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DIKTATŪRIŠKI VEIKSMAI
Indira Gandhi įvedė krašte 

nepaprasto stovio įstatymą. 
Ji, norėdama laimėti sim
patijų, įvedė griežtą kainų 
kontrolę, parašė 21 Indijos 
valstybių ministerlams pir
mininkams laiškus, raginda
ma užtikrinti vargšų maiti
nimą.

Prekybininkai privalo iš
kabinti kalnų sąrašus ir tu
rimus prekių kiekius pas
kelbti 3-jų dienų bėgyje.De
monstruojantieji prieš ją iš
vaikomi policijos ir raito
sios policijos pagalba.

Vėliau premjerės Gandhi 
vyriausybė paskelbė 2 menė- 
siems pavojaus stovį, įves- 
dama spaudos cenzūrą ir su
ėmė opozicijos vadus. Spė- 
liojoma, kad suimtųjų skai
čius gali būti daug didesnis 
negu 676 asmenys.

Premjerė Gandhi sunkiai 
atlaiko opozicijos spaudimą, 
reikalaujantį ją pasitraukti. 
Ypač kai socialistų vadas 
Raj Narain iškėlė prieš ją 
bylą, kad ji nelegaliai buvo 
perrinkta ir jis bylą laimė
jo. Aukščiausias teismas 
atėmė iš jos parlamento na
rės teises kol byla bus per - 
žiūrėta. Nepalankus jai teis
mo sprendimas davė akstiną 
opozicijai dar plačiau iš
vystyti pasipriešinimą. Opo
zicija paskelbė savaitės pro
testą, ragindama gyventojus 
neklausyti ir 1.1. Premjerė 
Gandhi, pasakydama kalbą į 
tautą , priminė, kad jokia 
save gerbianti vyriausybė 
negali pakęsti ir laisvai žiū
rėti , kai savo šaliai gre
sia partijų konspiracinis par 
vo jus.

Taigi, Indija, viena iš di
desniųjų demokratijų pašau - 
lyje per 28 metus, tapusi 
jau diktatūrine valstybe.

NEBEREIKALO VIZITAI
Neperseniai Kuboje lan - 

kėši JAV senatorius George 
McGovern. Besikalbėdamas 
su Castro, priminė 1972 m. 
lapkričio mėnesį pagrobtą 
Southern Airways oro lini
jos lėktuvą.Už jį grobikams

Indira Gandhi

Socialistų 
M itterand

lėktuvų kompanija sumokėjo 
2 milijonus dolerių, kuriuos 
perėm ė , Kubos vyr iausyb ė. 
Kubos premjeras Castro pa
rašęs laišką JAV Senato Už
sienio reikalams komiteto 
pirmininkui, kad Kubos vy
riausybė sugrąžins, tuos 2 
milijonus dolerių. Tik belikę 
pinigų Iškeitimo procedūros 
išsprendimas i 
SIEKIAMA KAIRIOSIOS 
VIENYBĖS

Prancūzijos 
partijos vadas
pralaimėjęs į valstybės pre
zidento vietą, siekia vieny
bės jo partijos su komunis
tų partija. Jis sako, nors 
V. Vokietijos, Švedijos bei 
Austrijos socialistams nėra 
paranku eiti kartu su komu
nistais, bet Prancūzijos bei , 
kaimyninėms - Škotijos, Is
panijos ir Portugalijos so
cialistų partijoms yra rei
kalas palaikyti bendradar
biavimą su komunistų parti
jomis. Ypač Prancūzijoje 
Mitterand o vadovaujama 
partija eis iki pergalės kai
rėje unijoje.

PAPILDAS SENATVĖS PENSIJŲ 
ĮSTATYME P

Ministerio M. Lalonde pa
teiktą papildymą, senatvės 
įstatyme, Parlamentas pa
tvirtino. Įstatymo papildas 
liačia senatvės pensijas gau
nančius asmenis / žmonas 
ar vyrus /, suėjusius 60 m . 
amžiaus. Jei vyras ar žmo
na gauna oensiia būdami ian-

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Tarybos 
posėdis įvyko 1975 m.birže
lio 13 d. Kultūros Židiny, 
Brooklyn, NY.

Dr. Kęstutis Valiūnas pa
informavo posėdžio dalyvius 
apie V-bos atliktus darbus 
ir politikos aktualijas pas - 
kutintais dviem mėnesiais . 
Daug dėmesio buvo kreipia
ma į pabaigon einančią Eu- kal- 
ropos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferenciją ir 
ruošimąsi ginti Lietuvos 
valstybės reikalus.

Tam tikslui nusistatyta 
veikti drauge su latviais ir 
estais. Bendram pasiruoši
mui birželio 6-8 d. d. buvo 
sušaukta Pasaulinės Baltų 
Santalkos konferencija, ku
rioje dalyvavo ir visų trijų
valstybių diplomatijos atsto- c įjos 
vai. Nusistatyta diploma
tams veikti savo kellaisir 
būdais, o Santalkos daly
viams savo metodais: me
morandumais, apsilanky
mais pritraukiant savas or
ganizacijas, kad jos save 
ruožtu < 
žygius. Tarybos

Vliko V-bos vicepirminin
kas Aleksandras Vakselis 
supažindino Tarybos narius 
su inkorporuoto T autos 
Fondo nuostatais, ir gegužės 
31 d. įvykusiu Tautos Fondo 
narių suvažiavimu.Plrmasis 
jo narių suvažiavimas pabai
gė ligi šiol buvusį organiza- 

laikinumą, šiek tiek
pakeitė statutą ir išrinko 
Fondo valdymo tarybą. Į ją 
įėjo prel. J. Balkūnas-pir - 
m įninkąs, Aleksandras Vak— 
sėlis-viceplrm., Jurgis Va
laitis, Petras M lakū nas , 
Augustinas Kuolas, Alek- 

darytų atatinkamus Sandras Daunys-nar lai Bep - 
nariai su tintąjį narį išsirinks pati 

didele atida išklausė pirmi- Taryba.

nesni, tai nuo š.m. spalio 
mėn. 1 d. jaunesniąjai pusei, 
sukakusiai 60 m. amžiaus, 
bus mokoma pilna mėnesinė 
pensija - $ 123,42 pensija ir 
$ 86,57 priedas. Šeimos su 
šalutinėmis pajamomis, arba 
vienai pusei mirus, jaunes
nioji pusė kol sulauks 65 m. 
amžiaus , pensiją gaus ati
tinkamai sumažintą. Be abe
jo, dar gali atsirasti kai 
kurių spragų, kurios parei
kalaus įstatymo papildų, 
ypač šeimos apibrėžimo są
vokoje, kai šeima gyvena 
nepilnoje santaikoje.

ninko pranešimą ir jį disku
tavo. Pirmininkas taip pat 
paminėjo apie gausų susira
šinėjimą su Amnesty Inter
national dėl Sovietų Sąjun - 
gos koncentracijos stovyk
lose laikomų kalinių. Be to, 
spalio mėn. Kopenhagoje į- 
vyksiančiame Sovietų Sąjun
gai suruoštame tribunole 
bus siunčiami gyvi liūdinin- 

buvę kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų kai inlai.

Mi *

Pasaulinės Baltu SANTALKOS Upsalos College East Orange, N.J. Įvykusio suvažiavimo dalyviai: 
IŠ kairės sėdi: 5- toji dr. prof. Aldona J annace- Šlepety te ir šalia dr.. K. J. Valiūnas, Vliko pirmininkas.

TAKSISTŲ PROTESTAI
Toronte prie Ontario Par

lamento rūmų demonstravo 
automobiliais keli šimtai 
taksistų, kai buvo nužudytas 
vienas taksistas. Iš įtartu 
ir policijos suimtų kelių as
menų , vienas negras jau
nuolis buvo paleistas už mo
tinos $ 2000 užstatą. Pagal 
Toronto policijos draugijos 
pirmininko pranešimą, to
kiomis lengvatomis vien To
ronte naudojosi apie 17 as
menų. Fed. Teismo mlniste- 
ris O. Lang pažadėjo pada
ryti atitinkamą pataisą.

Aktyviai diskutuoti Fondo 
reikalai ir pageidauta, kad 
greičiau būtų atspausti ir 
paskleisti Tautos Fondo or
ganizacijos aktai ir statutas, 
kad visuomenė galėtų pla
čiau susipažinti. Be to, p. 
Vakselis pasiūlė š.m. Vliko 
numatytą 1OOO dol. sąmatą 
padidinti iki 3000 dol. Ta
ryba pritarė.

Posėdžiui pirmininkavo dr. 
Bronius Radz tvanas, Lietu
vos Fronto Bičiulių atstovas. 
Sekretoriavo Juozas C Gied
raitis, Ūkininkų Są] Sąjungos 
atstovas.

Išvyka, 4428 So .
Chicago, 

FR6-O559. 
tuoj pat bus

m. 
In- 
pa- 
as-

PLB valdybos organizuojama 
išvyka į UI PLJ kongresą 
Pietų Amerikoje ateinančių 
Kalėdų švenčių metu. Suin - 
teresuotus skubiai prašome 
kreiptis šiuo adresu:TII PLJ 
kongreso 
Rockwell, 
60632, tel. 
formacija 
siųsta raštu kiekvienam 
meniškai.
Saulius Mikai jukas yra pak
viestas būti IH Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Fondo iždininku. Tas parei
gas Saulius ėjo ir pereito 
kongreso metu. Šiam kong
resui lėšas telkia ir Pietų 
Amerikos kraštat?ir turi sa
vo komitetus bei iždininkus .

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS

Pirmadienį,birželio 30 d. 
policija dar ieškojo kalinio, 
kuris nušovęs vieną ir su
žeidęs kitą prižiūrėtoją,pa
bėgo iš Montreal io Queen 
Mary Veteranų ligoninės. 
Kalėjimų prižiūrėtojai ir 
sargai streikavo vieną dieną 
norėdami priversti respek
tuoti įstatymą,kuris leidžia 
bausti mirties bausme nužu
džius policininką arbaka - 
Įėjimo tarnautoją.

Streikuotojai reikalauja, 
kad mln.kabinetas nesikištų 

Sauliaus M {kaltuko pareigos 
liečia tik JAV ir Kanados LB 
vykdomus įsipareigojimus 
Jaunimo Kongresui. Iždlnln - 
ko adresas: 4428 So. Rock
well, Chicago, Hl. 60632 , 
tel. FR 6-0559.
Inž. Romas Kasparas, PLB 
valdybos vicepirmininkas 
Jaunimo reikalams, palaiko 
nuolatinius ryšius su Pietų 
Amerikos kraštų LB valdy
bomis ir sukongreso ruošos 
įvairiais kom itetais, komis l- 
jomis bei pareigūnais.Šiuo 
metu jis ruošia Informacinę 
medžiagą išvykos įkongresą 
reikalais. Į kongresą vyks 

• Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
III Kongresui remti vajaus 
Centrinį Kom itetą Kanadoje 
sudaro:
Pirmininkas- dr. Juozas 
Sungaila, 109 Riverwood 
Parkway, Toronto 18, Ont. 
M8Y 4E4 
Iždlnlnkas-Juozas Valčeltu
nas, 170 Indian Road, Toron
to 3, Ont.
nariai- Algis Čepas, Rūta 
Čepaitytė.

Kanadoje bandoma surink
ti $ 1O. OOO Jaunimo Kong-1 
resui. Apylinkėse praveda
mo vajaus darbuotojai pra
šomi visais reikalais kreip
tis įCentrinio Komiteto pir
mininką arba iždininką.

i teismo sprendimą bausti 
mirtimi, Išskyrus atvejus, 
kai jury komisija reikalautų 
bausmės sušvelninimo.

Detektyvai įsitikinę, kad 
raktas, atrakinti rankų gran
dinėms, šaunamasis ginklas 
ir pagalba pasprukti buvo 
suorganizuota už kalėjimo 
ribų.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ. !

NL bendroves valdyba 
laikraštį siuntinėti tik už 
r’uosius po ulsisakymo 

jiems skaitytojams.

1

1



NeptifeLauAOttia^jktwa
Už Lietuvos i šlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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JAUNIMO KONGRESUI 
REIKALINGOS
LĖŠOS

Taip, Jaunimo Kongresui 
reikia pinigų. Tuo tarpu, sa- 
ko? reikia septyniasdešimt 
penkių tūkstančių. Galimas 
daiktas, kad su tokia suma 
sąmata nesusibalansuos . 
Gali reikėti Ir apvalaus šim
to tūkstančių. Bet 75 tūks
tančių reikia kuo greičiau, 
nes pasirengimas kongresui 
įėjo į tokią fazę, kad be pini
gų nebegalima judėti.

Ak, apie patį kongresą. A- 
pie jį visom dūdom pučia 
pats jaunimas .Spauda ir ra
dijo valandos užtvindytos jų 
raštais Ir pašnekesiais, m 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas įvyks paskutinę 
šių metų ir pirmą 1976-jų 
savaitėmis Pietų Amerikoje. 
Daugiausia delegatų į jį va
žiuos iš Šiaurės Amerikos , 
taigi, Iš Kanados Ir Jungti
nių Valstybių. Važiuos ke
liolika Iš Australijos irpo 
keletą iš Vakarų Europos 
kraštų. Konkrečių skaičių 
čia neskelbiu- juos galite 
rasti jaunimo aplinkraščiuo
se bei pranešimuose. Pami
niu tik tiek, kad būtų aišku , 
jog iš kur tik į Pietų Ame
riką delegatai važiuos, iš vi
sur bus daugelio tūkstančių 
mylių atstumai. Atstumams 
nugalėti reikta dolerių, do
lerių, dolerių. Norėdami į- 
rodyti, jog važiuoja su noru, 
pasiryžę vykdyti lietuvybės 
pratęsimo misiją, delegatai 
dalį išlaidų patys užsimokės. 
Tai bus dažnam visų mokslo 
metų mokslapinigių kaina.

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

BLOGO IR GERO PAS MUS
Argentinos lietuviai per

gyvena vis didėjančią krizę 
vėl kritus Argentinos pinigo 
vertei. Viskas pabrango o 
darbininkų atlyginimas ne
pasiekia lygio kiek turėtų 
būti dėl kalnų pakėlimo pre
kėms. Žinoma, mūsų broliai 
lietuviai būdami darbštūs, 
stengiasi dirbti daugiau va
landų. Bet kas nori kiek nors 
susitaupyti , tai yra labai 
sunku. Matome ir iš lietu
viškos spaudos krizę, pakilo 
pašto išlaidos, popieriaus ir 
spausdinimo išlaidos, o ži
noma, skaitytojai ne daugė
ja bet mažėja, senieji iš-- 
miršta, o jaunuomenė, jau 
daugelis nebe vartoja lietuvių 
kalbos. Lygiai nukenčia ir 
lietuviškos draugijos dėl 
mūsų atžalyno nulietuvėjimą 
Žinoma yra ir džiuginančių 
mūsų jaunosios kartos lie
tuviukų, kurie ir čionai gi
mę bei augę, sukūrė lietu
viškas šeimas, dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. Gražų 
pavyzdį daro mums argent i - 

Bet pinigų vlsvlentrūks, nes 
jie važiuoja į neturtingus 
kraštus, pas neturtingus 
tautiečius, iš kurių jokios 
materialinės paramos nega
lima tikėtis.

Detroito lietuviams reika
linga surinkti truputį virš 
penkių tūkstančių dolerių. 
Tai truputį daugiau, negu 
pusė visos Kanados lietuvių 
kvotos, nes Kanadai, jei ne
klystu, uždėta dešimties 
tūkstančių "kontribucija". Ką 
gi Detroito lietuviai daro ?

Biržellol2 LB Detroito a- 
ės valdyba sušaukėposėdį. 
LB a-k ės pirmininkas Jau
nutis Gilvydis paaiškino 
Jaunimo Kongresui lėšų tel
kimo ’ svarbą bei skubą ir 
pakvietė Vacį Urboną lėšų 
telkimui vadovauti. Į jį LB 
vadovų akys nukrypo todėl , 
kad tai nepaprasto takto vi
suomenininkas Ir prieš de
vynerius metus vadovauda
mas I PLJkongreso lėšų tel
kimo vajui, darbą atliko pa
sigėrėtinai. Vacys Urbonas 
sutiko ir paprašė susirinku
sius pasisakyti, kokiu būdu 
aukas telksime. Po gyvų 
diskusijų buvo nustatytas 1 ė- 
šas telksiančio komiteto 
vardas, būtent: Jaunimo 
Kongreso Finansų
komitetas Detroite. 
Komiteto nariais automatiš
kai tapo visi 26 organizacijų 
atstovai, kurie posėdyje da
lyvavo. Buvo išrinkta komi - 
teto valdyba, balsuojant , už 
kiekvienos pozicijos narį 

niečiams lietuviams Julius 
L. Mičiūdas, neseniai Ar
gentinos Lietuvių Centro vėl 
išrinktas pirmininku. Jis, 
randa laiko lietuviškai veik
lai, nežiūrint savo asmeni- 
nuo darbo. Žiūrint iš šalies 
atrodo, kad atsirastų vis 
daugiau mūsų jaunimo, įsi
jungtų į lietuvišką veiklą, 
bet yra senių , kurie savo 
šmeižtais atbaido jaunuome
nę. Tai mūsų lietuviu įpras-; 
ta yda - -mažai dirbti, bet 
daug kritikuoti.

P. Č . Buenos Aires 
Argentina

MAIRONIO MOKYKLA 
TORONTE
Tokiu vardu 1974 m.buvo 

išleista knyga 25 metų su
kaktuvėms , nuo atidarymo 
šeštadieninės Maironio var
do mokyklos; paminėti.

Visi metai aš šią knygą 
skaitau, vartau ir džiaugiuo
si. Jei ne ta mokykla,vargu 
ar būtų sužydėjęs taip lie
tuviškas gyvenimas Toronte; 
Kartu turiu pabrėžti, kad Ir 

atskirai. Valdybos sudėtis 
yra ši: pirmininkas/nomi
nuotas/ Vacys Urbonas; vi
cepirmininkas, atstovaująs 
LB Detroito apylinkę-Vitas 
Slrgėdas; vicepirmininkė, 
atstovaujanti jaunimą-Rlta 
Matvekaltė/ ji yra kongreso 
delegatė/; Iždininkas Alton - 
sas Juška; sekretorė Rožė 
Ražausklenė; valdybos narės 
-Regina Juškaitė ir Daina 
Astašattytė/ tai irgi abi jau
nos studentės, paskutinioji ir 
kongreso delegatė/. Pro
pagandai pakviesti Antanas 
Grinius, Alf. Nakas, Vl.Se- 
lenis, A. Sukauskas, V.Ur
bonas Ir Alg. Zaparackas .

Posėdyje dalyvavę visuo
menininkai siūlė, kad aukos 
būtų renkamos Balfo rink
liavų metodu- vaikštant po 
tautiečių namus; paslnaudo - 
jant lietuvių susibūrimais 
/po bažnytinių pamaldų, ge
gužinėse, minėjimuose, kito
kio pobūdžio renginiuose/;
pagaliau, naudojant abu mi
nėtus būdus, kad tik visi tau
tiečiai būtų pasiekti, kad vi
si turėtų progą keliais dole
riais savo jaunimo pastangas 
paremti.

Kanadiečiams, Nepriklau
somos Lietuvos skaityto
jams, žinau, nelabai svarbu, 
kokie žmonės Jaunimo 
Kongresui lėšas telkia. Bet , 
manau, ne pro šalį žinoti , 
kaip mes bandysime prie 
publikos prieiti.

Tik už trijų dienų po čia 
aprašyto posėdžio teko daly
vauti Baisiojo Birželio mi1- 
nėjime Kultūriniame centre . 
Aukų rinkėjai darbavosi iš
sijuosę. Daugelis tautiečių 
aukojo. Kiti dar norėjo dau
giau informacijų, nes apie 
naujai gimusio komiteto 
veiklą nebuvo spėta spaudo
je paskelbti. Kiti prašė pa
laukti, kad galėtų vėliau di
desnę sumą į aukų lapą įra
šyti.

Jaunimo kongresai ne kaą 
met rengiami. Jie reikalingi 
daugpastangų,pasiaukojimo, 
entuziazmo. Reikalingi Ir 
trupučio pinigų. Trupučio 
sakau todėl, kad jei atsiras 
vos dešimt tūkstančių auko
tojų JAV bei Kanadoje,kiek
vienam tereikės atsižadėti 
vos 8 ar 1O dolerių. Argi tai 
didelė suma? Ir argi nesi- 
ras 10.000 gyvų lietuvių 
Montrealyje, Toronte, De
troite, Čikagoj, New York’e 
Los Angeles ?

Alfonsas Nakas

mano sūnus dr. Rimantas 
tiek būtų neišmokęs lietu
vių kalbos be mokyklos, 
nors aš savo laiku Lietuvo
je buvau kelis metus moky
toju ir atlietuvinau Jonavos 
valsčiaus sulenkėjusius ir 
surusėjusius lietuviukus, 
kurių dauguma 1-me skyriu
je nemokėjo nei sakinio pa
sakyti lietuviškai.

Lietuvių šeštadieninės 
mokyklos kaip Kanadoje ir 
USA ir kitur vakarų pasauly
je yra lietuvybės išlaikymo 
šaltinis.

Be šių mokyklų auklėtinių 
neužilgo lietuviškas veiki
mas nebegalės išsiversti.

Jau šiandien Toronte ir 
kitur lietuvių jaunimui va
dovauja nemažas skaičius 
mokyklų auklėtinių, kurie 
įeina į įvairių organizacijų 
valdybas.

Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos vedėjas 
Jonas Andriulis / 13 metai / 
sudarė redakcinę komisiją 
iš 13 asmenų ir išleido Mal
donio mokykla Toronte gra-

Jaunimo Kongreso Finansy komiteto Detroite valdyba su B.nes pirmininku, IŠ kaires: 
iždo A. Juška, vicepirmininkai V. Sirgėdas ir R. Matvekaltė, LB apyl.pirm. J. Gilvydis, 
k-to pirm. V. Urbo n as ir sek r. R. RaŽauskienė. Trūksta R. Juškaitės ir D.Astašaityte's.

Nuotrauka K. Sragausko

PANORAMA
STALINO - ROOSEVELTO 
KAI KURIOS SUTARTYS

1943 m.pabaigoje vyko Te- 
cherano konferencija. Prez. 
Roosevelt JAV pasiuntiniui 
Bulitt pareiškė : " Aš turiu 
tokį jausmą, kad Stalinas 
nieko daugiau, kaip saugumą 
savo kraštui nori. Ir aš ti
kiu, jeigu aš jam viską duo
siu, ką aš tik galiu ir iš jo 
jokio atpildo nereikalausiu, 
tada jis nebandys nieko prie
varta pasisavinti ir stengsis 
dėl demokratijos ir taikos 
pasaulyje ". Iš " Techerano 
popierių"matosi, jog Roose - 
velt 1943 m. gruodžio 1 d. 
sudarė slaptą sutartį su 
Stalinu dėl Lenkijos ir Pa
baltijo valstybių . " Prez. 
Roosevelt sakė, jog jis pra
šė Staliną jį privačiai aplan
kyti, kadangi jis vieną rei
kalą trumpai ir atvirai ap
tarti norėtų. Tada jis pa
reiškė Stalinui, kad mes 
1944 m., turėsime Amerikoje 
rinkimus, kad nors ir neža
da antrą kartą kandidatuoti, 
bet turės tai daryti, jeigu 
karas dar tebesitęs. Jis 
pridūrė , kad JAV randasi 
6-7 milijonai amerikonų len
kų kilmės ir kad jis kaip 
praktiškas politikas nepa
geidauja jų balsų prarasti. 
Jis sakė, kad asmeniškai 
yra tos pačios pažiūros kaip 
Stalinas apie Lenkijos ats
tatymo būtinumą. Jis tikisi 
tačiau, kad Stalinas supras, 
jog jis dėl ką tik patiektų 
priežąsčių - politinių, ne
galįs dalyvauti sprendime 

ižų, naudingą leidinį su įdo- 
Imiais straipsniais, prisimi
nimais / buv.mokinių/, su 
keliom dešimtim fotografi
jų, ant gero popieriaus, 276 
psl. didelio /albumo/ forma
to. Kai, kurias vietas šios 
knygos perskaičiau po kelis 
kartus ir vis dar pasižiūriu 
į fotografijas ir vis gėriuos 
ir džiaugiuos galvodamas, 
kad tie visi jaunieji lietu
viukai - ės greit perims lie
tuvišką veiklą į savo rankas. 
IT nejučiomis nustums pase
nusius, ats U ikusius nuo gy
venimo senus veikėjus/ypač 
besipešančius dėl pirmeny
bės, su vėjo malūnais kovo
jančius / čikagiečius USA/ 
ir jungsis bendrai kovai su 
tautos kamienu už išsilaiky
mą " Lietuva - lietuviams".

Dabar baigėsi mokslo 
metai, geriausia dovana sa
vo vaikams iš tėvų, būtų do
vana " Maironio mokykla 
Toronte".

Jų galima gauti per Mai
ronio mokyklos vedėją 
J. Andriulį 49 Burrows Av , 
Islington, Ont.

čia Techerane ir net sekan - skirtingu tekstu. Leidėjo sa- 
čią žiemą. Stalinas atsakė, koma, kad išleidžiamas kas 
jog po to, kai prez. nušvietė du mėnesiai ir siunčiamas
situaciją , jis ją pilnai su
prantąs. Prez. tęsė toliau, 
aiškindamas Stalinui , kad 
JAV esą ir tam tikras kie
kis amerikonų lietuviškos, 
latviškos ir estiškos kilmės; 
Jis sakė, kad jis pilnai su
pranta, kad tos trys Pabal
tijo respublikos kaip istori
joje, taip ir prieš trumpą 
laiką, vėl Rusijos dalį suda
riusios. Prez. manė, kad 
didysis klausimas JAV, kiek 
tai liečia viešąją nuomonę, 
esąs referendumo ir savęs 
apsisprendimo . Jis tiki to
dėl , kad pasaulio viešoji 
nuomonė kokio nors liaudies 
noro Pabaltijo valstybėse 
reikalaus, gal būt ne tuoj po 
užėmimo sovietų karinėmis 
pajėgomis , bet ateityje. 
Roosevelt užtikrino Staliną, 
kad jis esąs tuom tikras, jog 
trijų Pabaltijo valstybių gy
ventojai balsuos be abejonės 
už susljungtnią su Sovietija".

® Pasirodžiusi Lituania 12 
puslapių brošiūrėlė, išleista 
Ant. Viluckio V. Vokietijoje. 
Jos pirmieji ir paskutinieji 
trys puslapiai lietuvių kal
boje su obalsiu " Gink save, 
šeimą, tautą - savo jėgo
mis " ir antrašte " Lietuva- 
Žemaitija rusinama - kolo
nizuojama - terorizuojama" 
/ Kažkodėl pridėta Žemaiti
ja, lyg ji būtų ne Lietuva ?’ 
NL /. Vokiečių kalboje yra 
6 viduriniai puslapiai, bet

įį ~-------------------

JUNHO TRAGICO AOS PAISES BALTICOS
14 de Junho de 1.9-41 *** 14 de Junho de 1.975

atenqAo grande perigoi

Cuidadol Vocė precise ostar preparado. Agora rnosmo ų/n perigo muito šerio, estė 
amoaęando vocė, sue familia, sun casa, sen trabalho. Vocė tem QBRIGACftO do lutar 
contra ėsse Venono. E VOCĖ SERA SEMPRE LIVRE PARA GRIT AR:

VIVA O BRASIL
"TODO AQUELE QUE NAO LUTA CONTRA ESTA AMEAQA A HUMANIDADE, INDIRETAMENTE, 
APOIA O COMUNISMO, E SE REVELA INIMIGO DOS HOMENS AMANTES DA CULTURA E 
DA LIHERDADE". No livro original "AS KALTINU” ou ”EU ACUSO” Dr. M. Laupinaitia.
“Sejam pois Cidadaos que Honram a Bandeirą do Vosso Pais mosfrartdo assfm 
nosso imenso amor pelo BRASIL. Rouni-vos sobro a sagrada Bandeira da 
Liberdade e passai a grande ofonsiva contra o Terrorismo subversive COMUNISTA.

------r— LIBERDADE PARA A^ N.AQOES! ----------—

STOP GENOCIDIO AOS PAISES BALTICOS

Žurnalistas Meldutis Laupinaitis Brazilijaje, Pasaulinio Antikomunis
tinio Kongreso proga, išleido ši lapelįf 12“ X8'A“) vaizduojantį, 1941 m. 
Lietuvos kančias. Taigi, jis buvo išleidęs informacine knygele 15000 
tiražu, kuri tučtuojau buvo išgraibstyta 1500 delegatu iš 58 valstybių.

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Pol« KrupaH de l.ltuano* preton. ns rnnloria cam- 
pone«en e opera r los anaua«inndo« pelo* rooiunblna 
russos no citrnpn de rrabalho* forėadon dm PHA- 
VIENISKIS. no dia 27 do Junho do 1HH. nn UTUAttM. 

ūmias Vilimas I

Quanto Terror!

Owantos lormeniosl

AU Quanto?

Uoamo-nos para eii- 
lar que M Brasil, no- 
vamsnte st desenca- 
delem as Maldlcas e 
Ctlminous fortas de 
Mo. da Iralęfio e 

do Crime!

F.J.C.C.

BRaSluIRDSI

Com&aijin a inlerven- 
Cio Sovitllca bo Bia- 
sil e na ta&ica La- 
lirw: SB A 1X0 0 
COMUNISMO.

F.I.C.C.

Oelt?Mo »ara a 
America do Sol

DR. MELDUTIS I. AUPINAITIS — Colza Postal. 2.082 - Sfio Paulo — 0.1000 
A JUDEM CRUZADA FRONT INTERNACIONAL CONTRA O COMUNISMO

tik rėmėjams ir susipažini
mui. Aukos prašomos sius
ti šiuo adresu : Postfach 
1130, 405 Moenchengladbash 
- Hardt, West Germany.

Gegužės mėnesio brošiū
rėlėje, lietuviškame tekste 
patiekta dokumentinė me
džiaga sąryšyje su 1940 m. 
birželio įvykiais - Lietuvos 
okupacija. Išminimos slap
tos Sov. Sąjungos sutartys su 
nacine Vokietija bei kitų 
V. Valstybių atslnešlmai. 
Pabaigoje klausiama - " O 
kaip yra su Helsinkio " sau
gumo " konferencija ? "

Perspausdindami 1940 m. 
Stalino - Roosevelt kai ku
rias sutartis, galvojame, 
kad į keliamą kl aus imą tik
tų pacituoti komentaro ver
timą iš Čikagos Daily News 
dienraščio redaktoriaus įžan 
glnio straipsnio -— " So
vietai riuSReido truputį ". 
Redakcija, samprotaudama 
apie kai kurias nuolaidas, 
rašo :

“Pirma negu prasidės džiaugs
mo pareiškimai, vis dėlto būtų ge
ra turėti galva j e,i kodėl sovietų val
džiai taip labai rūpi ši (Helsinkio) 
konferenci ja, kad sėkmingai konfe
rencija būtų galutinas antspaudas 
sovietų pretenzijoms į Rytų Euro - 
pos hegemonija. Kaip ten bebūtų , 
reikalas pasikeite kai šaltasis ka
ras šiek tiek atsileido iš ilgus me
tus buvusio stipraus Įšaldymo. So-

i vietų Sąjungai reikia pripažinti 
šioks toks\kreditas už įtampos at
leidimą. Dabar yra šiokios tokios 
vilties atsargiai susitikti ir pasi- 
bendrauti. Yra viltis pabendrauti, 
bet ne okupantų išstumti”.

Ctfllew • iJo prUlonHro# polfilroB 0 nAo poll- 
ticon do priHflt. do T«Kta< trueidadoa da manelro rhata 
bAfbata. com Arua tervemio. peloa cornuitfrUMOf 
IMtai nah flort'HiMR <lo misa*, o quo n&o |x>dc idonUtiear.
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ANSAS LYM ANTAS

JONINĖS RAMBYNE
ŽIUPSNELIS ATS ĮMINIMU

ŽVILGSNIS NUO RAMBYNO KALNO | NEMUNĄ.

" Jau vėl artinasi Joni-1 
nes, o su jomis Ir mums, 
Mažosios Lietuvos lietu
viams, taip brangi šventė - 
važiavimas ant Rambyno! 
Kaip kasmet, taip ir šį kar
tą ant šventojo mūsų kalno 
susirinks tūkstančiai vien
genčių iš visų lietuviškų ša
lių : iš Pietnemunio, nuo jū
ros krašto, iš tolesnės Lie
tuvos. Rambyno švc *ė kas
met yra neperr imas, 
svarbus atsitikti mūsų 
giminės gyvenu; -, kas 
save lietuviu vadinasi, su 
pasišventimu ir ypatišku 
džiaugsmu lanko Rambyną 
nedeldienėj pirm Joninių. 
Čia mūsų sentėvių dvasia 
dar gyva, čia lietuviai nori 
toje dvasioje pasisitiprinti 
naujiems darbams, naujiems 
uždaviniams. Subruskime 
visi ir keliaukime, neboda
mi nei toliausio kelio. Kaip 
malonu pabūti kelias adynas 
viengenčių tarpe ir atsigai
vinti dvasioje mums priimto 
lietuviškumo. Visi žiūrėkim 
kaipo į šventą pareigą ant 
Rambyno susirinkti ".

Kaip gražiai skamba šis 
atsišaukimas Ir kvietimas, 
paimtas iš 1925 metų " Nau
jojo Tilžės Keleivio ". Kaip 
gražiai jis tiktų ir mūsų lai
kams. Nes kas iš vyresnės 
kartos nežino mūsų senojo 
Rambyno, kuris nuo Bitėnų 
iki Krakoniškių lyg koks 
milžiniškas pylimas - apka
sas stovi ant Nemuno kranto 
ir ant kurio, nors kartą į 
metus, lietuviai iš įvairių 
tėviškės kampų, susirink
davo bendrai apvaikščioti tą 
vietą, kuri šimtmečiais buvc 
mūsų protėviams šventa.

" Sveiki atkeliavę " tada 
garsiai nuaidėdavo šūkiai 
Rambyno kalno papėdėje,kai 
dar vieną iš Kauno, Tilžės 
ar Klaipėdos atplaukusį lai
vą skubėdavo pasitikti jau 
anksčiau į šventę atvykusieji 
tautiečiai.

Taip, Joninių metu, nors 
ir toli nuo tėviškės atsidūrę, 
dažnai pagalvojame apie 
Rambyną ir ten vykusias 
šventes. Tat, susisiekimo 
priemonėms šiandien taip 
ištobulėjus, mielai skirtume 
dalį savo vasaros atostogų, 
kad galėtume nuvykti į šį pa
garsėjusį Nemuno kraštą. 
Kaip būtų malonu tokiu atve
ju vėl pavaikščioti tyliais 
slėniais ir tarp gražių bei 
laibų beržų ar kvapnių pušų, ( 
takais ir takeliais kopti į 
Rambyno kalno viršūnę, Iš 
kur lankytojui atsiveria tik-
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ras Mažosios Lietuvos gam
tos grožis.Čia matai plačiais 
vingiais tekantį Nemuną, to- . 
limas žalsvas ir gražias 
lankas, ar horizonte iškilu
sius Ragainės ar Tilžės 
miesto bokštus. Ir visą tą 
reginį matant, čia miela pa - 
sėdėti, parymoti ir pasvajo
ti. O kai prieini prie ant 
kalno stovinčio didelio ir 
aukšto aukuro ir žinai, kad 
stovi vietoje, kur gilioje se
natvėje lietuviai rinkdavosi 
prašyti dievų palaiminimo 
savo darbams ir paguodos 
varguose , nejučiomis pa
junti lyg kokį tai, anot Vydū
no, paslaptingą šventumo 
apsireiškimą.

Deja, mūsų gražioji tėviš
kė po antrojo pasaulinio ka
ro nelaimingu būdu pateko 
į tokią politinio režimo or
bitą, kuri nepripažįsta lais
vo žmonių judėjimo, ar ir 
anksčiau paminėto pobūdžio 
mūsų tautos narių bendravi
mo - susiėjimo. Apgailėtinu 
būdu šių dienų Lietuvos val
dovai, daug daugiau negu 
kaizerinės Vokietijos, prisi
bijo, kad tokie tradiciniai 
lietuvių subūrimai ir šven
tės, nors jos būtų ir šven
čiamos dr. Vydūno žmoniš
kumo dvasioje ir nuotaikoje, 
gali išlaikyti gyvą lietuvių 
tautinę sąmonę ir uždegti 
lietuvių širdyse svetimųjų 
slopinamą laisvės troškimo 
ugnelę.

<$><§><$> 

Joninių šventė ant Ramby
no kalno jau prasidėdavo va
karei.' Vieną tokį vakarą ir 
šventė, rodos iš 1936 metų, 
man aiškiausiai pasiliko at
mintyje. Prisimenu, kai su
temus ir susėdus atvyku
sioms lankytojams kaip ko
kiame amfiteatre kalno pa
pėdėje, pasirodė Mažosios 
Lietuvos patriarchas Marty
nas Jankus.Karštais sveiki
nimais ir plojimais pasitik
tas, patriarchas deglių švie
soje tarė šventės atidarymo 
žodį. Įdomu, kad tais me
tais jau buvo pradėjusi veik
ti Jakuose pastatyta Klaipė
dos radijo stotis ir jo tartas 
žodis buvo transliuojamas 
" gyvai " po visą Lietuvą.

Martynas Jankus kalbėjo 
apie Rambyno kalno reikš
mę, aiškindamas, kad visos 
senosios kultūros tautos, 
dar prieš graikus ir lotynus, 
visų aukščiausiąją būtybę

vadindavo RA. Jo nuomone 
ir RA - mbynas turėjęs 
šventumo reikšmę.Pagarbai 
senovės dievams išnykus, 
palaima mus apleidusi ir 
mes pakliuvę į apie 700 me
tų užtrukusią vergiją. Pa
triarchas užbaigai pareiškė, 
kad kol liks pasaulyje bent 
vienas lietuvis, Rambynas 
ous lietuvių šventa vieta.

Po atidarymo kalbos pa
triarchas uždegė laužą. 
Laužui suliepsnojus , se
kantis kalbėtojas buvo žino
mas Mažosios Lietuvos vei
kėjas ir eilių bei giesmių 
rašytojas - Kristupas Lek- 
šas. Jis savo šventei pri
taikintą kalbą ir užbaigė 
naujai sukurtu eilėraščiu.

Po jo kalbėjo įvairūs 
krašto lietu vištoj organizaci
jų vadai, tarp kurių iškiliau
sias ir geriausias kalbėto
jas buvo " Aukuro " draugi
jos valdybos narys, daili
ninkas Adomas Braks. Jis 
savo vaizdinga ir krašto 
lietuvininkams suprantama 
iškalba, paremta teatrališ
ka poza, tiesiog pagavo va
karo klausytojus. Kai kiti 
kalbėtojai tik vieną kartą te
kalbėjo, Adomas Braks buvo 
antrą kartą iškviestas. Čia 
jis dramatiškoje pozoje kal
bėjo apie senovės Lietuvą, 
Rambyną, aukurą, vaidilutes 
ir krives, čia apie žirge
liais papuoštą lietuvišką na
melį, čia vėl apie lietuviš
kas " mergikes" ir vokiškas 
" freilynes". ..

Laužui liepsnojant ir ra
ganoms ” degant ", pas iro - 
do ir vietiniai chorai. Tada 
jaunimo organizacijos su sa
vo vėliavomis ir žymženk- 
liais įžygiuoja į pamiškės 
areną. Organizacijų prieša

„SVEIKI ATKELIAVĘ!"
Tūkstantinės žmonių minios Rambyno kalne per Jonines.

kyje nešamos vėliavos bei 
meniškai išdrožinėtos ar 
išpaišytos lentelės. Ant jų, 
degalų ir laužo ugnies švie
soje galėjai skaityti tokius 
organizacijų pavadinimus,
kaip Rusnės " Tiltas ",
Gvildžių " Kalnas ", Katyčių 
" Vainikas " , Vanagų " Eg
lė " , Kintų " Rūta ", Saugų 
" Žiedas " ir 1.1. Organiza
cijos pirmiausia praeina 
Martyną Jankų, tuo išreikš- 
damos šiam Rambyno švent
vietės sargui ypatingą pa
garbą.

Eisenoms užsibaigus, ren- 
fėjai ir dalyviai ratai susė- 

a ant pievutės Publikai nu
tilus, Pagėgių šaulių būrys, 
režisuojant žinomam Klaipė
dojegastruoliuojančiam lie
tuviško teatro aktoriui Lau
ciui vaidina Vydūno miste - 
riją " Vaidilutė". Vaidinime 
vokalinę dalį išpildo Klaipė
dos Giedotojų Draugijos cho
ras. v

/
Jau beveik vidurnaktis, 

kai " nusileidžia " uždanga 
trečiajam ir paskutiniam 
" Vaidilutės " veiksmui ir 
kai aktoriai nusilenkia prieš 
juos aplauduojančius Žiū
rovus.

Nors jau vėlyvas laikas, 
bet miegoti dar niekas nesi
rengia. Bematant išeina 
šaulių rinktinės orkestrai ir 
tuomi prasideda beveik ne
sibaigiantys šokiai ir žai
dimai. Aplink ir prie pleš
kančio laužo sukasi jaunųjų 
rateliai, kai šokama judrų - 
jį " Žilvytį ", melancholišką 
" Mūsų rožės gražiai žydi " 
ar daugel kitų tautiškų šokių.

Pagaliau gražusis Joninių 
išvakaris eina prie galo ir 
norint kitą dieną " būti ant 
kojų ", aukščiausias laikas 
eiti poilsio. Vieni išeina pas 
pažįstamus, kiti turi pasi
statę palapines, tačiau dau
guma Išsitiesia ant šieno di
delėje patriarcho skūnėje - 
daržinėje. Tolima kelionė, 
dienos ir vakaro įspūdžiai 
ir kvapnus šienas, Rambyno 
svečią greit užmigdo.

Išaušta Joninių dienos ry
tas. Vieni eina prie Nemu
no , kiti prie šulinio nusi
prausti , apsivalyti drabu
žius ir pasiruošti iškil
mėms. Visi linksmi ir ge
rai nusiteikę. Tik kai kurių 
šventės rengėjų veidai rodo 
susirūpinimą. Mat, šešta
dienį negalėjo atvykti til
žiškiai, nes negavo leidimo 
iš vokiečių pasienio polici
jos, o ar jie šiandien dar 
atvažiuos, tai labai didelis 
klaustmas. Jei atvyks Vydū
nas , mūsų filosofas bei 
Rambyno dvasios puoselėto
jas ir skleidėjas, tai dauge
liui bus vėl didelis nusivyli
mas.

Jau praėjusiais metais ne
galėjo atvažiuoti tilžiškiai 

už tai, kad naciai buvo labai 
įtūžę ant lietuvių. Kaip žino
ma, 1935 m. Lietuvos ka
riuomenės teismas nubaudė 
nemažą skaičių Klaipėdos na
cių už slaptą priešvalstybi-
nę veiklą su tikslu atplėšti
Klaipėdos kraštą nuo Lietu
vos . Teismo sprendimas 
Tilžės ir Rytprūsių nacius 
labai įpykino , taip kad jie 
visokiais būdais rodė didelę 
neapykantą Lietuvai ir lie
tuviams . Iš piktumo jie 
Tilžės miesto gatve einantį 
Vydūną apmėtė akmenimis, o 
pasidarę sau iškamšą " ko
rė " Vydūną ant Luizės tilto.

Apie 1O vai.ryto į Jankaus 
sodybos kiemą įvažiuoja au
tomobiliai. Vieni iš jų dide
li, amerikoniški, su vyriau
sybės atstovais iš Kauno. 
Kiti, dažniau matyti ir ma
žiau 'bingtesni^ su svečiais 
iš Klaipėdos , kaip pvz:, 
Klaipėdos krašto gubernato
riumi V.Kurkausku, guber- 
natūros patarėju dr. Saka
lausku , krašto komendantu 
pulk. Liormonu ir kitais. Vi
sus aukštus svečius pasitin-
ką pats Martynas Jankus.

Mažosios Lietuvos patriarchas 
Martynas Jankus, R ambyno 
šventės globėjas

Nors jau aukščiausias lai
kas pradėti pirmpietinę 
šventės programą, bet dau
gelio akys dar vis su lū
kesčiu nukreiptos į platų Ne
muno vingį, nes iš ten turėtų 
atplaukti tilžiškiai. Ir, štai, 
neužilgo matyti judantis 
rūkstantis kaminas. Paties 
laivo dar nematyti, nes jį 
dar dengia kalneliai ir upės 
pakrančių aukšta augmenija. 
Tik kai jis įsisuka į plačiai 
matomą Nemuno vingio sro
vę, visi aiškiai mato atpūkš- 
nojantį baltą laivą. Klausi
mas tik - ar jis tilžiškis ? 
Bet kai laivas sumažina sa
vo greitį ir laivo užpakalyje 
matosi plevėsuojanti raudo
na vėliava, nebėra abejonės^ 
kad tilžiškiai pagaliau atvy
ko.

Nors kalne jau susirinku
si didelė minia ir aukuras 
jau užkurtas, daugelis skuba 
prie Rambyno kalno prie
plaukos senai lauktų svečių 
pasitikti.

Pats Vydūnas nelabai pa
geidauja , kad į jį būtų at
kreiptas ypatingas dėmesys.
Juk naciai turi savo seklius 
ir šioje lietuvių šventovėje. 
Tat,' bet koks spontaniškas 
ar demonstratyvus simpati
jų Vydūnui pareiškimas, 
Tilžės nacių gali būti su
prastas kaip provokacija 
prieš juos.

Bet kur tu suvaldysl šios 
valandos' lietuvių jausmus! 
Pasigirsta garsūs sveikini
mo šūkiai ir vos tik Vydū
nas pasiekia sveikintojus, 
jis jaunų vyrų pakeliamas 
ir, miniai lydint, ant pečių 
nešamas į kalną.

Nemažos pagarbos susi
laukia ir kiti tilžiškiai, to
kie Rytprūsių lietuvybės šu
lai kaip " Naujojo Keleivio " 
redaktorius Enzis Jagomas
tas, Lietuvių draugijos pir
mininkas Mačiulaitls, Ba
naičių šeima ir kiti. Til
žiškės mergaitės ir mote
rys gražiai pasipuošusios ir 
apsirengusios tautiniais dra- 
bužiais.

Pagaliau Vydūnas, spon
taniško pasitikimo sujaudin
tas, atsiranda kalno viršū
nėje prie aukuro. Vėl jam 
keliamos naujos ovacijos ir 
pasigirsta plojimai. Tokias 
parodytas simpatijas bei 
meilę savo kraujo broliams 
iš anapus Užnemunio tuomet 
galėjo suprasti ir pergyven
ti tilt tas, kas pažinojo Ryt
prūsių lietuviams daromas 
skriaudas ir kam asmeniš
kai teko patirti tų metų nuo
taikas Rambyno kalne.

Nors aukuras jau užkur
tas priešpiet, bet pačios 
svarbiausios iškilmės pra
sideda tik ankstyvą popietę. 
Prie aukuro budi ilga barzda 
ir ilgu baltu apsiaustu apsi
rėdęs krivis. Jam padeda 
taip pat baltais aprėdals ap- 
sirėdžlusios jaunos mergai
tės - vaidilutės. Pats krivis 
atidžiai klausosi, ką turi pa
sakyti iš tolimų Lietuvos 
šalių atvykę lietuviai. O 
kalbėtojų yra nemažai. Čia 
Vydūnas, čia Jokūbas Stik- 
1 torius, Gustavas Juozupai- 
tls, Jonas Kyb ra ne as, Enzis 
Jagomastas ir daugel kitų, 
kurių vardus šiandien sunku 
ir prisiminti.

Įspūdingiausia kalba tai 
dr. Vydūno. Patyręs daug 
asmeninių persekiojimų 
paskutiniais metais, jis kal
ba apie žmogų, kuris augina 
visokias žoleles sveikatai 
pataisyti. Bet iš visų pusių 
brovėsi į jo sodą svetimi 
įnirtėllai , koliojo jį, sakė 
jį dirbantį niekšišką darbą , 
vadino jį kvailiu ir net išda
viku, grasino jam mirtimi 
ir trypė jo žoleles.

Be abejo, visi švėiitės 
klausytojai aiškiai suprato 
apie ką Vydūnas kalba ir 
kad tai yra alegoriškai iš
reikšta tikrenybė Iš jo da
bartinio gyvenimo.

Kalboms užsibaigus išei
na Tilžės ir Klaipėdos Gie
dotojų chorai.

z,Tai ženkime artyn,
Kur amžina ugnis,
Kur paslėpta šviečia.. .

Įspūdingai aidi pirmasis 
giesmės posmas iš Vydūno 
trilogijos " Amžina Ugnis " 

Po chorų pasirodymo 
vyksta darnūs laisvų judėji
mų pratimai, kuriuos išpil
do šauliai ir moksleiviai. Po 
to gusarų pulko orkestras 
duoda muzikinį koncertą 
Šventė baigiasi tautiškais 
žaidimais, kurie vyksta iki 
ankstyvo vakaro.

Pavakary pradedama 
skirstytis . Vieni išvyksta 
autobusais, kiti laivais .< Taip 
ir vėl viena Rambyno šven- 
tė praėjo, kur įsigyta naujiį 
įspūdžių, senų ir naujųrpa- 
žlnčių. O kiek naujų Mažo
sios Lietuvos šeimų bus.nu
rudusios savo užuomazgą 
Rambyne, parodys ateinan
tieji metai. Atsisveikiname 
su nuotaika ir jausmu, .kad 
ši tradicinė sueiga buyo ne 
vien pasilinksminimas,, bet 
pirmoje eilėje šventė tikrą
ja šio žodžio prasme.
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veikalų proga 
Algirdas Gustaitis

Vytautas Rudokas

Ak, tas vargšas mano kaimynas, /
Nugyvenęs Ilgus metus, f
Dėl tų bičių kasdien kanklnasf /
Regis, varva nuo liepų medus /

Ir balti dobUlukal pražydę,
Klek gali užmatyt akim... 1
/Jis ateis atsisveikint su bitėm, \
O kalbėsis pats sii savim, \

Kokios nuoskaudos širdį užgulę, f
Kai pečius nusvarina ruduo.../ Į
Jis ateina sodan be dūlio,
Graudžią poringę Ima rlnguot:

Vol bltalas jūs mona bltalas kas juml papanas prižiūrąs kaoh 
turaturųat bičių donalas kad jūs nenumlrtumat žiemų kų da-fl 
rysi kad aš jau senis draba runkos mon ba lazdos oi bltalas Į 
do būč pagyvenls ale va klrmullal kaip nutiko važiavau Še -1 
paton pirkt brlkėčlų po bokalų Išgeram paskum ulloj bltala, I 
tėvėllo sodėly do unt kėllo bltala po trečių o žemala sukas Iri 
laiko nebatoll jau mono nameliai ale parmuštas bubau mašl-fl 
nalas nuvažlovo Ir nei padujų oi bltalas jūs mono bltalas kų ‘ 
dabar ba mani darysta s ašutai sakau kur anūkėliai oi ’• kadu 
mani prūLunkys va jau vaikščioju atsikėliau Ir lazdala mono 
žmonala senėlluk mas tavi prUunkysma ątnašma pyrogo ma- 
daus valkėllūkal nebepasmatysma nelšlats netikra motlnala 
mon tai nieko netrūksta gaunu pėnsljos donalal •. užtaks ale 
noriu gaivalas jum paglostyt Ir abiem po žilvičio dūdalį >ol 
buvau aš ont kolno aukšto žvlngė rurikoj karšti aržllal o da
bar va nenuturiu šaukšto nebatokįa Ir mono galvala oi su 
Rytmečiu buvo paūžta par naktalį alum tai palijo s ašutai kų 
gi Jonas dirba kažin o ano gi kaulallal rūdija jau dvi dešim
tys matų po žemam oi visur mono būta Ir špatą kur pašau - 
kla būdavau pirmas ar kūlimas ar šviežias alus o dabar ne- 
bar svetkotos pakalnalan riedu kėp žirnis mani šaukia anas 
kai nails

Arvydas Ambrasas

Prlešperskeldama didelį riešutą
Mano gyvenimą
Savo seserų Ir brolių gyvenimus
Žmonių meilę: kančias Ir skausmą
Prisimink kaip pirmą kartą baudė tėvas
Už pavogtus Iš kaimyno obuolius
Prisimink kaip mudu vydavom saulę
Norėdami patampyt už kasų
Baikščias Ir laukiančias valkų akis prisimink
Ir šviežio pieno kvapą
Prisimink šutus motinos delnus
Ir į karstą atsimušančio grumsto aimaną
Tūkstančius milijonus vakar dienos bučinių Ir ašarų
Tolimus nepažįstamus miegančius miestus
Ir viso pasaulio madonas-mylinčias moteris
Iš savo tėvų-tėvų palikimo
Gavai tu patį žiauriausią- kerštą
Tad sustok akimirka
Sprogimas dar negirdimas
Ir į kitas galaktikas
Dar neskrenda pagalbos šauksmas.

Dideliam dideliam žydram kambary 
Du žmonės oranžiniai sėdi 
Prie stalo, ir laukia.
Praskrenda mėnesiai ,metai. 
O jie vis sėdi Ir laukia 
Prie balto Ir mažo stalo. 
Už lango mašinos. Žmonės 
barasi arba juokiasi, arba 
Medžiai žydi, arba nuogi 
Laukia savo žydėjimo.

oi bltalas’-”
Ir pinasi tarsi 

Vakarykštė diena su dabar. 
Ir prabėga gyvenimo tarpsniai 
Prieš akis. Žvaigždžių sidabre

Stovi laikas. Po žydinčia kriauše 
Grumias vakar su niekada...
Grįžta plrklon. Laiptais nukaukši 
Jo sena gumbuota lazda.

Vėlei sėdi,pro langą sužiuręs. 
Gal bičiulį kely pamatys.
Regis, virsteli veriamos durys, 
Ir įeina nelauktas svetys...

PAŽINKIME PRAEITI !
SENUOJU AUKŠTAIČIU

PLENTU

(Perspausdiname iš "Mokslas ir

Česlovai KUDABA — geografijos mokslų 
daktaras, VVU Gamtos fakulteto docentas, 
paraięs apie 40 mokslinių straipsnių Lietu
vos geomorfologijos klausimais. Periodinė
je spaudoje raio kraštotyros, gamtos ap

saugos klausimais. Knygų „Kur Nemunas 
teka“ Ir „Kalvotoji Žemaitija“ autorius.

/ tęsinys /

Leidžiamės nuo šio plokščiakalvių masy
vo ir patenkame j kitą kalvotą kraštovaizdį. 
Lenkiame vienoje tų smulkiakalvių keteroje 
Įsikūrusius raudonmūrius Leliūnus. Baigia
si Utenos rajonas, prasideda Anykščių že
mės. Dešinėje jau matytį Rubikių ežeryno 
labirintai, prie kelio didokas Klevėnų so
džius — rašytojo A. Vienuolio takai. Artė
jame prie Skiemonių kryžkelės: kairėje ato
kiai Skiemonis pamatysime; dešinėn va
žiuodami labai suktu, aplink kalvas besive
jančiu asfalto keliuku, pro vaizdžiuosius 
Storių kalnus nusileistume į Anykščius. 
Ties Skiemonių kryžkele iškyla kelios kupo
liškai grakščios kalvos. Kalvotuose laukuo
se ežerai, ąžuolai... Šeimininkauja čia 
„Ąžuolo" kolūkio žemdirbiai. Jau paskutinį 
kurią nuo aukštai iškilusio kelio matom pla
čius akiračius. Vakaruose, kurlink skubame, 
pavjršius žemėja ir lygėja — baigiasi tikro
sios, kalvotosios Aukštaičių aukštumos. 
Prasideda piynaukštės. Ilgokai jomis važiuo
sime. monotonišką kelią paįvairins tik gi
lus Virintos klonis su gražiomis lankomis, 
tuš'i senkloniai. Paliks šiaūTtau prie Virin
tos Kurkliai, Staškūniškio senoji pašto sto
tis. kelios sarginės. Ties Radiškiu naujas 
(Ufa's per Šventąją, moderni kryžkelė, kur 
ateina kelias nuo Anykščių.

Iki sekančios stoties daug kartų išaugu
sio,ė Ukmergėje važiuojame negaišdami. 
Kelias eina vienodomis, ledyno tirpsmo van
denų išlygintomis terasomis. Iš dešinės plen
tą lydi čia priartėdamas, čia nutoldamas Vi
durio Lietuvos galinių morenų gūbrys. Iš 
kairės — • Šventosios slėnio žemėvaizdis. 
Vietomis pavaizdu. Pravažiuojame mažą Vi
diškių miestelį, nediduko Mūšos upelio gi- 
loką klonį. Čia pat jis įteka į Šventąją, ir

” nr.9/73 .dr. (Jeslovo Kudabos straipsni) 

lygiai ties ta pačia viela iš rytų įteka Sie- 
sartis. Ten yra nuostabi trijų upelių santa
ka. su nepaprastomis Vaizgeliškių pievomis. 
Ties šia vieta visą laiką žemė būdavo iška- 
siota, išdarkyta — ėmė žvyrą, smėlį kelio 
taisymui. Dabar tuščios žvyrduobės gražiai 
želdomos. Kairėje tylus šilas, kurį lenkdami, 
pakylame į Vidurio Lietuvos gūbrį ir nepa- 
juntame atsidūrę Ukmergėje. Pašto plentas 
ir liko pagrindine miesto gatve. Miestas iš
augo (daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų), 
garsėja žemės ūkio mašinų gamyklomis, 
baldų gaminiais, ir dar plečiasi abipus 
Šventosios.

Senąją pašto stotį randame pietvakarinia
me miesto pakraštyje. Būta jos didesnės už 
kitas, laikyta čia keliolika arklių. Rūmas 
puikiai išsilaikęs. Jame šiandieną ryšių 
įstaigos. Nuo rūmo laiptų kelias akies tie
sumu be mažiausio kryptelėjimo šauna į 
Jonavą. Bėga jis jau kitokiu žemėvaizdžiu— 
banguotomis moreninėmis lygumomis: tai 
nusileidžia į lėkštaklonius paupiukus, tai vėl 
užkopia į pakilumėles, kur toli matyti.

Šiose kad ir lygiose pakelėse yra ką ke
liautojui stebėti. Pirmą upelį nuo Ukmergės 
pravažiavę, susilyginome su dviem gyven
vietėm. kiek atokiau nuo plento esančiom. 
Dešinėje Deltuva, patrauklios praeities vie-: 
tovė, kairėje nauja moderni Leonpolio ta
rybinio ūkio gyvenvietė „Dainava", kurios 
projektuotojai ir statytojai apdovanoti TSRS 
Valstybine premija. Tai užbaigtas tvarkin
gas agromiestelis, jaukiai įsikūręs ant 
aukštoko Šventosios šlaito. įsėdę tęsti savo 
kelionės, pravažiuojame Armonos upelį. 
Žemupys nuo čia pat esančių Dovydiškių 
iki žiočių paskelbtas geologiniu draustiniu. 
Abiejuose Armonos slėnio krantuose yra 
devono smėlio atodangų su šarvuotųjų žu
vų liekanomis.

Paviršius banguoja ir vis tarsi kyla, vieto
mis išlenda aukštokos bangos, primenančios 
kalvų viršūnes. Netikėtai pamatom, kad vi
sas tas banguojantis paviršius staigiu šlaitu 
leidžiasi, spiūste nusprūsta į plačią lygią 
miškėtą pelkę. Tik plento pylimas, nė ne- 
krytelėjęs, tiesiasi tolyn... Bot mes susto
kime nedidelėje gyvenvietėje prie Gekižės

upelės — Pagelažiuose. Ji išaugusi paplen
tėje. Tiesiai į pietvakarius nuo Pagelažių, 
prie Šventosios, sena Veprių vietovė, garsė
janti gražia paupių gamta, dirbtiniu ežeru, 
žemės ūkio technikumu.

-Pagelažiuose gimė ir augo žinomas mūsų 
dailėtyrininkas Paulius Galaunė. Iš jo atsi
minimų nemažai sužinome apie Pageležių 
gyvenimą senaisiais laikais, apie pašto sto
ties buitį. Stoties kieme „stadaloje" būdavo
susigrūdę kartais iki penkiasdešimt vežimų, 
karčema ūžte ūždavo. P. Galaunė mini Pa
gelažiuose šalia pašto buvus pereinamąjį 
kalėjimą, aptvertą stačių rąstų tvora. Re
krūtus varydavo nuo Ukmergės j Jonavos 
geležinkelio stotį, surakintus antrankiais.

Stoties kasdienybė būdavo marga su 
triukšmingu fonu, „jamščikų" balsai (rusų 
pašto tarnyba perimta iš totoriškų „jamų"; 
nuo to ir pavadinimas „jamskaja služba". 
„j-imščik"). Daug savivalės pasitaikydavo 
stotyse, net smurto, o pašto prižiūrėtojas ne 
ką galėjo. Tur būt, ta jo tarnyba nebuvo 
aukšta, jeigu už pašto tainautojo sumušimą 
bauda buvo nustatyta tik 50 kapeikų.

Leisdamiesi nuo Pagelažių šlaito, pakreipę 
akis išilgai jo į šiaurę, galime įžiūrėti Pi
liakalnių sodžių. Jame 1890 m. gimė lie
tuvių poetas ir dramaturgas P. Vaičiūnas.

Nuo Pagelažių kelias eina tikru lygumų 
žemėvaizdžiu, gerokai pelkėtu. Čia nema
žas pramoninis durpynas. Daug miško: pu
šynai su sodriais lapuočiais. Kelią nuo čia 
iki Jonavos galima pavadinti žaliuoju keliu. 
Be mažiausio kryptelėjimo nuo Ukmergės 
tebeeina. Platus. Daug kas dar prisimena 
dešiniuoju paplenčių, vos per griovį, iš Uk
mergės į Jonavą prieš karą ėjus siaurą ge
ležinkeliuką. Mūsų laikais jis neteko reikš
mės ir prieš keliolika metų buvo nurinktas.

Šioje kelio atkarpoje išsilaikė beveik vi
sos sarginės: Laibiškiuose, Bernotiškyje, 
Gegutėje ir kitur. Ir dabar jose gyvena 
plento tarnautojai, dažniausiai senųjų plen- 
tininkų gentainiai. Ir dabar prie daugelio 
jų — keleivinių autobusų stotelės. Gegutės 
kaime esanti sarginė tebevadinama „Ka- 
raulka”. Tuo vardu ir autobusų stotelė.

Galiausiai kairėje pakelėje atsiveria regi
nys į platų ir gilų Neries klonį. Čia į Nerį 
bus tik ką įtekėjusi Šventoji. Upių santaką 
gobia pušynai, o anapus, plačioje smėlio 
ir žvirgždo terasoje, gerai matomas Jona
vos chemijos pramonės kompleksas. Jis 
eina iki pat Skarulių, senesnės už Jonavą 
gyvenvietės su gotikos-rcnesanso bažnytėle, 
stovinčia nuo XVII a. Vakariniame aukšta
me Neries slėnio šlaite .h.navos baldu įmo
ne, geležinkelio stotis. Pats miestas labai 
išaugęs, bet dar telpa prie Neries. Tenai su
ka ir mūsų kelias, j senąją stotį prie upės. 
Jonavos stotis ir tuo įdomi, kad šitoje vieto

Sandra
Visi Egllčlo teatriniai 

veikalai yra komedijos, Iš
skyrus ”Sandra"-vlenlntėlė 
drama apie karo pergyveni
mus Berlyne, parašyta 1956.

Paslskaltjklme Ištrauką: 
/Vaidina Sandra,33 m. Ir 
Valteris, 38 m. Kartais gir
dėti radijo žinių pranešėjo 
balsas.

I-as veiksmas
/Labai paprastas kambarys 
daugiaaukščiame name,Ber
lyne. Ant stalo radijas. Va
karas. Iš koridoriaus įeina 
Sandra, betiksliai apsižvalgo 
Ir bejausmiai prisėda prie 
stalo. Beldimasis į duris ją 
prikelia. JI nusimeta savo 
apsiaustą, skubomls apsit
varko savo plaukus/.

Sandrą: Kas tenai? Ar tat tu, 
Valterį ? /Atidaro duris/ 
Kur tu visą laiką buvai ? 
yąĮtęrlsj/Įelna. Atrodo iš - 
vargęs ir nervingas/. Nega
lėjau anksčiau ateiti.Talki
nau Hubertui. Turėjome 
daug ką aptarti. Pirmiausią, 
Edgardo reikalas JMLes turi-? 
me Iš esmės pakeisti savo 
gyvenimo būdą.Mes 'turime 
būti daug atsargesni. Būti - 
nal reikia stipresnės draus
mės. . .Ar padarei kavą? 
Sąndrą:_ Dovanok, aš nenu
maniau, kad jau taip vėlu . 
Tuoj einu šildyti vandenį. 
Valteris^ Tu drebi.Čia per 
šalta.
Sandra: Aš pamiršau įjungti 
šildytuvą.
Valteris^ Būki atsargl^and- 
ra. Nėra jokio reikalo per
šalti. Ar visą dieną buvai 
namuose ?
Sandra: /palinguoja galvą/. 
Valteris^ Bent apsivilki ap - 
siaustu. / Uždeda apsiaustą 
ant jos pečių/.
Sandra: __EsI labai malonus , 
Valterį.

Valteris: Tavo apsiaustas 
šlapias. Tu buvai Išėjusi.
Sandra: Tiktai minutėlei. 
Laikraščiui'nusipirkti. Vos 
prieš tau sugrįžtant.
VąįterlSĮ. Tai keista. K Kaip 
tik nustojo lyti prieš man a- 
telnant.
Sąndrą;_Gal buvau Iš ėjusi tru
putėlį anksčiau. Tlksllal-ne- 
atsįmenu. Aš tavęs visą lai
ką laukiau.

Iš pirmo puslapio jau pa
juntame Intrygą, bes įvysian
čią painiavą. Patikime Ir 
sutinkame, kad skaitytojas, 
juolablau žiūrovas pagauna
mas Iš pat pradžios. Ir taip 
per visą veikalą,kurį vaidi
na tik du žmonės.

Sandra, kaip Ir kai kurie 
kiti Egllčlo veikalai, Išversti 
į anglųkalbą. Įdomu, kad Jo- 
lante Durbe Iš latvių į anglų 
kalbą Išvertė anglas Robert 
Fearnley Iš Londono, Angli
jos, tobulai Išmokęs latvių 
kalbą.

Kalkurle amerlklečtųkrl- 
tikai, matę Sandrą anglųkal- 
boje, netikėjo ve įkalu, prie
kaištaudami, kad rusal-ko- 
munlstal nevagia jiems ne
pakenčiamų žmonių, kaip 
vaizduojama Sandroje.

Kaip mes gerai žinome, 
jie ne tik pavagia, bet ir nu
žudo jiems nepriimtinus...

Gyvena Iš honorarų, 
už kūrybą latviškai

Kaip žinome J atvlų užsle-' 
nluose yra nepalyginamai 
mažiau, nei lietuvių.Nė vie
nas lietuvis rašytojas negali 
gyventi Iš honorarų už savo 
kūrybą lietuvių kalba/užsle - 
nluose/. Tuo. tarpu latviai 
savo rašytojams, žurnalis
tams, teatralams moka visai 
neblogus honorarus Ir ' jt® 
gali pragyventi Iš kūrybos 
vien savo tautiečiams.

Eglltls niekur kitur ne - 
dirba. Už visus savo apie

je buvo ir keltas per Neri. Čia gal ryškiau, 
nei kitur, galima pajusti pašto kelio nuo
taiką, mūsų akimis žiūrint, romantiką...

Stoties kieme ir prie kelio nuolat buvo pil
na pakrautų, dulkėtų, iš visko sprendžiant, 
tolimą kelią keliaujančių vežimų. Išsiskirda
vo paštą vežantieji. Jie atvažiuodavo regu
liariai. kažkaip iškilmingai. Pašto ragas, vos 
i gyvenvietę įvažiavus, pradėdavo šaukti i 
paštą pasiimti laukiamo. Vertingas siuntas 
vežiojo prisiekusieji paštininkai šikšnos 
maišuose, lydimi ginkluotos palydos, nes 
plėšikų keliuose pasitaikydavo. Todėl paš
tininkai skyrėsi iškilminga laikysena, uni
forma. Pašto vežimai važinėjo pagal tvar
karaštį ir dieną, ir naktį. C) skubų paštą va
žiojo raiti, kurie šuoliuodavo nuo stoties iki 
stoties, jų laukdavo pabalnoti arkliai.

Nemaža važinėjo stora drobe dengtų ve
žimų su langais, vadinamų diližanų. Tokia
me vežime sutilpdavo iki 15 keleivių. Į juos 
kinkė po 4- 6 arklius, važiavo palyginti 
lėtai, ramiai. Iš Kauno į Zarasus 2—2,5 die
nos. Keleiviai būdavo kruopščiai registruo
jami, pirmenybę turėjo valstybes rangų vy
rai, kilmingos dainos. Nemažai kainuodavo 
tos kelionės, juoba kad mokėti reikėdavo 
už arklių skaičių, už kelius, už ratu tepimą 
it kitas smulkmenas. 1857 m. etnografas 
K. Tiškevičius, plaukdamas Nerimi, ties Jo
nava stebi keltu perkeliamus diližanus, iš 
kurių žvalgosi skrybėlėtos damos, greta jų 
santūrūs pypkiuoja kilmingi keleiviai. Ne
galima nepaminėti, kaip rašo P. Galaunė, 
ir Valdajaus varpelio tolydaus skambėjimo, 
kuris vakaro tyloje toldamas palikdavo 
graudoką melancholiją. Ne veltui senųjų 
„jamščikų" tema palikusios dainos vienat
viškai ilgesingos, gailios...

Pašto kelių svarba sumažėjo, nutiesus ge
ležinkelį.

Kelionė iš Jonavos į Kauną nežada nepa
tirtų įspūdžių: tas pats lyguminis žemėvaiz
dis, įprastos sarginės, stotis Turžėnuose. Gal 
būt, įdomesni Kauno senųjų pašto stočių pa
statai, bet tai jau atskiri puslapiai.

Pirmasis Lietuvos plentas, einantis per 
Aukštaitiją, nutiestas lygiai prieš 150 metų. 
Jis gerai suplanuotas ir beveik nesikeičia 
net šiandieną, nors vis tobulinamas. Ji* 
netgi daug kur aplenkia gyvenvietes. Lie 
tuvoje nėra kito tokio turtingo pakelės sta 
tintais plento. Turime savo krašte Įdomiu 
gamtos, archeologijos, architektūros, kultū
ros paminklų. Tur būt, šis pirmasis musų 
krašto plentas gali priklausyti prie jų.

Hoolyvood’ą straipsnius , 
filmų recenzijas,pasikalbė
jimus su filmų žvaigždėmis 
Ir 1.1, yra deramai apmoka
mas. Už visas knygas gauna 
honorarą, kaip Ir už kiekvie
ną valdlntmąlatvlų teatruose 
JAV-se,Kanadoje, Europoje, 
Australijoje. Latviai teatri
nių veikalų autoriams moka 
apie 5-10 % nuo parduotų bi
lietų Įplaukų.

Įdomu, kad Egllčlo teatro 
veikalus vaidino Ir vaidina 
visi latvių teatrai, Išskyrus 
Los Angeles, kur jis gyvena.

Apie 1963 m. pritrūko pini
gų. Parašė linksmą veikalą 
CHveks grlb spėlėt/Žmogus 
nori vaidinti/, Jo žmona, ku
ri yra žinoma latvių daili
ninkė Veronika Janelslna, 
daug talkino. Vaidina trys 
asmenys. Vienu automobiliu, 
su dekoracijomis Ir kostiu
mais, Išvažinėjo visą Ameri
ką, Kanadą. Suvaidino 33 lat
vių gyvenvietėse, užsidirbo 
gerus pinigus./Nors pavarg
davo, nes kiekvienoje vietoje 
gerieji Ir veiklieji latviai po 
vaidinimo darė priėmimus,! 
kuriuos nepatogu neiti, o Iš 
ryto tenka mieguistomis aki
mis toliau keliauti/.

Svetimuose teatruose vai
dinti sunkoka, nes visur kito
kios scenos, skirtingi ap
švietimai. Kai kur scenos 
mažutės, kitur - didėlės , 
dingsti platumose. Bet vai
dinimai praėjo sėkmingai. << 
Latviai palaiko latvius. Jei 
mieste vaidinama du kartu, 
yra žmonių Iš karto perkan
čių bilietus abiem vaidini
mam, kad nebūtų tuščių vle- 
tų,kad latvių teatralai nesis
kųstų dėmeslostoka.
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SUK AKTU VI Nl N KAS
PRANAS BASTYS

Ramus, aukšto ūgio. Am-
senatvėsžlus neįdiegęs 

bruožų. Poetiškų polinkių , 
gamtos myl ėtojas Pranas 
Bastys, visą savo jaunys- 

_ tę praleidęs darbuodamasis
Lietuvos jaunimo auklėjime 
bei jo švietimo darbe, neat- 
rodo, kad būtų glaudžiai pri
tapęs prie senimo, nors bir
želio 3 d.perlipo 7O-slusme- 
tus.

Šių sukaktuvių išvakarėse 
jam buvo surengta staigme
na- iškilmingas pagerbimas 

_ jo namuose. Dalyvavo apie 
46 žymesnieji Toronto lie
tuvių visuomenės asmenų.Jų 
tarpe General.Kons. dr.J. 
Žmuidzinas, abiejų parapijų 
klebonai, Krašto LB pirm . 
J. R.Simanavičius. Buvo į- 

t vertinti Prano Basčio darbai 
Lietuvos jaunimo švietimo ir 
auklėjimo srityse. Pasi
džiaugta jo kūryba, kurios

Iltinių mokslų kursą.
Visus darbus Pranas Bas

tys atlieka nuoširdžiai, su 
dideliu pasišventimu ir už
krečiančiu pavyzdingumu.

Dar gimnazistas, įsijungė 
į Liet. Šaulių S-gą. Už nuo
pelnus Klaipėdos atvadavime 
tapo apdovanotas Mažosios 
Lietuvos Atvadavimo meda
liu. Vėliau, už pavyzdingą 
darbavimąsl švietimo srity
je/ tarp kita ko, buvo įstei - 
gęs Telšiuose pirmą pavyz
dingiausią Lietuvoje pra
džios mokyklą, surengęs 
daug švietimo kursų, paskai - 
tų, sporto švenčių bei įvai
rių m in ėjimų/-buvo apdova - 
notas Trijų Liepsnų žyme
niu.

Šalia tedirbo taip pat Vil
niui vaduoti S-je;Tautinlnkų 
S-je, įvairiuose kooperaty
vuose. Paskutiniaisiais me
tais/ prieš bolševikų okupa
ciją/ buvo Kauno apskrities 
darbo inspektorius. Toron
te, per 1O metų, dirbo Kre- _ 
dito Kooperatyvo Parama— 
V-boje ir parengė Paramos 
dvie jų de š imtmeč ių le idlnius; 
Toronto Talkos bei T.S-gos 
pirm įninku,-LN pirmininku . 
Ilgus metus ‘ dirbo Dirvos 
redaktorių kolegijos nariu . 
Taip pat dabar nuoširdžiai 
rūpinasi savaitraščiu Ne
priklausoma Lietuva ir y- 
ra josios akcininku-bendra
darbiu.

lanto po Anglijos karūna. 
Kiekvienas sergantis narys 
bus aplankytas ligoninėje ir 
jam bus įteikta 1O dol. do
vana. Klubas neteko vieno 
veiklaus ir gero nario Bro
niaus Leščinsko. Nariai da
lyvavo laidotuvėse ir išreiš
kė užuojautą likusiai šeimai.

Vytautio Didžiojo Rinkti
nės šauliai plečia savo veik
lą. Šaulių žvaigždę paskuti
niu laiku gavo J. Paškevi- 
čienė, P.Eigells, B.Petro
nis, J. Valanskas, A. Valys, 
Genutis (mūsų geras foto
grafas). Šauliai, kurie suser
gate, praneškite valdybai 
ar Gurevičiui - ligonių lan
kymo komisijai. Čikagos 
šauliai dalyvaus Pavergtų - 
jų Tautų savaitės iškilmėse,

klausomybės sukaktyje, tai 
ypatingai reikia įtraukti 
amerikiečius ir kartu įpinti 
į šventę.

Lietuvos Vyčiai intensy
viai veikia toliau. Jie ren
giasi atšvęsti Liepos 4 d. 
Amerikos šventę savo salė
je ir sodelyje.To parengimo 
pirmininku yra lletuyls 
buvęs’ žymus sportininkas 
Harry Petraitis. Bus orkest
ras ir kitos linksmybės bei 
dovanos. Per vasarą vyčių 
kuopose nebus susirinkimų, 
tik atstovai vyks į seimą. 
Gaila, kad dr. D. Mažeika 
išvyksta į kariuomenę. Jis 
rinko iškarpas apie Lietuvą 
ir lietuvius iš Amerikos 
laukraščių o taip pat ir ži
nias kiek kuris vytis parašė

visomis tautinėmis progo - ’ laiškų. Jam vyčiai taria
mis jie visada gražiai ir nuoširdžią padėką, taip

pasirodo. Yra užsi- 'stropiaigausiai 
brėžę nusipirkti savus na
mus, bet būtų labai prak
tiška, jei šauliai įsigytų ne 
savo namus, o kur toliau už 
miesto kokį ūkelį su mišku , 
ir įrengtų gerą gegužinių so
dą. Čikagos lietuviai neturi 
vietos kur rengti vasaros 
gegužines.

Bendra Meno Paroda įvy
ko birželio 7 d. Marguette 
Parke 63 gatvėje atvirame 
ore. Jos rengėjas - Čikagos 
Lawn Pramonės ir Prekybos 
rūmai. Parodoj dalyvavo ne
mažai lietuvių. Pirmą pre
miją už menišką fotografiją 
laimėjo Casey Mezinskas iš 
Brighton Parko.

Šv. Vardo Draugija birže
lio 8 d. turėjo savo eilinį su
sirinkimą. Pamaldose, kun.

atlikusiam užsi
brėžtą darbą. Sėkmės kario 
uniformoje.

Marguette Parko apylin
kėje niaukiasi dangus. Nors 
yra namų savininkų draugi
ja ir dar įsisteigė airių pa
rapijoje panaši organizacija, 
bet žmonės nesiima reikia
mų priemonių , norėdami 
neįsileisti į koloniją nepa
geidaujamų gyventojų. Kaip 
kinai ar žydai neįsileidžia į 
savo kolonijas įvairių tautų, 
taip ir lietuviai savo centrą 
turėtų stropiau saugoti ir 
stabdyti įsibrovėlius. Dabar 
kun. Bacevičius su valdyba 
nešaukia masinio susirinki
mo, kad išaiškinus padėtį, 
nes niekas nenori savo nuo
savybės nūgyvendinti . Jei 
žmonės neperleistų kitiems,

JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES

Petras Pakalnis
1976 m. Jungtinės Ameri

kos valstybės minės 200 metu 
nepriklausomybės jubiliejų.Ta 
proga visos 50 valstybių ir 5 te
ritorijos įsteigė centralinius ko

kReNi 
VE/DRoD^/AI

FOTO KAMERA GRAŽIAI PAĖMUSI DU DRAUGUS

paskaitė ir padeklamavo li
tuanistikos mokytoja ir To
ronto lietuvių teatro vaidin- 

'toja Lilė Nakrošienė.Taip 
patkons. J. Žmuidzinas,kleb. 
P. Ažubalis, kleb. Simanavi — 
člus, pirm. R. J.Simanavi
čius, dali. Dagys, bu v. gim- 

, nazijos direktorius lituanis- 
Giedraitis, Dirvos red. 

j; A-. Ląikūnas ir visa eilė kitų 
^palinkėjo ilgų, sveikatingų ir 

kūrybingų metų.
Prano Basčio veikla neei

linė: Kanados Liet. Fondo 
V-bos iždininkas; Liet. Žur
nalistų išeivijoje s-gos re v. 
komisijos narys; Toronto 

į Taut.S-gos skyriaus įpirmi- 
.^nlnkas gimė 1905 m. birželio 

3d. Geišių kaime, Jurbarko 
valse. Baigęs 1925 m. Ra
seinių gimnaziją, Marijam — 
polėje Mokytojų Seminarijo
je įsigijo mokytojo teises ir 

• per 1O metų mokytojavo
Kretingos ir Telšių apskri-

Dar gimnazijoje būdamas, 
pradėjo rašyti visokiuose 
jaunimo laikraščiuose ir į 
Amer.Lietuvlų latkr. Vie
nybė.

Slapyvardžiu Pranas ims- 
rys išleido jaunimui keletą 
rinkinių. Pav., 1932m. Tra- 
lia-lia. 1946-Vilkas Meške- 
rl otojas,1953 m. Gimtaisiais 
Takėliais, 1968 - Tėviškėlę 
Aš Regiu.

Jo kūryboj ryški tėvynės 
ir gamtos me U ė. Dabar 
rengia savo gimtojo kampe
lio Jurbarko monografiją , 
rašo įvairiuose laikraščiuo
se.

Tad jam, turinčiam rašy
tojo ir poeto talentą ir buvo 
palinkėta, atsikračius admi
nistracinių darbų, daugiau 
Išnaudoti savo gabumus 
grožinėje jaunimo lltaratū- 
roje, nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo epochai apra
šyti, skatinti jaunimą kovo-

tyse.
Mokytojaudamas, baigė 

Žemės Ūkio kursus, sporto 
instruktoriaus, gydomosios 
pedagogikos kursus.

V. D.Universitete studija
vo literatūrą, pedagogiką ir 
ĮvėLlau klausė socialinių-po-

ti už laisvą lietuvį.
Pats solenizantas jautriai 

padėkojo linkėtojams, par 
tvirtinęs; , kad joks riebus 
kąsnis nėra toks skanus čia, 
kaip juodos duonos > pluta 
tėvynėje.

Juozas Kaškelis

Shicagos dangum 
t v Čikagos Anglijos Britani- 
~ jos lietuvių klubas gegužės 
*11 d. susijungė ir naujoji 

valdyba perėmė visus doku
mentus iš abiejų valdybų.

"SVisas turtas padėtas Čika
gos Savings Banke. Naujoji gyveno ir gyvena šiapus At-

valdyba ( nutarė surengti 
Bruzgulienės sode rugpiūčio 
24 d. gegužinę ir spalio 25 d. 
Balio Pakšto salėje metinį 
pasilinksminimą. Klubo na
riais gali būti visi, kurie

Geležius labai įtikinančiai 
pažymėjo, alkoholio besaikį 
naudojimą ir- iš to kilusias 
ligas bei pasekmes šeimų 
gyvenime.

Tautinių šokių šventė 
įvyks kitais metais Čikago
je, Ampitheatro salėje Dar-' 
bo Dienos savaitgalyje. No
rėta rengti. ..New Yorke ar 
kitur, bet nesurasta salė, 
kat tUptų tokia didelė masė.= 
šokėjų ir publikos. Praėju
sioji šventė rengta 1972 m. 
turėjo didelį pasisekimą ir 
virš 25 tūkstančius pelno 
dr. Krlaučeliūnas perdavė 
PLB - nei ir ALB. Dabar 
šventės rengimo pirminin
kas Juodelė pareiškė per 
Margučio radijo programą 
pasikalbėjime su B.Petru- 
čiu , kad svarbiausia rū - 
pestis yra atvežti ir iš kitų 
kraštų tautinių šokių grupes. 
Vėl lėšų klausimas. Kodėl tą 
pelną nepanaudoti atveži
mui ? Jei Tautinių Šokių , 
šventė uždirbo, tai privalė
tų jai toliau ir padėti. Pirm. 
Juodelė jau pasirinko spau
dos komisiją, su ja kalbėjo
si. Norėtųsi, jei yra kas 
plačiau kalbama ir norima 
mases išjudinti svarbiam 
reikalui , būtų kviečiami į 
spaudos konferencijas visi 
rašą į Amerikos ir lietuvių 
spaudą. Kadangi šventė vyks 
200 metų Amerikos Nepri-

tai ir maišymas is būtų pri
stabdytas .

Tegul būna pamoka
Skaudu tėvams ir artimie

siems, kai šeimoj įvyksta 
tragiškų nelaimių. Vienos jų 
įvyksta, kai jaunuoliai bėga 
iš tėvų namų. Taibaisi liga , 
išplitusi Amerikoje, kur 
tįikstahčiai jaunuolių abiejų 
lyčių, susįpykę su tėvais, bė
ga,' nežinodami kur. Bėga 
turtuolių, bėga ir paprastų 
darbininkų vaikai. Lietuvių 
tarpe tų bėgimų ne daug pa
sitaiko, bet vlstiek yra. . Štai 
birželio pradžioje, Klapa - 
tauškų šeimą, gyv. Maręuette 
Parke, ištinka skaudi nelai
mė. Sūnus Jonas 16 m.su
sipyko su tėvais ir su kitu 
tokiu pat draugu pabėgo. Už 
36 valandų jie atsirado Ar
kansas valstybėje, Memphis. 
Jonui einant šalia kelio,kar
tu ėjo draugas J. Devine. 
Staiga pravažiuojantis spor
tinis automobilis užkliudė 
Joną ir vietoje užmušė. Abu 
draugai lankė St. Laurence 
aukš. mokyklą. Tėvams di
džiausias skausmas-tšau - 
gino, jau į gyvenimą ruošė. . . 
Jaunuoliai, ilcl nesuaugot,bū
kite prie šeimos, nes daž - 
nai įvyksta visokių nelaimių 
be tėvų globos. Ypač mer
gaitės, jau laikas surimtėti’.

Bal. Brazdžionis

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

t ' TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose <7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama ĮįetUr 
yiSkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambina:

; ,Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
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mitetus, kurie nagrinėja žmo
nių pasiūlymus, kaip būtu gali
ma geriau ir įspūdingiau atšvęs
ti tą retą ir prasmingą šventę. 
Štai keletas pasiūlytu projektu.

PLANAI
Garsieji Smithsono institutai 

planuoja 1976 m. vasarą festi
valį, kurio metu 2.500 meni
ninku parodys JAV kultūros 
pradžią ir jos tęsinį iki mūsų 
laiku. JAV vidaus reikalu mi
nisterija pritarė programai šva
rinti JAV orą, vandenį ir žemę 
dvišimtajam gimtadieniui, o mo
kyklų vaikai pasodins tais me
tais 200 milijonu medeliu šalia 
keliu ir parkuose. Kongreso 
knygynas atspausdins jubilie
jaus proga 18.000 laišku ir ki
tu dokumentu, rašytu delega
tu tarp 1774 ir 1779 metu Kon
tinento Kongresui. Tautinis me
no rėmėjų sambūris rems 5.600 
choru, 2.5Q0 teatru, 6.000 mu
ziejų, 320 rajonines šokiu gru
pes ir 100 didesniu simfoniniu 
orkestru, kad grąžintu meną į 
amerikiečių gyvenimo centrą. 
Kolorado valstybė, atsisakiusi 
1976 m. ruošti savo .teritorijo
je žiemos olimpiadą, nori atsta
tyti istorinius fortus ir paruoš
ti 100 naujų parku. Alabamos , 
valstybė steigia kiekviename 
mieste ir rpiestelyje 1976 m. 
akcijos komitetus, kurie sodins 
gėles, remontuos namus, parū
pins parkams suolus ir gražins 
savo valstybę įvairiais būdais.

PIRMIEJI REIKALAVIMAI
Senieji JAV gyventojai pra

džioje buvo tik anglai. Juos val
dė karalių skiriami gubernato
riai. Varginami visokiu įstaty
mu ir potvarkiu, 1774 m. rug
sėjo 5 dieną dvylikos kolonijų 
atstovai susirinko Philadelphi- 
joje ir, gerai viską aptarę, para
šė teisiu ir nusiskundimu dekla
raciją, kurią vėliau nusiuntė 
Anglijos karaliui. Tas Konti
nento Kongresas nutarė susi
rinkti ir sekančiais metais ir 
pasižiūrėti koks bus karaliaus 
atsakymas. Karalius atsisakė pri
imti amerikiečių peticiją, o Ang
lijos parlamentas nenorėjo pa
naikinti kai kuriu neteisingų'

įstatymu. Suprasdami, kad tai
kiu būdu nieko nelaijjiės, kai 
kurie kongreso dalyviai pradė
jo raginti miestu ir miesteliu 
.gyventojus įsigyti ginklų ir prie
šintis Anglijos pareigūnams.

PIRMIEJI ŠŪVIAI IR AUKOS
Matydamas, kad kolonijų gy

ventojai ginkluojasi, 1775 m. 
balandžio mėnesio 19 dieną 
anglu generolas Gage nusiuntė 
į Concord miestelį kareivių tSū- 
rį, atimti ten sutelktus kolonis
tu ginklus ir areštuoti ju vadus, 
Samuelį Adams ir Joną Han
cock. Generolas tikėjosi galė
siąs tokiu būdu įbauginti pa
triotus ir išvengti sukiliiųo. 
Bet patrijotai sužinojo apie jo 
planus ir vienas jų, Povilas Re
vere, pranešė Lexingtono gy
ventojams, kad britai jau atžy
giuoja. Tuokart ginkluoti pa
trijotai išėjo ju sutikti. Britu 
karininkas liepė jiems išsiskirs
tyti. Kai jie nepaklausė, keli ka
reiviai, nelaukdami komandos, 
paleido į juos šūvius ir nušovė 
8 kolonistus. Nužygiavę j Con- 
cordą, kareiviai sunaikino višką, 
ko kolonistai negalėjo paslėpti, 
Kai patrijotai pradėjo j juos 
šėudyti, kareiviai traukėsi j Bos
toną. Bet pakeliui jie taip buvo 
puolami iš visu pusiu, kad bri
tai prarado apie 300 kareiviu. 
Patrijotu krito apie 100. Taip 
prasidėjo JAV Revoliucijos Ka
ras.

PASKELBIA NEPRIKLAUSO
MYBĘ

Antrasis Kontinento Kongre
sas susirinko 1775 m. gegužes 
10 dieną. Jonas Hancock buvo 
išrinktas Kongreso prezidentu, 
o Jurgis Washingtonas paskir
tas kariuomenės vadu. Karas 
su anglais buvo vargingas ir už
sitęsė iki 1781 m. rudens. Prieš 
tai, 1776 m. liepos 4 dieną, 13 
buvusių Anglijos kolonijų pasis
kelbė nepriklausomybės valsty
bėmis. Jos sudarė laisvą konfe
deraciją. 1787 m. konfedera
cijos Kongresas priėmė JAV 
konstituciją, kuri su mažais pa
keitimais galioja ir šiandien.

PILIEČIŲ KARAS
1860 m. JAV prezidentu 

buvo išrinktas Abraomas Lin
coln. Kadangi jis pasisakė už

(Nukelta i 6psl.)
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RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P. Gi. TEL. 669-8834

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR; 
ŠĖjĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M. SVEIK AUSKI ENĖ VEDA TĘI 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

H JUBILIEJINIU METU

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
KAINUOJA: Chlcago|e ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. _  $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
_  $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užslenluo- 
M _  $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608

P Siunčiu __________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą. ;

į~[ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio

St. East. tel. 544-7125

I Šiandiena svetainėje jau- tieji, apie tai besikalbą ple
čiasi pakili nuotaika. Sek- ■ tautojai , ypač susižavėję 
madienio popietei į Lietuvių 
Namus susirinkę tautiečiai 
aptaria pasisekusį birželio 
įvykių minėjimą. Tuo ypa
tingą, kad šiemet dalyvau
jant trijų tautų dvasiškiams, 
net latvių 
A. Lūsis, 
pagristas 
mėmis ir 
Derinantis
vių buvo ne katalikų bažny
čioje , bet labai erdviame, 
prie gero susisiekimo, pa
čiame miesto centre/Yonge- 
Bloor/ esančiame anglikonų 
maldos name. Nežiūrint 
darbo dienos / trečiadienį/ 
ir ūkanoto, vėliau net lietum 
išvirtusio pavakario , Šv.

arkivyskupui 
minėjimas buvo 
maldomis, gies- 
įvyko bažnyčioje, 
prie estų ir lat-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
8’/2%
7’/2%
8 Va'%

MOKA:
už 1 m. term. dep.
už taupymo s-tas
už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10

IMA:

9’/a % už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

akustika ir galingais vargo
nais , kuriais grojo estė 
I. P. Korjus.

Prie altoriaus, šonines 
lomkas užpildęs dalyviais 
gausus Varpo ir Prisikėli
mo parapijos jungtinis cho
ras, pakaitomis diriguoja
mas E. Krikščiūno ir J.Go- 
vėdo suskambėjo pasigėrė
tinu vienetu. Puikioji baž
nyčios akustika choro gies
mes pavertė į savaimingą, 
iš kažkur ateinantį, paslap
tingą aidų pasaulį, Didžio
sios šventovės erdvėje, 
mums žinomos tos pačiosk 
giesmės sklido visai kito
kiu subtilumo rezonansu. Vi
sa patalpa tarsi atgijo neį-

Pauliaus šventovė pris ir in- • prasto spalvingumo, aidų, 
ko beveik pilna pabaltlečių. 
Žinoma galėjo būti ir dau
giau, bet užtenka, kad šį kartą 
matėsi daug daugiau lietuvių. 
Net Bendruomenių pirmi
ninkams įnešant Estijos , 
Latvijos ir Lietuvos vėlia
vas, Kanados vėliava buvo 
nešama 
grotuos 
puoštas kuri. J. 
ornamentais.

Prie vieno stalo sėdin-

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

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.)
Terminuotus depozitus 1 metu'8%

v.p.p.
v.p.p.
v.p.p.

5
5
5

6%
7%

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

__ r.._ ________  mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

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

IMAME VZ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4% l

SLA KUOPOS GEGUŽINĖ

Kviečiame dalyvauti SLA 
72 - ros kuopos gegužinėje, 
liepos 27 d. A.Padolskio so
dyboje, 158 Willow St. Paris , 
Ontario.

Į SLA gegužinę kas metai 
atvyksta iš tolimų Kanados 
ir Amerikos miestų, nes 
laikas yra labai patogus - 
atostogų metas. Svečiams 
atvykus į gegužinę, kas no
rės galės gauti vietoje pa - 
gaminto maisto arba naudo
tis virimo krosnimis. Pra
eitais metais svečių pagei
dauta, kad būtų nurodyta į 
gegužinę kelio kryptis. To
dėl nurodome. Kelias į ge
gužinę : važiuojantiems iš, 
vakarų į rytus 2 - ju ke-

liu, privažiavus 5-tą kelią 
prie šviesi} sukti į kairę ir 
už 1 % mylios privažiuosi- ; 
te A.Padolskio sodybą, ku
rioje plėve suos Lietuvos 
trispalvė.Važiuojantiems iš 
rytų į vakarus 5-ju keliu 
privažiavus 2-rą kelią, prie 
šviesų sukti į dešinę. Posū
kio vietoje bus rodyklės, ro
dančios kryptį į SLA geguži
nę.

•SLA loterijos bilietų pla
tinimas vyksta sėkmingai. 
Bilietus padeda platinti ■ 
veiklūs lietuviai, net ne SLA 
nariai.

Valdyba deda pastangas ir 
šiais metais sudaryti gegu
žinėje mišrią programą iš 
jaunųjų menininkų.

Kuopos Valdyba’

mūsiškio, 
viršelis

Ir pro - 
buvo par- 
Staškaus

aidais išsiliejantį į pasigė
rėtiną , beveik už širdies 
tveriantį derinį. Besitrau
kianti vakaro prieblanda, 
vos be Išryškinanti didžiu
lių langų vitražų turtingąjį 
spalvingumą, tarsi jungėsi 
aukštuose bažnyčios skilau-, 
tuose į bendrą, vientisai ai
dinčią vokalinę kulminaciją. 
Jausmingieji giesmės žo
džiai, prašą dieviškos pagel- 
bos mūsų pavergtai tėvynei,

savaimingai apeliavo į senti- nio vieneto.
i mentalią nostalgiją. Tokią Estų vokalistai, padrikę 
nostalgiją , kuri . pinamai publ ikos tarpe, bendra visu- 
jautriųjų prisiminimų tu
rėjo suminkštinti kiečiausią 
širdį ir išklausyti tą skaus
mingo gailesčio persunktą 
šauksmą. Tuo labiau, kad 
toji giesmė savuoju pras
mingumu, priminė anų me
tų skaudžtuosius pergyveni
mus. Visus 
privertusius 
dalyvius 
mę.

Latvių 
pasirodė 
akustikos
toli gražu nuo mūsų jungti-

tuos įvykius, 
šio minėjimo 

apleisti sąvają že-

choras nuo vlškų 
pusėtinai, bet 

atžvilgiu jis buvo

gegužinėje. ,
šokiu grupe išpildo programa, praeitų metų

JUNGTINES AMERIKOS...
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vergijos panaikinimą, tais pa
čiais metais Pietų Karolinos 
valstybė išstojo iš JAV. Jos 
pavyzdžiu pasekė ir kitos 6 
pietų valstybės. Jos sudarė Kon- 
federuotas Amerikos Valsty
bes, priėmė naują konstituciją 
ir išsirinko prezidentą. Lincol- 
nas, saugodamas JAV konsti
tuciją, nenoromis turėjo prieš 
jas kovoti. Civilinis JAV karas 
pasibaigė 1865 m. šiaurės vals
tybių laimėjimu. Nupirkusios 
iš Prancūzijos Lousianą ir iš 
Rusijos Alaską, JAV atėmė iš 
Meksikos New Mexiko. Pabu
vusi kiek laiko nepriklausoma, 
Texas valstybė pati prisijungė 
prie JAV.

GREIT AUGA
Augant JAV teritorijai, didė

jo jos miestai, kilo pramonė ir 
prekyba bei tobulėjo žemės 
ūkis. Ilgainiui JAV tapo pa
trauklus kras’tas, j kurį pradėjo 
plaukti visu kraštu veržlūs emi
grantai. Pagal 1940 m. gyvento
jų surašinėjimą, JAV gyveno 
34 milijonai svetimtaučių, ku
riu trečdalis buvo gimę jvairio-

se Europos valstybėse. Tomis 
pačiomis žiniomis 1940 m.JAV 
gyveno 394,811 lietuvių, is’ ku
rių 165.771 buvo gimę Lietu
voje.

TADA IR DABAR
Artinantis 200 metų nepri

klausomybės jubiliejui, ne vie
nas save klausia, ar šiandien 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se tebeviešpatauja toji pati dva
sia, kuria pasižymėjo pirmieji 
pionieriai. Į tą klausimą Eric 
Sloans žymus JAV dailininkas, 
publicistas ir kultūros istorikas 
taip atsako.

Pirmieji emigrantai pasižymė
jo pagarba šeimai, tautai ir 
kraštui, vėliavai ir įstatymams, 
žmonijai ir sau pačiam. Dabar,’ 
kada deginamos arba niekina
mos JAV vėliavos, patriotizmas 
yra žemai kritęs.

Seniau pionieriai mėgo sun
kiai dirbti. Darbas buvo jų gy
venimo dalis, malonumas ir gy
venimo pasitenkinimas. Dabar 
sunkus darbas laikomas negar
bingu užsiėmimu, bausme ar
ba bens neišvengiama blogy
be. Dabar stengiamasi gauti ge
rą atlyginimą už menkiausią 
darbą. Darbas yra darbas, ka-

jSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS Į
--------------- ,-rijusios Ameokoi ir Europoj UIB Hoorprioge-Lotion" preparatas sulaiko | 

plauku slinkimo, naikino pleiskanos, palotino nieiėjimą, plaukų skilimų, j 
Stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralia plaukų spalvų. JIB vor- ; 
todomi nebūsite nei »li. nei pliki 100%. pašyti vaistinių RED BLUE knygoj. •

i JIB Medicine Lia B uncijos lo savaičių J6.00. Pinigus siųsti mūrų atstovybei: t

■ 2498 DougalJ Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
į J I B Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, !

~ Illinois 60650, U. S. A. I
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REGISTRUOKITĖS!
KAUNO JĖZUITU GIMNAZIJOS MOKINIU SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS RUGPIŪČIO MĖN. 3 0 - RUGSĖJO 1 DIENOMIS ČI
KAGOJE, JAUNIMO CENTRE.

VISU KLASIŲ, VISU LAIDU MOKINIAI IR MOKY
TOJAI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS’ PAS PETRA, KLEINO 

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

da už jj atlyginama. Darbas be . 
atlyginimo yra malonumas.

Pirmieji JAV emigrantai pa 
sižymėjo taupumu. Dabar tau
pumas laikomas godumu arba 
neturtu.

Kai pirmasis laivas sustojo 
prie kranto, emigrantai susirin
ko maldai. Jie meldėsi taip pat 
ir išlipę iš laivo. Dabar malda ir 
dėkingumas išeina iš mados.

Seniau Šventasis Raštas bu
vo tautinio gyvenimo šaltinis ir 
bažnyčios būdavo kaimų cent 
rai. Dabar namai statomi apie 
bankus ir žmonės garbina pini- 
99-

Prieš 200 metų niekas ne
skubėdavo. „Kas skuba”, taip 
sakė Benjaminas Franklinas, 
„tas gaišina laiką”. Dabar sku
ba visi, o sutaupę pora minu
čių, nežino, ką su jomis daryti. 
Bet senieji ir naujieji amerikie
čiai neprarado 
darni šiandien, 
apie rytdieną 
praeities.

(lš“Musu Lietuva”)

london, ont.

vilties. Gyven- 
jie gali svajoti 
ir mokytis -š

I ETUVIAI
MERIKOS VAKARUOS

Jaunoji lietuviška lakštingala
22-oje Lietuvių Dienoje, 

surengtoje Los Angeles, Ca- 
1 if., š.m .birželio 22 d. .pag
rindine programos dalimi 
ir atlikėja buvo jaunutė Ka
nados lietuvaitė Anita Pa
kalniškytė.

JI dainavo daugiausia lie 
tuvių kompozitorių dainas 
Jas atliko taip įsijausdam 
lyriškai, klausytojo ausi; 
meniškai,patrauki lai bei ža 
vial, jog ne kartą buvo plo 
jimals Iššaukta pakartoji 
mams. Svetimųjų kompozl 
torių kūriniai to nesulaukė

Anita Pakalniškytė yr 
neabejotinas dainos talentas 
Jauna,kukli, švelni,lietuvlš 
kai kalbanti žvaigždutė.

Lai likimas jai padeda Iš 
kopti Iki aukščiausių vlršū 
ntų Ir toliau plačiai garsi 
nant lietuvišką dainą.

Alg. Gustaiti;

SUDARYTA APYLINKĖS 
VALDYBA

Metus Išbuvusi vien Iš jau
nimo sudaryta Londono apy
linkės V-ba atsistatydino, 
nes kai kurie jos nariai, bai
gę studijas, išvyksta kitur . 
Si v-ba našiai dirbo,bet nau
jos valdybos visuotiniame 
susirinkime Išrinkti nepavy
ko, nes visi išstatyti kandi
datai atsisakė. Susirinkimas 
išrinko tik 3 asmenų Rinki
minę Komisiją Ir pavedė jai 
kartu einant Ir A-kės Valdy
bos pareigas, dviejų mėne
si!} laikotarpyje surasti Val
dybon reikiamų kandidatų 
skaičių. Rink įminė Komisija 
kreipėsi net į atskirus as- 
menis-devynius-ir prašė jų 
sudaryti kandidatų sąrašus - 
Ir šiam žygiui- nepavykus , 
Komisija birželio 8 d. su— 
sušaukė Londono a-kės lie
tuvių organizacijų atstovus- 
seimelį posėdin, valdybos 
sudarymo k r i z e i iš - 
spręsti. Seimeliui Rinkiminė 
Komisija kandidatų nepatle- 
k ė, bet padarė 4 punktų pa
siūlymą, kaip sėkmingiau A— 
pyl Ink ės Valdyba gal ėtų ve tk- 
tl.

Senatorius Paul Yuzyk

ma suteikė stiprų įspūdį.
Ilgesnė senatoriaus P. 

Yuzyk kalba buvo gera. Daug 
ką pasakanti, kaip ir visuo
met mūsų reikalą supran
tančio , Pabaltijo valstybes 
užjaučiančio žmogaus atyda.

Minėjimo pabaigoje, igle- 
dant Tautos Himnus, geriau 
pasirodė latviai. Bet šiemet 
neblogai skambėjo ir Lie
tuva Tėvyne Mūsų. ..

Liūdniausias minėjimo as
pektas buvo susirinkusiųjų 
amžius. Visų tautybių, be 
išimties. Šalia trijų mažų 
mergaičių , apsirengusių 
tautiniais drabužiais ir pri
siartinusių prie altoriaus, 
jaunimo daugiau beveik nesi
matė. Tuo lyg paryškinant, 
kad su birželio įvykius 
skaudžiausiai pergyvenusia 
mūsų karta, išblės ir jų pri
siminimas.

uesxa lietuviu namai

turi 4 asmenų sutikimą kan
didatuoti į v-bą. Seimelis į- 
gallojo L. Eimantą sudaryti 
bent Valdybos branduolį, o 
Rinkiminę Komisiją paprašė 
sušaukti birželio 22 d. bend
ruomenės narių susirinkimą 
sudarytam valdybos bran
duoliui patvirtinti.

Birželio 22 d. sušauktas 
parapijos salėje bendruome
nės narių susirinkimas,kaip 
balandžio 6 d. susirinkimo 
tęsinys, patiektus v-bon kan
didatus Iš penkių asmenų 
vienbalsiai pat
virtino Ir pavedė jiems 
pagal reikalą kooptuoti rei
kiamą Valdybon narių skal - 
člų.

Išrinktoji Valdyba parei
gomis pasiskirstė taip:

Miras Chalnauskas-pir
mininkas, L. E Imantas-vice
pirmininkas Ir Kultūros- 
Švietimo Vadovas, A. J. Švil
pa-sekretorius, Br. Zabulio
nis- kasininkas Ir Šalpos 
Fondo Vadovas, S. Dragūne-

Prasidėjusi Karavano s a-į 
valtė sutraukė gafia daug1 
lietuvių į Vilniaus pavUljoną 
Prisikėlimo salėse. Nežiū
rint to, Lietuvių Namų popie
tę aplankė apie 150 asmenį}. 
Daugelis valgytojų buvo pa - 
tenkinti, kad stalus aptarna
vo labiau suaugusios mer
gaitės.

LN Moterų Būrelis yra 
susitaręs su žinomais me
nininkais grafikais Viktoru 
Petravičium Ir Irena Šim
kiene suruošti jų darbų pa
rodą, kuri įvyks spalio 25 Ir 
26 d. d. LN Gedimino Pilies 
Menėje.

Rita Jackevičiūtė padova
nojo svetainei Lokys savo 
darbo lokio pave tiesią. Jis 
pakabintas puošti svetainę , 
o Ritai už gražią dovaną,ad
ministracija labai dėkoja.

LN virtuvei reikia darbi
ninkių, kurios galėtų dirbti Ir 
sekmadieniais LN popiečių 
metu. Viena jų būtų ruošia
ma virtuvės šeimininkės pa
vaduotoja. Užlnteresuotos ; 
prašomos kreiptis LN raštl- 
’riėje arba tel. 533-9030.

Narto įnašus įmokėjo: 
Dzlmlnskas J.,Dullūnas A., 
Bulvičius K., Plečkaitis V. 
Ir Vanagas R. - po $ 1OO. ;

VAIZDAI IŠ TORONTO MIESTE

dovas
Dementavlčlūtė R. - $90

VYKUSIO KARAVANO, viduryje matosi miesto burmistras Crombie.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pagaliau,posėdžio dalyvis 
L. Eimantas pranešė, kad jis 
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MCŠKCRIOJIMRS
vanduo atneša iš upelių 
aukštupio sliekus, negyvas * ■
kirmėlaitės ir kitokį žuvim A.A. PETRO JUTELIO MIRTIES

METINĖSEmaistą.
Sliekai ir vėžei tai sudaro 

antrą pagal svarbumą lyde
koms patiekalą. Geriausi 
rezultatai gaunaųii ant dide
lių naktinių sliekų, imama 
Nr. 4 kabliukas su metali
niu pavadėliu ir įkabinus į 
slieko galą metama į 1-3 m. 
gylio vandenį su mažu svo
reliu, kad nugrimstų i dug
ną. Kas 15 min. galima pa
traukti į naują vietą.

Birželio mėnesyje atsi
randa varlių, joms meške
riojimo taktika skiriasi nuo 
anksčiau aprašytos. Varlę 
užkabinama per abi lūpas 
ant kabliuko be svorio ir

B. Vaičaitis
(Pradiia 21 numeryje)

Lydekų meškeriojimo die
nos geriausias laikas labai 
patogus nuo 8-11 vai. ryto 
ir po pietų nuo 14 - 16 va
landos. Bet kuris dienos 
metas joms meškerioti tin
ka. Jos maitinasi dienos 
metu, todėl naktimis meš- 
keriojant mažai sugaunama.

Žinant lydekų maisto rū
šis, meškeriotojui dabar 
tenka rasti tokias vietas,kur 
joms yra daug maisto. Ge
riausiai meškerioti kur yra 
nelabai gilui, žolių lysvės, 
akmenuotas dugnas, pasi
nėrusių po vandeniu medžių 
ir šakų. Apaugusios kark
lais paplautos pakrantės. 

į Prie krioklių kišenėse ma- 
’ žai judančiame vandenyje.
i Ypatingai prie bėgančios metama tarp vandens lelijų 
srovės, kur pastebėta mažų | ar kitų netoli kranto augan- 
žuvyčių spiečiai. I čių vandenyje žolių. Lei

džiama laisvai plaukioti. 
Varlė kartais užlipa ant le
lijos lapo. Duok pailsėti 
5 min. ir vėl truktelėk nuo 
lapo. į vandenį.Esant upėje 
paplautam krantui , varlę 
mesti metrą nuo kranto ir 
leisti plaukti į krantą. Taip 
meškeriojamos didelės žu - 
vys.

Spineris ir klynas /plug /, 
virš vandens plaukiantis, 
daugiausia naudojama meš- 
keriojant maskis. Spineris 
būna papuoštas arba raudo
nu ir juodu plauku arba 
paukščio plunksna. Kutosė- 
liai privalo būti švariai nu
plauti. Švarūs plaukai ir 
plunksnos duoda natūralų 
blizgesį. Paprastas spine
ris arba papuoštas su kuto- 
sėliu yra geras jaukas lyde
koms ir wall eyes meškerio- 
tl. Dus daugiau.

žuvyčių spiečiai.
Jaukus lydekoms meške

rioti galima skirstyti į na
tūralius ir dirbtinus. Natū
ralių jaukų grupę sudaro 
maistas, kuriuo žuvis mai
tinasi : žuvytės , varlės, 
ir panašūs objektai. Dirbti
nus jaukus sudaro verpste- 
lis / spineris / , šaukštas, 
klynas / plug /, džigas.

Po neršto, pavasarį, kol 
vanduo 
jaukas 
Nesant 
šaldytų 
smelts, 
kūdikystės dienų maitintis 
žuvimi, ji yra pavasarį al
kana, šaltame vandenyje nė
ra labai mileli, todėl reika
lauja geresnio patarnavimo. 
Reikia parinkti negilias vie
tas, šiltesniame vandenyje. 
Geriausia upelių ar upokš
nių žiotyse, kur tekantis

šaltas , geriausias 
yra gyvos žuvytės . 
gyvų galima pirkti 
šviežių minavų ar 

Pripratusi nuo pat

Ron — Arūnas Mockus.

WOODLfinO-fiUTOmOBILE LTD.

8550 BOUL. NEWMAN BLVD., 
LASALLE

363-7424

Plymouth

jCHKtSIEK
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CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

DUSTER - FURY - GRON FURY

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER 
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJŲ IR 
VARTOTŲ. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO >- 
GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovo (Ron) 
Aruna Mockų.

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

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

W. LAPE N AT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P, Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainom, s. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366 6237/3896

JUOZAS G RAŽ Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

2) Visi kiti vandentiekio ir J
j šildymo taisymai ir nauji
I įrengimai. Gaziniu prie- ^į'I^SSS

moniu pardavimas ir įren- ‘ fl
girnas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma-. I 
vimui karšto vandens tie- A. j

-/ kimo. Veltui įkainavimas. ’
Plumbing & Heating kontroktorius.

140 - 2e avenue 
^‘•M^Vi366-O33O LASALLE,

19)5. VII. 2

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6sudbury

Mirtis ir šaltas paslap
tingas kapas priglaudė dar 
tik pusę žemiškosios kelio
nės atlikusį idealistą lietuvį 
Petrą Jutelį. Jis mirė 1974 
metais liepos mėn. 20 die
ną ir palaidotas lietuvių ka
pinėse Mississauga, Ont.

Visuomet besišypsąs, 
linksmas, švelnus, besisie
lojantis lietuviškumu išei
vijoje, religingas.

Kilęs ne iš turtingųjų luo
mo, bet vidutinio lietuviško 
ūkelio. Nebuvo baigęs aukš
tų mokslų, bet išaugęs pa
triotinėje ir religingoje šei
moje . Iš tėvų nepaveldėjo 
turtų, bet jautrią širdį, 
darbštumą, teisingumą, tė
vynės ir Dievo meilę. Jau
nystėje yra dirbęs įvairiuo
se Lietuvos vietovėse, ją

puikiai pažino ir mylėjo. 
Tėvynę okupavus priešui, 
žiauriai pergyveno ir skau
dančia širdimi buvo privers
tas tėvynę apleisti, žinoma 
ir.. . amžinai. Tremties me
tai. Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklose iš turimų menkų 
santaupų, Vietoje skanesnio 
duonos kąsnio, jis rinkdavo
si lietuvišką knygą, lietuviš
ką laikraštį, dalyvavo sto
vyklų choruose ir tautinėje 
veikloje. Kanadoje , Sudbu- 
ryje, per savo nenuilstamą 
darbą buvo gerai įsikūręs . 
Pirmasis savo auka įsijungė 
į Kanados Lietuvių Fondą, 
jam pageidaujant ir leidžiant 
naudotis gražia vasarviete, 
French River vietovėje, bu

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

O ĮSTAIGA

LASALLE - 365-07707576 CENTRAIE

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

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

o Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
« Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 6 8 - 6 7 8 0 - 7 9 6 2

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMEUBLEMENT - FURNITURE

D A VR MASP A

ĮVAIRIUc-

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite jr Į^itiĮcinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEfrlTR ALE :4e AVENUE LASALLE 363-3887
]~~7643 CENTRAIS 380-1282 (DECORATION) Į

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533^3531
DIDELĖ__ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS |.

LIETUVA®’
• Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentinė rūšis 

— pusė kainos.
• Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’io — nuolaida iki 60 %.
s Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujausiais piešiniais.
0 Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• Moteriški paltai - Borgana (art. fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
e Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) — pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntinius si unči ame paprastu ir oro pastų. Priimame užsakymus automobi Ii ams, 

šaldytuvams, televizijoms,, pinigu Certificates ir kt.(Turime 22 metu patyrimą).

Prašome uieiti ir įsitikinti... j. PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Bl vd.,
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

vo surengta keletas geguži
nių ir gautas pelnas panau
dotas TŽ ir NL savaitraš- 
čiarns , kitos gi, vargstan
čiai Lietuvos dvasiški jai
remti. Rėmė ” Tumo Vaiž
ganto" šeštadieninę mokyklą, 
anksčiau buvusią radio va
landėlę, iniciatorius Lietuvių 
Bendruomenės knygyno ir ki
tų tautinių idėjų. Prenume
ravo ir skaitė virš 1O lietu
viškų laikraščių, buvo lie
tuviškų knygų Įdubo narys. 
Dalyvavo aštuoniolikoje Lie
tuvių Dienų, deja būsimos 
šiais metais - Hamiltone,- 
Ont., devynioliktosios jau 
nebesulaukė. A. a.Petrą visi 
Sudburio lietuviai prisime
na kaip gerą asmenį, drau
gą, tautietį, buvusį pavyz
dingą lietuvių kolonijos narį 
ir liūdi jo netekę. Liūdi bro
lis Povilas Jutelis, sesutė

ir dvi jo dukros Lietuvoje , 
š vogė ris kun. K. Kuzmins
kas Čikagoje. Petrai ilsė
kis ramybėje nors toli nuo 
mylimos tėvynės, bet sve
tingoje Kanados žemei ėję, 
o mes Tavęs neužmiršime.

Prisimenant a T a. Pet - 
ro Jutelio pageidavimą, kad 
mirties metinės būtų šven
čiamos lietuviškomis tradi
cijomis , jo brolis Povilas 
Jutelis, visus Sudburio lie
tuvius , taip pat buvusius 
Petro draugus ir pažįsta
mus / kitų vietovių Z š.m. 
liepos 20 d., sekmadienį, 
kviečia į jo • vasarvietę, 
French River vietovėje, pri
siminti ir lietuviškomis tra
dicijomis atšvęsti a. a. Pet
ro mirties metines. Bus pa
maldos, šv. Mišios, bendri 
visiems pietūs.

J. Kručas

HRS

< DRY
CLEANING

SERVICE
patarnauja^------------ w ""v

CLEANER AND VALET SERVICE LTD.
NETTOYEURS - CLEANERS 4 k'*4s 

7661 -A CENTRAIE 495-90e Ave 
365-7146 366-1143

ROBERT RICHER
TEL. 365 61 1 1
RES. 366 0066

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

ĮVERTINI M Al 
NEKILNOJAMO TURTO 

PASKOLOS
V i sc* k e r i o p i kiti patarnavimai

Immeubles RICHER Realties Enrg. 7G8slhte 301 .
COURTIER BROKER LASAL^LE^aUE.

įĮIUNUR

p A R D AVI MAS:
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 
Sport • Swinger • Special « Sedan • Trucks 

7635 Bold. Lasalle. LaSalle, P.Q.

««1 «,•««««

LAURENT DAIONFAULT
^«t(EssoylZ^

Mechanizuotas ratų Ir kitų dat ių regai i avima s. I Sorbs (Body) tai sym 
doEymos naujame garože ir moderniomis priemonėmis. K r e . p k . 
De LaVerendrye, pre L ap ierreir vandens kanai o. Tel. 365 - • __

7 psl.
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NL REIKALAI
NL laikraščio bendrovės 

valdyba vykdo tolimesnį ir 
užbaigiamąjį namo remontą. 
K. Leknickas vykdo darbus 
durų iškirtimo ir įėjimą iš 
užpakalinės namo pusės į 
apatinę namo dalį. Priekinė
je namo pusėje dar reikės

naujų laiptų, varandėlės ir 
padaryti langų ir durų sutvar
kymą. J. Vteraitis lygina že
mes apie namą sklype ir pas i 
ruošęs su A. Snapkausko pa - 
gelba uždėti trūkstamą tinką 
sienoms ir nudažyti.

Dar nebuvo paskelbti šie

tautiečiai, kurie įsigijo akci
jų -šėrų: Makauskienė B. ir 
Danys J. V. po 1 akciją, Ka - 
ziukonls Pr. irPolgrimas P. 
Gedminas J. po 2 akcijas; Gu-
reckas L. ir Stankaitis J. po lietuvių, vis
3 akcijas. Viso nupirkta už 
$150.00.

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREA 
LIEČIUS IR OTTAWIECIUS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS SU 
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI I

GEGUŽINĘ, 
KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBĮ, JO GRAŽIOJE 
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottawos upės.

Buvo paskelbta už $7, 820 . 
dabar skelbiama už j $7, 970. 
Dėkodami pirkus lems akcijas, 
laukiame atsiliepiant ir kitų.

rugpiučio 3 d., sekmadienį.

orrAvja
Vietove pasiekiama va
žiuojant i_ Ottawa. Prava
žiavus Rigaud išsukti i Poite Fortune 
o privažiavus 17 keliu tučtuojau išsuk
ti i dešinę link Pointe Fortune. . t

Nuo Ottawos važiuojant į Mo.nlreali — 
išsukti išsukti i virš paminetą_17 kelia' 
ir i kaire link Poite Fortune į už virš, 
vienos mylios gegužinę.

- 20 - 40
RĮGHurį

HOffTfiEAL.

Veiks muzika ir kiti svečiams pasitarnavimai !

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

f Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

BEAULIEU. GARNEAU. CRĖTE

Conseillers juridiques - Title Attorneys

'o&£.xt E.atlLt£.U
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik į mane 

kreipiasi, jiį tarpe ir lietuviams.

B567 VERDUN, VERDUN 8702 CENTRALE. LASALLE 
36C-6474

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— e —
1440 rne Ste-Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

GERA PROGA
Puikiai įrengta ir net kilimu išklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. I š- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

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

DR. V. G1R1UNIENE
Dantų gydytoja

— <9 —

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— ® —

1410 Guy St. pirmas aukštas, 

1 1 - 12 k amb ory s

Tel. 932- 6662; namH 737- 968 1.

Dr.A.S. Popieraiti,s
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C-, E.R.C.S.fO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 1D9, Que.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 1-1 VAL. VAKARO

.VIA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.Q. — Tel: 875 - 6446, namų 678-3660.

NOTARAS

BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

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

LITO EKSKURSIJA Į CIRKĄ
Lito jaunųjų narių ekskur

sija į Shreiner’s cirką bu
vo įdomi ir gausi dalyviais . 
Dalyvavo 85 jaunieji nariai, 
5 tėvai ir 5 Lito pakvies
ti palydovai. Didžiausio dė
mesio susilaukė cirko akro
batai ir žvėrys- liūtai ir 
drambliai. Programa užtru
ko dvi su puse valandos.
ATOSTOGAUTOJAI

Lito vedėjas P. Rudinskas 
nuo. liepos mėn. 1 d. išeina 
dviems savaitėms atostogų, 
o nuo antros liepos savaltės- 
sekretorė A. Ottienė. Atos
togautojų pavadavimui vasa

ros metuLlte dirba stud. Vi
da Burbaltė.
INVESTACINĖS PASKOLOS

Nesant pakankamo paskolų 
pareikalavimo iš Lito narių 

daugiau išduo
dama Investaclnlų paskolų 
ne nariam s pirmųjų morgy- 
člų pavidale. Lito nariai 
kviečiami iš savo darbovie
čių rekomenduoti rimtus 
nuosavybių pirkėjus, ku
riems reikalingosj neklln. 
turto paskolos. P r. R.

• Albertas ir Ona Norkel tū
nai, OnaiDauderienet mirus, 
vietoje vainiko NL paskyrė 
$25.00. Ačiū Norkeliūnams 
ir D'auderių šeimai. NL. 
o Mirė upėjeprlgerdamas A. 
Klzerskis 21 m. amfi. Mirė M. 
M ile r ie n ė-L lepuo nyt ė 6 9 m. 
amžiaus.

’•W Nuo liepos mėn. 26 d. iki 
rugpjūčio mėn. 1O d. Baltijos 
stovyklavietėje bruzdės ir 
darbuosis Montreallo skau
tai ir skautės. Jiems vado - 
vaus:
Skaučių štabas:Irena Danytė 
iš Ottawos, Audronė Jonely— 
tė, Elė Jurgutlenė, Daina 
Kerbelytė, Rasa Lukoševi-

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

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

Soles Manager 
(Lietuvis atstovas)

PASIKALBĖKITE SU
-Mana geriu 
LEO GUREKAS 

• UŽEIKITE 1 ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

muj montreal west automobile
’ 11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

______ (At the end of Sherbrooke Street West) ___

© Royal Trust { F
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė— sklypai ir žemė)

m i

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEPAITIS
254-4566 / Namų - 72 1-06 14*

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
iMšjįhs 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.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1 9 4 5 m.

Albertas NORKEL,I ONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Jeigu tavo galva čia nekyšo, greitai skambink Elei: 626- 7199 
arba Romui: 365- 1778 ir užsiregistruok-i skautu ir skau?i\ sto
vykla, kuri įvyks nuo liepos 26 iki rugniucio l(Fd., Raitijos 
stovyklavietėje. Nuotrauka R. Lukoševičiūtes.

člūtė, Audra Žurkevlčiūtė. Šeimininkė- A. Kasperavl- 
Skautų štabas: Rimas Ali- čienė, pagelbininkė O.My- 
šauskas, Gintaras Nagys , Henė, ūkvedys- Romas Ver- 
Romas Otto, Romas Verbyla. byla.

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

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

(Lietuviams duodame speci al i q nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: Y Sušinskas 389 - 057 1 ir J. Zavys 365- 3252.

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSU
PASJTARNAVIMU i

PASIKALBĖKITE

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

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS
PASITARNAUS

SU MANAGER - ABE BASERMAN

inspekciniai 37 patikrinimai 
pagrindinių dalioj 
speciali apsauga važi avimo

DUODA PASKOLAS;
Asmenines ...______
Nekiln. turto ____
Čekių kredito ____ ..
Investacines nuo___

19 A%; 
10,25% 
12.0 % 
11.5%

HORNET 1975
2 durų sodan 6 ciltnder 
reguliariu įrengimu 
pagrindine kaina

MATADOR 1975
2 durų coupo 6 cilinaerl 
reguliariu įrengimu 
pagrindine kaina

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

738 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo » iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 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 nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

GREMLIN 1975 
6 cilinderių 232p.c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrindinė kaina

nesudėtingo , bet tvirto 
gar anti j a

100% 12 mėn. arba 12,000
myhyffabrikinė g arenti į d)

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups, brakes 
Motor s Transmission, etc.

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

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Term. ind. — 3 m. 0*0%

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

CENTRE AUTO CLINIC
1NG CENTRE

AMC

AUTOMOBILE LIMITED

676-7901860 Taschereau, Greenfield Park

tesėsi
Autfynad

8

8
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