aukštieji valdžios 
pareigūnai ją nuo to atkal
bėjo. Ji sutiko pasilikti dėl 
minlsterių kabineto vienbal
sio mandato, bei vieningos 
Kongreso Partijos lalkyse - 
nos jos atžvilgiu.

UZMEZGE RYSIUS
Filipinai užmezgė diplo

matinius ryšius su komunis
tine Kinija. Filipinų į prezi
dentas, viešėjęs Kinijoje, ti
kisi, kad ji neslbraus Į Fili

si pavergta tauta. Ne tik ne
randama bendros kalbos, 
įgalinęios bendrą darbą, bet 
taip pat paneigiamos teisi
nės normos, tarpusavio pa
garba ir tolerancija ^būtina 
sutelktam veiksnių darbui.

Suvažiavimas nutarė šiuo 
pareiškimu kreiptis į pa
grindinius visuomeninius Ir 
politinius veiksnius:

1. Atkreipti ypatingą dė- 

nlų konferencijoj \ įvykusį 
skilimą, demoralizuojantį 

krltišku Lietuvai momentu.

pinų vidaus santvarką, ne
rems Filipinų sukilėlių.

prablaivėjimas
Paskutines dvi savaites , 

Montrealio centrinis paštas 
atgavo lygsvarą: užsilikę 
keli milijonai neišsiųstų 
laiškų ir s tuntų buvo išeks - 
pedljuotl. Dabar, kaip dar 
niekuomet, paštas per dieną 
ar dvi sutvarko savo siuntas. 
Gal gi pašto unijoms protas 
išsiblaivė, kai buvo imtasi 
realių ir rimtų priemonių .

Bryce Mackasey yra vy
ras su kuriuo nutarė skalty 
tts*

MĖSA, MĖSYTĖ. . .
Kanados padangėje dar afr- 

dl, ar tikriau Išsireiškiant, 
dar kvepia mėsos bylos rei
kalai. Dr. A. B.Morrison , • 
federalinio sveikatos apsau
gos skyriaus direktorius,vėl 
patvirtino,kad didelis gyvu
lių Ilgų skaičius gali persi
duoti žmogui. Virš dviejų 
šimtų ligų, įskaitant ir džio
vą, parazitinius uždegimus , 
apsinuodijimus, gali pasi
reikšti valgant netinkamą 
mėsą.Ypač Įtartinai mėsai 
jautrūs būtų žmonės, kurie 
turi kokią nors sveikatos 
problemą.

Apklausinėjimams tebe

Iniciatyvos tuos skilimus 
pašalinti ir siekti vienybės 
atstatymo mūsų veiksnių 
tarpe.

3. Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruo
menei Ir Altui baigti tarpu - 
savid ginčus ir atkreipti visą 
dėmesį į bendrą kovą prieš 
Lietuvos okupantą.

4. Suvažiavimas smerkia 
bet kurios visuomeninės ir 
politinės organizacijos ski
limus į panašaus pobūdžio 
lygiagrečias organizacijas.

Kadangi Lietuvos laisvini
mo darbas yra bendras visų 
lietuvių uždavinys, reikalau
jąs suderintų pastangų, di
delio budrumo ir tarpusavio 
susiklausymo, todėl suva
žiavimas visuomeminio poli
tinio darbo sąlygomis laiko:

a/ Tarpusavio pagarbą ir 
visuomeninę toleranciją.

b/ Susitarimą dėl darbų 
vykdymo koordinacijos, ven
giant paralelizmo.,

c/ Politinė Ir ideologinė 
diferenciacija yra pozytlvus 
visuomeninis faktorius, kol 
jis padeda Lietuvos laisvini
mo reikalui.

sitęsiant, pakartotinai girdi
si atsakingųjų žmonių reika
lavimai imtis griežtų prie - 
monlų,kad tokia mėsa nepa
tektų į rinką.

OLIMPIADA BUS LAIKU 
ATIDARYTA

Montrealio miesto bur
mistras Jean Drapeau, daly
vaudamas tarptautinės olim
piados komiteto posėdyje 
Lozanoje, Šveicarijoje, už
tikrino, kad olimpiados 
pastatų Įrengimai bus laiku 
įvykdyti. Unijų darbininkų 
streikai tik dalinai sutrukdę 
statybos darbus ir nesą at
silikimo nuo numatytų planų.

Jean Drapeau

Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos lO-tas suvažia
vimas, pažadėdamas visų 
mūsų veiksnių darbams vi
sapusišką paramą, nuošir
džiai visus kviečia Ieškoti 
bendros kalbas Ir Imtis 
bendro darbo čia nurodyto
mis sąlygomis Ir grąžinti 
mūsų visuomeniniam gyveni
mui reikiamą rimtį ir darną.

Suvažiavimas kviečia vi
sus lietuvių gydytojus jung
tis Ir aktyviai prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo darbų. 
U. Suvažiavimas kreipiasl: 
/ atatinkamus raštus i pa - 
ruoš senoji PLGS valdyba/

1. Į JAV prezidentą 
G. Fordą ir H. Kissinger 
/Secretary of State/, prašy
dama juos tęsti Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo po 
Iltiką.

2. Į Čikagos burmistrą 
R. Daley, prašant jį kreiptis 
į Demokratų partiją, kad jos 
/Dem. partijos/ kongresma- 
nal darytų viską, kad Lietu
vos okupacijos nepripažini
mo politika JAV administra
cijos būtų toliau tęsiama.
111. Suvažiavimas sveikina Ir 
užjaučia pavergtą lietuvį:

PLGS lO-tas suvažiavi
mas sveikina už geležinės 
uždangos gyvenančius lietu
vius Ir didžiuojasi jų tauti
niu atsparumu. Grožisi pa
vergto lletuvlo-gydytojo dar
bais Ir apgailestauja, kad 
jis yra suvaržytas laisvai
palaikyti ryšį su vakarų pa
saulyje dirbančiais kolego
mis.
IV.Suvažiavimas dėkoja:

1. Lietuvos Diplomatinei 
Tarnybai už sveikinimus;

2. Buvusiai PLGS Centro 
valdybai už nuveiktus dar
bus;

3. Ulinios Liet. Gydytojų 
draugijai ir Pagalbiniam 
Moterų vienetui už šio suva
žiavimo suruošimą;

4. Suvažiavimas reiškia 
nuoširdžią padėką lletuvlš- 
kąjal spaudai, radijo Ir te - 
levizljos vadovams už rodo
mą prielankumą ir dėmesį 
lietuviui gydytojui. Lietu
viškoji komunikacija atlieka 
milžinišką darbą lietuvybės 
palalkime Ir jos puoselėji
me.

5. Suvažiavimas dėkingas 
” Medicinos ” redaktoriui 
dr. K. Pemkul už jo pavyz
dingą redagavimą mūsų žur
nalo Ir linki toliau sėkmin
gai dirbti.

Rezoliucijų komisija

— • —
REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ I
NL bendrovės valdybe yra nutarusi
Kraity siuntinėti tik už $5.00 pir - . 

nuoslus po užsisakymo metus nou ■ 

įlemi skaityto|ams.
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savo korespondento Lenin
grade James F. Clarity 
straipsnį . Korespondentas
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REMKIME LAISVINIMO 
AKCIJĄ,

Laisvinimo akcijoje tarp
tautinėje arenoje mums va - 
dovauja Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Ar
ba VLIKas. Minėdami 34- 
tuoslus Balsiojo Birželio 
įvykius paremkime VLIK o 
veiklą. Dar tūkstančiai ne
grįžo Iš Sibiro lagerių. Ži
nome, kad naujai pasiųstų į 
tremtį nėra grįžę.Ką kalbė
ti apie studentus Ir darbinin
kus Išvežtus darbams į toli
mus rytus Ir dar negrįžus lūs. 
Šie klausimai yra vidujiniai 
mūsų tautos reikalai ir ke
lia mums rūpestį. Mes ei
kime į tarptautinę areną ir 
ten kelkime klausimus, ieš
kokime pagalbos.

Pirma, VLIKas baigia 
ruošti spaudai Genocido kny
gą. Pasaulis turi žinoti kaip 
naikinama mūsų tauta.

Antra, jau turime 15 Lie - 
tuvos Bažnyčios Kronikos 
numerių. Jas angliškai iš
leisime vienoje knygoje, kad 
įrodyti, kaip krašte slopina
ma tautinė sąžinė Ir sąžinės 
laisvė. Knyga bus liudymas, 
kad nesame komunistinė 
tauta.

Trečia, VLIKą įvairiais 
kanalais pasiekė lietuvių ka
linių sovietiniuose kalėji
muose Ir konclageriuose są
rašai per 200 asmenų . 
VLIKas pranešė jų vardus 
Amnesty International. Ka
linių sąrašas paskelbtas lie- 
tyvlų spaudoje, daugelis gi
minių buvo atpažinti Ir dau
giau žinių surinkta. Amnesty 
International per savo sky
rius pasaulyje jiems padeda. 
Iš laiškų žinome, kad "var

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

SLA 72 KUOPOS VEIKLA
SLA 72 kuopa iš suruoštų 

tradicinių gegužinių gauto 
pelno kas metai paskiria vi
suomeniniams ir kultūri
niams reikalams.

Šiais metais kuopos vei
kėjai jau pradėjo platinti bi
lietus ir iš gauto pelno pa
skirs ir Pr. ir Alg. Bražins
kams, pabėgusiems iš So
vietinio komunizmo vergijos 
į Turkiją - 1OO dol.

Praeitais metais gegužinė 
buvo labai sėkminga ir kuo
pa metų bėgyje įvairiems 
tautiniams Ir kultūriniams 
reikalams galėjo paskirti
282 dolerius. menė patyrusi, kad Joninių

Z. V. Išmantas iš Ontario gautas pelnas slepiamas ir 
rašo netiesą / 1975 kovo
5 d. "NL" Nr. 9/ Ir gerai ir 
Blogai skyriuje, kad J. Ša- 
rapnlckas ruošdamas savo 
metinę gegužinę Padolsklo 
ūkyje, jau prieš kelis mėne
sius pradeda ją per daugelį 
laikraščių reklamuoti ir

2 psl. 

gas kaliniui, apie kurį nie
kas nesiteirauja iš laisvės, 
jis yra gyvai palaidotas". 
Rusijai yra gėda, kai kelia
mas pasaulyje jų neteisingu
mas bei žiaurumas tauty
bėms. Melas ir apgaulė iš
ryškėja.

Ketvirta, šį rudenį Ko
penhagoje , Danijoje, vyks 
tarptautinis teismas dėl 
žmogaus teisių paneigimo 
mažoms tautybėms Rusijoje, 
kaip ukrainams, žydams, 
lietuviams, latviams, es
tams, Volgos vokiečiams, 
Krymo totoriams. VLIKas 
prašomas pasiųsti liudyto
jus. Liudytojais gali būti bu - 
vę tremtiniai Sibire ar ka
lėję kalėjimuose J965-1975 
metais. Mes turime jų ke
letą , kaip Simas Kudirka , 
Elena Juciūtė ir kt. Danijos 
geriausi teisėjai dalyvaus 
teisme. Pats Danijos parla
mentas interesuotas. Mes 
negalim ignuoruoti šį teis
mą. VLIKas laimėjo Bra
žinskų bylą. Laimės ir čia. 
‘ Penktą^ neužilgo šaukia
ma European Conference on 
Security and Cooperation 
Helsinky. Pasiruošti konfe
rencijai VLIKo pirmininkas 
turės aplankyti Europos vy
riausybes ir įteikti memo- 
randomus, kad Lietuvos tei
sės būtų, apgintos. Neužten
ka rėikalauti, kad Lietuvos 
inkorporacija nebūtų pripa - 
žinta, bet kad Lietuva kaip 
nepriklausoma valstybė būtų 
astatyta. Uždavinys neleng
vas, reikalaująs daug eks
pertinio darbo ir laiko.

Šešta, gegužės 18 d. š. m. 
New. York Times paskelbė 

kviesti lietuvius atsilan
kyti. Viešai pareiškiu, kad 
asmeninės gegužinės neruo- 
šlau, gegužinę ruošė ir ruo
šia Hamiltono SLA 72 kuopa.

Asmeniška ruoša yra to
kia - kur vienas ar keli as
menys nesileidžia jokiai 
kontrolei parengimo išlaidų 
patikrinti. Taip padarė Vii - 
nlečlų skyrius St.Catharlnė- 
je. Valdyba nesileido jokiai 
kontrolei tikrinti skyriaus 
ruoštas Jonines ir tokiu bū
du kai kurie buvę populiarūs 
visuomenininkai 4pas įtraukė 
iš skyriaus pirmininkų ir iš 
skyriaus veiklos. Skyrius 
neteko autoriteto ir visuo- 

toliau buvusią populiarią 
Vilniečių išgarsintą Joninių 
šventę neberemia.

SLA 72 kuopos veikla ir 
tradicinių , ruoštų geguži
nių pajamos Ir Išlaidos yra 
kontrolės komisijos tikrina
mos Ir visuotinuose susi -

Clarity turėjęs pasikalbėji
mą su JAV generaliniu kon
sulu Leningrade Joseph W. 
Neuber , kuris pripažinęs, 
jos jis dabar yra neoficialus 
JAV ambasadorius Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai . Anot 
Neuber JAV konsulatas Le - 
nlngrade, o ne JAV ambasa
da Maskvoje, siunčia rapor - 
tus , liečiančius Pabaltijį , 
valstybės departamentui 
Washingtone. Toliau rašo 
Clarity, kad sovietai nedaro 
didelio spaudimo JAV-bėms 
pripažinti Lietuvos, Latvi - 
jos ir Estijos inkorporaciją. 
Jie mato, kad laisvųjų Pa - 
baltljo kraštų diplomatai 
Washingtone ir kiti emi
grantų vadai sensta, ir tiki
si, kad jie išmirs, bus leng - 
viau Pabaltijo kraštų pa
vergimo pripažinimą iš JAV 
gauti.

Nelaukime mūsų atstovų 
mirties. Visi veiksniai prl - 
valo primygtinai reikalauti, 
kad JAV vyriausybė visu 
griežtumu statytų klausimą 
Security Konferencijoje, kad 
Lietuvos respublika 11 pas . 
karo išdavoje buvo okupuota 
ir kad iš jos turi būti eva
kuota svetima kariuomenė 
ir jai pavesta pačiai susi
tvarkyti. VLIKas visada bu
vo šio nusistatymo ir nori 
visomis jėgomis visas vy
riausybes paveikti, ypač tas , 
kurios ligi šiol okupacijos 
nepripažino.

Tokie dabar yra šeši 
VLIKo uždaviniai. Jis nau
doja keturias radio progra-. 
mas. Dabar prisidėjęs ir 
Radio Liberty. Išleidžia 
penkiomis kalbomis Elta. 
Remia 12 atstovybių užsie
niuose. Plačiai užvedęs pa
saulyje informacijos tinklą. 
Kontaktą palaiko su Europos. 
Taryba ir parlamentarais. 
Šiai akcijai reikia daug pf-! 
nigų. Todėl Birželio minė
jimų proga naujasis Tautos 
Fondas - Lithuanian Natio
nal Foundation skelbia 
1OO. OOO dolerių vajų. Ypa
tingasis Fondas finansuos 
visus šešis projektus.

Brangus lietuvi - lietuve: 
Jūsų rankose yra šių užda
vinių įvykdlmas. Tautos 
Fondas ragina Birželinius 
įvykius minėti su gausia au
ka.

Aukas siųsti : Lithuanian 
National Foundation, 64-14 
56 Road,Maspeth, N. Y. 11378 
Iš anksto už aukas dėkoju.

Prel. Jonas Balkūnas

rinklmuose SLA nariams 
išduodami pajamų ir išlaidų 
pranešimai. Susirinkimuose* 
nutariama ir kam gautą pel
ną skirti.

Dalyvaukime SLA 7 2 kuo
pos tradicinėje gegužinėje, 
kuri įvyks š.m. liepos 27 d. 
A. Paddsklo sodyboje 158 
Willow St.Paris Ontario.

. J.Šarapnlckas
St. Catharines, Ont.

GALITE SIUNTINĖTI 
IR TOLIAU.,.'
Parašiau NL darbuotojams 

laišką, paaiškindamas,kodėl 
prašiau daugiau nebesluntl- 
nėti NL, ir kodėl t nebeslun- 
čiau pinigus už prenumeratą. 
Savaitraštis, tačiau, mane 
lanko, tik nauju metodu: 
tiksliai pagal numerius,be
veik laiku, reguliariai,visiš
kai be priekaištų’. Jei taip 
būtų vykę anksčiau, nebūtų 
reikalingas toksal’teuslrašl- 
nėjlmas", ir aišku, prenume
ratorius būtų siuntęs pinigus,

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos Infor
macinis Leidinys AŠIS 
skelbia:

Jau praėjo bevelk pusme
tis nuo pereito ŠALSS suva
žiavimo Ir sąjungos nariai 
turi teisę žinoti ką 25-ojl 
v-ba veikla jų vardu.

Algis Stankus rašo ŠALSS 
istoriją, naudodamasis są
jungos archyvus ir kitus in
formacijos šaltinius. Šitas 
rašinys bus pristatytas są - 
jungos nariams per 25-ą Są
jungos suvažiavimą Montre
al yje.

Antras užsibrėžtas tikslas 
- sudaryti Indeksą lietuvių 
paskaitininkų, filmų, plokš
telių, leidinių ir knygelių. Ši« 
tas rašinys galėtų būti vl-
stems klubams labai naudln- Meldutls'Laupinaltis,rašy- 
gas, ruošiant, pav., Lietuvi} tojas ir tarptaut.žurnalistas,
Dieną u-se, Vasario 16 ir 1.1. 
Viktoras Nakas sutiko atlik
ti šitą darbą.

1975 yra ypat ingi me
tai. P Irmą sykį ŠALSS su
važiavimas įvyks Montre
al yje. Mes švęsim mūsų or
ganizacijos 25-s lūs metus, 
ir liepos 11,, 12 ir 13 dieno
mis įvyks Studijų Dienos 
Kent State U-te.

Vytautas Žagarskas ir 
MarytėIdzelytė sutiko suda
ryti komitetą,kuris jau dir
ba su dr. John Cazow Kent 
universitete Ir taip pat su C. 
V. Suvažiavimo' tikslas yra 
suteikti progą studentams
kartu susieiti akademiškai 
programai: išklausyti tinka - 
mų paskaitų Ir diskutuoti 
studentų ateities organlza- 
clją-velklą. Visam tam prl- 

. trūko laiko 1974 mėtų'Stivii-’ 
ž lavlmė;! ’ -Todėl pet įvyks - 
tančlas Studijų Dienas ypa
tingai visi studentų pirmi
ninkai su C. V. diskutuo
ti Lietuviškų Studentų Klubų 
federacija per SALSS.

Studijų Dienos bus vienas 
Iš svarbiausių metų įvykių. 
Visi studentai Ir kiti, ku - 
rie domisi studentų reika
lais yra kviečiami dalyvauti • 
Trijų dienų programa, įskai
tant maistą, butą Ir regis
traciją tekainuos $ 25. Lie
tuviai studentai, ne
užmiršk Im e ,ka s esa
me, Ir atvykime į 
Kent State ’.

Kaip jau buvo paskelbta , 
Northern Illinois U-te susi
darė Lietuvių Studentų Klu
bas.

Taip pat Guelph U- as 
/ apie 64 km. nuo Toronto/ , 

J įsteigė Lietuvių Studentų 
Klubą. Yra apie 25 nartai. 
Jų tėvai daugiausia gyvena 
aplinkiniuose ūkiuose.

Ame tikos Lietuvių Taryba 
prašė, kad ŠALSS vėl prls - 
tatytų 3 studentų atstovus, 
MIlda Kupclkevlčlūtė/Čtka- 
ga/, Arūnas Č luberkls/Cle- 
velancTas/ Ir Vytautas Ža -

vietoj nemalonaus laiško. Ti
kėdamas, kad tokie dalykai 
nevyks daugiau, Ir galite 
siuntinėti toliau NL man Ir 
mano adresu. Su šiuo laišku 
aš neslunčlu čekio, o su se
kančiu. Primenu ta pačia 
proga, kad aš nesu Iš tų 
"bevelk molijonierlę", o tik
nedarbingumo "pensljonle- 
rius", ir manęs nereikės ra
ginti, ar priminti kas link 
prenumeratos ar panašiai. 
Jei gal ėstu, gal ir aukai klek 
"nukris".
Su pagarba:

A. Vyšniauskas
North Bay, Ont. 

garskas/Cleveland’ as/ su - 
tiko atstovauti ŠALSS.

Montreallo Kom itetas, ku
ris ruošia 25-ąjį suvažla - 
vimą Montrealyje susideda 
iš R. Bulotos, S.Brikio, V. 
Kūdžmaltės, V.Malclūtės ir 
G. Bulotos.

ŠALSS ateitis atrodo ge
rai. Organizacija stiprėja ir 
daug kas domisi mūsų veikla 
Neužmirškime, kad studentų 
sąjunga yra viena iš pirmų
jų lietuviškų organizacijų, ji 
yra išsilaikiusi ir per gerus 
ir per blogesnius laikus jau 
25 metus išeivijoje. Vien tik 
tas jau parodo,kad vienybė 
ir dvasia yra mūsų stiprybė .

A. Šileika

ŽURNALISTAS MELDUTIS 
LAURINAITIS

MELDUTIS LAUPINAlTISfiš kairės) Pasauliniame Antikomunisti
niame Kongrese Rio de Janeirio mieste, posedzią metu su F.Q.
Lopes. Nuotrauka is “Correio Popular"

KUR NUĖJO DAUG SKAUTU ?

London’o, Ont., komerci
nis savaitlnukas East London 
News kartais bando pasvars
tyti ir įvairias problemas ar 
negeroves. Savo birželio m . 
5 d. numeryje laikraštėlis 
stato klausimą, kur nuėjo 
daugelis Londono skautų ?

Girdi, Londono mieste, 
nesvarstant ir nemanant, kad 
panašiai ir kitur galėtų būti, 
skautų skaičius jau nesiekia 
5 tūkstančių ir kas kartą tas 
skaičius mažėja. Aišku, kad 
tai lyg būtų ženklas, rodąs 
skautavtmu domėjimosi sto
ką. Stoka atsirandanti gal ir 
todėl, kad šių laikų berniu
kams yra tiek daug vietų, 
kur jie gali nueiti ir reikštis. 
Kitas faktas- kad Londono 
miesto jungtinis Šalpos 
Centras /United Way/ šiais 
metais skautams skyrė net 2 
tūkst. dolerių mažiau, nėr 
gu pernai. Šalpos Centras , 
girdi,padaręs tokį komenta
rą: skautų berniukų Štabo 
biudžetas visada esąs dides
nis, negu skaučių. Berniu
kams, girdi, skautavtmas 
per brangiai atseinąs.

Stovyklavimas palapinėse 
ir laužo uždegimas vienu 
degtuku, bei maisto gamini- 
masis dar išvirtęs į tokius 
patogumus: centralizuoti vė- 
sinaml-judomieji nameliai / 
trailers/ Ir stovyklose tik 
profesionalų virėjų gamina
mi valgiai.

Nors laikraštėlis kitokių 
"patobulinimų" nemini, bet, 
atrodo, kad gal tlli'modernl- 
zuojant" skautavlmą,atsirado 
tas Londono mieste skautų 
eilių mažėjimas. O gal ten 
žiūrėta daugiau į kiekybę, o 
ne į kitus, reikiamus skau
tams privalumus.

dalyvavo VIH- jame Pasauli
niame Antikomunistiniame 
Kongrese Rto de Janeiro
mieste kaip šios organiza
cijos general, sekretorius ir 
delegatas Pietų Amerikai.

Paskutinis rašinys Laisvė 
ar Vergija, portugalų kalba, 
aprašoma Sovietų žiauri o- 
kupaclja Pabaltijo valstybė
se. Supažindinama su lietu
vių kalbos senumu, giminin
gumu su sanskritu. Šis raši
nys sukėlė didelį susidomė
jimą vietos studentų tarpe ir 
redakcijos buvo paprašytas 
parašyti daugiau straipsnių 
apie Lietuvos tragediją ir ją 
liečiančius klausimus.

Brazilijos laikraščiai iš
kelia jo visą eilę parašytų 
straipsnių apie Sovietų Rusi
jos imperializmą ir ypač jos 
priemones jam įvykdyti.

Straipsnių autorius siūlo 
ir kitiems, ypač veiksniams, 
eiti tuo keliu.

Ne tik jaunimo tarpe, bet 
ir visuomenėje atsiranda 
dabar tokių samprotavimų: 
kuo mažiau pastangų ir kuo 
daugiau malonumų*. Gal Ir 
dalis Londono miesto anglų 
skautų nuėjo ten, kur gali 
susirasti tų "malonumų". Jie 
matyt, nepasitenkino net 
vėsinamais namukais bei 
profesionaliais virėjais, nes 
stovyklose, kur visgi yra 
darbų, pareigų ir reikia pa
dėti pastangų, jiems gal bu
vę per sunku.

Keisčiausia, kad minėto 
straipsnio gale padaryta to
kia visai be pamato išvada: 
Baden Powell’ is iš is
torinio taško žiūrint, gali 
būti herojus, bet moder- 
ulėms skautams jis jau ne
beduoda daug spinduliavimų.

Atremiant šią išvadą,rel-i 
kla pažymėti, kad jaunimo 
ugdytojas, geradaris irtam’ 
tikra prasme gilus pedago
gas Baden Powell’is stengė
si jaunime esančias galias 
pažadinti ir lelstljlems iš
siskleisti jam 
pažadinti ir leisti jiems iš
siskleisti saviveikloj, sava - 
rankiškame, kūrybingume. 
Jis nežiūrėjo į jaunuolį,kaip 
smaguriautoją ar tuščią In - 
dą prlplldytlną išorės malo
numais. Jis jaunuolyje matė 
gyvą žiburį, įžlebtlną dvasi
nėmis savybėmis iš vidaus 
ir per tai išsiskleidžiantį 
savarankiškai, individualiai 
ir sąmoningai. Iš tikrų 
skautų Išauga Ir subręsta Ir
geri žmonės, Ir naudingi 
kraštui piliečiai.

Manyti,kad Baden Powell* 
Is pasiliko tik Istorinė figū
ra, be įtakos skautams, y- 
ra klaldlnga-ypač mums lie
tuviams-"Idėjos, jei didžios, 
nemiršta, kaip žmonės".

L. E-tas
BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KULTŪRA
KANADOS LIETUVIŲ. KULTŪRININKŲ. SUVAŽIAVIMAS 

Rašo L. Eimantas
lygį. Iš tų Centrų etninės 
grupės gali gauti lėšų net 
mokyklinių vadovėlių leidi-1 
mul.

Simpoziumo kultūrininkai 
išsamiai atsakinėjo Ir Į 
dalyvių paklausimus ar nuo
mones. Bendrai simpoziu
mas praėjo visai sklandžiai, 
o jo pasisekimas įprlklausė 
Ir nuo sumanaus moderato
riaus dr.H.Naglo.

Dabar. Amerikoj turim į- 
kurtą Tautinių Šoklų Institu
tą. Buvo surengtos jau ketu
rios Išeivijos masinės taut, 
šoklų šventės. TV-joj-Chl- 
cagoje turėjome arenoje 
net 2000 šokėjų. 1962 m. Iš
leistas tautinių šoklų vado
vėlis, bet jo laida jau senai 
Išparduota. Rengiamasi V- 
jal taut, šoklų šventei.Gal 
greit Išeis Ir naujas vado
vėlis,kurio būtinai reikia .

Šį rudenį per Derliaus nu
ėmimo šventę Hamiltone į- 
vyks Kanados Lietuvių Tau
tinių šoklų Ir dainų šventė.

Simpoziumui buvo duotas 
klausimas, kaip sujungti dvi 
dainuojančias kartas, kad 
lietuviška daina nenutiltų?
Atsakyti bandė D. Vlskontle- takos Išraiškos šokis galėtų 
nė, jauna Ir čia mokslus 
baigusi, muz Ik ė.

Kalkas mūsų liaudinį dai
navimą užsimanąs vadinti 
"ubagų" dainavimu. Dėl to
kio savo "modernumo" tik 
patys liekame nekultūringi. 
Todėl gal Toronte dainuojan
čio jaunimo kaip Ir nėra. JI 
pataria chorvedžiams glau
džiau bendradarbiauti, jau
nimą į suaugusių chorus į-
trauktl. Bažnytiniai chorai kėjų nusiteikimą. Per tai at- 
j aunu oi lūs turėtų net subs l- s Irastų Ir naujų šokio formų, 
dljuotl. Reikėtų suorganl- nenutolstant nuo mūsų Uau— 
zuotl kult, burei lūs, mokyk-dies šoklų dvasios. Prele- 
loms Išleisti dalnorėllus . 
Ruošiant nors savaitgalių 
dainavimo kursus, varžybas , 
jaunimą gal būtų galima mu
žikai paskatinti,
muziką studijuojančių, bet 
visai mažai dirba učių "muzi
kų mūsų tarpe. Toronte lie
tuvių jaunimas kai kur daly
vauja kitataučių choruose ar menė jo nori, bet jam skiria 
muzikos rateliuose. Nejaugi 
dainų šalies žmo- 
n.jė s jau nebeda l -
n u o j a? Sol. V. Ver(kaltis

nepakankamai dėmesio. Tu
rim vaidinti norinčio jauni
mo. Tik reikia jį sutelkti, 
nes teatras yra neatsklrla- 

pabrėžė, kad jaunimui pat- ma mūsų kultūrinės veiklos 
raukti būtinai reikia gerų 
vadovų. Mes neturime gana 
muzikų, kurie rašytų dal- 
nuotlnų kūrinių. Jis slū -
lė daryti net pačių jauniau- kykla, skatinanti visas mūsų 
slų talentų varžybas.

Red. dr.P. Gaida aiškino, 
kodėl turime tiek daug pra
moginių įvykių aprašymų. 
O gi todėl, kad tokių įvykių 
yra žymiai daugiau. Į kultū
rinius parengimus nueinama 
mažiau Ir rečiau. Tokių pa
rengimų recenzijų spauda 
tiesiog negauna. O gal mūsų 
spauda netobula ?

Kitas jam klaus imas-ko
kia jauno rašytojo ateitis ? 
Jis tiki, kad jaunas rašyto
jas turės ateitį’. Jo darbas , 
jei tikras, nueis į bendrą 
lietuvių kultūros lobyną. 
Klausimas, ar dabartinėse 
sąlygose gali Išaugti jaunas 
rašytojas? Yra du keliai: 
rašyti lietuviškai, ar kita ku
ria kalba? Svarbu būti tik 
lietuviu. Čia galima prisi
minti poetus Jurgį Baltru
šaitį Ir O.Milašių. Bendrai, 
kelias į ateitį nelengvas.

Rašyt. A. Kairys pridėjo 
turime keliolika jaunų poetų . 
Bet kas gali jų ateitį Išpra
našauti? Kultūrininkai van- 
denyne neplaukioja būriais , 
bet Individualiai. Todėl ma
žiau apie juos aprašymų.

Įvairiuose Kanados mies
tuose yra įsteigti Dauglakul - 
tūriniai Central. Jie kviečia 
pas save dalyvauti Ir mus- 
lletuvlus, juose yra nemaža 
Ir kitų etninių grupių. Suva
žiavimas painformuotas, kad 
lietuviams įjuos įsijungti y- 
ra naudinga. Ten duodamos 
Ir pašalpos, kurias kitatau
čiai jau senai gauna. Tik 
lietuviai Ilgai drovėjosi imti 
pašalpas ’. Pasirodo, kad 
verta šiuo reikalu valdžios 
duris klabenti, žinoma, įro
džius savo vienetų meninį
1975. VI. 18

TAUTOS GYVYBĖ

Tolimesnę savo darbų 
programą suvažiavimas tęsė 
sesijomis, kurių viena nusi
kėlė į Lietuvių Namų Gedi
mino Pilies Menę. Čia 
smulkiau aptarta tautinių šo
klų vystymasis Lletuvoje/G. 
Brelchmąnlenė/ ir kokios į- 

padaryti tautiniams šokiams. 
Pastaruoju klausimu kalbėjo 
Išraiškos šokio Kanadoje kū
rėja Ir puoselėtoja B. Valt- 
kūnaltė-Naglenė.

Tautiniai šokiai buvo ku
riami kolektyviniu būdu, pa
sireiškia masiniais pasiro
dymais. Išraiškos šokis pa
sižymi Individualia kūryba, 
naudojant viso kūno judesių 
alfabetą Išreikšti vidinį šo — 

gentė siūlė įsigilinti į mūsų 
gestų simboliką Ir ją panau
doti naujiems šokiams.

Rašytojas-dramaturgas A.
/ra daug Kairys Išdėstė savo nuomo

nę apie mėgėjų teatro reikš
mę.

Teatras lyg sfinksas mūsų 
Išeivijos smiltynėje. Vlsuo-

dalis.Daug kas sako, kad tai 
lokalinė apraiška, • pramo
ginė trupė. Prelegentas ma
no, kad tai tam tikra mo- 

apraiškas, vystanti menines 
jėgas. Varžybos Ir premijos 
daugiau pagyvintų Ir Išryš
kintų mūsų teatrinę veiklą. 
Prelegentas net pridėjo,kad 
bendruomenė galėtų teatran 
sutelktam jaunimui mokėti 
už darbo valandas, atitrau
kiant jį-nuo darbų fabrikuose 
ar kitur, kur jis stengiasi 
užsidirbti.

Diskusijų metu prelegen
tas tvirtino,kad svarbiausias 
teatro ir scenos veikalų 
tikslas turėtų dabar būti 
skirtas lietuvybei.

H. Nagys gi atsakė,kad 
teatro Ir veikalų svarbiau
sias tikslas turėtų būti m e- 
nlnls, tinkamas ly
gis. Lietuvybės temomis l- 
dėjos gali būti tikrai vertin
gos, bet jei jų meninis api
pavidalinimas Ir lygis bus 
menkas, teatras nepasieks 
reikiamos aukštumos.

Kitas klausytojas nurodė, 
kad Išeivijoj vaidinimai turi 
nemažo pasisekimo, kai 
vaizduojami kad Ir maži gy
venamojo laikotarpio škicai. 
Chlcagos II-jo Kaimo reiš
kimasis turi atgarsių ir ki
tur. Kai kur bandoma pas 
save kalkurluos škicus at
kurti. Publika juos, kad ir 
ne pilnus, priima džiugiai 
ir palankiai.

Dr.H.Nagys pažymėjo II— 
joKalmo vaidinimų Irpasta- 
tymų scenišką vertę.

Teatrinių temų užbaigai 
visi susitelkę Išklausė Au
kuro tr Aitvaro aktorių 
skaitymo Iš poros dramos 
veikalų. \

Įdomią paskaitą skaitė A. 
Rinku.-ras, nurodydamas, 

kalp reiktų vystyti kultūrinę, 
veiklą apylinkėse.

Mūsų kultūrinisgyven Im as 
yra nusilpęs, nors pinigų 
mums netrūksta. Mes Išsl- 
galtai pastatyti visuomeni
nius rūmus ar kitokius pas
tatus. Bet mums pritrūksta 
kultūrinei veiklai žmonių,tai 
yra tų, kurie kultūrinį ratą 
suktų. Tie pilkieji darbo 
didvyriai Išsijuosę dirbo 
dažnai ir savo valkų ateičiai 
Bet Iš tų valkų ats Irado to
kių,kurie nuėjo.. .savaiske
liais. Tėvai nusivylė,supa- 
savo Ir kultūrinė veikla ap
tilo.

. A. Rlnkūnas pasiūlė keletą 
patarimų:
1/ Pagelbėkime tam jauni
mui, kurį dar turime su sa
vimi. Daugeliui jų 1 reikia 
tinkamesnio gimtosios tėvų 
kalbos mokėjimo.
2/ Mišrių šeimų didėjimas 
Išvirto Į problemą. Jų valkai 
neturėtų žūti lietuvybei. Ke
tinama mišrioms šeimoms 
įsteigti pokalbius- kursus 
/Toronte/.
3/ Liaukimės manę, kad 
tautinis darbas turėtų būti 
dirbamas Irtollaube atlygi
nimo. Reikėtų persltvarky - 
mų Ir bendros finansinės va
dovybės. Ypač vadovams už 
darbą turėtume tinkamiau 
atlyginti.
4/ Eikime į šio krašto vi
suomenę. Mūsų nesėkmių 
nelaimė glūdi mūsų užsida
ryme- ghette.
5/ Ruoškime tikrus kultūri
nius parengimus Ir atskarki
me juos nuo lėbavimų su gė
rimais.
6/ Telkime mūsų kult, ver - 
tybes šio krašto muziejuose. 
Geriausia, žinoma, būtų tu
rėti savo muziejų.
7/ Central iš apylinkių pri
valo turėti metinius kultū
rinės veiklos planus. Inves
tuokime į juos ne tik jėgų, 
bet daugiau Ir lėšų.
8/ Būtinai reikia didesnio 
Ir darnaus koopėravlmo tarp 
bendruomenės Ir apylinkės 

Sužinokite 
daugiau apie savo

šąli

Canada
fl Canadian Government
Ji/ 'T' Office of Tourism

Office de tourisme 
du Canada
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šiais metais

Jusų Šalis nori būti tyrinėjama. Ramūs ežerai ir dideles upes; nepaliesti miškai ir 
aukšti kalnai; sudėtingi didmiesčiai, atspindintys augančios šalies gyvastingumą; ramus 
miestai ir miesteliai, kur gyvenimas plaukia lėtesniu tempu. įsisavinki šalies kultūras 
jos tradicijas, jos istorija ir tikrai jauskis namie.

Kur bekeliausite, rasite nuoširdžius, draugiškus žmones ir Siltat bičiulišką bei malo
nu priėmimą.

Jūsą kelionių įstaigos atstovas pagelbės jums suplanuoti pažintine kelione, painfor
muos apie lankytinas vietoves, matytinus dalykus arti ir toli. Teiraukitės apie Įvairias 
galimybes pamatyti ir pažinti Kanadą, iškaitant ekskursijas ir kitas s i s te m a t i n g a i 

suplanuotas pasiūlas.

organizacijų.
9/ Išplėsk Cm lituanistinį 
švietimą ir geriau apslrū- 
pinklm mokslo priemonėmis. 
1O/ Daugiau Ir tinkamo dė
mesio skirkime lietuviškai 
spaudai. Neteko girdėti, kad 
mažose apylinkėse būtų 
pristatomos naujai Išleistos 
knygos.

Kitų suvažiavimo sekcijų 
dalyviai svarstė dauglakul tū
rinius, tautodailės parodų 
chorų-muzlkos veikalus.

Sekmadienį, geg. 25 d. po 
pamaldų, gen.konsulas dr. 
J. Žm ui džinas labai gražia 
Įžangine kalba atidarė suva
žiavimo proga i suruoštas 
parodėles. Dėmesio centre, 
buvo Montreallo vyr. skau
čių VAIVORYKŠTĖS paro
dėlė, kurios atskiras apra* 
šymas bus Nepr. Lietuvos 
Skautų skyrelyje.

Kitose parodė ėse savo 
pastangas daugiausia buvo 
sutelkę hamūtonlečlal. Čia 
buvo tapybos,lipdybos Ir fo
tografijos darbų. Ypač pa
žymėtinas hamUtonlšklo L. 
Mačlkūno sudarytas Seno
sios Lietuvos Kunlgalkščlų- 

> Aleksandro, Žlglmanto Sė
jo- Žlgimanto Augusto Ir 
Stepono Batoro-plnlgų: dina
rų, grašlų/sldabrlnlų/ Ir 
šilingų / varinių / rinkinys . 
Kiti Išstatė 1918-40 m.Ne
priklausomos Lietuvos pini
gų kolekciją. Buvo Ir rečiau 
matytas 1OOO litų banknotas. 
Torontiškis St. Vaivada Iš
statė pulkų Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį.

Apžiūrėjus parodėles, vėl 
grįžtama Gddlmlno P U les 
Menėn. Ir vėl atsidėjus ban
dyta detaliau aptartl-rezlu- 
muotl visą suvažiavimo eigą 
Išvadose. Tik su mažom pa
taisom A.Rlnkūno patarimai 
nutarta laikyti suvažiavimo 
rezoliucijomis. Iš kitų sek
cijų rezoliucinės * mintys

■ paskelbtos jau simpoziumo 
aprašyme. Dar

■ štai kas: 
. 1/ Prie mūsų

steigti valdybos
• skaitymo būrelius.
• 2/ Organizuoti, ypač j jau

nųjų talentų varžybas.

minėtina

mokyklų
Ir dailiojo

Nuotrauka J. Aušroto^

■ -r \

Ir-*

SKAMBUS LONDONE (Ont.1 •'BALTUOS* CHORAS SU CHORVEDE
- MUZ. R. VILIENE. Nuotrauka J. Ąu&rotoi

3/ Visokeriopai remti taut, 
šoklų grupes Ir jų vadovus.
4/ Mokėti naudotis reikia
ma medžiaga Iš Lietuvos 
gaunamų knygų.
5/ Dažniau susitikti Ir ap
tarti Iškylančius klausimus 
sukit, etninėmis grupėmis Ir 
Dauglakultūrlnlals Centrais.

r 
a 
t

s u va
pi 1 n a l 
avė Ir 
geriau

1 aukta’.

įninku 
v l m a s 
e l s l n o 

net
buvo

S

Bendra visų Išvada buvo: 
Šis pirmasis k ui - 
t ū 
ž i 
P a 
praėjo 
negu

Suvažiavimo rengėjams - 
Bendruomenės Kultūros Ko
misijai, visiems paskaiti
ninkams, suvažiavimo pir
mininkui, o žinoma, visiems kūrinio Rauda, 
dalyviams ir svečiams pri
klauso užtarnauta padėka.

Netrukus atėjo 4 v.p. p.
Nuėjom dldžlojon s ai ėn, kur 
buvo susirinkę torontlečlal Į 
užbaigiamąjį koncertą,kuris 
taip pat pavadintaS-KULTU- 
RA - TAUTOS GYVYBĖ.

Programą pradėjo Niaga
ros Pusiasalio jaun.samb. 
NEMUNAS.Pradžioj mažie
ji, o vėliau ir jaunimas 
sklandžiai pašoko keletą 
taut, šokių.

Londono jaun. samb. BAL
TIJOS choras darniai padai
navo tris dainas, o antru at
veju jų taut, šokių grupė pa
sigėrėtinai pašoko naują šo- 
kįLluoksinį, IrBlezdlngflę .

Jauni,linksmi, Išpildyme pa
rodė net kai kurių Išraiškos 
šokio elementų.

Įdomu buvo stebėti Toron
to Dramos M ėgėjų Teatro 
perduotą Ištrauką Iš V. Krė
vės Žento.

Sutelktiniu dėmesiu visi 
sekė šokį Obelėlė. Penkios 
šokėjos iš Montreallo,vad. 
B. Vaitkūnaitės- Naglenės, 
lengvais ir suderintais viso 
kūno judesiais Ir mostais 
parodė, kad šokyje galima 
pasinerti, gyventi, skrlestl .

Stepono Kairio muz. vie
neto kanklininkės patiekė ty
lios, subtilios Ir aldlngos 
muzikos pynę.

Hamiltono Aukuro aktoriai 
su/ giliu įsijautimu davė iš
trauką iš B. Pūkelevlč lutės

NutUo-nuščiuvo visa salė, 
kai poetas dr.H.Nagys skai
tė savo kūrybos. Jis ne ttk 
talentingas poetas, bet ir 
nuostabus deklamatorius . 
Tarp kitų, klausant jo eilė
raščio Tėvas, trubūt,’ kiek
vienas klausytojas pergyve
no intymiausius jausmus 
lietuviui tėvui, o aidint ei
lėraščiui Prisijaukinsiu Bai
kalą, kiekvienas nejučiomis 
gal ėjo prisijaukinti... gerųjų 
Tėvynės vilčių...

Užbaigai girdėjom Toronto 
Prisikėlimo Par.Chorą,ku
rį taip užtikrintai valdė jau
nas dirigentas E.Kriščiūnas. 
Norėtųsi jam palinkėti sau
lėtos ateities.
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Dali. DAGYS primityvi. Bet savo kompozicija, vizijų originalumu Ir pla
Susitikimai su Čiurlioniu

M. K. Čiurlionio kūryba

Čiurlionis .muziko sūnus, paveldėjo didelį muzikalu
mą. Būdamas 5 metų amžiaus, grojo Iš klausos,o šešerių- 
jau rodė savo sugebėjimus bažnyčioje. Netrukus apie šį 
vaiką daktaras pasakė kunigaikščiui Oginskiui Ir M.K.Č . 
buvo priimtas į jo dvare buvusią orkestro mokyklą. Joje - 
nuo 1882-1893 m. jis Išbuvo,mokydamasis muzikos,groda - 
mas Ir pats komponuodamas. Matydamas jo nepaprastus ga
bumus kunlg. Oginskis savo lėšomis jį Išsiuntė tobulintis į 
Varšuvos konservatoriją Ir ten jį Išlaikė. Joje Č. Išbuvo nuo 
1893-1899 m.Studijavo ne tik muziką,bet Ir kultūros Istoriją 
literatūrą Ir filosofiją. Čia jis parašė kantatą De Profundls 
keletą sonatų Ir kt. 1901 m. sukūrė simfoniją "Miške", ku- 
rl tuomet laimėjo pirmąjį prizą. 1901-2 m.M.K.Č. studi
javo Lelpzlge kompoziciją Ir psichologiją. Tais metais mi
rė Ir jo mecenatas kunlg. Oginskis. Čiurlionis grįžo į Var
šuvą, vertėsi pamokomis, nes nenorėjo tapti valdininku.VIe 
atmesdavo jam siūlomus postus.

M.K.Čiurlionis Ir anksčiau mėgdavo pleštl-šklcuotl, o 
1904-6 m. taip pat studijavo Ir Meno Akademijoje, Varšu - 
voje, kur pradėjo komponuotl-tapytl savo originalias vlzl - 
jas. Čia Ir gimė tikrasis čiurlioniškasis menas. Šiais lai - 
kals kai kas bandė Išvedžioti, kad M.K.Č.yra pats pirma - 
sis abstraktlstas /abstrakto stilius pradėtas 1911 m. / ŠI,no
rima Čiurlioniui sutelkti garbė yra klaidinga, nes jis nle - 
kada abstraktinių/nieko bevalzduojančlų, be minties/pa
veikslų negamino. Jo visi darbai pilni gilios , mistinės 
nuotaikos.

1908 m. žiemą, antroje lietuvių parodoje Vilniuje, Čiur
lionis triumfuoja- ten buvo Išstatyta apie 60 jo paveikslų Jis 
prakalbėjo Ir kaip entuziastingas lietuvių liaudies mene 
gerbėjas. Tik jo vlenlatklal tada nelabai žavėjosi jo kūry
ba: ji atrodė jiems per keista, nesuprantama. Prašomas 
ją alšklntl-jls atsisakė, pareiškęs:" Ką matote,tas Ir yra 
Gerai padarė taip pasielgdamas, nes kiekvienas turi gyven
ti savo prigimtimi ir savo protu. Kai pradedi aiškinti meno 
kūrinį, - aptemdal žiūrovo vaizduotės pasaulį;

Savo nuostabųjį palikimą - apie 300 paveikslų- kuris 
jam duotų teisę būti įrašytam į pasaulinę meno istoriją, Č. 
sukūrė per 3 metus /19O7-O9/. Jei kas juose ieškos to, ką 
turi dabar didysis pasaulio menas,tai neras. Čia nėra aiš
kios, stiprios formos, įmantrios technikos, aiškių ar gilių 
spalvų. Formalinė pusė Čiurlionio darbų yra labai silpna ,

tumu jie viso pasaulio mene sau lygių neturi.
Jo paveikslai yra įvairaus dydžio, bet daugiausia apie 

dvi pėdas, taigi, vidutinio sukirpimo. Vienas Iš paskutinių
jų "Ręx" yra didesnis, kokių 2-4 pėdų. Šis paveikslas labai 
skirtingas nuo jo kitų, daugumoje paprastų, nesudėtingų 
valzdų-sonatų, Zodiako ženklų Ir kitų, vaizduojančių švie
sos kovą su tamsa simbolinių vaizdų. Rex yra labai sūdė - 
tlngas, čia visko p U na, lyg kokiame skruzdėlyne, visa tik 
juda, tik kruta. Vidury sėdi šviesi, lyg karaliaus figūra, iš 
šonų, lyg kolonos ar sosto šonai su karūna viršuje; po juo , 
apačioje tamsus rutulys. Jame lyg Iš vandens Išlenda auku
ras su baltais dūmais, Išsišakojusiais lyg koks drakonas. 
Visa tai atsispindi Ir vandenyje. To rutulio šonuose lyg pi
ramidės kyla Iš vandenų; aukščiau lyg gaublio lankas, nuo 
krašto Ilgi krašto-tal okeanas. Jo paviršiuje aplink koks de
šimt garlaivių. Virš šio horizonto erdvė, pradžioje šviesi, 
toliau tamsi su kokia dešimčia lekiančių saulių ar kometų , 
Ir geru tuzinu jų jau užgęsuslų-tamslų rutuliukų. Virš viso 
to vėl laukas- tai jau mums nematomojo dangaus vidaus prar 
džla. Čia Iš abiejų pusių į karaliaus- ar valdovo,ar kūrėjo 
karūną eina- slenka būriai šviesių,palinkusių angelų. Ibllau 
erdvė Iki paveikslo viršaus pilna mažų žvaigždelių. Viršuti
niuose kampuose viename šviečia dalis saulės, kitame mė
nulio lankas. Be suminėtų ženklų šiame Re yra dar dau-
glau neaiškių formų. Kai kas šį paveikslą laiko vieną \ Iš' 
svarbiausių M.K.Č. darbų. Manęs gi jis asmeniškai nepat
raukia, nes per painus.

Apie kūrybą patsai Čiurlionis yra Išsireiškęs > šitaip: 
"Dailininko pareiga Išreikšti paveiksle tai, ką jis nori, o 
žiūrovo pareiga jį suprasti". Aš pasakyčlau-talp, kaip jis 
sugeba, nes kiekvieno mintys Ir jų keliai yra kitokį.

Kartais jis saviškiams pakalbėdavo apie savo paveiks
lus, bet labiausia mėgo klausytis, ką kiti, ypač valkai, apie 
juos kalba. Tai jam būdavo svarbu.

Kur tik Čiurlionis pasisukdavo, ten rasdavo kūrybai 
inspiracijų. Kartą, girdėdamas tolimų varpų garsus, sukū
rė preliudą Fis-dur. Kartą vėl, vakaro prieblandoje pama
tė žmones einančius su žvakelėmis rankose ir nešančius 
karstą- sukūrė laidotuvių procesijos ciklą. Panašiai ir kiti, 
nors ir labai fantastiški paveikslai, bet impulsai jų idėjoms 
buvo gauti bestebint aplinką.

Panašiai ir kiti genijai ,paprastuose gyvenimo relškl - 
nluose rasdavo įkvėpimą nepaprastiems kūriniams. Pav. , 
Goethe Iš vakare už sodo prajojančio žmogaus įspūdžio, su
kūrė vieną reikšmingiausių ellėraščlų-Erlkoenlg.

Šį straipsnį rašiau,medžiagą daugumoje Imdamas Iš 
knygos Jadvyga Člurllonytė-atslmlnimal apie M.K.Čiurlio
nį. Vilnlus-1973, "Vaga".

P.S. Apie Čiurlionio kūrybą čia bevelk nekalbėjau. 
Laikraštinės spaudos skaitytojams tai būtų, manau, per nuo 
bodu. Apie jo kūrybą yra Ir bus knygų . Čia teparelškiu sa
vo nuomonę, kad M.K.Č. tapyba ir muzika yra du skirtingi 
pasauliai Jo paveiksluose nereikia ieškoti muzikos, nei jos 
gaidų. Jos muzikos ženklais yra užrašytos. Kaip vieno žmo 
žmogaus kūryba.šie abu pasauliai tegali turėti dvasinį pa - 
našumą, t. y. čiurlionišką mistiką.
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ALLEGRO

Tu garbini ugnį
Senųjų aisčių papročiu,
Aš tik žariją pučiu,
Tik aukurą žiežirbom apkrečlu - 
Rusenančiu žodžiu.

Bet kibirkštys virsta saulėm ,
O. mes pelenais - deja ,
Tik pasilieka apgaulė -
Tavo svaja ,

Nepasiekiama Ir neįspėjama į 
Neužgesinama kaip Gabija , 
Aukso grūdu žvaigždynuose sėjama , 
O nokstanti širdyje . '

SCHERZO

Pavirtę drugiais Ir gėlėm , 
Pabirom prie saulės versmių - 
Ir gyduolėm žolėm
Ir šventąja upe
Patikėjom kaip laime trapia.

O ramybė pavakarės - 
Visatos širdis atdara.
Kol saulėleidis sužėrės,
Kol nėra šešėlių tamsių, 
Drugiais Ir gėlėm
Pabirom prie saulės versmių.

Nuogas palikai prieš visą būtį. 
O diena jau vėsta gesdama, 
Ir akyse Ima mėlynuoti 
Begalinių tolių giluma.

Aš bijau, nebežinodamas Ir ko gi 
Vien drebu, tartum rasa lape, 
Vien jauti, o pasakyt nemoki, 
Krūptelėjęs kalno ramybe...

^Tūkstantmečio pilkapio velėna 
Šešėliuoja paukščio lėkimu. .. 
Palaikyki man pūkinę pienę, 
Kol sugrįšiu jūros dvelk

oi*
p j r.
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PAŽINKIME PRAEITI !
K. Lukas

APIE 1934 METU. SUKILIMĄ,

/Tęsinys/

Šiaulių Sąjunga yra kariška organizacija Ir šiuo tėvynei 
taip svarbiu momentu neklausant vyriausybės įsakymo, 
gali būti areštuojami Ir baudžiami. Sugniaužę kumštis, a- 
šaromls iš skausmo Ir gėdos akyse, pakluso. Išsiskirs
tę vis dar tikėjosi, gal Lietuva pakels gėdingą nutarimą Ir 
leis mums eiti į kautynes, kad Ir nelyglon kovon, uš mū
sų tėvynės garbę. Panašios nuotaikos buvo visoje Lietu - 
voje. Juk buvo klek kalbėta, klek dainuota "EI, pasauli,mes 
be Vilniaus nenurimsim’." Vyriausybės vyrų, spaudos Ir 
gen. Raštikio nuolat Ir nuolat kalbėta apie kovingumą, tau
tinę savigarbą, lenkų klastas. ..

k

Vos tik meteliams praslinkus, antras Lietuvai smū - 
gis: Hitleris atsiima Klaipėdą. Mūsų Kariuomenės Vadas 
vfi dėsto, kaip Ir dėl lenkų ultimatumo: Ar gali Lietuva 
priešintis prieš Vokietiją ? Visa Lietuva subruzdo. bevelk 
visi kaltino vyriausybę. Po Klaipėdos netekimo gen.Raš - 
tikis per radio pasakė kalbą į tautą. Dar kalkurluos saki— 
kilus prlslmenu-kad Lietuvai reikalas ginti savo nepriklau
somybę, kad mūsų tarpe neatsiras nei vieno,kuriam kutų 
bet kokių abejonių dėl tokio uždavinio reikalingumo Ir nau
dingumo. Mes gerai žinome, kad nepriklausomybė . yra 
brangiausias tautos turtas,kuris turi būti ginamas viso
mis priemonėmis. Kad šioje kovoje yra geriau garbingai 
žūti, ar net tą ginkluotą kovą prieš stipresnį priešą pra
laimėti, bet tik bejėgiškai nepasiduoti. Kodėl ? Todėl, 
kad tokioje kovoje pralietas kraujas bus naši dirva Iš ku - 
rlos Išaugs naujos jėgos Ir nauji argumentai kovoje už sa
vo tautos laisvę.

Vadinasi, lenkams nesipriešinome, vokiečiams Irgi 
ne, Ir Raštikis, turbūt, manė,kad dar nebuvo reikalo. 
Kartais Ir geriausi tautos sūnūs yra bejėgiai, jei karinė 
vadovybė jiems neleidžia pavartoti ginklo tautai kritiškuo
ju momentu. Raštikis tuščiai kalbėjo, sakydamas geriau y- 
ra žūti garbingai Ir 1.1. Bet pats nuo tos kovos sulaiko, 
remdamasis neįgyvendinta karine programa. Jis galvoja 
tik apie neribotą bekraštį trauklmasl. Gen. Raštikio atsl - 

šaukimas per dadio lietuvių tautai yra pavyzdingas pasiža
dėjimų nepildymas. Per tiek metų dar Ir šiandien negailu 
to pamiršti. Per Kauno radio kas keliolika minučių girdė
jau stoties pranešimą savavališkai apsikasusiam lietuvių 
kariuomenės būreliui kažkur Klaipėdos krašte prie stra
teginio punkto. Ten buvo bene vienas karininkas su keletą 
kareivių. Lengvai ginkluoti jie matomai buvo nusprendę 
neklausyti Lietuvos vyriausybės nutarimo Ir be paslprle - 
šlnlmo nesitraukti iš Lietuvos žemės. Be abejo, jie pul - 
klai žinojo, kad keli kareiviai neįstengs sulaikyti vokiečių 
kariuomenės. Jų tikslas ,be abejo, buvo ne laimėjimas - 
karo prieš nacius, bet lietuviškos žemės gynimas nelygio
je kovoje. Tuos pranešimus per radio girdėjo tūkstančiai 
žmonių Lietuvoje, Vokietijoje Ir kitur. Kažkur, prisimenu, 
girdėjau,kad senais laikais Leonardas Sparai su 300 ka - 
rlų kovėsi prieš pusę milijono Persijos kariuomenės. Žl - 
noma, visi žuvo, bet prieš žūdaml, užrašė ant akmens : 
"Keleivi, pranešk žmonėms, kad visi žuvome Iki vieno , 
bekovodami už savo žemę Ir kaip to reikalauja įstatymas".

18 metų šaukėm rėkėm Ir dalnavom!’El, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim". Pasitaikius auksinei progai,pra
sidėjus vokiečių lenkų karui, pilnai, be rusų malonės, ga
lėjam atsiimti sostinę Vilnių Ir jo kraštą. Ir čia- stop. 
Mat atsirado "neutralitetas"- Ženevos tarptautinis teis
mas buvo pripažinęs Vilnių Ir kraštą Lietuvai.

Lietuviai turėjo pilną teisę į Vilnių. Be abejonės bol- 
ševlklja su žiauriuoju Stalinu priešakyje pripažino Vilnių 
Lietuvos sostine. Gen. Raštikis rašo savo atsiminimų kny
goje: Lietuva 1939 m. Vilnių gavusi kaip kompensaciją už 
sutikimą įsileisti į Lietuvą rusų karines bazes, gen.'Raš
tikis toliau rašo"Maskvoje baigus derėtis dėl Savitarpi
nės Pagalbos sutarties, buvo pradėta svarstyti Vilniaus 
grąžinimo klausimas. Paskiau mūsų delegacija buvo pak
viesta paslžūrėtl Operos Didžiajame Teatre., Buvome vai
šinami Ir buvo rodomos fllmos. Stalinas pasakė kalbą Ir , 
pakėlęs tostą, linkėjo, kad Lietuva vėl pasiektų tokios ga

lybės, kokią ją turėjo Vytauto laikais. Šis linkėjimas 
mums buvo netikėtas. Raštikis tos kalbos dar ir šiandien 
nesuprantąs. Vargšas... Pagal jo supratimą, desantinė 
sovietų kariuomenė vadinama Savitarpine Pagalba. Argi , 
Raštikis tokio amžiaus sulaukęs dar neišsiaiškinęs kas 
per savitarpinė. Juk aiškiausia, vlenpuslnė sutartis, vis
kas buvo sovietų diktuojama, viskas buvo jų numatyta. O 
Raštikis nesuprato, kad Stalinas juokus krečia pertą "Iš
kilmingą vakarienę". Kūpa ant kaklo, okarlamajam neaiš
ku. ..

Lietuvos Kariuomenės Vyr.Štabo Antrojo Skyriaus 
pranešimais, rusai prie Lietuvos sienos sutraukė dideles 
karo jėgas, atstatė per upelius tiltus į Lietuvos pusę.GI 
mūsų Karo vadovybė nekreipia dėmesio. Karo Taryba sa
vo posėdyje nusprendė,esant pavojui,Lietuvos Kariuome
nė turi pri ešlntls. Prezldentūrojė paskutiniame posėdyje. 
Prezidentas,Krašto Apsaugos Mlnlsterls gen. Musteikis , 
Švietimo Mlnlsterls Jokantas reikalavo priešintis rusams, 
Jie nemanė sumušti didelę Ir galingą rusų armiją, žygiuo
jančią į Lietuvą. Jie norėjo priešintis dėl tolimesnės lie
tuvių tautos Istorijos, dėl kruvino Ir garbingo įrašo: ge
riau garbingai žūti, negu vergauti, - (

Nebaigus posėdžiauti,kariuomenės vadas gen, Vit
kauskas nieko neatsiklausė, tik pasakė posėdžlautojams „ 
turįs skubiai vykti į rusų lietuvių pasienį, sutikti "drau - 
glšką" rusų kariuomenę. Prezidentas Smetona skubiai no
ri baigti posėdį Ir Išvykti į užsienį.

Taigi šitaip komunistams Imperialistams rusams U - 
žulėnlo tautos vadas Smetona nusikalstamai Išdavė Lietu
vą. Tai Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės nužudymo 
gėdingoji metrikos dalis. S

Lenkų ultimatumo metu kokia nors kova būtų pašau - 
llo akimis aiškiausias laimėjimas: visas pasaulis buvo ta
da mūsų pusėje. Visa politika,klek ji liečia mus, gal gi Ir 
būtų pasisukusi kita kryptimi.
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VESTUVĖS - VAIDINIMAS
- TIKROVĖ

Rašyti ar kalbėti, kitaip 
tariant, reklamuoti mišrias 
vedybas, dalies tautiečių 
nuomone, bevelk nepadoru, 
tiesiog neleistina. Prlnčlpl- 
nlal žvelgiant, aišku, visu
moje žvelgiant Ir nesigili
nant į esamas Išimtis, miš
rios poros nelabai reiškia 
mūsų tautinės gyvybės Išlai
kymo galimybes. Tad, džiū
gauti, lyg Ir nederėtų, kai 
teko viešėti vienoje vestu
vinėje Iškilmėje Ir puotoje, 
vienai sutuoktinių pusei ne
esant lietuviškos kilmės. 
Tačiau... Tačiau, dar šį 
kartą norėtųsi prakalbėti Ir 
tebūna tai laikoma Išimtimi, 
be jokios Intencijos papik
tinti tuos, kurie Išimčių ne
pripažįsta Ir visą savo gy
venimą prilaiko griežtų 
taisyklių Ir principų švieso
je. Gėrėtis tenka tokiais. 
Tačiau...

Visa vyko Pietrytinėje 
Michigan© valstybėje , so
džiuje - kurortinėje vietovė
je, į šiaurę nuo unlverslte - 
tlnlo / U of M / Ann Arbor 
miesto tankiame miške, prie 
pat ežero kranto, vasariš
kos, žaliuojančios gamtos 
fone, burlaiviams vikriai 
besisukiojant vandens pavir
šiuje, paukščiams suokiant 
tankumyne, saulei žaidžiant 
medžių Ir krūmų viršūnėse, 
dailiai apšvlečlant kurorti
nių pastatų kompleksą. Jei 
ne aukštas Michigan© ežero 
krantas, vietovė gal Ir prl- 

>mlntų Union Pler o ” Ginta
ro ” vasarvietę.

Altorius pastatytas prie 
pat ežero kranto, žaliojoje 
pievutėje. Sustatytos kėdės 
svečiams. Jie mišrūs - pu
siau lietuviai Ir kitataučiai. 
Vyrauja lietuvių kalba. Jau
noji - Asta, Ilgametė " ŠI - 
lain ės "taut, šoklų kolektyvo 
narė, jaunasis - Roger, ad
vokatas , jau turįs Ph. D. 
laipsnį. ŠUalnlečlal, savo 
mokytojos G.Goblenės vado
vaujami , suskato savo ga
biąją šokėją Išleisti į mar
čias ' ne bet kaip, bet su vi
sais lietuviškais papročiais, 
tradicijomis. Pulki proga 
lietuviškos tautosakos paro
dyti ne mažam svetimųjų

IŠ CHICAGOS ŠAULIU.

VEIKLOS
Vytauto Didžiojo Šaulių______  ______ I_____r.j______

Rinktinė gegužės 30 d. Šv.. bonas. Lituanistinės mokyk- ^Url<^e
Kazimiero Lietuvių Kapinėse los mokiniai pasipuošė gra- 
dalyvavo pamaldose Ir vello- žlomls uniformomis prie pa
nto prel.Mykolo Krupavičiaus mlnklo sugiedojo keletą gles- 
pamlnklo šventinimo apelgo- mlų, vadovaujant muzikui 
se, pagerbdami dvasiškį, vi- F. Strollal. Mirusioms pa- 
suomenlnlnką , valstybininką gerbti mokiniai padėjo prie 
bei daug kovojusį lietuvybės paminklo gėlių.
Išlaikyme tremtyje. Po to, va?- Pasauliečių Kapinių Koml- 
dovaujant rinktinės pirm, teto pirm. A. Regis prisiminė 
V. Išganalčlul, moterų vado- visus mirusius steigėjus, vl- 
vel St. Cecėnlenel, Išslrikla- sus kovojusius už Lietuvos 
vę nužygiavo prie kapinių laisvę bei Sibiro kankinius, 
steigėjų paminklo, šauliai Ir Pabaigai sugiedota Lietuvos 
Šaulės gražiai Išsirikiavę Himnas.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMAJEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkevj Či v», 1053 Albonel Cr., Duv.rnay, P.G. TEL. 669- 8834

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu- 
yjškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAŲSKJENĖ VEDA T^l 
šiNių patarimu skyrių. JMetinė prenumerata tik $ 7.00
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būriui. Žodžiu čia pat vejo
je, ar klek vėliau svetainė
je, vyko bevelk pilnas auten-. 
tlškų lietuviškų vestuvių 
spektaklis, nebent su vienu, 
tiesa, , nemažu skirtumu, 
patys jaunieji, šį kartą ne
vaidino , bet pergyveno. 
Atseit, vestuvės, buvo spek
takliu, bet tikru.

Svetimiesiems buvo ang
lų kalba aiškinami vieni ar 
kitokį momentai Ir Jų reikš
mė, be to, buvo atspausdinti 
lyg Ir programos lapeliai, 
tuo būdu nelietuviai svečiai 
galėjo puikiai sekti Ir su-1 
prasti visą apeigų eigą, Iš
kilmių raidą. Santuoką -pa
laimino Iš Chlcagos atvykęs 
kun. F.Gureckas, kuris, at
rodo, pats buvo maloniai nu
stebintas visos veiksmo py
nės. Visa palyda, įskaitant 
jaunąją, pamerges, "Šilai
nės " ansamblio narius, aiš
ku, buvopaslpuošę spalvin
gais tautiniais drabužiais, 
kurie labai nuotaikingai de
rinosi prie visos aplinkos. 
Buvo čia Ir kvieslys Ir svo
čia, Ir jaunosios kasų plnl- 
in as, Ir rūtų vainikėlio nu
segamas Ir nuometo užriši
mas Ir tradicinė Sadutė Ir 
e U ė tradicinių šoklų.Svečių, 
tiek savųjų, tiek Ir svetimų
jų, e ntu z lasm as pasiekė kul
minacinį tašką,kai pats jau
nasis , mūsų tautiniais rū
bais įsivilkęs, pats ^įsijungė 
į šUalnlečlų šokančias gre
tas Ir Ištesėjo pilną šokį su 
kitais šokėjais. Klek jis lai
ko pašventė repeticijoms, 
težino tik jis Ir " Šilainės " 
nariai.

Puota, pradėta šampanu, 
Ir, Išskyrus alų Iš statinės, 
jokių kitų alkoholinių gėrimų 
nebuvo, niekas jos Ir nepa
sigedo. Lietuviškas raguolis 
Ir jaunosios ir jaunojo, Iš
vakarėse keptas jaunamar
tės pyragas, vainikavo sal
džiąją puotos daįį.

Skoningi, vestuviniai pa
kvietimai lietuvių Ir anglų 
kalbomis, buvo paruošti me
nininkės Ir poetės Austės 
Pečlūraltės . Pažįstantlejl 
nuotaką Astą, nedvejodami 
tvirtina, kad jaunoji šeima 
bus pakankamai tirta Ir 
lietuviškųjų nuotaikų Išlai
kyme Ir liet, reikalų gyny
boje. Neveltui Rager yra pa
baigęs teisės mokslus. To 
linki visi šios poros bičiu
liai.

įvyks rudenį Chlcagoje. Geg . 
25 įvykusiame posėdyje vie
ningai nutarė: vasarą su-

dangum
stovėjo prie paminklo rellgl- ren^1 gegužinę, rudenį šei
nių apeigų metu, kurioms va-su banketu. Mūsų visuo- 
dovavo Cicero parapijos kle-men<? nustebino įvykusi auto 

----------- ---------------sužeista 
Balfo pirm. Rudienė.Į jos 
mašiną įvažiavo autobusas , 
atsitrenkęs į Vazneiių krau
tuvės langą. M. Rudienė guli 
Šv.Kryčlaus ligoninėje,kitos 
dvi keleivės klek lengviau 
sužeistos.

Senate Illinois valstybėje 
mes lietuviai turime savo 
tautietį Frank Savicką.Par - 
tljoje jis turi gerą vardą. Jo 
paskutiniai įstatymai, kad 
pensininkams padidintų šal
pą, greičiausia bus patvir
tinti. Taip pat valdžios tar
nautojai turės teisę derybose

Apačioje vysk. V. Brizgys atlieka šventinimo apeiga^ prie velionio 
prelato Mykolo Krupavičiaus paminklo^ viršuje V. D. Šaulių rinktinės 
šauliai pagerbia kapinių steigėjus prie paminklo. Nuotrauka C. Genučio.

Mes Marquette Parko lietu
viai tikimės, kad apylinkės 
Ir komiteto pirmininkai bū
dami savi žmonės, daug pa
dės apsaugoti apylinkę nuo 
nepageidaujamųpUlečlų ver
žimosi.

Mūsų jaunimas 
įvairiai įsijungė į darbus . 
Išrinkti atstovai įPLJ suva
žiavimą, rūpinamasi Ameri
kos LJ s-gos suvažiavimu. 
Drauge eina Akademinės 
Prošvaistės, redaguojamos

Sudarytas
kuriam daug

Lietuvių televizijos padėtis tarp įstalgų.Jls yra 15 apyi .
Lietuvių televizija lOmetus komiteto pirmininkas,Parkų 

tęsia savo programą jau 1O dlstrtkto sekretorius Ir teis
inėtus, nors labai sunkiai, bet-mų bei darbo pirmininkas . 
dar veikla. Paskutiniu metu 
gerų rėmėjų dėka, skola bai
giam išlyginti. O mūsų pre
kybininkas W. A. Levis padi
dino reklamos dažnumą. 
Paskutiniais sekmadieniais 
ypač gražiai programas iš
pildė skaut. Vljelklo vado
vaujama vyresn. skaučių gru
pė,kur pritariant gitara, su
dainavo liūdnų Ir linksmų 
dainų. O keturi muz.Stro- 
Hos sūnūs sudarė staigmeną: 
kiekvienas grojo savu ins
trumentu kelias lietuviškas 1 E. Pakštaitės. 
melodijas. PLRCentras

Birželio įvykių padeda R.Kasperas, R.Sa-
mlnėjlmo programą sudarė kadolskls, M. Genčlus Ir kt. 
visas Lietuvos Vyčių Choras.^ J.Kapačlnskas gavo darbą 
TATbbvo specialiai paruošta: Tprie GM geležinkelio ruože, 
programa. . 'Kazė Brazdžionytė WOPA

Lietuvių Radijo programos 
pergyvena sunkesnius laikus. 
Pakėlus netoli daugiau kaip 
1OO dol. į savaitę mokestį , 
sunku išsiversti.Klausyto ja i 
siunčia aukų,p. Aldona Dau- 
kus vis padėkoja ir dedikuoja 
lietuviškos muzikos kūrinių 

Per šią programą Birželio 
išvežtuosius minint, sav.kūr. 
Konst. Petrauskas kalbėjo, 
buvo montažas gražiai suda
rytas iš dainų bei eilių. 

Balfo seimas

radljo stotyje Ir eilė kitų 
prie miesto sodų bei įstai
gose. Mūsų skautai birželio 
28 d. ruošiasi stovyklai,kur 
suvažiuoja Iki 500 įvairaus 
amžiaus jaunimo.

Savo mirusius lietuviai 
gražiai prisiminė geg. 25 d. 
Lietuvių Tautiniuose kapuose 
Šv.Kazimiero liet.kapinėse, 
geg. 30 d. dalyvavo Kolum - 
bus Vyčių garbės sargyba , 
vėliavų parado atldary,nas. 
Susirinko daug žmonių. Van-, 
dalų paauglių sudaužyti pa
minklai daugumoje atremon
tuoti. Kriminalistus polici
ja suėmė Ir teismas rengia
si teisti. Lietuviai savo ka
pines labai prižiūri, yra daug 
meniškų antkapių, patrioti
niais Ir religiniais motyvais.

Su artėjančia vasara 
baigiasi salėse parengimai . 
Poezijos Pavasario kūrinių 
demonstravimui/ dalis pa
vaizduota paveiksluose, ga
nė neetiškai/, tačiau gyva
sis poezijos perdavimas kur 
kas nuoširdesnis ir susijun
gia su publika. Du vakarai su
traukė apie du šimtu klau
sytojų.

Prel.Krupavičiaus knygos 
pristatymas įvyko birželio 6 
d. Nuotaika buvo jauki, kalbė
jo prof. Puzinas, mok.Mal

Skilvis tai^lyg vergas, nes turi tenkintis tuo ka gauna, 
bet ir keršyja kaip ir visi vergai.

Šiudieninio jaunimo kapeloms betrūksta tik vienintelio 
instrumento - patrankos.

Moteris nesiveja vyra, nes kas tai matė kad spąstai 
vytųsi pele.

Vancouver
KLB Vancouverlo apylin

kės naujoji valdyba atgaivi
no, gražų paprotį Motinos 
dienos minėjimą. Bendros 
pamaldos, gražios kalbos, 
gėlėmis apdovanotos daly
vės - Motinos, padarė dieną 
pačią įdomiausią metuose. 
Visa tai dėka Edvardo Gum- 
bello Ir kitų naujos valdybos 
narių.

Po pamaldų, kurios vyko 
šv. Marijos bažnyčioje, se
kė oficialus minėjimo atida
rymas Tautos Himnu, tylos 
valandėle žuvusioms Moti
noms pagerbti Ir pirminin
ko kalba.

Programai Išpildyti padė
jo " Gimtosios Padangės 
Garsų " Motinos minėjimas. 
Tai Ištrauka iš teis .Felikso

delklsAnygos autorius/, Inž. 
Rudis Ir kt.

Cicero lietuviai 
paminėjo Birželio Įvykius 6 
birželio, ta proga Ir R. Ka
lantos gyvybės auką už lais
vę Lietuvai. ’

Balzeko Kult. Muziejus 
ruošia 6 savaičių audimo 
kursus, kurie jau prasidėjo 
birželio 5 d.Vykstaketvlrta- 
dlenlals.
J. Puodžiūno Baleto Studija 

JC surengė pasirodymą blr. 
7 d., sutraukdamas daug 
žiūrovų. Bal . Brazdžlonls

REGISTRUOKITĖS!

KAUNO JĖZUITŲ. GIMNAZIJOS MOKINIU, SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS RUGPIŪČIO MĖN. 3 0 - RUGSĖJO 1 DIENOMIS ČI
KAGOJE, JAUNIMO CENTRE.

VISU KLASIŲ, VISU LAIDU MOKINIAI IR MOKY
TOJAI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS PAS PETRĄ, KLEINO* 
TA, S. J. — 234d West 56th Street, Chicago, III. 60636, USA. 
Tel. (312) RE-7 -8400. Registruojantis Įmokama 5 dol.______

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų pjatinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūmj pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUQJA: Chicago|e Ir Kanadole metams — $30.00, pusei metę — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
[—| siunčiu__________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
į—į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS ------------- —

Valio vestos radio progra
mos CJVB stoties čia Ven- 
couveryje, įrašytos magne
tofono juostelėje. Malonu 
buvo vėl girdėti kun. Berta- 
šlaus/lš Winnlpego/ žodžius 
Motinos Dienos proga Ir ei
lėraštį " Tau Motina ". So
listas Damanavlčlus atliko 
Ryto Saulė Ir Šlama Sodai. 
Dalė Juknevičiūtė paskaitė 
" Motinos laukai " Ir Kazio 
Bradūno " Prie Motinos ka
po. Juostoje tilpo Ir F. Valio, 
tai dienai skirta Ir per ra
dio transliuota kalba.

Po pakartotos radio va
landėlės sekė Leonardos 
Macijauskienės padekla
muotas eilėraštis " Tu ne
žiūrėk mama pro langą " Ir 
eilėraštis " Motinai " - 
B. Brazdžionio. Tai buvo la
bai vykusiai, su vaidybiniais 
gabumais atliktas scenos 
veikalas, pritariant jos pa
čios paruoštos juostos su 
daina " Siuntė mane moty- 
nėlė ".

Iš jaunųjų labai daug vil
čių duodantis jaunasis Ra- 
jųut įs Gumbells padeki am a- 

... v.o eilėraštį "Motinos diena".
Pagrindinę kalbą pasakė 

teis. Feliksas Valys,.skelb
damas Motinos reikšmę lie
tuvių tautai. Jo patriotinė 
kalba buvo palydėta gausiais 
plojimais, jo Iškeltos min
tys, šiai dienai parinkti ei - 
lėraščlai, dainos, mums pa
siliks Ilgai atmintyje.

Dalyvis V. K

5 psl.
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hamifcon
Vienfazis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* jr JB Al Ak 
TORONTO LIETUVIŲ KaHCA/VI/I 
KREDITO KOOPERATYVE -- --------------------------------

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 5.000.000

INFORM ACIJA
Malonu Jus Informuoti, 

kad per šių metų pirmuo
sius keturlus mėnesius Jūsų 
Kooperatyvas yra padaręs 
palyginti nemažą pažangą. 
Per šitą laikotarpį "Talkos" 
balansąs pakilo $ 379. 837 ir 
narių skaičius padaugėjo 44 
asmenimis. Tokiu būdu šių 
metų balandžio 30 dieną 
mūsų balansas pasiekė 
$ 5. 860,621 Ir jau turėjome 
1794 narius. Netenka abejo
ti, kad netrukus peržengsi
me šešių milijonų ribą.

Prie šios pažangos dali
nai prisidėjo praeitų metų 
pabaigoje įvestas " Talkog "
Registruotas Pensijų Taupy
mo Planas, kuriuo pasinau
dojo 65 mūsų nariai, įdėda
mi į šią sąskaitą $ 110.675. 
Be to, šio plano parūpinimu 
buvo sustabdytas mūsų pini
gų išplaukimas į įvairių 
trestų Ir bankų planus,kaip 
kad neabejotinai buvo įvykę 
1974 metų pradžioje.

Vienas dalykas žinotinas 
visiems laikantiems savo 
įnašus šiame RRSP plane 
yra tai, kad nuošimčiai už 
įdėtus į planą pinigus nėra 
pastovūs, bet yra keičiami 
atsižvelgiant į rinką. Tres
tai Ir bankai keičia nuošim
čius pagal savo centrų nuta
rimą bet kokią dieną be jo
kio perspėjimo. " Talkoje " 
Valdybos nutarimu šiuo me
tu nuošimčiai yra keičiami, 
reikalui esant kas trys mė
nesiai. Sausio Ir vasario 
mėnesiais, kai sueina ter
minas įnešti pinigus į planą 
dėl pajamų mokesčio suma
žinimo, skelbiami nuošim
čiai gali būti labai aukšti, 
tačiau dėl minėtų priežas
čių metinis nuošimčių vi
durkis gali būti visai nepa
tenkinamas.

" Talka" šiuo metu neima 
jokių mokesčių už plano ad
ministravimą ir jokių pa
baudų už pinigų Ištraukimą 
arba pravedlmą kitur, kaip 
kad daro bankai ir trestų 
kompanijos. Mokesčių ėmi
mas už plano aptarnavimą 
yra vienas būdas nuslėpti 
tikrąjį mokomą nuošimtį už 
įneštus į nlana ninicus. kas

MOKAME UŽ1:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 11% 
Terminuotus depozitus 1 metu %
IMAME vi;

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

" Talkai " yra nepakeliui. 
Kas liečia pabaudas už pi
nigų perkėlimą kitur, tai jos 
muijgs nereikalingos, nes 
mes savo planą taip tvarky
sime, kad Jums Ištraukti 
pinigus Iš "Talkos" neapsi
mokės.

Įnašus į šį planą galima 
daryti Ir šiuo metu, nelau
kiant sekančių metų sausio 
ir vasario mėnesių. Kadan
gi mes žinome, kad kai Ku
rie mūsų nariai yra įdėję 
savo pinigus į įvairios rū
šies ilgo termino planus su 
dideliu sau nuostoliu, mes 
kviečiame Jus prieš ką nors 
darant pasitarti su mumis ir 
mes Jums visai objektyviai
nurodytume planų pliusus Ir 
minusus,palikdami sprendi
mą Jūsų nuožiūrai.

Registruotas Namų Įsigijimui 
Taupymo Planas

Šiais metais " Talka " pa
tarpininkavo savo • nariams 
padaryti įnašus į šį planą pei 
Co-operative Trust Company 
of Canada , kuris pažadėjo 
mums patiems paruošti tokį 
planą sekantiems metams ir 
netgi sugrąžinti pas mus 
jiems šiais metais surinktus 
pinigus. Šio kooperatyvinio 
tresto savininkai yra koope
ratyvai ir kredito draugijos 
Ir " Talka " yra nupirkusi jų 
šėrų už $ 5,000.00. Šis 
trestas, kaip žinote, admi
nistruoja ir mūsų virš minė
tą RRSP planą.

Į šį naujai įvesta Federali
nės vyralusybės planą galima 
įnešti kas metai Iki 
$ 1,000.00, ir įneštoji suma 
yra leidžiama atskaityti nuo 
metinių pajamų. Iš viso į ši
tą planą galima Įnešti ne dau
giau kaip $ 10,000.00. Šiuo 
planu gali pasinaudoti tik tie 
asmenys, kurie niekuomet 
nėra turėję savo nuosavo na- 
mo.

Toks taupymo būdas yra 
ypatingai naudingas pradėju- 
siems dirbti jaunuoliams,ka - 
dangl ir tuomet kai išimama 
iš šio plano pinigai namui 
pirkti, jokio pajamų mokesčio 
mokėti nereikia. Laikinai 
trūkstant pinigų ,' apsimoka 
šiam tikslui pasiskolintj

toronto
l- ___

Šiandien pietautojų tarpe 
yra viešnia Iš tolimo Ed- 
montono.Tal Dzūkijos kraš
to dukra, Onutė Drutetklenė, 
nesenai grįžusi Iš Lietuvos. 
Apsilankiusi čia , Lietuvių 
Namuose, pasakoja savo ar
timiesiems kelionės įspū
džius. Svarbiausia buvusi 
toji nostalgija pamačius 
gimtąjį kraštą, o paskiau 
savo gimtinę, Ir buvę savo - 
tlškal keista, kai ji vos at
pažinusi savo sesutes. Prie 
to paties stalo, klausytojų 
tarpe matosi Marija Yokuby- 
nlenė, Izabelė Kundrotlenė, 
Antanas Bumbulis su žmo-
na.

Prie gretimo stalo skait
linga tautiečių grupė aptaria 
pereito savaitgalio kultūrinį 
įvykį, kitaip tariant kultu -
ringų žmonių suvažiavimą. 
Pirmiausia pietautojai palie
čia kruopštųjį suvažiavimo 
pasiruošimą. Nežiūrint ypa
tingai puikios gegužės pabai
gos, suvažiavimo darbotvar
kė buvusi įvairi tiek savo 
tematika, tiek meninio ats
palvio turtingumu. Šalia 
gausių kalbėtojų, įvairias 
kultūrines temas gvildenusių 
prellgentų, čia buvo sukvies
ta dainų, dramos ir šoklų 
ansambliai Iš Niagaros , 
Montreallo, Hamllntono ir 
Londono. Kultūros sekci
jos vadovė E. Kudabienė Ir 
jos dešinioji Mnka D. Gu- 
tausklenė darė viską, kad 
suvažiavimas būtų apvalnl- 
kuotas galimai didesniu pa
sisekimu. Pietautojai, daly
vavę pietiniuose posėdžiuo
se o vėliau meninėje 
dalyje sutinka, kad suvažia
vimas buvęs Įdomus. Tik 
tiek, kad paskaitų temos 
anksčiau liestos, o kas link 
mūsų jaunimo, jos buvę gan 
pesimistinės. Šiaip prelt- 
gentų mintys nepasižymėję 
nei didesniu originalumu, o 
tuo labiau stokojo naujesnių 
polėkių ar skatinančių atau
dų. O kaip vienas suvažiavi
mo dalyvis, knygų leidėjas 
Pranas Enskaltls tšslrelšką 
kad kultūrininkai ne tik per 
mažai kalbėj.o apie spaudą 
ir literatūrą, bet visam tam 
jie Išpranašavo liūdną ateitį 
Leidėjas Enskaltls net ne
mažai nusivylęs pasakė,kad 
mūsų kultūrininkai, matomai 
nelaiko spaudos kultūros iš
raiška.

Tiesa, pradinė dalis dėl 
pulkaus pavasario oro ir ne
atidedamų darbymečių, ne
pasižymėjo svečių gausumu. 
Neperdaug jų buvo ir baliu
je, nežiūrint, kad čia buvo 
renkama gražiausia lietu
vaitė. Tiktai koncertinė da
lis susilaukė torontiečlų dė
mesio ir tas dalinai pate iši
rto rengėjų lūkesčius.

Dėl to vienas pietautojas , 
viską susumuodamas ir ste
bisi. Kame ten buvęs kon
certo pasisekome raktas ? 
Paprastai panašaus pobū
džio Bendruomenės rengi
niai su Hgom kalbom ir ne
sibaigiančiam lekcijom, ne
patraukta žmonių dėmesio.

Tarsi to klausimo laukęs 
įsiterpia čia pat sėdėjęs kai
mynas. Pradėjęs kalbėti, jis 
sako, kad šiame renginyje 
daugiausiai pasidarbavo su
manūs kaimynai. Tie plačių

PLASNOJANČIOS "NEMUNO" 

ŠOKĖJOS IŠ NIAGAROS

PUSIASALIO -

- KULTŪROS KONGRESO 

KONCERTE.

Nuotrauka ]. Aušroto, 

polėklų , visais atžvilgiais 
aktyvūs, naujų Idėjų kupini 
mūsų hamUtonlšklal. Ir ką 
jie pradeda, ką jie suplanuo
ja, jiems visuomet gerai 
Išeina. Pradedant nuo mūsų 
lalkraštybos, Imant knygas, 
savuoju apsiskaitymu Ir mei
le savąjam žodžiui, jie vi
suomet mus pralenkė. Ypač 
būdavo įdomūs, aktyviai ve
dami knygos platinimo va
jai. Uolusis tame darbe 
S. Bakšys eidavo tiesiog per 
tautiečių namus, siūlydamas 
knygas. Bakšio darbštumo 
pasėkoje gaudavosi pasigė
rėtini rezultatai.

MOKA:
8’/i% už 1 m. term. dep.
7’/a% už taupymo s-tas
8’/4% už pensiją planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš

Pirmoji knygų leidykla, 
vad. P. Enskalčlul, Įsikūrė 
Hamiltone. O tenykščius 
šaulius matome ne tiek sa
viveiklos reklamoje, klek 
užsiėmusius konkrečiu dar
bu. Vienas Iš ryškesnių jų 
darbų yra leidžiant lietu
viškas knygas.

Plačiai pagarsėjęs jų dra
mos teatras Aukuras, vad. 
E. Dauguvietytės -Kudabie
nės, su vaidinimais yra ap
keliavęs daugelį lietuviškų 
kolonijų. Su angliškais vei
kalais yra pasirodęs net 
Toronto St. Lawrence Cent
re.

Ir parapijos choras Aldas, 
vad. V. Verlkalčlo, su gast
rolėmis- plačiai Išgarsino 
Hamiltono vardą.

O darbštusis Aušros Var
tų šeimininkas J. Tadaraus- 
kas Iš nieko sukūrė parapl - 
ją. Jis bus bene vienintelis 
lietuviškoje apimtyje turįs 
daktaro ir praloto titulus. 
Pasakotojas gerai prisime
nąs, kai prieš 25 metus, su
sus lorganlzavę torontiškiai, 
autobusu važiavo į parapi
jos pirmąsias pamaldas, lai
kytas atvirame ore, kažkur 
užmiestyje ant kalno.

O jeigu tam dargštumo 
simbolin įpynus G. Breich- 
manienę, kuri išugdė Gyva- 
tarą tautinių šokių ansamb
lį, pamatysime, kad eik
liems kaimynų siekiams nė
ra ribų.

Todėl netenka ir stebėtis, 
kad Kultūrinei Komisijai nu
tarus, o jos vadovybei gerai 
pasidarbavus, naujų apraiš
kų šventė praėjo su nemažu 
pasisekimu.

UC5U LIETUVIU NAMAI

Lietuvių Namų virtuvei 
reikia dviejų darbininkių: 
viena būtų šeimininkės pava
duotoja, kita visokiems vir
tuvės darbams. Užlntere- 
suotos tesikreipia L N raš - 
tinėn arba tel.: 533-9030.

Svetainei Lokys taip pat 
reikia baro tarnautojo-os . 
Darbas popietinis ir gana į- 
domus, nes nuolat turės rei
kalų su žmon&nis. Už inte
resuotieji tokiu darbu prašo
mi kreiptis įLN raštinę arba 
tel.: 533-9030.

LN remiamoksleiviją.To- 
ronto U-te yra paskirtos 
dvi LN premijos už geriau
sius darbus iš Lietuvos isto
rijos ir lietuvių kalbos ar li
teratūros. Tas premijas ad
ministruoja Toronto U-to 
Student Award skyrius. Stu
dentai, norintieji dalyvauti 
šių premijų laimėjime, gali 
kreiptis į Student Award 
skyrių ir susitarti dėl temų 
ir sąlygų. Tikimas i, kad tų 
darbų imsis lietuvių studen - 
tai ar baigusieji studijas.

LN birželio 5 d. savo val
dybos posėdyje nutarė $600

IMA:

91/j% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v.r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

įVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvairius siuntinius Iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ r* .. • «•<> iionmsvau.es avi,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto s, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

skirti RasalMaželkaiteljku- lietuviai
ri ryžtasi būti istorike ir šį

ir nelietuviai la
blausiai nori šios menės.

Nesenlal, kažinkoks išdy- 
kautojas, įėjęs į šią menę , 
nukabino dekoratyvinį šalmą
ir bandė nukabinti greta pri
segtus kardus. Kardus pri
laikančios vinys jau 1 buvo .

Lietuviai pranciškonai visus maloniai kviečia atostogauti juvasar- - 
vietėje Kennebunkporte, Maine. Si graži kurortinė vieta prie pat At* 
lanto vandenyno yra tapusi savotišku lietuvybės centru vasaros atos
togų^ menesi ai s. , Čia iš visos Amerikos ir Kanados suvažiuoja šimtai 
lietuviu. Čia imogus atsigaivina ne tik grynu oru, kaitria saule, šva
riu jūros ir baseino vandeniu, geru maistu bei kitais žemiškais pato
gumai s, bet taip pat koncertai s, literatūros vakarai s, meno parodom, 
paskaitom ir labai meniška aplinka, pilna lietuviškų šventovių. ,Čia 
kiekvienam teikiama proga ir pasilinksminti ir susitelkti. ,Buvęs gim
nazijos pastatas paverstas patogiais kambariais. Taip pat ir kiti sve
čiu pastatai nuolat gerinami. , Kainos žemos.

Sezonas prasideda birželio 28 ir baigiasi rugsėjo 2. .Visais atos~i 
togų reikalais rašykite: Rev. Superior, Franciscan Monastery,

Kennebunkport, Maine 04046 USA. , 
________________________ Tel. (207) 967-2011. ,________________________

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

rudenį išvažiuoja į Dubliną 
gauti mokslo laipsnį iš stu
dijų apie Baltų priešistorl-
nius laikus. Rasa yra pulki 
lietuvaitė,linkėtina jai svei
katos ir sėkmės.

bevelk atlenktos. Matyt, kad
Kūrėjai-SavanorialTorort- lgdykautojas buvo sutrukdy

to skyrius Paskyrė LNbib-tag>neskardainebuvonuka_ 
llotekai $1OO, - nuširktiapie blntl> o galmas neišneštas , 
20 tomų Lietuvos Tautos bet paslėptas už sukrautų 
Praeitis. daiktų. Tie daiktai tlnkatlk ?

LN biblioteka nuo birželio dekoracljal>jain jdklos prak- 
15 d. pradeda skolinti knygas tlgkos naudog neturėjo,ta- 
sekmadleniais,nuol-3 v.p.p. čiau jls norėjo savo piktu

LN išlaikyti gražius, pato- išdykavimu puošnią patalpą - 
glus, nuolatos juos gražinti sudarkyti, nuskriausti. Gal, » 
ir laikyti atidarytus visiems Įls negalvoja,kad skriauda ir 
lietuviam s, v iena LN valdyba pačiam, nes tie nanat 
ir LN Moterų Būrelis nebus ir Jam pačiam reikalingi. .. 
pajėgūs . Šiame reikale rei- Mūsų vlsuomenėtoklus "dld- 
kia lietuviškosios visuome- vyrius" turėtų griežtai pas- 
nės ir ypač 1 letuv iško merkti. Jie tik mulklaLŠla- I 
jaunimo talkos. me reikale daug gali padėti |

Gedimino Pilies Menė , mūsl* jaunimas, atkalbėda- J 
meniškai išpuošta įgijo įdo- mas nuo panašių "žygių", a 
mų charakterį.Nedideliems , nes tie "didvyriai" dažniau- J* 
ikil5O asmenų parengimams jaunimo tarpo.

Pagrindinis 'pranciškonu vasarvietes pastatas.

ATOSTOGOS MAINE
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HRSFREE SHOP AT HOME

AMfuaiMUNr - wawiruM

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

LAUREMT DAIOHEAULTAUKŠTUS

trišakį kabliuką; 
gall būti pilkas, 

būti maskuojamas 
plunksnomis, gy-

CILUX
^ĘINTURE DEXTERIEUR

123 MAPLE BLVD. 
CHATEAUGUAY 

TEL. 691-4760

chain plkerel, nes odos pa- 
, viržius panašus į sukablnė- 
I tus retežius. Iš tos grupės

labai gerus

tamsiausios i 
gyvenimo die

SERVICE
PATARNAUJA

vaizduotų kritimą, kilimą tr 
nardumą Ir žuvis sėlindama 
įsitikintų jauką esant valgo
mu.

NAUJI IR REMODEŲUOTI 
KAILINIAI, KEPURĖS, 
STOLES IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
prieinamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

žuvų spalva Ir margumas 
skiriasi, priklauso nuo gy-

žandlkaullal apaugę pil 
smulkiais

savo amžiaus dalį llurkso 
žolių džiunglėse, negiliose 
vietose. Prie tos grupės

tarp van-
kitokių prl-

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, La Salle, P.Q.
Tel. 365-0470 (kampas 6 ave.),

venamo vandenjs, augmenijos 
Ir dugno. Pagaunama baltų 
lydekų Ir masklų. Šios žuvų 
rūšys pagautos švariame Ir ' priklauso retežlnė lydeka, 
šaltame vandenyje turi ge
resnį skonį.

Šiaurės Amerikoje dar ne-! 
tolimoje
buvę labai daug. Civilizaci
jai plečiantis, tiesiant elek
trinių Ir geležinkelių tinklus, 
statant užtvankas, jų skai
čius labai sumažėjo. Pasku
tiniu laiku moterys irgi įsi
traukė į meškeriojimo spor
tą. Nuo to laiko Ir prasidėjo, 
lydekoms 
sunkiausios 
nos.

Grįžtant
šių reikia žinoti, kad žolinę 
lydekį amerikonai vadina 
grass pickerel. JI didesnę

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNATIONAL dažų ižpardavimas - tai. 366-6237/3896

Lydeka
Lydekas Šiaurės Amerl- 

koje Ir Europoje galima pa
gal jų rūšis skirstyti į 3 
grupes : lydeka žolyne, ly
deka Irmaskls. Savo Išvaiz
da visos trys rūšys yra pa
našios Ir panašiai maitina
si, bet skiriasi savo dydžiu 
Ir gyvenimo charakteristika.

Žolyne lydeka užauga Iki 
5 kg. svorio. Lydeka Esox 
Luclus Iki 25 kg. svorio Ir 
maskls tkl 35 kd. svorio. Pa
gavus galima atskirti sekan
čiai : maskls einant nuo 
akles ant pirmo Ir antro 
žandikaulio /gills/ turi žvy- 
nlus tik ant žandikaulio vir
šutinės dalies. Lydekos pir
mas prie akles 1 žandikaulis 
visas apaugęs žvynlais, ant
ras tik Iki pusės padengtas 
žvynlais. Žolinės lydekos 
abu 
nal

Viskas moderniems namams !
3 Vi-si kiti vandentiekio ir J
I šildymo taisymai ir nauji

Įrengimai. Gazinių prie- J 
monių pardavimas ir jren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- . I
vimui karšto vandens tie- 4,

7 kimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontraktoriue.

STTfcimx 140 - 2e AVENUE 
***^^¥366-03 30 LASALLE,

B.D
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3537
B. Vaičaitis 

su atleidimu kas du metrai 
kaitaliojama kol jaukas pa
siekia laivą ar krantą. Taip 
paruoštas jaukas tinka lyde
koms Ir besams meškerioti.

Labai populiari blizgė yra 
bronzos spalvos, bet mano 
mėgiamos yra viena pusė 
auksinė , antra sidabrinė. 
Saulėtą dieną varinės Ir lie
tui lyjant nikelinės blizgės 
be jokių priedų yra geriau
sias jaukas.

Jauko pasisekimas prl - 
klauso ne vien nuo spalvos, 
bet nuo aktyvumo, kurį jis 
sudaro vandenyje. Trau
kiant gražiai vlduojantls 
šaukštas , nerdamas Ir vėl 
kildamas Išprovokuoja žu
vies puolimą. Prityręs Ir 
pasiryžęs meškeriotojas 
daugiau gaus už naujoką.

Lengvam spiningui šaukš- 
dažnlauslal naudojami 

nuo 1/6 — 1/4 oz svorio. Vi
dutinio populiariausi spinin
go šaukštai būna nuo 1/4 — 
5/8 oz svorio. Sinkiam spi
ningui šaukštai naudojami 
Iki I oz . svorio. Vėjuotą 

prt-dieną naudojami sunkesni Ir 
Iš žuvies pilvo Iš - paūgi šaukštai. Ramiam 

cm vandenyje naudojami maži 
jaukai, įmetus išlaukiama 
tam tikras momentas kol 
jaukas nuskęs Iki dugno ir 
tuomet pradedama traukti. 
Traukiant reikalinga Išlai
kyti tam tikras žaldlipas,

praeityje , lydekų ji užauga didžiausia Ir meš
keriotojų mėgiama dėl jos 

' kovingumo. Toji lydekų gru
pė turi panašų gyvenimo bū
dą. Jas reikia meškerio
ti sekliose ežerų Ir upių vie
tose, kur daug vandenyje 
augmenijos , prie augančių 

| vandens lelijų ir meldukų, 
Iprle mažų upelių Intakų į 
(ežerus ar Upes. (Bus daugiau)
• Susirgę turėjo operaci
jas bei gydėsi ligoninėse: P. 
Vapšys, B. Žilinskas, S- Sa- 
galtlenė, J. Ui-banavičlusg J. 
Anellūnlenė.

ėms- Crimlene, kostiumams ir švarkams - šimtaprocentinė riišis

F. Wilson & Sons Ine. T
FUNERAL HOME ’

5784 VERDUN AVE.
VERDUN, QUEBEC 

TEL. 767-9956

(Pradžia 2 Z numeryje)
Šaukštlnė blizgė turi vlen- 

šakį ar 
Kabliukas 
bet gali 
paukščio 
Vlillų plaukais. Kartais ant 
kabliuko užkabinama 6 cm. 
Iš žuvies pilvo ar kiaulės 
odos baldas kaspinėlis. Toks 
jaukas plaukdamas vandeniu 
vingiuoja juostele lyg uode
ga. Jis duoda 
rezultatus.

Meškerlojant 
dens lelijų Ir 
augusių vandens žolių , ge
riausiai naudoti šaukštą su 
vlenšaklu kabliu. Imama 
šaukšto kabliuko viršūnė Ir 
su replėmis palenkiama tru
putį į vidų taip kad kabliuko 
uodega būtų vienoje linijoje 
su kabliuko viršūne. Tuomet 
į įcablluko uodegą įnerlama tai 
plona gumelė Ir antras gu - 
utelės galas užkabinamas už 
kabliuko viršūnėje esančios 
užkarpos. Taip paruoštas 
jaukas niekada neklius už 
vandenyje esančių žolių.Šis 
jaukas patobulinamas 
dedant 
plautos baltos skūros 6 
kaspinėlis. Taip paruoštas 
jaukas tinka traukti Išlėto Ir 
tarp žolių. Kartais palei
džiamas kad leistųsi žemyn 
Ir vėl pagreitinamas trauki
mas, kad 1 pavaizduoti plau
kiantį* gyvį. Toks traukimas manevravimas , kad jaukas ’

Parduodama į

Kailių siuvėjas
e Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)'

7661 -A CENTRAL! 495-90e Ave 
365-7146 366-1143

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$ 1,75 už k v. jardo).

• Mano specialybė ir laiptų_bei sienuišklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus. ;
• Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

rotu Ir kitu dolltj regullovlmae.

• • , K r®i P K1’ 
I. 365-3364.

7 psi

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelov,- — Celanese — Kraus 

____ — Burlington — Venture —

PIRKITE IR BUSITE PATENKINTI.^
Jei nemėgote dažyti savo namus - jūs pamėgsite dažydami 

su id’Exterieur CIL dažais, nes ju graži ir patvari spalva 
Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone

V BaČėnaS All Seasons Travel 
2224 DUNDAS STREET W 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

LEFEBVRE & ROBERT
INC.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
r-j LEO RATNER. B. P. H. L. PH.'

^2^ NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
\ PRISTATYMAS

4 y VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASAUE - 365-0770

Medžiaga sukr
— pusė kaino 
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’io - nuolaida iki 60 %. 
Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujausiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moteriški paltai-Borgana (art. fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntinius siunčiame paprastu ir oro paštu. Priimame užsakymus automobiliams, 
šaldytuvams, televizijoms, pinigu Certificates ir kt. (Turime 22 metu, patyrimą).

Prašome užeiti ir įsitikinti.^ p PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd, 
HeOelae Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

e Užeikite ir Įąjtl^insite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pąsirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEfcTRALE 4e AVENUE 363-3887

j 7643 CBNTRALB 366-1282 {P«CORATIOM) Į

'ony $ Į holo

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS____________

CLEANING

1975. VI. 18

Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • »•** 
Sport o Swinger • Special a Sedan • Trucks 
7635 Boul. LasaUe, La Selle. ■ -r

M i a A '

BBSS
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NL REIKALAI
Naujoji NL Spaudos B-vės 

V-ba, pasiskirsčiusi parei
gomis, pradėjo rūpintis to
limesne veikla.

Šiuo metu jau yra susitar
ta su darbų atlikėjais Išlau
kiniam namo remontui. Rei
kalinga padaryti antrą Išėji
mą, Iš apatinės namo dalies. 
Taipgi priekyje būtinai rei
kia padaryti naujus laiptus Ir 
balkonėlį, sutaisyti sienas Ir 
nutinkuoti. Tenka, taip pat 
sutvarkyti nusidėvėjusius lan
gų Ir nudažyti.

Namas Ištarnavo be re
monto virš 20 metų. Anks
čiau šiems darbams atlikti 
nebuvo galimybių. Praeitais 
Ir šiais metais, dėka kai ku
rių asmenų ypatingo rūpes
čio, Patariamosios Komisi
jos Iniciatyvos pasisekė su
kelti akcijomis daugiau lėšų, 
Ir buvo galima padaryti re
montą patalpoms Iš vidaus.

Tačiau,laukia dar darbai, 
kaip jau minėjome, Iš lauko 
pusės.O tie darbai laukia Ir 
lėšų.. .Tikimasi, kad lietu
viai vėl nupirks seriją akci
jų, kaip Ir anksčiau. Iš sa - 
vo pusės dėsime visas pas
tangas Ir laiką, kad balgla-

masls remontas būtų už
baigtas Ir tinkamai, Ir laiku.

NL akcininkų susirinkimo 
proga /geg. 25 d./ nupirko 
akcijų: Adamonls Henrikas - 
2, Anlolauskas Julius- 5, 
Gedminas Jonas- 2, Leknlc- 
kas Kazys- 5, Norvaiša Ša
rūnas-5, Pakalniškis Vytau
tas - 3, Ruzgas Albinas-5, 
Šlaučlulls Juozas- 1O, Zavys 
Juozas- 1 Ir Pėteraltls VI - 
liūs pasižadėjo pirkti 1O ak
cijų.

Viso nupirkta už $ 380, - 
Iki dabat nupirkta už $ 
&,3OO. Viso: $7.680.

Susirinkimo proga aukojo 
Mykolas Guobys $50 Ir Šul
nį latras Mykolas $ 5.

Dėkodami pirkus lems ak
cijas bei aukojusiems, lau - 
klame atsiliepiant Ir kitų.

NL.

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

Vydas Gųreckas, gimęs 
1950 metais baigė medicinos 
mokslą Ir Išlaikė reikiamus 
gydytojui egzaminus, gauda
mas šluos mokslo laipsnius 
— BSc. MD. CM.

Dr. Vydas Gųreckas dirba

vykios (spūdžius. Bus nauji 
berniukų vadovai, vienas jų
jų Inas M Ikullonls Iš Detroitą 
atvažiuoja tiesiai Iš Daina
vos stovyklos. Kartu su juo- 
dar vienas ar du padėjėjai.

Mergaičių vadovė jau ge
rai Montreallo stovyklauto
jams pažįstama Elenutė 
Razgaltytė Iš Cleveland*o. JI

Dr. Vydas Gųreckas

Montreal Gen. Hospital Ir vė
liau žada atidaryti savo kabi
netą. Tad sėkmės naujam 
daktarui.

Naujasis Daktaras yra sū
nus Leono Ir Olgos Gureckų, 
kuriuos dauguma lietuvių la
bai gerai pažįsta. Olgą kaip 
dirbančią Montreallo Valkų 
ligoninėje, o Leoną kaip dir
bantį automobilių pardavime 
/Sales Manager/ Montreal 
West Automobile Co.

BRANGUS SVEČIAS
Simas Kudirka, lankė

si Montrealyje Birželio mi
nėjimo proga. Giliai paveikė 
montreallečlus lietuvius ne 
tik savo mintimis, savo vi
siems žinoma nepaprasta o- 
dlsėja, bet Ir dideliu nuo-

šlrdurnu, nepaprasta, neei
line asmenybe.

Visi jį sutikę pajuto pa
tys daugiau ryžto dirbti Ir 
kovoti už nepraeinamas ver
tybes. Pamilome jį, džlau - 
gėmės Ir dldž lavom ės juo. 
• Montreallo skautų-člųsto
vykla įvyks nuo liepos 26 d. 
Iki rugplūčlo 1O d. ’’Baltijos"
stovyklavietėje. Stovyklos mo- taip pat dar turės padėjėjų . 
mokestis 1 savaitei Iš šeimos Kapelionu vėl sutiko būti
1 asm. $40; — 2 asm. $70; — T. Rafaells Šakalys O. F.M. 
3 asm.$lOO; —4 asm. $125. Visi vadovai ruošiasi Ir nuo-
2 savaitėms Iš šeimos 1 asm. širdžiai dirba, kad mūsų jau - 
$70; — 2 asm. $125; — 3 asm.
4180;—4 asm.$180. Regis
tracija Ir Informacija: Elė 
Jurgutlenė 626-7499 IrRo 
m as Otto 365-1778.
ATEITININKŲ STOVYKLA

Artėja liepos mėn.12 d. 
Ruoškimės, nes tą dieną 
prasideda ateitininkų stovyk
la Baltijoje. Nepralelsktme 
progos pabūti gražioje gam- 
toje’.Programa bus įvairi Ir 
suskirstyta pagal valkų am - 
žlų Ir pajėgumą. Šiais me
tais vėl atvažiuos prityrę 
stovyklų vadovai su nauja 
programa. Kas stovyklavo 
praeitais metais dar Ir da
bar prisimena gražius sto-

n Imas savo atostogas panau
dotų asmenybės Ir tėvynės 
meilės ugdymui.

Šeimininkaus MČGirdžiu- 
vlenė Ir J. Adamonlenė. Ūk - 
vedys- Petras Adamonls.

Kviečiami Montreal lo Ir 
kitų lietuviškų kolonijų jau
nimą atvažiuoti Ir patiems 
pamatyti kaip bus smagu.

Stovykla prasidės liepos 
mėn.12 d. Ir baigsis liepos 
20 d. Taigi, bus stovyklau-

jama9 dienas. Kaina vienam 
stovyklautojui- $40, dvlem- 
$ 75, trlms-$UO, keturiems 
-$ 140.

Dėl Informacijų kreiptis Ir 
registruotis pas Juliją Ada- 
monlenę 6470 Jalobert avė. , 
Montreal, Que, HIM 1K9, tel: 
256-5355.
• Klebonas Tėv. J.Kubilius 
atostogavo Ir Išvykęs kartu 
su J. Ir S. ^Kęsgailais,malo
niai leido laiką bemeškerlo- 
damas. Ne tik maloniai, bet 
Ir sėkmingai, nes jo laimikis 
Šiaurės lydeka svėrė 12 su 
puse svaro ’.
• Mirė M.Nargalas, 70 m. 
amžiaus, paliko žmoną,dūk 
terį Ir du anūkus.
• MlrėM. Vaitkuvienė,88m. 
amžiaus,paliko sūnų Ir duk
terį K. Žlžlūnlenę.
• Mirė Jonas Petronis, pa - 
liko žmoną, dukterį Šlmonė- 
llenę Ir sūnų Amerikoje.
• Mirė Edvardas Strėlls 80 
m. amžiaus. Paliko žmoną 
Otją, brolį Ir kt.artimuosius.

TEL. 365 6111

ROBERT RICHER RES 366 0066

f Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams I

r—

1410 Guy St. pirmas aukotos.

T ei. 932- 6662; namų 737- 9681.

GM

TRUST GENERAL DU CANADA

Liūdna man, kai skaito mane 
neapmokėtą — laikraštis.

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

DR. V. GIRlŪNIENt
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

GERA PROGA
Puikiai Įrengta Ir n.t kilimu liklota 
NL redakcijos žemutine patalpa, ls- 
nuomuojoma susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

Montreal, 

Tel.. 265-3536

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų — 721-0614’

©Royal Trustg
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme )

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C. M., M.Se.. L.M.C.C-, K.B.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Conseiller* juridiqu** • Title Attorney*

UBeauližU
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Sali, mlasto savlvaldybal, La Sali 
Casa-Popular bankeliui. Visiem* kitiems, kurie tik į mane 

kreipiasi, jų tarpe/ Ir lietuviams.

■ SS7 VKROUN. VKROUN S7OZ CZNTMLt. LkEALLI

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENORON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

ADVOKATAS

R. J. IŠGANAI T IS ba bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.O. - Tel: 875-6446, namų 678-3660.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

168 Notre Domo Street E. Suite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

LEONAS GŲRECKAS 
Sale, Manager 

(Lietuvi, ot,tovo»)

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Ajtharved

GM

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managerau

LEO GUREKAS_________________ _

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS

Vi s6 keri opi kiti patarnavimai
Immeubles RICHER Realties Enrg. suite 301

COURTIER - BROKER LASALLE. QUE.
H8P 1 L7

697-3333
Austinf TRIUMPH

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

D.N. SALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. .Suite 305, 
Tel: 273 - 3442, 273.9181, 737 - 0844.

Foto E.M.L.S. M o n t r e a I, Que.
Sistema.

f i
....*

Greitas ir tikslus patarnavimas!

VI r A GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

C. I. B.
GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYB*

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

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 777-317D Namų 376-3781

A Q_e n t ū r a veikia nuo 1 9 4 5 m.

Albertas NO RK EL IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

CENTRE AUTO CLINIC
261 St. John's Roadzu i ji. junn b ixUciu /^\ 

POINTE CLAIRE SHOPPING CENTRE
zm”7 noon

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

TUNE UPS. BRAKE. 
MOTOR • TRAM.MI.OION. ETC.

73S LAKUHOM DRIVK 
DORVAL

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8,0%
Term. ind. 1 m.  8,0%

Term. ind. — 2 m. 8.5%
Term. ind. — 3 m. 9J)%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekiln. turto
Čekių kredito _____
Investacines nuo ___

_ ia.25%
„12.0 %

11.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniaiantradieniais ir trečia
dieniais nuo 0 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarų nuo gegužės 15 d. Iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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