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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

I TA U J OS RINKIMAI
Italljo Įvykę rinkimai su

davė skaudų smūgį valdan
čiajai Krikščionių Demok
ratų partijai. Praėjusiuose 
rinkimuose jie gavo 37, 8 % 
balsų, o šiuose tesurinko 
28 %. Ypač pralaimėjo tose 
Vietovėse, kuriose anksčiau 
buvo gerai Įsitvirtinusi: Ro
moje, Milane, Torlne Ir kt.

Būdinga, kad šiuose rin
kimuose komunistų) partija 
pakilo 7% Ir bevelk prisivi
jo valdančiąją partiją.So
cialistai pakilo 2 % Ir da
bar turės 12 % visų balsų . 
Liberalų partija bet kt. pa
siliko nežymiais balsuoto
jų skaičiais.

Kanados Finansų Mlnlste
rls John Turner paskelbė 
naują kovos prieš Infliaciją 
biudžetą,' pakeldamas gazo
lino kalną už galioną 1O </ Iki 
rugpjūčio m6h. tr dar 5</ po 
to. Taip . pat bus pakeltos 
kalnios nat. gazo vartojimui. 
Tos priemonės, anot jo, pa
lengvins energijos taupymą 
Ir duos galimybių Ieškoti 
naujų energljosšaltlnlų,beku- 
rlų mes Infliacijos nugalėti 
negalėtumėm.

Kaip būtų, jei sumažintų 
besaikį paauglių motociklų, 
motorlaivių, snlegroglų nau
dojimą? Ar neprisidėtų šio 
liuksuso apkarpymas prie e- 
nergljos taupymo ? Gal ne - 
blogai būtų įvesti gazolino 

' korteles.. .
DAUGIAU NEGU KEISTA . .

Montrealyje Įvyko neįtikė
tini dalykai: virš milijono 
žmonių susirinko ant kalno, 

/ nesusimušė, nekilo jokių 
riaušių, niekas nieko nede - 

X gino, nei griovė ar grąslno , 
kaip jau per šv. Jono Krlkš - 
tytojo dieną tradiciniai vyk - 
davo. Matyt, Ir patys kvebe - 
kiečiai nusprendė, kad tai 
nekultūringa. . .

Ant Mont Royal kalno ke - 
Hose vietose vyko visiems 
nemokamai koncertai, dainų 
programos Ir tradicinio se
noviško smuikavimo spėk - 
taki lai. Leidžia spalvotas 
raketas. Iš tokios dldel ės Ir 

Mr./Jonas Karka,
President,

Lithuanian Journalists Association,
54 Burrows Ave.-,

Islington, Ontario M9B 4W7.
Min. pirm, fiobert Bourassa sveikina kapitoną D.R. Įieffell, atplaukusį —————_ _ , _ _------
Britanijos laivu į Quebec’a, birželio 10 - 15 dienomis. Foto.-W.R. Edwards Ine.' UŽSIENIO REIKALŲ MIN1STERIO ATSAKYMAS:

margaspalvės minios, tik 
apie 30 buvo vietoj paparčių, 
suradę kanapių žiedus.. .Jie 
buvo vietoje, kilnojamoje 
ambulatorijoje gydomi. Su - 
daužyti buteliai būvą atrodo, 
gana populiarūs, nes nema - 
žas skaičius atėjo apsirai
šioti padus Į ambulatorijas. 
Nuotaika buvo pakui, oras- 
pulkus Ir šventė atmintina .

KANADOS KARIUOMENĖ 
DALINIAI

pasilieka tarnybai Kipro 
saloje dar šešiems mėne
siams United Nations žinio
je.

PREKYBA SU JAPONAIS
aptarti, Kanados "Užsienio 

Mlnlsterls A.MacEachen Ir 
delegatai lankosi Japonijoje. 
Numatytos dviejų dienų dls - 
kusljos aptarti prekybinių 
santykių praplėtimą.

- UŽTIKO BANGINIU VAGIUS
Vancouver’ yje Greenpeace 

ekspedicija pp dviejų mėne - 
slų sekimo užtiko sovietų 
banginių medžioklinį laivą .JI 
bandys trukdyti jų gaudymą. 
Šiems gyvuliams gręsla Iš - 
nykimas.
• Damaskas Ir Kairas pers
varsto Ford’o Ir Izraelio 
talkos pasiūlymus.
• The Montreal Star strei
kui besitęsiant, pasirodys 
naujas 20 psl.leldlnys,ku - 
rlo tekstai bus rašomi kai 
kurių Star’o žurnalistų.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ^ S-GOS 

Toronto skyrius parašė raštą 
Kanados užsienio reikalų minis- 
teriui A. MacEachen Europos 
saugumo konferencijos reikalu 
ir gavo šį atsakymą, rašytą 1975. 
V. 36 ir pasirašytą paties minis- 
terio.

Dėkoju už laišką, rašytą 1975 m. 
gegužės 21 d. ir liečiantį Europos 
saugumo bei bendradarbiavimo kon
ferenciją bei galimas jos pasekmes 
Baltijos valstybėms. Kanados vyriau
sybė ir toliau nepripažįsta de jure 
Baltijos valstybių inkorporavimo So
vietų Sąjungon. Netolimoje praeity- | 
je dviem atvejais tuometinis užsie
nio reikalų ministeris Mitchell Sharp 
išreiškė tą nusistatymą atstovų rū
muose. Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje Kanada 
sėkmingai stengėsi išvengti priėmi
mo betkokių pareiškimų ar doku
mentų, implikuojančių pokarinių 
Europos sienų pripažinimą. Kanados 
nuomone, teisinis pripažinimas sie
nų, kaip II D. karo rezultato, turėtų 
būti padarytas taikos sutartyje. 

UBA - BATUN’O 
INFORMACIJA

- Kęstutis K. Mlklas, Įvy
kusioje UBA-BATUNo meti
nėje konferencijoje gegužės
31 d., buvo Išrinktas vykdo
muoju pirmininku septintam 
kadencijos termlnuLBATUNo 
prezidento pozicija šiai ka
dencijai priklauso rotaciniu
keliu estams, Ir jon Išrinkta 
Mari Llnnamaa. Viceprezi
dentais Išrlnktl-Elena Kul - 
ber-Kulboklenė Irlatvlslnts 
Rupners. Iždininku- estas 
Theodor Lembą. Sekretorė- 
latvė Vija Slksna.Kltldlrek- 
torlato nariai- narių verba- 
cljal Donatas Banaitis, fl- 
nąnSų reikalams- latvis Ol- 
gera Balodls Ir specialiems 
projektams- estas Andres 
Jurlado. Dlrektorlato antri
ninkais Iš lietuvių pusės Iš
rinkti: Dalia Bulgarytė, Eu
genija Karpus Ir Kristina 
Nomelkaltė. Kontrolės ko
misijoje lietuviams atsto
vauja kun. Barnabas Mika
lauskas .

Kęstutis K. Mlklas daly
vaus San Francisco semina
ruose, kurie liečia valstybi
nę dokumentaciją Ir jos Iš
plėtimą plates nlarn panaudo- 
jlmul bibliotekose. Šia pro
ga tikisi susitikti su apylin
kėje gyvenančiais lietuvių, 
latvių Ir estų veikėjais.

- BATUNo vasaros stipen
dija prie Jungtinių Tautų a- 
tlteko estui Andrus Valvur, 
20 m. jaunuoliui studentui Iš 
Chlco, Callf. Stipendijos ko
misija turėjo daug vargo dėl 
stlpendljanto parinkimo, nes 
visi kandidatai, ypač trys 
lietuviai, turėjo visas kvali
fikacijas šiai stipendijai 
gauti.

- Viktoras Nakas Iš Detroitą 
pereitų metų BATUNo stl-

Dear Mr. Karka,
Thank you for your letter of I.ay 21, 1975 

concerning the Conference on Security and Co-oneration 
in Europe and 
the ęt^tus of

The

the Dossiblc effect of its results on 
the Baltic States.
Canadian Government continues to with

hold do jure recognition of the incorporation of the 
Baltic States into the Soviet Union. On two occasions 
in the recent past — on July 6, 1972 and June 19, 
1973 — the Honourable Mitchell Sharp (then Secretary 
of State for 
in the House

At 
operation in 
to avoid the 
which would imply the recognition of post-war European 
boundaries. It is the Canadian view that the legal 
recognition of boundaries as a result of the events of 
World War II should be accomplished by a peace treaty.

The contents of your letter have been conveyed 
to the appropriate departmental officials.

Yours sincerely.

External Affairs) reaffirmed this policy 
of Commons,
the Conference on Security and Co
Europe, Canada has worked successfully 
adoption of any declarations or documents

PabaItiečių, išvežtąją Sibiran sukakties paminėjimo proga.

pendljantas prie JT, nuo ge
gužės 12 visai vasarai VLIKb 
pakviestas, dirba jo Įstai
goje. V. Nakas už pereitų 
metų studijinį darbą prie JT 
A Study of the Subcommittee 
on Prevention of Discrimi
nation and Protection of Mi
norities gavo pilną kreditą 
Michigan’© Universitete.

- Žmogaus Teisių Depar
tamentas prie JT pranešė 
BATUNul, kad jo protesto 
raštas, rašytas vasario 14 
dėl areštuotų keturių estų 
Taline kartu su pridėtais 
Estijos pogrindy veikiančių 
organlzacljų/Estų Tautinio 
Fronto Ir Estų Demokratinio 
Sąjūdžio/ memorandumais 
JT General.Sekretoriui yra 
priimtas Ir Įtrauktas į ofici
alų konfidencialių dokumen
tų sąrašą, kuris bus perduo
tas JT Žmogaus Teisių Ko
misijai bei pro-komlsljal, 
svarstančiai diskriminaciją 
Ir mažumų apsaugą. Taipgi 
pranešama, kad nuorašai do-

IA KIA UG2
30 , 1975

Allan 

kumentacljos šiuo reikalu 
bus persiųsti Ir Sovietų Są
jungai, kuri šiuo protestu y- 
ra tiesioginiai apkaltinama.

- Raudonosios Kinijos de
legacijos prie JT narys Mr. 
Tai, lankydamasis Columbia 
universiteto departamente a- 
ple Sovietų Sąjungos tautybes, 
ypatingą dėmesį kreipė Į 
medžiagą apie Pabaltijo 
kraštus Ir paprašė kopijų 
BATUNo leidžiamų anglų 
kalba Informacinių biulete
nių.
- Baltų Santalkos Konferen
cija priėmė rezoliuciją, kad 
Išvengus dažnai pasikarto
jančios dupllkacljos bei 
kompromitacijos, BATUNas 
yra pripažįstamas kaip p a- 
grindinis veiks
nys veiklos koordinacijai 
Jungtinėse Tautose,tariantis 
Ir palaikant abipusius ryšius 
su visais centriniais pabal - 
tlečlų veiksniais.

- Lietuvių Tautinių Šoklų 
Grupė RATELIS Iš Water- 
burlo, vad. Antaninos Bulo
tienės, Išpildys lietuviškąją 
programos dalį UBA-BA- 
TUNo 6-tame metiniame 
Baltijos Festivaly, rugpjūčio 
16, Plattdeutsch Parke, 
Franklin Square, Long Is - 
land, New York’o užmlestyj.

Metiniai Baltijos Festiva
liai sutraukia tūkstančius 
lietuvių, latvių Ir estų. Šio 
festivalio metu bus Išleistas 
suvenyrinis Iliustruotas lei
dinys su programa, festiva
lio metu dalinamas nemo
kamai.

Leidinio Išlaidoms pa
dengti prašomi skelbimai 
bei pasisakymai. Jiems kai
nos sekančios: Leidinio vir
šelio puslaplal-po $60, pus
lapiai vidury leldlnlo*-$5O, 
pusė pusl.-$3O, trečdalis 
pusi. - $20,ketvirtis pusi. - 
$ 15, aštuntadalis- $1O.

Mažiau aukavę bus Įtrauk
ti Į šio leidinio rėmėjų są
rašą.

Visas šlofestlvallo pelnas 
bus panaudotas BATUNo 
veiklai tęsti Jungtinėse Tau-

Nuotrauka H. Adomonio. 
tose.

Tekstus Ir pinigus siųsti 
virš pažymėtu adresu.

Kęstutis K. Mlklas, 
UBA-BATUNo

Vykdomasis pirmininkas
KANADOS LIETUVIU FONDAS

Kanados Lietuvių Fondo 
tarybos suvažiavimas narių 
skaičiumi buvo gana mažas, 
tačiau jie atstovavo gana di
delį, negalėjusių atvykti as
meniškai, narių skaičių. Su
važiavimas ėjo gana sklan
džiai, Išskiriant kai kuriuos 
pasisakymus diskusijose dėl 
pranešimo.

Balsuojant slaptu balsavi
mu, pagal balsų daugumą Iš
rinkta šios sudėties nauja 
taryba : Dr. A. Pacevlčlus, 
dr. A. Daūydė, J. Bersenas 
H. Stepaltls , P. Januška 
K. Lukošius, P. Bastys, J. 
Kslvlckas , V. Montvilas, 
V. Ignaltls, E. Čupllnskas, 
Ir S. Jokublckas. ’Nariai : 
Dr. S. Čepas, S. Kuzmas Ir 
K. Aperavlčlus.

Tuo pat metu buvo Išrink
ta Ir revizijos komisija : 
V. Lukas, V. Petraitis Ir 
V. Skirgaila.

Vienas Iš rimtesnių nuta
rimų tai Įgaliojimų rašy
mas. Ateityje nebebus pri
imami jokie rašteliai kaip 
Įgaliojimai . Turės būti tik 
originalai , siunčiami kar
tu su pakvietimais. Organi
zacijos pageidaujamos, kad 
Įgaliojimus pasirašytų ne
mažiau kaip du valdybos na
riai. Dalyvis 

g PLB VALDYBA aukas, 
Jaunimo kongresui telkti 
yra pakvietusi JAV Ir Kana
dos LB valdybas Ir tam rei
kalui joms yra Įteikti spe
cialūs numeruoti aukų lapai. 
Tik tuos aukų lapus turly
tieji Ir LB apylinkių Įgalioti 
asmenys yra teisėti aukų 
teikėjai.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ I
NL b.ndrovės valdyba yra nutarusi 
kraiti sluntln.tl tik už $5.00 plr • 

-įuostus po užsisakymo m.tus nau • 
fl.ms skaitytofams.
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Už Lietuvos i šlaisvinimą! Ui i štikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to (.mada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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LAIŠKAS LIETUVIŲ VISUOMENEI
Kreipiuosi į Jus, mieli 

lietuviai, labai svarbiu rei
kalu. Gal Ir neįprastas yra 
toks krlplmosl būdas , bet 
kitokios Išeities neturiu. 
Jeigu galėčiau, tą reikalą 
paaiškinčiau asmeniškai ar
ba telefonu, ir taip būtų vi
siems naudingiau , tačiau 
prašau suprasti, kad Ir te
lefonu susisiekti su kelio
mis dešimttrpls tūkstančių 
lietuvių visuose' Amerikos 
Ir Kanados pakraščiuose 
man yra neįmanoma. Todėl 
kreipiuosi į Jus spaudos pa
galba Ir labai dėkoju laik
raščių redaktoriams, leldu- 
slems pasinaudoti jų paslau
ga.

Tas svarbus reikalas lie
čia mūsų lietuviškąjį jauni
mą, besiruošiantį trečią jam 
savo kongresui. Kad tas 
kongresas įvyktų, be dide
lės' daugybės įvairiausių 
darbų ir pastangų, reikia 
jam ir lėšų.Tų lėšų kaip tik 
U* noriu iš Jūsų paprašyti. 
Daug priežasčių galėčiau 
nurodyti kam tos lėšos yra 
reikalingos Ir detaliai Išvar
dinti visas numatytas Išlai
das, bet tai užimtų per daug 
vietos. Todėl vHluoši, kad 
Jūs manim patikėsit, jeigu 
pasakysiu, kad lėšos yra rel 
kalingos labai dideliam tiks
lui, tai yra mūsų Išeivijos 
Hetuvlškąjam jaunimui, dir
bančiam labai prasmingą 
lietuvišką darbą Ir bet kokia 
kaina siekiančiam Išsilaiky
ti lietuviškoje šeimoje.

PLB valdybai paskelbus

Vle'* tik Iš jaunimo sudaryta 
kongreso Informacijos tar
nyba kas dvi savaites paruo
šia Ir Išsiuntinėja spaudai 
Ir Jos bendradarbiams In
formacinį žiniaraštį, kong
reso reikalais rašo į spaudą. 
Tikiu, kad ne vienam Iš Jū
sų teko skaityti Dambrlūnal- 
tės, Juozapavičiūtės, Luko- 
ševlčlūtės, Pakštaltės, Ras - 
lavlčlūtės, Spurgytės, Gied
raitytės, Nako, Sakadolsklo 
Kuolo Ir kitų jaunimo atstovų 
rašinius spaudoje. Tai mūsų 
jaunieji spaudos bendradar
biai, busimieji laikraščių 
redaktoriai, į tokius Išaugę 
pirmojo Ir antrojo kongresų 
ruošos darbuose. Ar never
ta jais daugiau susodomėtl 
Ir arčiau susipažinti ? Jei - 
gu sugebėslm jų entuziazmą 
Išlaikyti, turėsime ateityje 
rimtus laikraštininkus savo 
perljodtkal.

Tu r būt Jums dar neteko 
girdėti apie PLJS ryšių 
centrą Čikagoje Ir šiais me
tais jo ruošiamas dviejų, sa
vaičių lituanistikos studijas,» 
kurioms vėl. pats jaunimas 
sudarė programą, sukvietė 
lektorius Ir į kvietimus bu
simiesiems dalyviams įra
šė : " įsld&nėklte dvi sa - 
valtes ten bus skaitoma , 
rašoma, Ir net kalbama tik 
lietuviškai ". Tai tas pats 
ryšių centras, kuris, pro
testuodamas prieš JAV 
Valstybės Departamento ke
tinimus pripažinti Baltijos 
valstybių aneksiją, pirmas 
ėmėsi akcijos, suorganizavo 

jaunimo kongreso lėšų telki- Čikagoje telegramų tarnybą 
mo vajų Ir pakvietus LB 
apylinkių bei apygardų val
dybas jį vykdyti, pasiryžau 
telefonu susisiekti bent su 
Amerikos LB apygardų bei 
apylinkių pirmininkais ir žl- 
nomesnlals LB darbuotojais 
Nors visi, su kuriais turė
jau progos pasikalbėti, jau
nimo kongresui pritarė Ir 
žadėjo jį remti, tačiau kelia
mi klausimai parodė, kad 
apie jaunimo veiklą mūsų 
visuomenė dar nėra pakan
kamai Informuota. Todėl, 
prašydamas paramos jauni
mui, kai ką Iš tos veiklos 
noriu Jums priminti.

Su trečiojo kongreso ruo
šėjais Ir pagrindiniais dar
bininkais esu labai artima
me ryšyje, nuolat esu Infor
muojamas apie jų darbus Ir 
matau, kad jaunimas dirba 
su tokiu užsidegimu, pasi
šventimu Ir pasiryžimu, ko
kio pas mus vyresniuosius 
jau seniai nebematyi. Sava
rankiškai jaunimas paruošė 
kongresui bei atskiroms jo 
dalims, kaip stovyklai, stu
dijų dienoms, tale ntų vaka
rui, rimtą akademinę pro
gramą, savarankiškai veda 
tarpusavio susirašinėjimą, 
ruoštą Ir Išleis kongreso 
vadovą, redaguoja, leidžia

Virš šimto aka-

Ir tokiu būdu persiuntė JAV 
vyriausybei per 4000 pro
testų telegramų. Taip pat 
gal Jums neteko dar girdėti 
apie Kanadoje, Londone, ge
gužės 17-18 dienomis įvyku - 
sį JAV Ir Kanados lietuvių 
jaunimo į kongresą Išrinktų 
atstovų suvažiavimą ? Juo 
tikrai mes galime pasidi
džiuoti,
demlnlo jaunimo atstovų, 
gražia, sklandžia lietuvių 
kalba svarstė net tik kongre
so ruošos, atstovų pareigų, 
lituanistikos studijų, bet Ir 
tautinės rezistencijos bei 
Lietuvos laisvinimo darbus. 
Akademiškai, ramiai, tvar
kingai.

Taip pat manau, kad nie
kas Jums nepasakojo apie 
kongresu susižavėjusį Pietų 
Amerikos jaunimą. Jis taip

tuo kongresu domisi, kad 
prašo organizuoti lietuvių 
kalbos kursus jos jau nebe
mokantiems, -rkad skubos ke
liu jos būtų pramokta nors 
tiek, kle reikės sekti kong
reso eigą. Tam tikslui PLB 
valdyba į Pietų Ameriką 
siunčia mokytojus - vadovus. 
Irgi tik Iš jaunimo tarpo.

Tokių gražių žodžių apie 
mūsų jaunimą prikalbėti bū
tų galima daugybes. Bet tai 
pareikalautų per daug vle - 
tos skiltyse. Tikiu, kad jau 
būsite įtikinti, kad Išeivijo
je dar daug turime lietuviš
ko Ir patrljotlško jaunimo. 
Argi leistų mums sąžinė to
kio jaunimo neremti ? At
sisakykime minties, kad 
kongresas yra tik jaunimo 
pasismaginimui, nes Iš tik
rųjų taip nėra. Ir kongresu 
nereikia laikyti vien tik to 
laikotarpio, kuriuo jaunimas 
suvažiuoja į vieną vietą. 
Kongresas yra Ir porą me
tų trunkanti jo paruošamoji 
veikla Ir pokongreslnlai 
darbai. Kongresai jaunimą 
Išjudino, sudomino, patrau
kė, todėl jis noriai jų dar
buose dalyvauja, Ir blogai 
būtų , jeigu tokį pakilusį 
jaunimo ūpą kas nors suga
dintų. Taip pat įsidėmėkime, 
kad lėšos reikalingos ne 
jaunimo kelionėms apmokė
ti. Tam eis tik maža jų da
lis, nes daugumoje jaunimas 
pasidengs jas Iš kuklių savo 
kišenių. Lėšos reikalingos 
finansuoti daugybę kitų pa - 
ruošiamųjų Ir vykdomųjų 
darbų. Todėl visus lietuvius 
Išeivius prašau atsiliepti į 
šį mano laišką auka jaunimo 
kongresui, kuri bus labai 
prasmingai sunaudota. Vi
sus LB apylinkių pareigūnus 
Ir jų talkininkus prašau ne - 
pagailėti nei laiko, nei dar
bo Ir labai prašau Išpūdyti 
jūsų paprašytas kvotas. O 
aukotojus prašau nepašykš-- 
tėti Ir nei vienas teneatsl-r 
sako aukoti. Jei Jūsų nesu
randa aukų rinkėjas, susi
raskite jį patys. Juk nebesa
me kokie blednlokai, bet gy
vename gerai. Turime Ir 
pasiturinčių. Turime tūks
tančius gerai uždirbančių 
profesionalų. Argi nemalonų 
būtų jaunimui matyti juos 
plačiau praverlant pinigines 
Ir kongresą paremiant 
stambesnėmis aukomis. 
Ypač mes laukiame para
mos 
kongresą ruošiant dar patys 
buvo jaunimas ir patys lau - 
k ė visuomenės paramos . 
Taip pat labai jaunimą pra - 
džiugintų , jei jo kongresą 
stipriau paremtų visi tie 
profesionalai ,. kurie , jau 
Išeivijoje baigę mokslus Ir 
savo profesijose įsikūrę, 
dabar sudaro pačią stipriau
sią mūsų Išeivijos intelektu
alinę atramą. Dauguma jų 
LB apylinkėse negyvena, to
dėl Ir lėšų teikėjai jų nepa
siekia. Juos prašau aukas 
siusti tiesiog PLB valdybai,, 
čekius Išrašant : UI Lithua
nian Youth Congress.

Jaunimo Kongresą remki
me visi, nes tai yra pats 
prasmingiausias Investavi
mas į tautos lobyną.

Su pagarba
Bronius Nainys

PLB valdybos Pirmininkas

PANORAMA dose. Ten pademonstruoti 
eglučių lietuviški papuoša
lai Ir apibūdinti lietuviški 
kalėdiniai papročiai.

Ir 1975 m. Vaivorykštės 
projekto parodėlės tęsiamos. 
Labai didelio dėmesio Vai
vorykštė susilaukė ir per 
p Irmą j į K an ados lietu 
vlų kultūrininkų suvažla - 
v Imą, įvykusį 1975 m. ge
gužės m. 24-25 d.Toronte.

Vaivorykštės 
bėtl 

sektinu

iš tų, kurie pirmąjį

Lietuviškos lėlės, Vilniaus verbos ir kt. * V aivų" išdirbiniai. 
Nuotrauka J. Aušroto.

^Leclerc užsakytos audimo 
'staklės, kurias gavus, pas
Tamošaičius mokytasi audi
mo užmetimo technikos Ir 
gauta bendrų gairių projekto 
vykdymo suplanavimui. Tų 
metų rudenį Iš Grand Ra
pids, Mlch. atkviesta U. As- 
trlenė sėkmingai pravedė 
šiaudinukų gaminimo kursus. 
Ir' taip skautės bei jų talki
ninkės padarė nemaža gražių 
tautodailės darbų:rištinių ki
limų Ir gobelenų,lietuviškų 
’•Mlų, velykinių margučių, 

niaus verbų, šiaudinukų, 
įvalrlaraščlų juostų, medžio 
drožinių. Visam šiam dar - 
bul atlikti Ir reikalingus Ins
truktorius pasikviesti bei 
priemones įsigyti Fed. Val
džia paskyrė net virš 6 
tūkst. dolerių.

Pirmiausia savo tautodai
lės darbų pavyzdžius skautės 
Išstatė Montreallo lietuvių 
visuomenei. Dali. A. Tamo
šaitis davė Išsamią paskaitą 
Ir dirbinių paaiškinimus. 
Susilaukus didelio susidomė
jimo, parodėles Imta ruošti 
Ir kanadiečiams Montrealy- 
je Ir už jo ribų.

Savo eksponatus Vaivos 
nusivežė Ir į Lietuvių vyr. 
skaučių sąskrydį, įvykusį 
1974 m. pavasarį, Dainavoje 
prie Detroito. Laimėta pir
moji vieta Ir piniginė dovana 
Vaivorykštės parodėlė nu
vežta Ir į Akademikų Skautų 
stovyklą, vykusią toje pačio
je Dainavoje tų pačių metų 
rugpjūč lo m. pabaigoje. Č la 
vėl didysis skautų rėmėjas Ir 
projekto globėjas dali.Ta
mošaitis pravedė visiems 
stovyklautojams gobelenų Ir 
juostų audimo kursus.

1974 m. gruodžio antroje 
pusėje Vaivos dalyvavo Que
bec’o provincijos įvairių 
tautų Kalėdų eglučių paro -

VAIVORYKŠTĖS
P RO JEKT AS

Montreallo 1 lėtu vlų 
skaučių Neringos tunto VAI
VOS vyresniųjų skaučių d-vė 
Išeivijoj įsikūrė 1948 m. pa
vasarį. Tai bene pirmasis 
lietuvių skaučių vienetas, 
atsikūręs Šiaurės Amerikos 
Kontinente. Jau daugiau kaip 
25 m. kaip Vaivos d-vė nuo
lat rūpinasi, kaip galima gi
liau Ir ryšklaū savo veiklą 
įprasminti, įdomiai Ir 
patraukliai visa tai įgyven
dinti jaunesniųjų skaučių 
tarpe. Šalia sueIgų, Iškylų, 
stovyklų, kūčių, skautoramų, 
Kaziuko mugių, visada Ieško
ta dar naujų, originalių Ir 
prasmingų veiklos būdų.To
dėl, turbūt, darbščiųjų Vai - 
Vų dėmesys nuolat krypo į 
lietuvių tautodail ę.

Iškylaudamos pas dall.A- 
nastazlją Ir Antaną Tamo
šaičius Ir dažnai palaikyda
mos su jais ryšius , Vaivos 
konkrečiai įsisąmonino,kas 
yra mūsų tautodailė Ir pano
ro su didesniu tautodailės 
projektu Išeiti į visuomenę 
bei kreiptis įKanados Fede
ralinės valdžios atitinkamas 
įstaigas, gauti piniginės pa
ramos.

Savo užsimojimą Vaivos 
pavadino Vaivorykštės Pro
jektu: Išmokti Ir giliau pa - 
žlntl mūsų tautodailę, paro
dyti savo darbo vaisius lie
tuviams Ir kanadiečiams,o 
taip pat tautodailės prasmę 
meilę Ir lietuvišką nagingu
mą įskiepyti jaun. sesių tar
pe.

Su nuoširdumu, sumanumu 
Ir Ištverme projektan įsi
jungus Ir suinteresuotoms 
moterims, skaučių užsimo
jimas ėmėįgytl realių vilčių.

Projektas pradėtas planuo
ti dar 1973 m.pavasarį, Iš
kylaujant pas dali ..A. Ir A . 
Tamošaičius, Klngstone, Ont. 
Tų pačių metų vasarą pasl - 
telrauta Dauglakultūriniuose 
Centruose,kaip būtų galima 
projektą priderinti prie 
Centrų politikos Ir planų.

Netrukus pradėta mokytis 
juostų audimo meno. Spalio 
mėn.pabaigoje D.Gruodienė 
skautes supažindino su spal
vų derinimu, o tų metų gruo
džio mėn.plrmomls dienomis 
daQ. A. Tamošaitis pravedė 
gobelenų technikos pirmuo
sius kursus. 1974 m. sausio 
pradžioje daQ. A. Tamošal- 
tlenė pamokino skautes 
praktiškai kilimų audimo. 
Pagal jos nurodymus,pas R.

šis ;
projektas galėtų 
gražiu
pavyzdžiu Ir kltųvleto - 
vlų skautėms. Tai labai pa
gyvintų Ir praturtintų skau
tišką kultūrinę veiklą.Ma-f 
nytlna, kad suinteresuotoms 
kitoms skautėms Montreallo 
Vaivos sutiktų patarti, nuro
dyti ar palnstruktuotl, kaip 
galima panašius t projektus 
ar kitus dalykus įvykdyti Ir 
kitose vietovėse.

Montreal letės VAIVOS tik
rai vertos didelio pagyrlpio 
Ir įvertinimo.

L. Eimantas

*Vaivų* kilimai. Viršuje su Kanae 
dos ir apačioje su Lietuvos vaiz
dais. Nuotraukos J. Aušroto.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KANADOS TF ATSTOVYBĖ 
IR LB.
Pasaulio Lietuvio 1975 m. 

balandžio mėn. numeryje 
tilpo sekantis Kanados Tau
tos Fondo Atstovybės pa
reiškimas:

apie lėšų telkimą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai, tarp kitko 
rašo, kad Kanados LB Vlikui įtei
kusi 18,000 dol. žinia yra netiksli, 
ir prašome ją atitaisyti.

191lf gruodžio 7 Vliko seimo me
tu Bostone Vlikui 18,000 dol. įteikė 
ne Kanados LB, bet Tautos Fondo 
Atstovybė Kanadoje įteikė Tautos 
Fondo vicepirm. Zenonui Juriui.

tos Fondo centras New Yorke, ku
riam pirmininkauja prel. J. Balkū- 
nas, taip ir jo atstovybė Kanadoje 
nėra nei Bendruomenė, nei jos pa
dalinys. Todėl ir pinigų surinkimas 
iš Kanados lietuviu ir jų įteikimas 
Tautos Fondui visiškai nebuvo su
sijęs su Kanados Lietuvių Bendruo
mene.

Aug. Kuolas, pirmininkas

abejone: kaip gali būti “pinigų su
rinkimas iš Kanados lietuvių’ vi
siškai nesusijęs su Kanados Lietu
vių Bendruomene, kai laikraščiuo
se pranešama, jog pinigai Tautos 
Fondui taip pat renkami ir Kana
dos apylinkių rengiamuose Vasario 
16 minėjimuose?

Labai teisinga Pasaulio 
Lietuvio redakcijos pastaba. 
Kaip gali būti pinigų surln - 
ktmas Iš Kanados lietuvių 
visiškai nesusijęs su Kana
dos Lietuvių Bendruomene, 
kai bevelk visur Ir Vasario 
16 d. minėjimus organizuoja 
KLB apylinkės ? Ar Kana
dos TF Atstovybė tik neuž
sikrėtė nuo JAV ALTOS Ir 
Iš dalies VLIKO bendruome
nės ignoravimu ? Jeigu TF 
atstovybė nežada šito savo 
pareiškimo patikslinti, gal 
KLB apylinkėms^ vertėtų į 
tai atkreipti dėmesį Ir pada
ryti atitinkamas Išvadas 
ateičiai.
Montreal!,. Pr' RudlnskaB

JEI NEAPSIRINKU ?
Pranckūno popietėje, NL 

Nr. 22 / 2150 / rašinys nuo 
pradžios pavyzdžiais prives
tas prie NL spaudos bailaus 
Toronte buvusio pačio svar
biausio rengėjo, sakoma

buvo patikėta pravesti pro
gramą, ne tik kad neatėjo, 
bet visai nusiėmė Iš Toron
to. Jis nuvažiavo Į už kelių ,z- 
desėtkų mylių esantį miestą/ 
į ten tuo metu vykstantį ko
kį tai parengimą”.

Pas mus , torontiškius, 
*2kufsuoja”mlntls, kad tame 
popietės apžvalginiame ra
šinyje paliestasis gali būti 
mūsiškis Toronto lietuvių 
veikėjas J. R..Simanavičius. 
Jei. aš Ir kiti spėdami neap- 
s trinkame, kad yra liečia
mas visuomenininkas , J. R. 
Simanavičius, tai noriu pa
tikslinti ne tik to rašinio au
toriui, bet Ir kitiems nežl-,' 
nantlems : J. R. Stmanavl->~ 
člus yra KLB Krašto Valdy
bos pirmininkas Ir jis buvo 
nuvykęs į Hamiltono lietuvių 
mergaičių choro " Aldas ” 
penkmečio sukakties koncer
tą. Jis ten vyko ne taip kaip 
Pranckūno suminėtas prieš 
daugelį metų dviratininkas, 
bet kaip Bendruomenės au
toritetas, pagerbti choro su
kaktį. Jis nesulaužė duo- 
to žodžio Ištesėjimą Ir ūžau
ją vėjai nenusineš ė jo sa
vistovumo.

Ir ekspedRuoja informaci
jos biuletenį -^koigresienai. PLBPpirm.

2 psl. I

Pasaulio Lietuvio 10175 nr.
’: "Vasario 16 pinigai" 

PLB pirm. B. NaiiTys, rašydamas

Tiesa, Tautos Fondas yra Vliko iž
das. Vlikui palaikyti Tautos Fondas 
ir buvo įkurtas. Tačiau, kaip Tau-

J. Gustainis, sekretorius
PL pastaba: PL mielai deda ati

taisymą. tačiau pasilieka su viena

. pats svarbiausias ren
gėjas, kurio atsakomybėje

Priešingai, jis parodė sa
vistovumą lt žodžio tštesė- 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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KILNIAM ŽIBURIUI UŽGESUS
ĄZUCLAS, kurio nepalaužė GESTAPAS, VENGRIJOS KGB, 

ŠIRDGĖLA NUSILENKE VATIKANUI

Varanka
vietovėje, Vas 

Jo tėvai, Janos 
Borbala Kovacs

TIK SU

Š.m. gegužės mėn.6 dieną 
9:15 ryte mirė Vienoje, Aust
rijoje bažnyčios princas, 
kardinolas, Vengrijos pri
matas Jozsef Mindszenty 
sulaukęs 83 metus. Palaido
tas Marlazell bazilikoje, 
kriptoje, Vengrijos švento
vėje.

Užgeso nepaprastai kilnus 
^žiburys, kurio nepalaužiamo 
tikėjimo spinduliai veržiasi 
į tolimą ateitį tikinčiųjų pa
saulyje. Jis švytės kaip ne
paprastas meteoras. Velio
nis Mindszenty kietai gynė 
laisvės Ir tikėjimo žmogiš
kus principus. Jo nuomone 
Vatikanas neturėjo eiti Į jo
kius kompromisus su komu
nistais. Mindszenty, -tai pa
sipriešinimo simbolis. j

Kardinolas Mindszenty 
prieš savo mirtį daug apva
žiu «jo su paskaitom, prakal- 
bom, lankė Įvairias valsty- 

“ bes. ir tautines kolonijas 
Telkė patarimus, palaimi
nimus Ir daug meldėsi. Spė
jo užbaigti savo atsimini
mus, kurie pasirodė anglų 
kalboje 1974 metais, pava
dinti " Memorls " , Jozsef 
Cardinal Mindszenty, su 32 
nuotraukom Ir 85 dokumen
tais. Išleisti Macmillan 
Publishing Co., Inc., 
New York .Knyga turi 341 
puslapį. Atsiminimai 
vengrų kalbos 
versti į keletą 
bų.

Atsiminimai
šauliui kaip už laisvę, savo 
tautos meilę Ir tikėjimą rei
kia .brangiai mokėti. Kaip 
daug reikia kentėti, kad tos 
meilės neprarasti. Atsimi
nimai atskleidžia pirmą kar
tą pasauliui, kaip legenda- 
rlnls bažnyčios princas ne
sidavė 'palaužiamas komu
nizmo žiaurumams. Jis bu
vo gyvas autoritetingas, žy
mus pasaulyje liudininkas tų 
nežmoniškų sadistinių kan
kinimų, paniekinimų, kokius 
naudoja komunistai savo 
Idėjos priešams sunaikinti. 
Kardinolas paaiškina, ko
dėl jis apleido amerikiečių 
ambasadą, savo vėlesnį vi
zitą Vatikane Ir savo kelio
nių po pasaulį tikslą.

Jozsef Mindszenty buvo 
gimęs 1892 metais kovo 
mėn. 29 dieną VengrijojĄ

Iš 
jau yra Iš- 

svetlmiį kal

parodo pa-

jlmą - sutapus laikui atida
rymui abiejų parengimų pro
gramų , Simanavičius savo 

-vietoje paliko J. Karką 
spaudos bailaus programai 
atidaryti, o tesėdamas žodį 
jis nuvyko į Hamiltoną. Ir 
vėl, tesėdamas žodį, į spau
dos bailų sugrįžo vėliau Ir 
Išbuvo Iki jo pabaigos. Tai 
Išttkrųjų, kaip ir Pranckū- 
nas sako " kad ne kiekvie
nas gali su jais susilyginti" 

P. Vlktutls 
Toronto, Ont.

. NL apgailestauja, kad yra 
kai kurių asmenų daleldl- 
Jhias J. R.Simanavičiaus var
du. Atrodo, kad - Pranckūno 
popietėje Išvesta mintis ga
lėjo tikti kitiems rengėjams, 
kurie visiškai spaudos baliu
je nedalyvavo. Būtų daugiau 
negu nesąmonė taikyti J. R. 
Simanavičiui, nes jis būda
mas rengėjų būrelio pirmi
ninkas, puikiausiai viską pa
ruošė spaudos bailaus ge
ram pasisekimui. O Išvyki
mo aplinkybėse viską pa
tvarkė. Teisingai sako 
P, Vlktutls... grįžo vėliau Ii 
Išbuvo Iki jo pabaigos. No
risi dar pridėti, kad ir pas
kutinis Iš salės Išėjo.

Pr.Paukštaltls
1975. VI. 25

Stepas
Mlndszent 
apskrityje. 
Pehmm Ir
buvo 25 akrų ūkio savinin
kai. Tėvas ėjo kaimo bažny
čios komiteto našlaity no Ir 
mokyklos valdybos įvairias 
pareigas. Jo tėvai Ir protė
viai buvę kUę Iš senų Veng
rijos šeimų. Šeimoje buvc Andrassy gatvėje vykdyda- 
gtmę 6 valkai. ‘Pirmieji dvl- 
nukal po gimimo mirė, tre
čias valkas Jozsefo brolis 
mirė turėdamas 8 metus. 
Apart Jozsefo buvo dar dvi 
seserys. Tėvai stengėsi sū
nų išleisti Į mokslus. Vienu 
metu, po brolio mirties, tė
vas norėjo, kad Jozsef su
augęs perimtų ūkį. Tik mo
tina tam pasipriešino. Bai
gęs pradžios mokyklą vė
liau gimnaziją, Mindszenty
Įstojo į kunigų seminariją reakcijas , buvo priverstas 
Szombathely, kurią baigė Ir pasirašyti apgaulingą prlsl- 
1915 metais birželio mėn. 12 vestas parodomasis teismas 
dieną, per Širdies Jėzaus Kardinolas buvo nuteistas 
šventę, vyskupo Janos Mikes kalėjimu Iki gyvos galvos 
buvo įšventintas kunigu.

Per eilę metų ėjo Įvairias, 
pareigas. Buvo darbštus ir 
pasiaukojęs krikščionybės

Mindszenty kalėjime pralei
do 8 sunkius Ir balsius me
tus.

1956 metais, klius Veng- 
li^abdarybės d^rbūose’1945 rljoje laisvės kovotojų sukl- 
metals Popiežiaus PijausXXI 
buvo pakeltas Į kardinolus 
Ir paskirtas Vengrijos pri
matu. Tame laikotarpyje po 
nacių žiaurumų, siautė Ry
tų Europoje Stalino sadisti
nis brutalumas. Kardinolas 
stojo ginti savo tautos, baž
nyčios Ir krikščionybės, 
pažinimą. Po to buvo pra-

Kard. Joseph Mindszenty

... NE VIENO DOLERIO — 
SAU. ..

Mielas N. L. Redaktoriau,
Paskaitęs Darbininke š.m. 

birželio 6 d. 23 numeryje 
straipsnio autoriaus, prisi
dengusio slapyvarde /auto
riaus nuomone Išvengti rek
lamos/ mintimis, raglnan - 
čloms paskelbti birželio mė
nesį pensininkų spaudos va
jum Ir visą, gautą Iš sociali
nio draudimo Įstaigos vien
kartinę pašaipą-5O dol., pa
aukoti lietuviškiems Išeivijos 
patrljotiniems laikraščiams , 
pilnai pritariu. Ta proga, da-. tardomas, negali sau įsivalz- 
lį Iš mano gautos sumos-lO 
dol- money orderį, siunčiu 
NL paremti.

Likusią dalį padalinsiu ki
tiems laikraščiams, kuriuos 
prenumeruoju, nepasilikda
mas sau Iš to laimikio nė 
vieno dolerio.

Gaila, kad kanadiečiams 
pensininkams toklalalmė ne- 
nuslšypsojo. Bet turite pa- 
kamal skaitytojų- pensinin
kų Amerikoje. Gal Ir daugiau 
tokių "durnių" kaip aš atsi
ras ?
Jūsų

Vytautas Česnavlčlus 
Brooklyn, N. Y.

1948 metais komunistai ne
apkęsdami jo aršaus pasi
priešinimo pradėjo jį perse
kioti Ir pagaliau areštavo. 
Jis buvo apkaltintas šnipinė
jimu, 
la Ir 
Senas 
rijos 

priešvalstybine velk- 
vallutos spekuliacija. 
NKVD metodas. Veng- 
saugumas Budapešte

m as tardymus elgėsi su 
kardinolu nežmoniškai bru
taliai. Buvo daromi Iš jo 
juokai. Elgiamasi labai pa
žeminančiai. Per vieną tar
dymą, policijos majoras su
šuko : " Tu šuva, 
gal mes 
momento 
naktinių, 
tardymų, 
nuogai Ir visokių vaistų, su
keliančių baimę ir kotoklas

klek H- 
turėjome laukti to 

. Po daugelio 
ligų, nežmoniškų 
dažnai Išrengtas

ie- 
; nės buvo užgniaužtas, Kar

dinolas gavo prieglobstį 
Amerikos ambasadoje Buda
pešte. Joje Išbuvo 15 metų 
kaipo " svečias " - kalinys . 
Prieš 4 metus, susitarus 
Vatikanui su Vengrija Ir 
NIksono administracijai 
spaudžiant , Ieškant susiar
tinimo su komunistais, Min
dszenty buvo " paprašytas " 
apleisti Vengriją Ir niekad Į 
ją negrįžti. Tas pažadas, pa
sakė bažnyčios ąžuolas " Tai 
mano gyvenimo sunkiausias 
kryžūis".

Po tiek daug metų darbo 
dėl krikščionybės, labdary
bės, švietimo , tautos mei
lės, buvo verčiamas Popie
žiaus Pauliaus VT atsisakyti 
nuo Vengrijos primato teisių 
Ir titulo. Su tuo Kardinolas 
Mindszenty nesutiko. Tai pa
dėka, kurią šis bažnyčios ko
votojas gavo Iš Vatikano. 
Kardinolas paskutiniu laiku 
gyveno Austrijoje, Pazma- 
neum mieste netoli Vengri
jos sienos, vengrų klierikų 
bendrabutyje. Jis tapo Vati
kanui nepageidaujamas DP 
Kardinolas, trukdantis Va - 
tlkanul bendradarbiauti su 
Maskva.

Kardinolas , važinėdamas 
po pasaulį skelbė, kad komu - člų, gali Įsivaizduoti klek jis 
nlzmo neapykanta tautinei turi savyje ryžto, drąsos, 
meilei Ir religijai yra neįti
kėtinai fanatiška. Jis sakė : 
" Aš noriu pasakyti tiesą , 
kalbu po daugelio metų tylė
jimo. Kalbu tik tiesą. Tyliu 
tik ten, kur dėl dorovės ne
tinka kalbėti. Skelbiu tuos 
atsiminimus tik tam, kad 
žmonija žinotų koks likimas 
ją laukia, jeigu komunizmas 
ją užviešpataus ".

Atsiminimuose sakoma , 
kad žmogus nebuvo komunis
tų - saugumiečių slumtas Ir

duoti kokie balsūs dalykai 
vyksta tardymo metu. Jam 
buvo pasakyta, kad Ir Popie
žiui jie turi specialiai pa
ruoštą vietą. Prieš daugelį 
metų Kardinolas parašęs pir
mą knygą " Az Edesanya " - 
Motina, kurioje motinai" yra 
reiškiama nepaprastai didelė 
pagarba Ir didelė auklėjimo 
svarba.

Su Kardinolu Jozsef Minds
zenty mirtimi, ne tik Veng- lagerius Ir nežmoniškas ka- 
rlja neteko savo kilnaus dva - 
slšklo, dydvyrlo Ir tauraus 
patrioto, bet Ir Vatikanas Ir 
pasaulis , kurio tikėjimas Ir 
Ištvermė spinduliuos per Il
gus laikus.

SIMO KUDIRKOS
PĖDSAKAI 
MONTREALYJE

Nijolė Bagdžlūnlenė

S. Kudirka sutinkamas aerodrome

Laukiame atskrendant 
lėktuvo, jaudlnamės Ir vie
nas kitam giriamės, kuris 
geriau pažįstame Simą Ku
dirką, nors bevelk visi vie
nodai žinome jį dar tik iš 
nuotraukų laikraščiuose. 
Laukimo valandos Ilgėja , 
nes dėl blogo oro Ne v York 
lėktuvas labai vėluoja. O 
kalba sukasi vien apie jį, 
Simą. Ir vėl prisimename 
jo šuolį į laisvę, grąžinimą 
Į vergiją, Lietuvos laisvės 
reikalavimo šauksmą teis
me, juodas dienas lageriuo
se ir pagaliau antrą "šuolį" 
Į laisvę, šį kartą jau su visa 
šeima.

Aerodrome prabėgantieji 
keleiviai, lėktuvų pUotal ir 
stiuardesės atkreipia dėme
sį į laukiantį būrį žmonių su 
gėlėmis Ir neįprastais jų 
aklai spalvotais lietuviškais 
tautiniais drabužiais.

Pagaliau lėktuvas jau čia 
ir dar po ilgoko laukimo, 
pasirodo ir mūsų lauktasis 
Simas Kudirka. Visi puola - 
me prie jo, vieni Įteikiame 
gėles, kiti spaudžiame ran
ką, linkėdami sėkmės Ir 
džiaugdamiesi jį matydami 
Montrealyje , o dar kiti 
klausinėjame jį, norėdami 
sužinoti koks buvo oras New 
Yorke.

Seselė Paulė, pažadėjusi 
Simą Kudirką sutinkant 
verkti, Įteikdama jam dl - 
džlulę puokštę ramunių, did
vyriškai stengėsi savo duoto 
pažado neišpildyti. Girdisi 
triukšmingas " Sveikas Si
mai". Svetimtaučiai apspi
tę ratu, stebisi, kas tas 
lieknas džentelmenas , ku
riuo žmonės taip džiaugiasi.

Neperaukštas , lieknas 
žmogus, ar kas jo nežlnan-

Iškalbingumo ir ypač tos 
žmogiškos šilumos ir pa
prastumo, , ko dabar taip 
trūksta mūsų laikų žmogui.

Kažkas iš lietuvių yra pa
sakęs, kad Kudirka lyg mag
netas traukia prie savęs 
žmogų. Tuo mes turėjome 
progos įsitikinti jo viešna
gės metu Miontrealyje. Pa
viešėjęs pas mus keletą die
nų, jis turėjo progos susi
tikti su įvairaus amžiaus ir 
profesijų 
vienais 
trumpiau pabendravęs, vi
siems paliko dalelę išgy
ventos kančios, tą nepalau
žiamą ryžtą kovoti dėl Lie
tuvos laisvės ir dėl laisvės 
savo paliktų draugų Sovietų 
Rusijos lageriuose. Ir jeigu 
Sovietų Rusija įsileistų de
legaciją Iš laisvojo paaaullo, 
jis, nežiūrint kas jam atsi
tiktų, įeitų į tos delegacijos 
sudėtį, kad galėtų nurodyti 

tautlečlats. Su 
ilgiau , su kitais

llnčlųjų sąlygas juose.
Birželio 13 d. .minint SI-, 

blran Ištremtuosius kanki
nius bei žuvusius, Dominion 
skvere, buvo vainiko padė
jimo Iškilmės, kurias kas- 

met organizuoja Baltų komi
tetas . Susirinkus miniai 
žmonių, bei lietuviams, lat
viams trestams atnešus sa
vo vėliavas, prie paminklo 
buvo padėtas Sibiro kanki
niams pagerbti vainikas.Po 
Ilgesnės Baltų pirmininko 
/latvio/ kalbos, buvo prista
tytas mūsų Simas Kudirka, 
kuris laike visų Iškilmių, 
paveiktas dar taip nesenų 
Išgyvenimų lageriuose Ir 
gal būt daugiau negu bet kas 
Iš mūsų, mintimis arčiau
siai būdamas šalia mūsų 
brolių,paliktų saugumo ran
kose, stengėsi paslėpti aša
ras už tamsių akinių.Po vė
liavų nešimo daugelis turėjo 
progos susipažinti su Simu, 
kiti susimąstę apžiūrinėjo 
tik ką padėtą vainiką.

Simui viešint- Montrealyje, 
kaip pavieniai asmenys, taip 
Ir organizacijų atstovai, 
stengėsi kaip galima daugiau 
susipažinti su juo, pasikal
bėti, Išsiaiškinti rūpimais 
klausimais. Jis ėjo kviečia
mas, matomai Išvargęs, ta
čiau linksmas, nuoširdus Ir 
toks savas. Tų progų susi
laukė žurnalistai Ir repor
teriai, šeštadieninė mokyk- > 
la Ir studentai, šauliai Ir 
pavieniai asmenys. Na o at
sisveikinimo dienoje Aušros 
Vartų bažnyčia buvo pilnu - 
tėlė žmonių. Buvo atnašau - 
jamos šv. Mišios už Sibiro 
kankinius, jas šventė du ku
nigai, pamokslą sakė latvis 
kunigas. Kai kurios organl - 
zacljos dalyvavo su savo vė
liavomis. Įspūdingai giedojo 
AV parapijos choras Ir sol. 
Gina Čapkausklenė. Po pa
maldų sekė Simo Kudirkos 
pagerbimas parapijos sal ėję. 
Simui pasirodžius sal ėję,ly-

simas Kudirka klausosi dainuojant sol. G. Capkauskienei (akomp. Mme. 
Roch), Salia sėdi Aušros Varty parap. klebonas J. Kubilius,S J., lat
vis kunigas ir Pr. Paukštaitis. Nuotrauka H. Adomonio.

Lietuviai žurnalistai
Susiorganizavę į skyrių, 

ruošia gegužinę liepos 26 d . 
Onų vardadienio proga Lie
tuvių salėje Ir sode Union 
Pler, Mlch.Čla lyg lietuviš
kas miestelis, labai graži 
vieta, virš šimto namų sa
vininkai yra lietuviai. Yra Ir 
jų organizacija, kuri suruo
šia Įvairių parengimų: LŽS- 
gos C V yra vėl paskelbusi 
jaunlmulkonkursą, skatinda
ma rašyti Į lietuvišką ar 
anglišką spaudą Lietuvos 
reikalu, bei visuomeniškos 
veiklos žinias.Premijų Įtei
kimas Įvyks kitais metais 
saus lo
Spaudos Baliuje.

Deblutančlų Gintaro
Iškilmes surengė Chicago 

Lietuvių Moterų klubas,bir
želio 15 d. Conrad Hilton 
viešbutyje. Tai tikrai pakl- 

25 d. žurnalistų

dlmam viešnagės globėjui 
Montrealyje dr.P. Lukoše - 
vlčlul Ir būreliui kitų, pakl - 
lo nuoširdžios ovacijos,Šau
liai, skautės, skautai Ir jau
nimas stovėjo Iš abiejų pra
ėjimo pusių.

Programos meninėje daly
je atlikta B.Valtkūnaltės-Na- 
glenės choreografiją obelėlė, 
solistė Gina Čapkausklenė 
Ir A. V. parapijos oktetas 
padainavo keletą dainų, ypač 
Aras ne vienam Ištraukė Il
gesio ašarą.

Po programos buvo pris
tatytas visų lauktas Simas.

Savo jausmingoje kalboje 
padėkojo už jo Ir jo šeimos 
Išlaisvinimą Iš vergijos, 
nušvietė pavergtųjų pažemi
nimus Ir papasakojo savo 
kelis susitikimus su žymiai
siais rusų disidentais. Taip 
pat ragino visus geros valios 
žmones, lietuvius, latvius , 
estus, lenkus, vengrus Ir 
kt. prie vienybės pulto, 
nes tai vienintelis kelias lai
mėti laisvę’,

Estų Ir latvių garbieji 
atstovai tarė sveikinimo žo
džius, Viena programos prau 
nešėja, Rasa Lukoševlčlūtė- 
klta buvo Vilija Malclūtė- 
perskaltė vardus organizaci
jų, kurios atsiuntė Simui 
Kudirkai sveikinimus.

Buvo statyta eilė klausimų 
Iš publikos,! kuriuos Simas, 
kad Ir varžomas laiko, atsa
kinėjo taikliai Ir išsamiai.

Po K. L. B.Montreallo A - 
kės pirm. J.Šlaučlullopadė
kos žodžio buvo Įteiktas ad
resas su gražia dedikacija Ir 
dovana, bei asmeniškų dova
nų. Sugiedotas Tautos Hlm- 
nas Ir Simas Kudirka dar 
klek pabuvęs, mašinų vilksti
nės lydimas, Išvažiavo Į ae- 
aerodromą.

Simo Montrealyje nebėra. 
Bet liko dalelė jo kovingos 
dvasios Ir tos nepaprastos 
šilumos Ir paprastumo, kurį 
jauti jį sutikęs. Jo vardas , 
kaip Ir kito Kudirkos, Lietu
vos Istorijai liks prasmingu.

lūs Ir meilę Išreiškiantis 
Lietuvai pasirodymas. Išei
nančios Į jaunystės gyvenimą 
deblutantės: J. Bardls, G. Bi
čiūnas, D. Brusdokas,R. Dl- 
člus, A. Jagėla,S.Petroshus, 
A.Pozarnlukas, L. Rimkus Ir 
S. Savickas. Jas parengė p . 
Mulašklenė, p-lė Matui Ir 
Giedrė Čepaitis. Daugiausia 
rūpesčių pakėlė netik deblu
tantės atliekant programą, 
bet Ir rengimo komitetas su 
pirm. P.Dargiene. ŠĮ 15-ąjį 
Gintaro bailų rėmė labai 
daug žmonių. Grojant Ba
nevičiaus orkestrui, tauti
niais bukletais pasipuošusios 
deblutantės žygiavo Į salę , 
po Lietuvos kons. Daudžvar- 
dlenės pasveikinimo. Įspū
dingos ceremonijos atkreipė 
kelių šimtų žmonių džiaugs
mingą dėmesį. Tėvai pakėlė

(Nukelta į 6 psl.J

3 psl.

3
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Tuo metu aktoriai ypatin
gai prašė jiems duoti nors 
vieną naują Ir linksmą vei
kalą. Galvojo, kas daryti ?

Latvių rašytojas Anšlavs Eglltls nuotr.Alg.Gustaičio

klrla, be vargo padalina. Jis 
lygiai brangina žurnalisto 
vardą, kaip Ir rašytojo.

Neseniai, 1974 m. data, 
pirmaeilė latvių leidykla 
Gramatu D raugs, Išleido dvi 
puikiai įrištas, drobiniais 
aplankais, spalvotais virše
liais, knygasAnšlavs Eglltls 
LŪDZU IENACIET, SER ’. 
/P rašom ate lt l, pone’./. P Ir - 
marne tome devyni teatriniai 
velkalal/368 psl. /. Antrame 
šeši teatriniai kūriniai /352 
psl./.

Anšlavs Eglltls pasakoja 
.Išskirtina proga pasikal

bėjau su mano mielu bičiuliu 
Ir draugu Anšlavs Egllčlu:

- Kada pradėjote rašyti

tytl suslgalvojamas pynes. 
Neperdaug komplikuotas .be
sikeičiančias,netikėtas, -sa
ko Eglltls.

- Vokiečių okupacijos 
metu 1942 m. kurį laiką gy
venau ūkyje, apie 60 km . 
nuo Rygos. Kaimiška Idilija 
kutentekuteno ką nors rašy
ti. Mezgiau teatrinį vaidini
mą. Atspausdinta antrame 
tome, vadinasi Kosma kon
firmacija. Parašyta Tauti
niam Latvijos Teatrui, bet 
dėl Intrygų tenai nevaidino, 
nors taikė jų artistams. 
Pastatė kitas teatras, vyku - 
slals, su kitais artistais.

- Antrą veikalą rašiau 
Dailės Teatrui, bet Ir vėl 
vaidino kitas teatras,kitas

Grįžęs l savo menkutį
kambarėlį, pradėjo Ir at
minties atkurti tą Kazanovo 
Apsiaustą. Vargais negalais 
parašė, nors abejoja ar ge
riau už originalą, likusį Ry
goje.

Besiruošiant veikalą į- 
duotl .latvių teatralams, 
Berlyną labai smarkiai puo
lė anglų bombonešiai. Jo 
žmona buvo pasislėpusi na
mo rūsyje. Kitoje to rūsio 
pusėje buvę žmonės žuvo. 
Tuo laiku jis buvo kitoje 
miesto dalyje Ir menkutę 
beturėjo viltį atrasti žmoną 
gyvą, nes visi rajonai buvo 
sunaikinti.

Nutarė Iš Berlyno bėgti . 
Patraukė skujomis, pasiė
męs lagaminą, kuriame,

Anšlavs Eglltls scenos 
veikalų proga

Algirdas Gustaitis

Latviai, būdami neskalt- 
llngesnl už lietuvius, dauge
liu atveju yra veiklesni, ypa
tingai kūrybine prasme. Be 
kitko, jie yra išsivertę nepa
lyginamai daugiau lietuviškų 
knygų, nei lletuvlallatvlškų.

Čia. spausdiname mūsų 
bendradarbio Algirdo Gus
taičio parengtą įdomų rašinį

apie vieną žymiausių užsie
nio latvių rašytoją Anšlavs 
Eglltį, nesenai jo Išleistų te
atrinių veikalų paraštėje.

Straipsnis įsidėmėtinas 
lietuvišku užs lenyje- Iše įvijoj, 
teatru besirūpinantiems, Ir 
aplamai tebenorlntlems mū
sų klutūrlnės veiklos kles
tėjimo. . NL

teatrui?, - paklausiau.
- Vokiečių okupacijos me

tu. Paprašius Ir neatlaldžlal 
pageidaujant Rygos teatro 
direktoriui. Nors buvau nu
taręs Ir pats sau prižadėjęs 
nerašyti teatrui veikalų, nes 
juos rašant reikia stipriai 
nukrypti nuo prozinio rašy - 
mo. Novelės, romanai rašo
mi vlslškalkltoklupagrlndu .

Manspyrluojantls.kad ne
turiu supratimo, kaip rašyti 
teatrui, tasai teatro direkto
rius man davė paprastą, bet 
nuostabiai esminį patarimą: 
teatrui nereikia miesto de
ginimo, ar panašių didelių į- 
vyklų. Tai palik romanls- 
tariis. Teatrui reikia mažų

režlsorlus, kiti artistai. Tai 
buvo "Pa purna tiesu", apie 
arklių lenktynes.

Tiedu veikalai Iš Nepri
klausomybės laikų, pakliuvo 
į knygą Ir buvo su suvaidinti 
150 kartų.

- Paskatintas tokio pasi
sekimo, vėl kūrėte naujus 
vaidinimus?, -klausiu.

- Rygos laikais parašiau 
"Kazanovas metelis"/Kaza
novo apsiaustas/, bet tada 
jau nebuvo laiko suvaidinti.

Veikalą rašo antrą Ir 
trečią kartą Iš atminties

Bėgant Iš Rygos, nebuvo 
laiko ar galimybių pasiimti 
rankraščius. Buvo taip prl-

Šluolatklnės latvių rašti
jos užsienyje vienu įspūdln^- 
glauslų, kūrybingiausių bei 
žymiausių rašytojų yra Anš
lavs Eglltls, g. 1906 m.Ry - 
goję.’Jis yra diplomuotas 
dailininkas, šmaikštus f Urnų, 
knygų kritikas, Iškilus žur
nalistas, pavyzdingas prozos 
rašytojas, įdomus romanų 
autorius, spalvingų nove
lių meisteris,lengvai įskai
tomos stlprloa Intrygos žl - 
novas, popui lapių teatrinių 
veikalų autorius.

Jis, kelių dešimčių svarių 
tomų autorius, visad links
mas, visad gyvas, nepa
vargstančiai kūrybingas, be
velk kasmet nors vienos 
knygos gimdytojas.

Anšlavs Eglltls lygiai 
pulkus rašytojas/ tą visi, jo 
raštus skaitantieji žino/, bet< 
nemažiau pulkus žurnalistas 
/tą visi, jo publicistinius 
straipsnius skaitantieji,žino/ 
Tą, lietuviams sunkokai su - 
prantamą dvByplškumą jis 
puikiai Ir labai lengvai ats-

įvyklų, patinkančių kėdėse 
sėdintiems. Pavyzdžiui: Iš
leidi į sceną du žmones .Vie
nas jų sako: "Duoki man tavo 
kelnių sagą’." "Neduosiu’." , 
atsako antrasis. "Duok’." 
"Ne, neduosiu.Kodėl tau jos 
reikia?" Pirmas tipelis eina 
Ir plėšia sagą Iš kelnių. Ant- 
.ras neduoda. Štai Ir teatri
nis veikalas".

- Numaniau, kad prie tokio 
pokalbio dar reikia šio to 
daugiau, kad sus įdarytų teat
rinė komedija, bet tam yra 
popierius, ant kurio gali rai

ši ėgtas, taip pergyveno savo 
Tėvynės kritimą, savo raštų 
žuvimą, kad manė niekad 
daugiau nerašyti. Pyktis, 
neviltis slėgė visą esybę.A- 
ple teatrą nenorėjo nė gal
voti.

Bet , atvykus į Berlyną- 
latvlų teatralai Ir bendrai 
kultūrininkai , jį prašė toliau ' 
rašyti, kurti latvių teatrui, 
latvių visuomenei,kuri nuo
latos Ir nebaigiamai reika
lauja naujų latviškų knygų , 
straipsnių, teatrinių vaidini
mų, kritikų.

keistu supuolimu, tebuvo 
500 lapų balto popieriaus . 
Turėjo prasčiausius rūbus, 
Ir tie patys apdegę.

Nuvyko netoli Ulmo,kur 
Išgyveno 5 metus. Vokiečių 
tarpe įsigijo daugiau Ir ge
resnių draugų, negu per Ilgus 
gyvenimo metus Kalifornijo
je tarp amerikiečių. Tarp 
vokiečių gyvendamas parašė 
vaidinimą, jau suvaidintą a- 
ple 50 kartų.

Kazanovo apsiaustas
Teko trečią kartą rašyti 

Iš atminties Kazanovo Ap - 
siaustą.

Pas Iškaitykime gabalėlį: 
/Trečio veiksmo, 5 scena / 

Lambertas pasirodo prie 
lango.
KAZANOVA: Kas naujo ? 
LAMBERTAS: Didike, aš 
dirbu Jūsų naudai. 
KAZANOVA:Iš tiesų’. Mano 
malonusis .Lambertas*. Ir ką 
jūs padarėte mano labui ? 
LAMBERTAS: Aš nuvykau į 
šventos Onos maldyklą Ir 
klek pagalvojau apie šven
tuosius.
KAZANOVA: Tai taip. O 
paskui ?

LAMBERTAS: Ėjau ’ pasi
vaikščioti prie upės, visą 
laiką galvodamas,kaip jums 
padėti. Verkiantieji gluos- 
nlal liūdnai kabėjo virš tam
sios upės, patvinus los rudens 
lietumi. Vieniša viena antis 
plūduriavo bangose. Buvo to
kia vieniša naktis, kad aš 
pradėjau liūdėti. O, mano 
didike, aš pats klausiau sa
vęs, kas atsitiks su Jumis ? 
O, kodėl artinasi tokia pikta 
pabaiga ?
KAZANOVA: Bet kągl, po 
velnių, padarei mano labui, 
jei Iš viso ką padarei ? >
LAMBERTAS: Aš valkštlnė>~ 
jauau aplink kunigaikščio rū
mus. Jie stipriai saugomi 
sargybinių. Tarnai buvo la
bai miklūs, stengdamiesi 
užbaigti visą ruošą šios nak
ties priėmimui. Ir nuosta
biai skanus kvapas Iš virtu
vės. ..
KAZANOVA: Bet ką tu pada
rei?
LAMBERTAS: Aš pūna krū
tine traukiau skanaus maisto 
kvapą.
KAZANOVA: Velniop su tais 
kvapais*. Ką tu padarei mano 
labui ?
LAMBERTAS: Ką aš galėjau 
padaryti, mano valdove, su 
tuščiupUvu? Prakeikti virė
jai visiškai nenorėjoklausy- 
tl mano pamatuotų prašymų. 
Jie tik juokdavosi, kai aš su
minėdavau maistą. 
KAZANOVA:Juk aš tau va
kar daviau pinigų. 
LAMBERTAS: Nelaimingu 
supuolimu aš juos visus pra
leidau praeitą naktį. 
KAZANOVA: Mano naudai ? 
Kaip juos praleidai ?
LAMBERTAS: Aš pragėriau 
į Jūsų sveikatą.

Šioji Ištraukėlė gana ryš
kiai parodo, kaip šmaikštus, 
meistriškas yra Anšlavs Eg
lltls teatrinės komedijos 
vyksme. Pagauna jis ne tik 
žiūrovus, bet Ir skaitytojus .

JAV-se leido I savo knygas 
1950 m. Eglltls atvyko į 

Salem, Oregon, JAV .Pats Iš
leido 15 ve tkaldlų vienoje 
knygoje Švab kaprlčlo- apie 
gyvenimą Švabljoje. Jis pats

PAŽINKIME PRAEITI !
SENUOJU AUKŠTAIČIU

PLENTU

(P erspausdiname iš “Mokslas ir Gyvenimas“ nr.9/73 dr. Česlovo Kudabos straipsni)

Česlovas KUDABA — geografijos mokslų ' 
daktaras, VVU Gamtos fakulteto docentas, 
paraięs apie 40 mokslinių straipsnių Lietu
vos geomorfologijos klausimais. Periodinė
je spaudoje ra$o kraftotyros, gamtos ap

saugos klausimais. Knygų „Kur Nemunas 
teka" lt „Kalvotoji Žemaitija" autorius.

rus kalvotas ežeruotas moreninis žemėvaiz- 
dis išraiškingiausias musų krašto syps 
nys. (J plentas lyg nematytų viso to: skro
džia sau kalvutes ir gūbrius, pylimų stora- 
paclėm kojom pasistiepia, daubeles pereida
mas, tik ežerėli sutikęs taikiai apsilenkia. 
Netrukus pajuntame, kelias l«.-idž:.-s; į kaž
kokias slėm.is •■mi.is dešinė;- prasidr-

Geografimame kraštovaizdyje šalia natų- Asavitų jn-lkės. pilnos pasakojimų ai>i<- 
ralių komponentų nuo seno yra įsipilietinę senovinius prietikius... Tačiau, nepaisvda- 
ir žmogaus sukurtieji: dirbami laukai, gy- nl<1s nieko, žmogus ir čia nuo seno kuidino- 
venvietės. keliai. Pastarieji ypač įdomūs- sį, Kalvų gubiiukais į nuošalįaus'as taipu- 
tal juos pramynusių. supylusių epochų raiš- |H.|kių sttkls eina keleliai į ten užsilikusius 
kieji paminklai. Jais pralingavo, nudardėjo kt1imiukus ir vienkiemius. Vienas lokiu ne- 
šimtmečiai. Nuo kelių pylimų ir nūnai ge- didellų kaimelių su mokykla prie plento iš 
riausia pajusti krašto šeimininkų polėkius, nuošalumų persikeliančiųjų paaugintas - 
siekimus. Sunelė jo vardas. Už jo tiesiai į rytus jau

Mūsų krašto žemė ant savo kuprotų lau- ]ydį mus viena gražiausių girių ne tik čia. 
kų taipogi neša kelius ir keliukus, rideno bet ir Lietuvoje, taip ū vadinasi — Gražu- 
jais prakaituotus vienkinkius ir piabangms tė. Giria kalvota, su dešimtimis šlailinguose 
furgonus, nūnai gainioja greitus savaeigius guoliuose pradubusių ežerėlių, šviesi, nes 
languotus vežimus — automobilius. Keliai į į dešimties joje augančių medžių devynios 
turi pečius, turi akis, nuotaikų sklidinų glėbį. pUįys įr uk-ne-kur lapuotis, eglė, 
dvasingumu apgobiantį žmogų. Gal todėl Tylių miškų, žalių pievų, pušynėli) kalve- 
dažniausiai keliaujame atviromis akimis, pų lydimas, mūsų plentas tiesus spendžia 
veidu į akiratį, tarsi ritualinei apeigai susi- į priekį. O ten jau matome: visu penkiasde- 
kaupę. mintimis kalbėdamiesi su kraštu ir šimčia metrų skersai kelio iškyla kalvagūb- 
laiku. ris. Kelias į šį staigų šlaitų netiesiai kopia.

Palydėti skaitytojų šįkart norėtume Aukš- o truputį pasiraltydamas. net panašiai kaip 
talčių plentu — vidutinio gražumo ir vidų- kalnų kelias. Kalvagūbrio ketera 200 m iš- 
tinio modernumo keliu. Turime Lietuvoje kilusi virš jūros — tai aukščiausia vieta vi 
įspūdingesnių. Kelionę pradėti smagiau nuo same mūsų kelyje. Kaune prie Nemuno ke 
Zarasų. Gal todėl, kad dažniau teks žemyn įjas nusileis iki 33 m aukščiau juros lygio, 
nuo kalvų leistis, vakarop pasvirusios sau- Aukščiausioje ketcios vietoje, kelio doši- 
lės kryptimi važiuoti. Kol pasieksime Ne- nėję po jovarais puikuojasi baltas mūriu- 
muna, daugiau nei pusantro šimto metrų gčis. savo stiliumi primenantis klasicistinį 
pažemėsime, prie jūros priartėsime, visus statinį. Senesnį užklausę, išgirsime ta statinį 
Lietuvos žemėvaizdžius prakeliausime vadinant „kašarka" plento prižiūrėtojo 

Paliekame baltų Zarasų miestų. Mūsų ke- bustas, arba sarginė. Stovi ji čia jau antras 
lias kopia iš paežerės į kalvas, o keliaujam šimtas metų. Taigi važiuojame seniausiu 
člam vis rūpi žvelgti į dešinę — ten švie- Lietuvos pašto plentu.
čia žydras ežeras, išvaizdūs jo krantų pusią- Pašto tarnyba Lietuvoje siekia anksty- 
saliai, salos — tarsi įstabus parkas, dovano- vuosius viduramžius, o pašto keliai atsirado 
tas pačios gamtos šiam mūsų lietuviškos kur kas vėliau — XVU—XVIII a. Tačiau ir 
šiaurės miestui. tie buvo tik išvažinėti, medžiais apsodinti,

Pakylame į kalvoto gūbrio keterų, ir prieš be grindinio, be tiltų, brastomis, keltais va
rnus viskas petsimaino. Aplink kuplokos duotasi. XIX a. pirmoje pusėje tik pradėti 
kalvos su pušynų kuokštais, daubos su eže- tiesti pirmieji plentai su pylimais ię grindi- 
rlukais ir polkutėmis dugne. Tai labai jvai- niu. Pirmasis iš jų ir buvo šis Peterbur^

go- Varšuvos. Atkarpa tarp Dinabarko ir 
Kauno nu tiesta per labai Ii timpa laika 
1830—1835 m. Suvalkiskoji dalis baigta 
kiek anksčiau — 1829 m.

Tai buvo labai svarbus plentas. Jam at
siradus, sumažėjo nuo Vilniaus per Šven
čionis ėjusio pašto kelio reikšmė. Prie plen
to buvusios gyvenvietės tarsi atgijo, ypač 
tos. kuriose buvo pašto stotys. Tokios stotys 
•pastatytos kas 15—20 km, o sarginės — 
apytikriai kas 7—10 km (kas valandų ke
lio). Iš ti; laikų tebestovi pašto stočių pasta
tai. Degučiuose, prie kurių štai leisdamiesi 
nuo keteros artėjame, taip pat. Dauguma 

i stočių buvo vienodo stiliaus, su dviem mūri
niais fligeliais į kelių, iškilmingomis duri
mis, o kiemo pusėje, kur buvo arklidės, ne
retai sienos buvo akmenų ar medžio. Pašto 
stotyje gyveho pašto tarnyba, buriavo 
įrengti kambariai įvairaus rango keleiviams, 
laukiamasis. Salia paprastai atsirasdavo ir 
karčema. Degučių stotyje mūsų šimtmečio 
pradžioje būdavo 6 arkliai. Tai nedidelė sto
tis, kitos tuo laiku turėdavo daugiau (Uk
mergėje 16. Kaune 20).

Keleivių pašto kelyje daugiau būdavo 
šiltuoju metu, o prekes buvo stengiamasi 
jjervcžti lengvesniu ir pigesniu žiemos ke
liu. Pašto kelio reikšmei sumažėjus. Degu
čių pašto stoties patalpose glaudėsi įvairios 
valstybinės įstaigos. Dabar mokykla.

Praeitame šimtmetyje stoties link nusi
tiesdavo ir kiti keliai, susidarydavo lies ja 
kryžkelė. Taip atsitiko ir Degučiuose: čia 
ateina kelias nuo Salako, taip pat iš kito 
šono - nuo Dusetų. Kuriuo jųjų bepasuk
tum, patirsi gražių įspūdžių: eina jie iniš- 
ketomis paežerėmis, kabinėjasi aukštų kal- 
vagūbrių šlaitais. Iki sekančios senosios 
Daugailių stoties toks pat nuotolis, kaijr ir 
nuo Zarasų. Zemėvaizdis irgi panašus, tik 
dar ryškesnis kaivotumu, daubotumu, gau
siau ežeruotas.

Lenkdami Siukščius, pravažiuojame bu
vus; Šventosios slėnį. Dabar čia ujrė pa
tvenkta, nuo 1959 m. abipus kelio tyvuliuo
ja Antalieptės marios. Pakėlus vandenį. į 
bendrų tvenkinį susijungė 26 ežerai. Nepa
prastai Įspūdingos manų pakrantės, daugy
be jaukių sausasmėlių, pušynėli) pusiasalių, 
užutekių užulekėUų, 90 salų. Toliau kelias 
tiesiasi, palikdamas pašaliuose mažus eže- 
ičlius, gojus, gražias kuplias kalvas. Jos 
raudonšor.es nuo molžemio, vagomis ..sušu
kuoti" jų šlaitai primena čerpinius sena
miesčio stogus... Daugailiai vėlgi ant pana
šaus gūbrio, kaip Degučiai. Miestelis senas, 
š.s k.,<iu jį rado ir apėjo, palikdamas 
tylų truput; tyčiati. Nuo k<-.:o gerai matyti 
piiiukaln.s. į.-.ikuius Daugailiuose pašto sto
čiai. taip :>..t susiformavo kryžkele. Iš .rytų

atėjo kelias nuo Vajasiškio, o iš vakarų — 
nuo Antalieptės.

Iš šių apylinkių yra kilęs karvedys J. Ubo- 
revičius, rašytojas A. Miškinis. Taukelių 
kapuose 1818 m. palaidotas žymus Vilniaus 
universiteto medikas prof. J. Simkevičius. 
Jis žinomas ir savo visuomenine veikla, 
„šubraveų" (nenaudėlių) draugijos steigėjas, 

O kelias, kopinėdamas kupliomis kalvo
mis, skuba link Utenos. Jis tai pakyla j 
aukštokas viršūnes, tai neria giliai į dau
bas. slėnius. Šonuose palieka baltos sarginės 
senų jovarų paunksnyje. Įdomu, kad ir jos, 
ir stotys dažniausiai yra kelio dešinėje. Gal 
tai taisyklė? Netoli stambokas Jotaučių ta
rybinis ūkis, kitos gyvenvietės, piliakalniai 
(Vaikutėnų). vicškeliukai, viliojantys išsuk
ti į jaukius šio krašto kampelius (Sudeikius 
prie Alaušo). Šiuo keliu nemaža pravažiavo 
garbingų mūsų krašto svečių, keliautojų. 
Važiavo juo į'Rusijos kultūros centrų Peter
burgu mūsų krašto veržlesnieji jaunuoliai. 
Antanas Baranauskas, iš Anykščių brolio 
Jono atvežamas, ilgokai turėdavo lūkuriuo
ti iki patekdavo į diližanų — pirmiausia ei
lė juk kilmingiems, valstybės reikalais už
imtiesiems. o valstiečio vaikui kartais tik 
po savaitės laukimo.

Užsimųstę nepajusime, kaip )>rivažiuosi
me plačiame klonyje baltuojančių Ulonų. 
Įsikūrusi jau kitame žemėvaizrlyje buvu
sio prieledyninio ežero įlankos šlaite. Ties 
Kloviniais plentas eina buvusių prieledyni
nių marių paplūdimiu: lygu, smėlis. Kur da
bar Utena, tyvuliuota vandenų, šallavande- 
nių bangų ristasi. Miestas turi senų kilmę, 
jų liudija Norkūnų piliakalniai, šimtmetiniai 
istorijos puslapiai. O visgi pravažiuojantį
jį pasitiks įspūdinga nūdiena. Prie Dauniš
kio ežerėlio kyla nauji šviesus daugiaaukš
čiai gyvenamieji kvartalai, didumu jau len
kiantys senamiestį, išaugo stambi tekstilės 
gamykla, kyla mėsos kombinato sienos, Ute;j 
nos link tiesiasi platusis geležinkelis, stei
giasi ir auga mokyklos — kuriasi nauja aukš
taičių sostinė. Įdomu išlipti, apeiti memoria
lines vietas, apžiūrėti kiašlolyros muziejų, 
žinoma, sustoti prie pašto stoties, kuri svei
ka, puiki tebestovi pietrytiniame miesto pa
kraštyje. Minima, kad joje būta ištaigingų 
patalpų, laikomi; kilmingiesiems keleiviams.

Iš Utenos klonio plentus lipa lygiai taip, 
kaip, ir nusileido į jį — pakopomis vis |i 
aukštesnes ir aukštesnes pakilumas. Už ket
verto kilometrų, jau kalvotoje žemėje, se
nų medžių guote pr.ic mažo ežerėlio — Ja- 
sonių vaikų namai, sargine. Dar kylame 
aukštyn -• Antalgės tarybinio ūkio laukai, 
išplitę plokštokų stambių kalvi) kreivumo
se. Tarpukalvėse ežerai. Laužiedžiuose bu
vusi nedidelė pašto stotis.

(Bus-tdaufa 1

atsispausdino, suslrlšo/tal - 
klnlnkavo knygrišykla/, su - 
slrado prenumeratorius Ir 
jiems Išsiuntinėjo apie tris 
tūkstančius knygų. Knyga 
tuoj buvo Išbaigta.Pelnė a- 
ple tris kart daugiau, negu 
vėliau gaudavo ar gauna 
Iš latvių leidyklų.

Rimtai galvojo pasidaryti 
knygų leidėju, daugiau nera
šyti. Norėjo leisti savo žur
nalą. Susipažino su spaustu
vės darbu, įsigijo re Ik all n - 
gų bičiulių Ir patirties.

1951 m. atvyko į San 
Francisco. Nepatiko klima
tas. 1952 m. atvyko į Los 
Angeles jau pasiryžęs likti 
rašytoju. Čia gyvendamas, 
parašė daugumą savo vaidi
nimų. /b. d./
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t K E L I A S I. ALKOHOLIZMĄ f
(Ori e, N. Kęselis ir H. Voltonas — Alkoholizmas Vilnius, 1972) ♦

Kiekvienas alkoholikas tu- degtinė, o ne lengvas gėrl- 
rl savitą Ilgos Istoriją. Al- ipas, kurio jis pripylė vl- 
kohollko gyvenimas suslde- s lems svečiams. Įbėga ml- 
da Iš vienas po kito einančių nutel į virtuvę Ir ne-visada 
Ilgos laikotarpių, be to,klek- tam, kad atneštų ledų. Bū- 
vienas Iš jų turi fazes,ku- damas svetur, greitai susl- 
rlas galima atpažinti Iš bū - orientuoja, kur galima rasti 
dingų, vis labiau ryškėjančių stiprių alkoholinių gėrimų Ir 
simptomų. Vieni jų pasl- nesidrovi jų Įpilti Į savo 
reiškia gana ankstyvose,kiti taurelę.Prieš eidamas į po- 
-tlk vėlesnėse Ilgos stadljo- būvį,Išgeria keletą taurelių, 
se.Mes juos aprašysime to- o numanydamas,kad ten gaus 
kla eile, kuri nustatyta, re- labai mažai alkoholio,pasll- 
mlantls . daugelio pacientų ma jo su savimi.
apklausa Ir stebėjimu, ta- Visa tai rodo jo ne šu
čiau nėra tokio paciento, ku- valdomą potraukį Į 
rlarn tie simptomai pasl- alkoholĮ Ir pasiryžimą 
reikštų tiksliai tokia eile . bet kokia kaina gauti norimą

FILMU PASAULYJE
ŠV. PRANCIŠKUS Iš ASSISI 

‘‘Paramount’’ spalvotas filmas, pavadintas “Brother Sun, Sister Moon”

Taigi, kai kurie reiškiniai, 
būdingi ankstesniam Ilgos 
laikotarpiui, kartals konsta- 
tuojaml tik vėlesnėse jos 
stadijose arba jų visai ne
būna. Yra pacientų, kurie Iš 
pradinės alkoholizmo stadi
jos labai greitai pereina į 
sunkią būklę bevelk be pe
reinamosios stadijos. Tokie 
nukrypimai atskirais atve
jais būna labai dideli. Že-

alkohollo kiekį; jis to siekia 
nesivaržydamas, nes dar ne
žino, kur tai veda. Nors jis 
nepastebi, kad jau atkreipė 
savo bičiulių dėmesį, bet 
Instinktyviai slepiasi, bijo - 
damas, kad jie gali atskleis
ti jo aistrą.

Šioje stadijoje gėrimas 
jam telkia trokštamą paleng
vėjimą. Jis jau konstatavo , 
kad alkoholio vartojimas

mlau aprašyta fazių eilė at
spindi tik bendrą Ilgos vaiz
dą, nors ji būdinga daugelio 
alkoholikų Ilgos eigai. Pir
miausia alkoholikas pradeda 
nesaikingai gerti, paskui pa
siduoda gėrimo Įpročiui,kol, 
pagaliau, pasiekia chroniško 
alkoholizmo stadiją, kuriai 
būdingas fizinis Ir psichinis
nuopolls. Ypatingą reikšmę 
čia turi du etapai, kuriuos 
peržengus, nebegrįžtama .

mažina jo vidinį Įtempimą . 
"Varžlausl šokti, todėl visa
da stengdavausi Išgerti vieną 
taurelę, kad laslvlau jaus
čiausi Ir būčiau draugiškes
nis. Taurelė man sutelkdavo 
drąsos. Nebandžiau Šokti 
negėręs”. Pavyzdžiui, namų 
šeimininkė gali įsitikinti, 
kad po poros alkoholio tau-
relių ji sugeba laisviau 
linksminti svečius Ir geriau 
atlikti namų šeimininkės pa-

Pirmasis etapas, rodąs al
koholizmo pradžią, yra tas, 
kai žmogui nesaikingas gė
rimas tampa Įpročiu .Antra
sis etapas prasideda,pasie
kus chroniško alkoholizmo

relgas. Nustatęs,kad alko
holis telkia paleng- 
v ė j Im ą , nesaikingai geriąs 
žmogus jį tam tikslui prade
da naudoti bevelk kasdien. 
Tokiu būdu pradedama gerti

stadiją,kai atsiranda sunkūs reguliariai. Vis daugiau ge-
Ir Qgalalklal organ Izmo su
trikimai,
Nesaikingas gėrimas

Nors potencialus alkoho
likas ankstesnėse nesaikin
go gėrimo stadijose Išgeria 
daugiau alkoholio,negu žmo
gus, geriantis tik kompanl-

rlant, organizmas vis 1 a- 
blau pripranta j prie 
alkoholio, todėl tas pats 
jo kiekis veikla mažiau, ne
gu anksčiau. Nors žmogus 
turi Išgerti vis daugiau,kad 
pasiektų norimą Įtempimo 
sumažėjimą, jam tai telkia

joje, bet geria dar sudrau- 
gals. Tačiau yra tam tikrų 
aliarmo signalų,kurie rodo, 
kad gėrimas jau nesaikingas. 
Alkoholikas ne tik daugiau 
Išgeria už kitus žmones, bet 
svarbiausia, geria vis dau
giau Ir daugiau.Jis vis 
daugiau 1 alko, daugiau 
naktų per savaitę Ir daugiau 
valandų per naktį p r ai e l - 
džla gerdamas. Jis 
greitai pats Įs įtik Ina, kadd 
gerdamas visuomenės prl-

malonumą. Jis Išgeria tiek, 
klek nori, bet yra dar gana 
blaivus. Gali net pasigirti, 
kad turi tokią "stiprią galvą". 
Taip yra dėl to, kad jo orga
nizme atsiranda svarbus fi
ziologinis reiškinys, kurio 
esmė reakcijos į alkoholį 
pasikeitimas. Šioje stadijoje 
žmogus Išgeria labai greitai 
vieną po kitos pirmas dvi ar 
tris taureles, kad kuo grei
čiau pasiektų trokštamą po
veikį/ Jis pastebi,kad Išsls-

Romos Katalikų knygose 
yra tiek daug šventųjų, kad 
tiktai paskiri plačiau žinomi. 
Vienas tokių yra šv. Pran
ciškus iš Assist. Priedėlį 
" Iš Assist "prideda dėl to, 
kad buvo daugiau šventų 
pranclškų: Pranciškus Bor- 
gletls, Pranciškus Ksave
ras, Pranciškus Paupietis, 
Pranciškus Regis Ir Pran
ciškus Salezietis.

Šv. Pranciškus Iš Assi
si, manau , daugiausiai ži
nomas. Lietuviai jį neblogai 
žino kaip paukštelių globėją. 
Lengva pastebėti paminklų, 
statulėlių su šv. Pranciškų, 
laikančiu rankoje paukštelį. 
/Dideliam džiaugsmui,mie
las Daumantas Cibas visai 
neseniai Išdrožė didelį me
džio kūrinį su šv. Pranciš
kum Ir paukšteliu jo ranko
je, tarsi kalbėtųsi meilės 
pUna širdimi. Dideliam 
džiaugsmui Ir pritrenkian
čiam nustebimui tą meno 
kūrinį padovanojo mudviem, 
medyje net įrašęs dedikaci
ją. Ar galėjo geriau pataiky
ti, nes tiek žmonelė,tiek aš 
labai mylime laukinius 
paukštelius, juos klek įma
nydami globojame/.

Hollywoode esanti "Para
mount " filmų studija filmą 
"Brother Sun,Sister Moon " 
/Brolis saulė, sesuo mėnuo/ 
fUmą rodė pilnutėlei spau
dos žmonių, artistų audito
rijai .Geram nustebimui bu
vo net keletas kunigų / dva
sininkų/ Ir kelios vienuolės.

F Urnas nėra Ištisinė šv. 
Pranciškaus Iš Asslsl do
kumentinė Išplova, bet turi 
labai daug tikrų dailų, epi
zodų.

Kaip Ir tikram gyvenime, 
taip Ir fUme jaunas Giovan
ni Francesco Bernardote 
buvo karingas, meUlkautls 
linkęs su merginom. Tur
tingo pirklio sūnus. Beka
riaudamas pateko nelaisvėn, 
persigalvojo . Kartą besi
meldžiant bažnytėlėje, paju
to Kristaus žodžius. P radė
jo dalinti tėvo turtą. Tėvas 
nepatenkintas; Stengiasi sū
nų susigrąžinti su vyskupo 
talka, bet tasai net nusiren
gta, drabužius atiduoda tė
vui Ir gyvenimą pradeda Iš 
naujo visiškai Iš nieko.

Grįžtant vien prie fil
mo. Jo meilė paukšteliams,

gamtai, augalams, pradėta 
dar gyvenant tėvo namuose , 
vis didėja. Meistriškai nu
filmuota čirškiantis žvirb
lelis, kurį norėdamas pa - 
mylėti , lipa stogais, vos 
nenukrenta.

Pasitraukęs-vlenumon gy
vena su kitais neturtingais. 
Jo Idealizmo sužavėti, pase
ka kai kurie jo buvę draugai, 
net grįžę Kryžiuočių ordino 
riteriai. Jį paseka mergai
tė, kurią įšventina vienuole. 
Vyksta į Vatikaną, spėjant, 
kad popiežius gali juos pa
smerkti Ir visi supleškėti 
ugnyje, kaip eretikai. Betgi 
Popiežius nusilenkęs net pa
bučiuoja būsimo šventojo 
kojas.

Visas filmas pagamintas 
pasigėrėtinai , meniškai 
Puikūs filmavimai, spalvos. 
Šv. Pranciškaus iš Asslsl 
garbei yra sukurta daugybė 
paveikslų, skulptūrų ir kt. * 
dabar štai ir vertingas fil
mas.

Išėjus iš f Hm o stebina
to laikotarpio / šv. Pranciš
kus Iš Asslsl gyveno 1182 - 
1226 m. Italijoje / jaunuo
liai, lyginant su dabartiniais 
jaunuoliais , vaidinančius 
kažin kokius kankinius, pa
niekinančius tėvų turtus, Iš
einančių gyventi be namų, be 
pinigų. Ir dabartinių apsi
rengimas, elgsena panaši. 
Argi šv. Pranciškus Iš 
Asslsl yra padaręs tiek 
daug Įtakos vadinamiems hi
piams bei pan., ar "tebe
vyksta keistas supuolimas ? 
Eile atvejų hipių jokiu būdu 
negalima lyginti su pranciš
konais, betgi savotiška pa
ralelė kaž kaip vedasi.

I Šio " Paramount " filmo 
"Brother Sun, Sister Moon ' 
/ tokia daina girdisi filme / 
pagrindiniai veikėjai :

Francesco - Graham 
Faulkner. Į artistų parinki
mą, kaip skelbiama, jis at
vyko per vėlai Ir vos buvo 
įsileistas Ir tuoj gavo vy
riausią rolę. Atliko pasigė
rėtinai.

Filmo direktorius Franco 
Zefferelll du metu Ieškojo 
tinkamų artistų, -važinėda
mas auto. Kartą automobi
lio nelaimėje vos neužsimu
šė Ir pusantrų metų buvo be
jėgis. Jis vadovavo " Romeo 
Ir Julija " filmavimui ir kt.

kRe'vi
VE/OROD2/AI

kasdienines pastabos

Laikraštis Times of India praneša, kad 11 profesinių 
sąjungų Iš kapitalistinio pasaulio kreipėsi Į Indijos 
vyriausybę, prašydamos grąžinti atgal Į darbą praei
tais metais po streiko pašalintus geležinkelių darbl-

• nlnkus. Sovietų Sąjungos Ir kitų komunistinių kraštų 
profesinės sąjungos po prašymu pasirašyti atsisakė.

Tai gana liūdnas komentaras Sov. Sąjungos 
šūkiu: "Visų šalių proletarai vienykitės", baigia 
savo pranešimą Times of India.

Posakis "Tyla yra auksas" savaime Išaiškina, 
kodėl jos šiandien yra tokia didelė stoka.

Paruošė V. Š.

Finansavo Luciano Peru
gia, pagaminęs eilę žinomų, 
filmų su tokiais artistais, 
kaip Sophia Loren, Melina 
Mercouri, Gina Lollobrlgl- 
da, Rod Steiger, Marcelo 
Mastrolanni lr kt.

Popiežių Innocent vaidina 
Alec Gulness, žinomas ang
lų artistas, sukūręs eilę 
klaslšklų filminių charakte
rių. Čia jis Irgi yra puikus.

Rankraštį paruošė net ke
li autoriai. Filmavo E.Guar- 
nlerl A.l.C. Kamerą valdė 
Bernard Waterson. Filmuo-

Parodą atidarė J. V. Danys 
pakviesdamas LB Ottawos 
A-k ės pirm. p. Radžiu tarti 
kelis žodžius, Rasa Lukoše- 
vlčlūtė atsilankiusiems 
Iškėlė pagrindinius šio pro
jekto tikslus, pabrėždama, 
kad valstybinė parama Įga
lino jų siekti Ir juos vykdyti.

Senatorius C. W. Carter , 
kilęs Iš Newfoundland, prisi
minė, kad Ir jo vietovės 
žmonės labai mėgsta austi, 
tai pasijutęs parodoje lyg 
namuose. Jam buvo Įteikta 
lietuviška lėlė atminimui.

ta Italijoje, daugumoje au
tentiškose vietovėse. Tik
rieji filmo gamintojai yra 
" Euro International Films" 
ir " Vic Films " Ltd.

i

Ottawa
PABAIGTUVĖS OTTAWOJE

Montreallo skaučių Vai
vorykštės Projekto Išpildy
mo ir baigmės proga Ottawos 
lietuviai ėmėsi Iniciatyvos 
suorganizuoti parodą Pub
lic Archives pastate, Kana
dos sostinėje, Ottawoje.
I J. V. Danys pasirūpino 
reprezentaciniu parodos ka
talogu, paruošė jam anglų Ir 
prancūzų kalbomis tekstus 
bei geras Iliustracijas.

Senatorius C.W. Carter 
buvo šios parodos globėjas .

Daugiakultūrlnlams Rei
kalams mlnlsterlo atstovas 
Douglas pasidžiaugė tokiais 
konkrečiais projekto rezul - 
tatals. Jei visi projektai at
neštų tokius rezultatus, tai 
jiems atsirastų valdžios pa
rama Ir pinigų užtektų.

IrOttawos Folk Arts Coun
cil atstovas Ir kiti svečiai 
pasakė po kelis gražius žo - 
džius mūsų darbščiosioms 
m ontre al let ėm s.

J. V. Daniui buVo Įteikta 
knyga su Įrašu Ir suvenyri
nės kanklelės įvertinant jo 
pastangas šiai pabaigtuvių 
parodai surengti.

DallA. Ir A. Tamošaičiai , 
bei daugelis vietinių ir iš 
toliau atvykusių lietuvių nuo
širdžiai džiaugėsi matydami 
mūsų tautodailę suklestėju
sią Kanados sostinėje. b.

tmtu būdu, neišgeria tiek al
koholio klek nori, todėl pra
deda gerti slap čia. Jis 
geria Iš eilės su savo bičiu
liais, bet stengiasi Išgerti 
keletą taurelių viršaus.

Jis pradeda Ieškoti 
būdų, kad Išgertų daugiau, 
nematant kitiems. Bet kokiu

klrla Iš kitų žmonių Ir pa
mažu tolsta nuo savo bičiu
lių, jausdamas jų ty
lius priekaištus. Sąmoningai 
pradeda vengti tikrų bičiulių? 
nutraukia santykius su tais , 
kurių kritines pastabas jis 
skaudžiausiai pergyvena. JĮ 
pradeda kamuoti kal-

pretekstu jis gali valandėlei 
palikti savo draugus Ir grei
tai Išgerti porą taurelių ki
tame bare arba keliauti Iš 
baro Į barą, kad pažįstamie
ji, kuriuos ten sutinka, neži
notų, klek jis Išgėrė.’Tuo 
tarpu namuose jo taurelėje 
jkaldrus gėrimas gali būti-r

tės pajautimas dėl visa 
to, ką daro, kad gal ėtų gauti 
alkoholio, kuris jam pasida
rė būtinas. Pagaliau supran
ta, kad be alkoholio, negali 
tinkamai veikti Ir todėl są
moningai Iš ryto Išgeria ai - 
kohollo, kad galėtų ‘ dirbti 
savo kasdieninį darbą.

Lietuviška I AUDRA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

Išnuomuojami kambariai nuo birželio 15-tos dienos viloje 
“AUDRA", kuri randasi tik kelių minučių ejime nuo 
garsiojo GRAIGVILLE BEACH.

Vieta rami, apsupta medžiais ir lietuviškoje aplinkoje.
Kreiptis: Simonas Kontrimas, P.O.Box 733,

15 Jackson Ave., Centerville, Mass. 02632 
USA.*

Skambinti vakarais nuo 8 vai. (617) 771 - 0762

REGISTRUOKITĖS!
KAUNO JĖZUITU GIMNAZIJOS MOKINIU SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS RUGPIŪČIO MEN. 30 - RUGSĖJO 1 DIENOMIS ČI
KAGOJE, JAUNIMO CENTRE.

VISU KLASIŲ, VISU LAIDU MOKINIAI IR MOKY
TOJAI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS^ PAS PETRĄ, KLEINO* 

TA, S. J. — 2345 West 56th Street, Chicago, III. 60636, USA. 
Tel. (312) RE-7 -8400. Registruojantis įmokama 5 dol.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.________________________________________________

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

susirenka kiekviena.trečiadienį, NL redakcijos patalpose v 7722 
Georqe Street,'La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Hętų- 
įjIkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs pas mud 
_ nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambini..
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

1975. VI. 25

TEL. 525 - 8 971.

ony J
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETĄ*! - vedybos - krikstynqs 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA 

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ZODį 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.ŠVEIKAUSKĮENĖ VEDA TEI

SINIU p/.tarimu SKYRIŲ.. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJU 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 platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i 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 politiniu 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 ’dalinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų 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.
KAINUOJA: Chlcapoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

♦rims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo- 
M __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
j—j 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 ---------------------------------------------------------------------
5 psl.

5

5
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Taupyk ir skolinki s
Pirmutiniame ir didžiausiame M JB afe jb M Al M 
TORONTO LIETUVIŲ fAKAMA
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.
» — 12 v.p.p.

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 5,000.000

ANYTOS PAKALNIŠKYTĖS 
KONCERTO PASIKLAUSIUS
Mažoji Rodney lietuvių 

kolonija tikrai gerai padarė, 
kad Motinos Dienos proga 
suruošė jaunos, bet jau ky
lančios žvalgždės-dalnlnln- 
kės Anltos Pakalniškytės 
koncertą. Tikrai malonu pa
žymėti, kad IšHamūtonolle- 
tuvlų apylinkės po sol. Lūl- 
jos Šukytės,ipaslekuslos per 
Metropolitan operą dainavi
mo meno viršūnių, ateina 
antroji dainininkė Anita Pa
kalniškytė, kuri mielai vyks
ta pakoncertuoti net Į toli
mesnes- mažas kolonijas ir 
duoda mielos progos pasi
klausyti dainavimo meno.

Rodney miestelyje A.Pa
kalniškytės pasirodymą rei
kia laikyti koncertu, nes jį 
padainavo net dvylika, daugu- 

jmoje lletuvlųjsompozltorlų, 
puikių kūrinių. Nepaprastai 
gražiai nuskambėjo Br. Bud- 
rlūno Mano Protėvių Žemė, 
A. Kuprevlč lauš Vos ūkei lai, 
G, Gudauskienės Apynėlis , 
Kregždutė, S. Sasnausko Kur 
Bakūžė Samanota, ir kt.

A. Bražinsko Nemunėli ir 
A. Raudonikio Lauksiu Tavęs 
Ateinant puikių dainų teko 
klausytis chorams Išplldant, 
bet Ir Anita Pakalniškytė jas 
solo tikrai pasigėrėtinai 
perdavė.

Galėjau Šokt Per Naktį Iš 
My Fair Lady Ir valsas Iš 
operos La Boheme taip pat 
buvo patraukliai solistės Iš
pūdyti.

Besiklausant su koncerte 
dalyvavusiu sol. V. Verlkal- 
člu, ir besidžiaugiant nauja-

SIENAPIU TĘ,. Netik motorizuota, bet ir išradinga sienapiute šiuo metu prasideda Ontarijo s provin- pabaigoje skaitantysis nu— 
cijoje. Piauna žole ir žalia silosuoja galviju pašarui. Piauna,ir džiovina žole ir vėliau šia masi- stemba paties daū. nebetik— 
na supakuoja ir pati masina sumeta i paskui važiuojančia priekaba. (Photograph by Ontario Ministry of

1 Agriculture and Food) rumu, jo atsargumu. Valius
6 psi.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7% 
Terminuotus depozitus 1 metu 8%
IMAME Vi:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

augančla menine jėga, atro - 
dė, kad Anita Pakalniškytė 
yra jei ne pusiau koloratūri
nis, tai tikrai lyrinis sopra
nas. Jos balsas skambus, vi
si malonaus jos balso re
gistrai ryškūs ir tikri. Gal 
galėjo būti geresnė tartis , 
tačiau, Ugalnlul, reikia ma
nyti, tai išsUyglns ir dar 
daugiau išryškins jos pulkų 
dainavimą.

Scenoje dainininkė puikiai 
laikosi, ji yra tikrai pa
traukli. Jai linkėtina geriau
sios sėkmės ir saulėtos a- 
teltles.

Labai apsimokėjo pava
žiuoti ir Ugesnį kelio galą 
šio koncerto pasiklausyti.

Dėkinga publika nepagai
lėjo jai audringų katučių , 
o rengėjai Įteikė puikių rau
donų rožių plokštę.

L. Eimantas

PO CHICAGOS DANGUM. . .
(Atkelta i? 3 psl.j,

visas išlaidas ir sutelktos 
lėšos paskirtos stipendijoms. 
Šiais metais jos buvo Įteik
tos VUljai Dalnls, Eug.Stan- 
člauskas ir Loretai Barš- 
ktetls.

'Čikagos Lietuvių Moterų 
Klubas, suslorganizavęsl923 
m. lietuviškos kultūros ir 
tradicijų palaikymui Ameri
koje.

Vytauto Didžiojo Rinktinė 
jau nusipirko už 40 tūkst.

namus Brlngton Parke. Šaū — 
llal, norintieji Įsigyti namų 
pirkimo akcijų- anketų, 
kreipkitės pas p. IšganattĮ 
4429 So. Rockwell str.

Liepos 13 organizuojama 
išvyka Į Kenosha, kur įvyks

toronto
a-

Vieno sekmadienio pople- du Tėv. Žiburių numerius su 
tę, prie vieno stalo garsiai daūįninku pasisakymais, da- 
besikalbą pietautojai buvo rys galutinį sprendimą.
lažyblnlnkal .Jie buvo susi
derėję iš vieno milijono do
lerių,kitaip tariant Iš olim
pinės loterijos laimikio. De- 
ryblų priežastimi buvo ne
seniai Toronte Įvykusios dvi 
daū ės parodos. Tėvynainiai 
apžiūrėjo tas parodas Ir iš
siskyrė priešingom nuomo
nėm.

Pirmoje parodoje, kuri 
Įvyko Prisikėlimo parapijos 
salėje, dalyvavo keletas mo
dernistų. O antroje, kuri 
buvo Lietuvių Namų Gedimi
no pilies menėj - tik du, Iš 
kitur atvykę - dailininkė ir 
skulptorius.

Torontlečtų grupė nusl- 
vilusi abiem parodom ir
reiškė protestą., Jie tvirtino 
ten nieko daugiau nematę, 
tik akiplėšišką formų išnie
kinimą ir dažų terlynę. Tuo 
tarpu antroji grupė abiejo
se parodose Įžiūrėjo pasigė
rėtiną modernizmą Ir, nuo
stabių' spalvų harmonijas. 
Nuomonėms griežtai išsis
kyrus, meno mėgėjai nutarė 
susūažintl ir lukterėti tik
rųjų meno žinovų pasisa
kymo.

O dabar, jie čia atsinešę ■

Lietuvių Diena. Vyks auto - 
busal, ir Į abu galus tekai
nuos tik 4 dol. Registruotis 
pas St.Cecevlčlenę LA-34526.

Lietuvių Televizijos 
programa tebus kas antrą 

savaitę. Tuo tarpu jos prog
ramas leis Jaunimo Centras. 
Jas ves kun.Kezys su talentų 
talka.LTV ir toliau rūpinasi 
lėšų telkimu. Rugpjūčio 24 
Įvyks didingas plkntkas-ge- 
gužlnė, pavadinta Lietuvių 
Diena, Bučio sode.

Mūsų tarpe nelaimės 
ir mirtys ateina netikėtai.

Štai, po jaunuolio Klapataus- 
ko žuvimo, birželio 13 d. žu
vo Paulius Marcinkus 23 m . 
jo vairuojamam motociklui 
susidūrus su automobūlu.

Simui Apanavičiui darbo 
metu buvo nutraukta ranka . 
Dabar gydomas Šv. Antano 
llgonlnėja. Visi jam linki 
pasveikti Ir užjaučia toje 
sunkioje nelaim ėję. Balf  o 
pirm. Rudienė ir Balfo di
rektorius K. Januška po sun
kių operacijų grįžo Į namus 
toliau gydytis.

Bal. Brazdžionis

Skaitydami abu vertini
mus jie ir nutars, kuri pusė 
yra laimėjusi tą milijoną.

Visiems apsiraminus, 
vienas Iš pirmųjų pradeda 
skaityti modernizmu nusivy
lusios grupės atstovas. Jis 
skaito dali. Dagio pas įsaky
mą. Šis žinomas Ir darbštus 
dailininkas - skulptorius, 
turėjęs savo kūrinių parodas 
ne tik Kanadoje, bet Ir Ame
rikoje, Išleidęs savo darbų 
knygą, pirmiausiai paaiškina 
apie ” spalvos ir formos " 
parodą. Dail. teigia , kad 
daugumas šios parodos atsto 
vų,kalp ir visi šių laikų mo
dernistai, pasitenkina labai 
menkais dalykais. Todėl ne-

MOKA: 
814% už 1 m. term. dep.
7 Vi % už taupymo s-tas 
8’Z»% už pensijų planų 

6% už čekių s-tas (dep.)
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nuostabu, kad lankytojų tar
pe teslgirdėję neigiami žo
džiai, išreiškiu kritišką lai
kyseną ir nesupratimą. To
liau Dagys aiškina, kad ne
kalbant apie supratimą ar 
nesupratimą, o turint tik pa
jautimą kam nors maloniam, 
kūnlam, patraukliam, nes 
menas nesąs rebusų spren
dimas, nei clrklškų sensa
cijų demonstravimas. .Pa
vyzdžiui daū. nurodė ten bu
vusių porą iš Įvairių me
džiagų susiuvlnėtų, niekam 
tikusių darbų. O baigdamas 
straispnlo autorius sako, 
kad menas turi patikti, ne
žiūrint ką jis vaizduotų, o nė 
prasikišantis noras niekais 
Ir.keistybėmis stebinti žmo
nes .

Pabaigus daū. Dagio verti
nimą, antrosios grupės ats
tovas pasiima kitą laikraštį 
ir ima skaityti daū. Teles
foro Valiaus straipsnį. Daū. 
Valius irgi plačiai žinomas 
daūįninkąs , daugelio leidi
nių viršelių autorius, sukū
ręs Vytauto Didžiojo portre
tą, buvęs nuoseklus . daūės 
meisteris, bet netikėtai per
simetęs Į modernizmą, visai 
netikėtai pažiūri Į tą patį 
meną.1 Jis mato tuose kūri
niuose dvelkiančią jaunystę 
ir triumfuojančias nuotaikas. 
Jis net tvirtina, kad jaunųjų 
menininkų kūryba buvusi 
pastebėta, Įvertinta ir Įrl- 
kiuota Į Kanados dailės gy
venimą. Toliau daūįninkąs, 
apibūdinęs ankstyvesnes pa
rodas, kuriose dalyvavo abu 
menininkai, išveda neabejo
tiną jų subrendimą, profe- 
slonališkumą ir telkimą vū- 
tlngų garantijų ateičiai.Daū. 
Valiui buvę net malonu ma
tyti kaip lietuviai žiūrovai 
greit suprato tuos kūginius, 
juos priėmė ir su šypsniu 
veide reiškė savo pasitenki
nimą. . .

Tuo momentu, vienas ne
nuorama klausytojas, gar
siai įsiterpdamas nustemba: 
" Ką ten žmonės galėję su
prasti ? O kad žiūrint Į apa
tines kelnes ir padžiautas 
kojines matėsi šypsniai, čia 
tai Valius išreiškė tikrą 
tiesą.. . "

Bet straipsnio skaitytojas 
tuojau sudraudžia nenuora
mą. Klek nuleidęs laikraštį, 
jis tik pažiūri pro akinių 
viršų ir išsišokėlis tuojau 
užčiaupia burną.

Baigdamas Valiaus straip
snį skaitantysis valandėlę 
suabejoja. Tarsi nebesu
prasdamas, jis pakartoja pa 
baigą Jis ką tik buvo per
skaitęs, kad toje parodoje 
lietuviai suprato ir priėmė 
ten buvusį modernizmą. O

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

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

užbaigia savo rašinį sakyda
mas, kad tik padarius grležr 
tesnę atranką, tie kūriniai 
turėtų rasti pasisekimo lie
tuvių tarpe. Tuo pačiu ir vi
siems skaitytojams tampa 
nebe aišku. Tik porą sakinių 
aukščiau autorius teigė vie
naip, o pabaigoje atsiima tą 
teigimą.

Prie to kaip tik ir prikim
ba pirmosios grupės atsto
vai. Jie atsisako patikėti 
savimi abejojančiu vertinto
ju. Dagys kas kita. Jis vi
siems yra teisus, aiškus ir 
suprantamas.

Po karštesnių diskusijų, 
atkreipusių net gretimų sta
lų pietautojų dėmesį, po pa
kartotino stiprume! lo at
nešto Iš Lokio baro, pirmo
ji grupė neabejotinai laimi. 
Jie Ir pasiėmė tą bū lėtą, 
kaip kokį raktą į mūljoninį 
laimikį.

USU LIETUVIU NAMAI

LN popietėje dalyvavo apie 
1 250 asmenų. Buvo matyti ir 
iš toliau atvykusių svečių, 
iš garsaus Kalifornijos 
miesto Los Angeles. Toli 
mieji svečiai labai domėjosi 
LN organizacija ir patalpo
mis, nes Ir juos pasiekė 
gandas, kad Toronto lietu - 
vial turi erdvių, patogių ir 
gražių patalpų.

Kai kurie toliau gyvenan
tieji lietuviai žodžiu ir raš
tu pasiteirauja apie blngo 
žaidimus. Gegužės mėnesį 
jie buvo.susŪpnėję, žaidėjų 
rinkdavosi mažiau. Tačiau, 
ir blogiausiais atvejais šie
met žaidėjų susirinkdavo žy
miai daugiau, kaip pereitais 
metais tuo pat metu. Birže
lio mėn. pirmas dvi savaites 
žaidėjų skaičius vėl žymiai 
padidėjo.

Svetainės Lokys pareigū
nai primena, kad pagal On
tario Likerio V-bos taisyk
les, svetainę neturi teisės 
lankyti nesulaukę 18.m.am
žiaus. Reiškia, kad jaunuo
liai iki 18 m. ir negerdami 
svaigiųjų gėrimų, neturi tei
sės sėdėti svetainėje Lokys . 
Jaunuoliai Iki 18 m. gailį 
svetainę ateiti sekmadienio 
popietėmis su savo šeimos 
nariais.

Tos taisyklės prašomi vi
si griežtai laikytis, nes jai 
nusižengus, svetainė Ir jos 
tarnautojai Ontario Likerio 
V-bos gali būti skaudžiai nu
bausti.

Birželio 22 d. Toronte 
prasideda Karavano savaitė. 
Lietuviai ta proga Įruošė sa
vo pavūlĮoną^Vllnlusį’Prisi
kėlimo parapijos patalpose. 
Numatoma kasdien Įdomi Ir 
graži lietuviška programa,

Į
IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių

paroda Ir valgiai. Norima 
visus Toronto gyventojus su
pažindinti su lietuvių kultūra 
Būtų labai pageidautina,kad 
visi Toronto lietuviai padėtų 
rengėjams tą nelengvą užda
vinį atlikti gražiai mūsų vi
sų labui. Prašoma nedaug: 
visi lietuviai rinkimės gau
siai Į pavūljoną’VŪnlus’l da
lyvaukime programose Ir ū- 
ž Imkim e svečius.

Choras Varpas savo repe
ticijų sezoną užbaigė. Ta
čiau ankstyvą rudenį Ir vėl 
pirmadieniais Ir antradie
niais vyks repeticijos LN 
Gedimino pūles menėje. Tie, 
kurie galėtų Ir norėtų įsi
jungti į vieną geriausių mū
sų lietuviškų chorų, prašomi 
kreiptis į Paulių Dunderą,, 
Varpo Choro pirmininką.
'Nario įnašus papūdė: 

Zaras K., Zaras Valė, Jurk- 
šaltls P. Ir Tumosa Z. po 
$ 50. Balelša V. Ir Breen 
Roma po $ 25. Juzukonls 
Rūta, Šlmenėlls Aldona, Šl- 
llnlnkaltė Ž. Ir Vaitkutė A. 
po $ 1O.

Mirusio Stanullo Vlado 
paskola $ 200 pervesti jo a- 
nūklų nario Įnašams: Kulny-į 
tel R. Ir Staniuiytei L. po 
$ 1OO. Mirusiojo Įnašas 
$ 1OO. pervestas jo sūnui 
Stanullul Vytautui.

Dr. P. GAIDAI, T.Ž. re
daktoriui Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija paskyrė 
1OOO dol.premiją už žurna
listikos darbus.

Kun.dr. J. Prunskls.buv. 
Draugo redaktorius,yra pre
mijos mecenatas.

Pranas BASTYS, poetas, 
žurnalistas, kelių knygų au
torius, visuomenės veikė
jas, sulaukė 70 m. amžiaus. 
Studijavo VDUnlversltete, 
Kaune. Lietuvoje dirbo mo
kytojo darbą Ir kt. darbus Į- 
valr los e* Įs taigos e.

Ir dabar Pranas nepasi
traukia nuo r visuomeninės 
veiklos Toronte.

Linkime ūgo Ir našaus 
amžiaus. k.,

Dr. J. KAŠKELIS grįžo Iš 
Floridos, yrapūnal atsiga
vęs nuo turėto širdies prle- 
pollo Ir vėl įsijungė Į visuo
meninę veiklą.

Mūsų bendradarbis J. KAR
KA, Išdirbęs Toronto miesto 
savivaldybėje planavimo Ir 
Inžinerijos skyriuje arti 20 
metų, Išėjo pensijon.

Ta proga buvo Išvykęs 3 
savaitėms su žmoną/dr.Ma
ri ja/Europon. Aplankė Vo
kietiją, Prancūziją, Italiją, 
Šveicariją. Įspūdžius žada 
parašyti Į NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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B. Vaičaitis

J (Pradžia 2 1 numeryje)
Lydeka - Esox Luclus arba 

northern pike daugiausia In
teresuoja meškeriotojus sa
vo didumu Ir kovingumu. Ly
deka griebia ką tik pamato F 
vandenyje plaukiant. JI vi
suomet alkana Ir nelabai 

. renkasi maisto. JI nesilaiko 
dietos : minta visokiais van - 
dens gyviais, todėl meške - 
rlotojul jaukus lengva pa- 
rinkti. Be didelio tyrinėjimo 
griebia dirbtinus jaukus , 
kurie rodo daugiau judrumo 
vandenyje.

Visų rūšių lydekoms meš
kerioti naudojama panašūs 
būdai. Dažniausiai vartoja
ma vidutinio sunkumo spi
ningai su mono šniūru nuo 
10-16 Ibs.stiprumo. Stiklinė 
kartelė nuo 6-7 pėdų ilgio su 
stangria viršūne.

Lalvuku važiuojama iš- 
lengvo ežeru ar upių pa
krantėse prie žolių lysvių 
Ir traukiamas meškerls už
pakalyje laivo 40 m. pas ii l- 
kusiąblizgę. Geresniam re
zultatui gauti kartelės vir
šūnė kilojama aukštyn Ir 
žemyn, protarpiais patrau
kiant žemyn , stalgiau.

Dar geresni rezultatai 
gaunama svaidant blizgę nuo 
kranto arba iš laivo į pa
rinktus taikinius. Pamačius, 
kad lydeka sėlina paskui 
blizgę, rašyk su blizge van
denyje skaitlinę aštuonis , 

PARDUODAMA

PIRKITE IR BŪSITE PATENKINTI...

Jei nemėgote dažyti savo namus — jūs pamėgsite dažydami 
su id’Exterieur CIL dažais, nes jų graži ir patvari spalva 

Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, LaSalle, P.O.
Tel. 365-0470 (kampas 6 ave.).

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

NIEKQ NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI DAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASAU! - 365-0770

FREE SHOP AT HOME

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

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

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymbs. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tel. 366 6237/ 3896

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelow — Celanese — Kraus

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

• Daneta Stankevičiūtė išvy
kusi į Ispaniją pasigilinti is
panų kalbos.

HRS

495-90e Ave 
366-1143

• Moto specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
e Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

ikainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 - 6780 — 7962

SERVICE
PATARNAUJA

CLtANtR AND VALET SERVICE LTD.

NETTOYEURS - CLEANERS 

7661-A CENTRALE 
365-7146

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bannantyne Avė. Vercįpn, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

1975.VI.25

Visi kiti vandentiekio ir J
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gazinių prie- Pį 
monių pardavimas ir įren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- j
vimui karšto vandens tie- Ą.
kima. Veltui įkainavimas.

& Heating kontraktorius.

140 - 2e AViNUE 
_______ 366-0330. ĮASALLE,

lydeka griebs lyg tigras.
Lydekas galima Ir vietoje 

sėdint ar net gulint laive ar 
ant kranto meškerioti. Ant 
kabliuko užkabinama žuvytė 
ar smelts ir svorį prikabi
nus, metama į vandenį ir 
leidžiama skęsti jaukui Iki 
dugno /balt casting/.

Lydekos neplaukioja bū
riais, kaip wall eyes, 'Ieško
damos maisto. Jos llurkso 
pavieniai, laukdamos priar
tėjant aukos. Pagavus vieną 
galima manyti, kad tame 
plote yra daugiau panašaus 
dydžio lydekų. Labai dide
lės Ir mažos lydekoj negy
vena tame pačiame vandens 
plote.

Didelės lydekos dažniau
sia savo rezidenciją įsitaiso 
negiliame vandenyje, bet 
netoli turi būti gilus ir di
desnis vandens plotas. Pa
vojui atėjus, ji neria į gilu
mą.

Didžiulės lydekos gyvena 
pavieniai, į jos teritorijos 
vandenis kitos žuvys nedrįs
ta pasirodyti. Jeigu pagavai 
12 kg. tai tos vietos neuž
miršk. Gera rezidencija ne
bus Ilgai neapgyventa. Už 
keletą dienų ar savaičių ten 
paprastai įsikurs kita di
džiulė lydeka. Didelė lyde
ka išeina Iš būstinės maisto 
ieškoti ir vėl grįžta slėp
tuvėm

Maskis, muskellunge, gy

vena upėse Ir ežeruose, bet f 
nėra taip gausiai paplitusi I 
lydeka. Maskis užima Šiau
rės Amerikos vandenyse to
kią rolę, kokią Afrikos dy
kumose turi tigras. Maskis 
sau rezidenciją pasirenka 
upių ar ežerų įlankose, ne
toli gėlesnlo vandens, bet 
mėgsta šiltą Ir negilų van - 
denį, išplaukia pasišildyti į 
seklumas. Minta žuvimis, 
kaip taisyklė, bet griebia 
varles, gyvates Ir mažes
nius paukščius. Žuvis, kuri 
pasirinktoje terltdrljoje gy
vena ilgą laiką, kitus įna
mius Iš savo teritorijos Iš
gaudo kaip maistą. Jeigu ku
rioje įlankoje pastebėjai 
maskį, tai jis ten laikysis 
visą vasarą.

Lydekos, visų rūšių, ner
šia pavasarį ledams išėjus . 
Neršti plaukia į seklumas , 
mažus upelius ir balas. Pa
telė leidžia ikrus ant vande
nyje esančių augalų, nepa- 
ruošdama lizdo, būna, kad

Musu
Kredito Unijos Narei A ’ A MARIJAI MAKSVYTIENEI 
mirus, jos giminėms ir artimiesiems nuoširdžia 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
"Lito" Valdyba

keli patinai ant tų ikrų pa
leidžia pienius. Lydekos ik
rų nesaugoja. Išs {perėju
sios žuvytės maitinasi van
denyje esančiais gyviais, ir 
per metus užauga 8 colius . 
Jas lengva užveisti bet ku
riame vandenyje. Užveisus sėkmingas, kaip kitos lydė- Lydekų mėgiamiausia 
daug lydekų ežere, jos iš- kos. temperatūra yra tarn 1O-
ėda kitas nepageidaujamas Visų lydekų pagrindinis 20 laipsnių C., maskiųl5- 
žuvis ežere,pavyzdžiui sak- maistas yra žuvis. Visais 25 laipsnių C. Toje tempe
ras ar geltonus ešeriukus, metų laikais ji nepraranda ratūroje jos yra aktyviau- 
kai jų perdaug prisiveisia, savo apetito, todėl visi me- stos ir greičiausios, tuomet 
ir dėl maisto stokos neužau- tų sezonai yra tinkami ly- ir būna jų sėkmingiausias 
ga didesni. Maži ešeriukai dėkoms meškerioti, be žuvų meškeriojimas.
meškeriotojų nepageidauja- jos ryja gyvates, varles, Daugiausiai didelė žuvis 
ml. . vėžius, peles ir mažesnius yra pagaunama Kanadoje

Šiaurės Amerikoje yra paukščius. Meškeriotojui birželio ir rugsėjo mėne- 
įtalsytos peryklos, bet mas- žinant jų apetitą, nesu įku sTais. Labai didelių lydekų 
klų paskleidimas upėse ir pasirinkti jaukus, kurie ga- pagaunama vėlai rudenį po 
ežeruose nė visuomet būna lėtų pavilioti lydeką. pirmos didesnės šalnos, iki

pakraščiuose užsitraukia 
ant vandens ledas.

I

LEFEBVRE & ROBERT
AfiMUliMMNT - HJRNITUIU į Į |NC

? r»-—i)

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pąsirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAUE -T 4e AVENUE LASALLE 363-3887 
,r~T«43 CENTRALE 303-1883 (DECORATIONĮ Į

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

LIETUVA^
^rl4innn CIlL'ncJftmr _ ■■(mlAMA L _ —____

D I D E L Ė NUOLA IDA K A I N U (iki 60 %) SIUNTINIAMS J.

Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir švarkams - šimtaprocentinė
— pusė kainos.
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, daugybe 
kitų daiktų, reikalingų Lietuvoje.

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

Prašome užeiti ir įsitikinti.^ j* ^PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 09 8.

rūšis

KĄlMĄi T/S

PADĖKA
Gegužės men. 30 d. staigiai 

mirus mano vyrui JONUI PETRO- 
NIUI, noriui širdingai padėkoti vi
siems, kurie padėjote mums ta di
delį skausmo smūgį pergyventi.

Ačiū už Jūsų užuojautas, gėlės 
ir maldas. Taip gi ,kurie padėjote 
velionį palydėti i kapines.

Širdingas ačiū už patalpas p.p. 
J. Čičinskams, kuriose buvo pa
ruošti pusryčiai.

Likome nuliūdime ir niekad 
nepamiršime:

Žmona Selomėja, sūnus Bro
nius ir marti Edwina, duktė 
Elena ir žentas Bronius 
Šimonėlis, duktė Genute ir 
žentas Ronald Novelew, 5 
anūkai ir 1 proanūkė 
— Andrew.
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NL REIKALAI
NL laikraščio leidėjus slė- tobulą laikraščio pristatymą 

gė nemaloni aplinkybė, žinant -ir kartu su skaitytojais villa - 
skaitytojų nepasitenkinimą m ės,kad daugiau panašiai ne
ri S vėluojančių laikraščių. įvyks.
Skundėsi tuo amerikonai, NL Spaudos Bailaus metu 
skundėsi kanadiečiai, tolimo- nupirko akcijų šie asmenys: 
slos vietovės Ir čia pat, netoli Alselkls Bronius,Bastys Pra- 
redakcljos gyvenantieji lietu-,nas, Dranselka Pranas, Jac- 
vlal. Ypač verdunlečlal, ku- kus Benediktas, JagėlaStasys, 
rle gal vėliausiai gaudavo Jakubauskas Stasys, Kulnytė 
laikraštį, kaip visi kiti. O Rūta, Kuolas Augustinas, Le- 
čla tik pusvalandis kelio pės- Hs Petras, Skrebutėnas Vac- 
člam Iki redakcijos.Mat, lovas, Skrebutėnlenė Julija Ir 
Verdunas priskiriamas prie Petraitis Viktoras 2 akcijas. 
Montreallo.lr jis gauna pašto Buvo paskelbta už $7,680, 
siuntas per centrinį paštą. O dabar skelbiama už $7, 820 . 
ten skirstyme Irbuvopatl dl- D^odaml pirkus lems akcijas, 
džiaus loji netvarka, nes ten lauKlame atsiliepiant Ir kitų, 
stipriausiai velkė unijos
" didvyriai". NEPAPRASTAS PAŽANGUMAS

Žinome,kad skaitytojai su- Mykolas Rutkauskas Ilgus 
prato streikų situaciją, bet metus vertes Is garažo vers- 
Ir suprantame, kad daugeliui lu. Kaip geras auto-mašlnų
atrodė, kad tai mūsų kaltė . mechanikas turėjo gerą pasl- 
- Juk kaip gi gali būti tokia sekimą. Dabar jis sumoder - 
netvarka valdžios įstaigose?- nlndamas šį verslą, paliko 
Amerikonai gal lengviau nu- tik gazolinu aptarnavimą — 
metė kaltę Kanados valdžiai. Taxico Self Service, 601 St.

Gal dar nėra pilnai pagerė- Jean Rd., Pointe Claire,P. Q. 
jęs pristatymas pašte, bet jau Šį pavasarį M. Rutkauskas 
gavome atsiliepimų Ir Iš toli- atidarė naujai keramikos ver- 
mesnlųjų vietovių, kad sltua- slą —Demar Ceramic’s, 477 
clja pagerėjusi. G. Demar Ave.,Polnte

Atsiprašome Ir mes už ne- Claire, P.Q.
L--- J ---  —------------ - -----------— ------ — ---- ------ ——t

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui |
i tik už $5.00 metams • į

| Prašome iškirpti ir prisiųsti J

( P (tvardė ir vardas) į

(Tikslus adresas)

Marytė Gureckaite (Leono ir OI go s duktė) su savo vyru Giovani Cargnello 
vestuvių puotos metu. Viduryje jos dėdė dr. kun. F. Gureckas. Ąbu jau - 
nieji yra Layola ColLege studentai.

su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

BCAULIKU. OARNEAU. CR^TK
Conseillers juridiques - Title Attorneys

NOTAI R E - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik Į mano 

kreipiasi. Intarpe Ir lietuviams.

BB,7 VKROUN. V1NDUN 0700 CENTRALS, LaSAULS
701-0411 »M»474

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

GERA PROGA
Puikiai Įrengta ir net kilimu iiklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojamo susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

1440 rite Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namu 488-8528

NL gegužinė bus F. Skruibio 
vasarvietėje, rugpjūčio 3 d.

DR. V. GiRlONIENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. J AUGĘ LIE N£

— • —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namM 737 - 968 1,

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C^ E.B.C.S.(c)

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

7626 CENTRALE LASALLE

cignon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO 

t j

VIE^A GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.O. — Tel: 875- 6446, namu 678 > 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 P/ace Villa Moria IBM Building 

Suita 417, Montreal, Qua.
Tai. 871—,1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.C.L
768 Notre Dome Straat E.jSuite 205.

Tel: 8 66 - 20 6 3; 866-2064

8 psi.

mės, siūlome NL skaityto - 
jams jo verslą aplankyti.M. 
Rutkauskas yra ne menkas 
NL rėmėjas. NL.

PENSININKŲ. SĄJUNGĄ
AUKSO AMŽIAUS SAVAI

TĖ /26-31 geg. / paskelbta 
LaSalle Miesto Tarybos, 
prašant Aukso Amžiaus Klu
bų Sąjungos. JI pasibaigė 
šokiais St. Telesphore baž
nyčios rūsyje. Šoklų vaka
ran atsilankė virš 400 
žmonių, vakaras praėjo la
bai sėkmingai.

Sąjunga buvo įsteigta Lio
nei Ratelie prieš kelis mė
nesius ir spėjo išvystyti pa
žymėtiną veiklą. Sąjungos 
Komitetą sudaro po 2 atsto
vus iš kiekvieno klubo.

Pagrindinis tikslas- išrū
pinti Senelių Namus/ Senjor 
Citizens Home/, kurių jau 
seniai reikia, ir kitus bend
ro labo reikalus.

Šiuo verslu M. Rutkauskas toje vyksta šio meno studija , 
užsibrėžęs plačiai verstis. Iš- kuri turi virš 60 mokinių. Vis- 
nuomavęs gražią vte^ ir pa- kam vadovauja M. Rutkauskas pdrflplntas vlešas susltl_ 
talpas. Visas keramikos dar-nes jis per eilę metų paslruo, , TT _ , T
bas, pradedant nuomollo, ten šė, studijavo vakarais šios- -o^r v^^r
pat vyksta modernių mašinų ir šakos meną. Linkėdami nau- onde ® U„ ° a~
įrengimų pagelba. Taip gi vie- jam verslininkui geros sek - reikalą 30 irzello, v. 
___________________________________ __ _____________________ v. Laurier Mac Donald mo-

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS 
Sola, Manager 

(Lietuvi, ot,tovo>)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manag.riu 

LEO GUREKASmu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

© Royal Trust g
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)

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų —721-06 14

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

D.H.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

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

h—9 tlu

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYB*
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 727.3120 Namų 376-3781

A a e n 10 r o veikia nuo 1 9 4 5 m.

Albertas N O R K ELI O N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

kykloje,4OO, 8Oth avė.La
Salle. Vist kviečiami ateitį 
ypač tie, kurie norlkad būtų 
šis klausimas teigiamai iš- 
spre ndž lam as. 

Senieji mūsų piliečiai bu
vo užmiršti jau perdaug U - 
gal. Jaunesnioji generacija 
turėtų elgtis su senesniais 
taip, kaip norėtų patys būti 
traktuojami rytoj. J.S .

• Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas dr.kun. F.Jucevi
čius buvo pakviestas pie
tums pas Montreallo arki - 
vyskupą Paul Gregoire. Ar
kivyskupas domėjosi Mont - 
realio lietuviais.
• Šį sekmadienį pas Vekte- 
rtenę Šv. Kazimiero parapi
jos gegužinė, o kitą sekma - 
dlenį Aušros Vartų parapijos 
gegužinė Palangoje.
• L. K. Mindaugo šaulių kuo
pa buvo suruošus l Joninių lau
žą Baltijos vasarvietėje.
• Stalgiai mirė Ona Daude- 
rlcuė, kuri palaidota penkta- 
tadlenį. Paliko vyrą Juozą 
Ir sūnų Henriką su šeima.
• Dr. Ona Bakaltlenė/Leo
no Gurecko sesutė/ kartu su 
sūnum farmaclstu Rimu, duk
tė re Dalia ir žentu dr. P. Vak- 
sellu, įbroliu dr.kun.F.Gu- 
recku Iš Chlcagos, dalyvavo 
pas Gureckus vestuvėse.
gi brolis Stasys Gureckas su 
žmona Hilda iš Albertos.
• Magdelena Stankattlenė su 
duktere Ratavlčiene iš Otter
ville, Ont., lankėsi Montrea- 
lyje pas sūnus Ir brolius Juo
zą ir Gediminą Stankaičius.

CENTRE AUTO CLINIC
Ix|kI , 261 St. John's Road 

' POINTE CLAIRE SHOPPING CENTRE

697-3333
. . •’ .fc. ■; • •

aOSTIW.A-r@>-,-mUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups. Brakes 
motor a transmission, etc.

73B LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

NESITIKĖTOS ~ ŠIŲ DIENŲ KAINOS]

AMC Fl

GREMLIN 1975 
6 cllind.rlų 232p.c. 
reguliariu {rengimu 
pagrlndlnk kaina

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS i

DeMr

HORNET 1975
2 durų sedan 6 cilinderiy 
reguliariu {rengimu 
pagrindine kaina

MATADOR 1975
2 durų coupe 6 cilinaeri^

PASIKALBĖKITE SU MANAGER - ABE BASERMAN

garantija
100% 12mėn. arba 12,000 
myllyffabrikinė garantija)

inspekciniai 37 patikrinimai

AUTOMOBILE LIMITED

860 Taschereau, Greenfield Park 6 b7b-7W\

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4 E 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. tad. — 3 m. 8J)%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .... -----------
Nekiln. turto 10,25%
Čekių kredito___________ 12.0%
Investacines nuo_________ 11.5%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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