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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

PRANCŪZIJA DRAUGAUJA 
SU KANADA

Prancūzijos Vidaus Rei
kalų Minister is Michel Po- 
nlatowskl, pabuvęs Quebec’ o 
mieste, lankėsi Ottawoje.

Be iškilmių ir be fanfarų, 
atrodo, jis pats norėjo tik 
ramaus vizito, lankydamasis 
įdomesnėse vietose ir viz i - 
tuodamas kai kuriuos m in la
ter lūs.

Po garsaus de Gaulle vi
zito E po 67 ir jo šūkio,Ka
nados ir Prancūzijos santy
kiai buvo įtempti. Šiuo metu 
rašoma ir apie prez iden- 
to Valery Glscard D’Estaing 
vizitą metų ar dviejų metų 
bėgyje.

Prancūzijai rūpi Kanados 
žaliavos ypač atominių reak
torių srityje. Ekonominis 
bendradarbiavimas, vysty
mas Kanados resursų bū - 
tų Prancūzijai labai priimti-

dėl kurios tariamasi jau 2 
metai ir kuri turėjo įvykti 
liepos pabaigoje, pagal URSS 
pageidavimą, neįvyks. Suo
mija pranešė, kad jie negali 
laiku suorganizuoti tokios 
konferencijos,nors pagrindi
niai Rytų Ir Vakarų kraštai 
susitarė,—nes kai kurie ma
žesni kraštai dėl konferen
cijos abejoja, ypač Rumunija, 
Turkija ir Malta.

"Abejotų" ir daugiau kraš
tų, jeigu jiems leistų išsi
žioti, negrąslnant išmušti 
dantų... Taigi- kartais, a - 
not mūsų bočių-mažas kel - 
m as didelį vežimą Verčia...

CANDU PROJEKTAS 
ITALIJAI

Spėjama, kad Kanada gali 
baigti derybas, užleisdama 
Italijai teisę pastatyti atomi
nį reaktorių CANDU.

Perleidimas Italijai ka - 
nadletlškos technologijos bei 
kai kurių įrengimo dalių 
duotų Kanadai apie 1OO mil . 
dol. įplaukų vien tik už pir
mąjį reaktorių.

Šiuo metu rengiamos to
kios prekybos projektas. B- 
ventualiai, Italija savo keliu 
galėtųparduotikitiems kraš
tams, pav. Rumunijai, reak - 
torius. Nuo to tam tikras pro
centas tektų Kanadai.

Anot Kanados Atominės 
Energijos direktoriaus Gor
don Lealst, Kanada pati ne
pajėgtų numatomų būsimų 
CANDU užsakymų išpildyti. 
Tam tikslui reikėtų inves
tuoti apielOO mil. doleriųa- 
teinančių 1O metų bėgyje, 
pastatyti apie 43 branduo
liniams centrams,kurie pa
jėgtų įvykdyti CANDU gamy
bą.

FORDAS ATSARGUS
Iš Baltųjų Rūmų praneša

ma, kad Složenttsyn* as be
silankydamas Amerikos sos
tinėje , su prezidentu ForcFu 
nesusitiko.

Bet koks ypatingų asme
nybių vizitas Baltuose Rū
muose, ypač Solženitsyn’o , 
galėtų Iššaukti santykių pa
blogėjimo tarp Amerikos ir 
USSR. Šį paaiškinimą ( Bal
tieji Rūmai buvo priversti 
paskelbti, kuomet kai kurie 
senatoriai pareiškė dėl to 
nepasitenkinimą. Iki dabar 
buvo skelbiama,kad Ford’as 
neturįs laiko susitikti su ra
šytoju.

MONT RE ALIO SPAUDA 
APIE KUDIRKA

SUOMIJA ATSISAKO ORGA
NIZUOTI KONFERENCIJĄ

Europos Saugumo Ir Bend
radarbiavimo konferencija ,

NDP partijas lyderi* David Lewis 
pasitrauki ir praeitame ,savaitę 
lyja partijas konvencijoj Winnipe- 
ge išrinktą* Edward Broadbent.
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Posėdyje buvonariai. Pirmasis 
rengimo komiteto 
įvyko 1975 m.kovo 

d. Downers Grove,

TAUTINIU ŠOKIU 
Lietuvių 'tautinių Šoklų 

Institutui ir JAV L. B.Krašto 
V-bai nusprendus V Tauti
nių Šoklų Šventę ruošti 1976 
m. rugsėjo mėn. 5 d. Chlca
goje, International Amfite
atre, buvo dedamos pastan-, 
gos Chlcagoje surasti šven
tės rengtmokomiteto pirmi
ninką J Ir sudaryti patį į ko
mitetą. Institutui ir L. B. 
krašto v-bal pakvietus,Ko
miteto pirmininku sutiko bū
ti Bronius Juodelis. Ištyrus 
darbo sąlygas, sudarius 
šventės ruošimo darbo pla
nus Ir pasitarus su buvusių 
švenčių rengimo komite
tų pirmininkais inž. B. Nai
niu ir dr. L. Krlaučellūnu, 
buvo pakviesti pirmieji Ko
miteto 
šventės 
posėdis 
mėn. 15
III., dalyvaujant Tautinių Šo
klų Instituto pirm. Jadvygai 
Matulaitienei, šventės prog
ramos
Galinai Gobienei, sekretorei '••aąmata 
Vandai 
krašto 
Juozui Gailai Ir Šventės Ren
gimo komiteto nariams.

Pirmajame posėdyje buvo 
aptartos šventės rengimo 
darbo gairės, nustatyta dar
bo sritys,Institutui atliekant 
šventės programos paruoši
mą Ir Išpildymą, o rengimo 
komitetui atliekant visus 
šventės techniško surengimo 
ir administravimo darbus . 
Institutas sutiko š.m.rug
pjūčio mėn. 17-24 dienomis 
Dainavos stovykloje suruošti 
tautinių šokių mokytojų kur
sus. Šventės komitetas pas
kelbė visų šventėje dalyvau
jančių tautinių .šoklų vienetų 
registraciją pas programos 
direktorę Galiną Goblenę, 
6849 Vernon avė. 1 Dearborn 
Heights,MIch. 48127 iki š.m.

vadovei, vlceplrm

Stanklenel, L. B. 
v-bos pirmininkui

Simui KUDIRKAI neseniai 
besilankant Montrealyje, La 
Presse Ir The Gazette ko
respondentai pasinaudojo 
proga su juo susitikti Ir pa
sikalbėti, bei aprašyti įspū
džius savo spaudoje.

Birželio 17 d. La Presse 
pasirodė Simo didelė nuot - 
raūka su parašu" Simas Ku
dirka mirtinai muštas.. ir birželio mėn. 1 d. 
straipsnis, antrašte"Istorl7 
ja žmogaus, išėjusio iš URSS dls įvyko 1975 m.balandžio 
stovyklos". Trumpai paml- mėn- 20 d* Downers Grove, 
nėta jo amerikonųlalvan pa- UI. dalyvaujant didesniam 
tekimo istorija, jo išdavimas 
rusams. Dėka Amerikos lie
tuvių spaudimo, rašo kores
pondentas, paaiškėjus, kad jo 
motina buvo amerikietiškos, 
kaip rašo kor. ,kilmės/o - 
rlgine amerlcalne/. Pažymi
ma, kad Kudirka savo gyve
nimo uždavtnlupastrlnko ap
keliauti Ameriką, darant 
pranešimus, kas vyksta so
vietų kalėjimuose ir nuteis
tųjų stovyklose. Rašo, kad 
dėl tokio jo nepaprasto pa
leidimo iš stovyklos prisi
dėjo ir pačių amerikiečių 
spaudimas, kurie buvo labai 
nepatenkinti adm. Ellis’ o el
gesiu Išduodant lietuvių jū
rininką rusams 1970 m.

Korespondentas apgailes
tauja, kad Kudirka nemoka 
nei prancūziškai, nei angliš
kai, o tik lietuviškai ir rusiš
kai. Pažymi tačiau,kad kaip 
sakąs vertėjas, jau du metai 
mokinasi savo naujojo kraš-

Antrasis visuotinas posė-

ŠVENTĖS DARBAI 
narių skaičiui.

Trečias visuotinis šventės 
rengimo komiteto posėdis į- 
/yko 1975 m. gegužės mėn. 
30 d. Chlcagoje, Tautiniuose 
namuose. Čia šventės ban
keto komis i jai padarius pra
nešimą, buvo priimta banke
to sąmata Ir padarytas nu
tarimas jį ruošti dviejose, 
šuošnlose MCC 
puošniose McCormick rūmų 
salėse supletumls Ir šokiais, 
vlęną salę skiriant jaunimui, 
o antrą suaugusiems. Salių 
rezervacijos jau padarytos . 
Lėšų telkimo komis įjos pirm, 
dr. Domas Giedraitis padarė 
praneš imą,pr Im Indam as,kad 
šį rudenį bus ruošiamas Iš
kilmingas šventės rėmėjų 
banketas. 
nustatytos šventės bilietų 
kainos nuo$3.00 ikl$ 8.00 
asmeniui, Išskiriant ložas, 
kurių kalnų nustatymą ir jų 
platinimą atliks lėšų telkimo 
komisija. Buvo aptarta Ir 
fventės pajamų bei Išlaidų 

kuri galutinai bus 
suformuota vėliau.

Programos direktorei pa
geidaujant, vienetų registra
cijos data buvo prailginta iki 
š.m.liepos mėn. 1 d.

Šventės komitetą sudaro 
patyrę, gabūs, pareigingi , 
sugyvenami įvairių pažiūrų 
asmenys, ką parodė iki šiol 
turėti posėdžiai ir darbai.

Komitetą sudaro: 
pirm.-Bronius Juodelis, vl
ceplrm. - Sofija Džluglenė, 
programos direktorė-Gallna 
Goblenė, sekretorė-Aldona 
Rauchlenė, iždininkė-Genė 
Rimkienė,Teisinis patarė
jas- Povilas Žumbakts,kon
sultantas Algis Modestas , 
programos asistentė Vanda 
Stanklenė, programos prane
šėja Julija Cljūnėlienė, deko
ratorius daU. Jurgis Daug- 
vila ir admtntstr. asistentas 
Antanas Rauchas.

Šventės muzikos atlikimas 
bus nustatytas ir aptartas 
tautinių šoklų mokytojų kur
suose Dainavoje. Šventės

to kalbą. Gale pasako, kad 
Simas ruošia spaudai knygą 
apie savo pergyvenimus ko
munistiniame režime.

/Kažlnkodėl neatsakingai, 
dviejose vietose informuoja, 
kad po 2 metų Kudirka buvo 
paleistas. Tikrumoje gi-po 
4 metų. Turbūt, 2 kartus 2 
yra keturi.../.

The Gazette, liepos 7 d . 
straipsnis, pasirašytas Julia 
M askoulls/pav. graikiška/ , 
Ir Simo nuotrauka užima ge
rą dalį puslapio. Įdėta že
miau Ir A. Solženytsln’o 
nuotrauka su parašu:.. .kitas 
Išlikęs gyvas .kuris, atidengė 
sistemos veidą. Po Kudir
kos nuotrauka: ” Žmogus, 
kuris atsilaikė sistemoje”.

Straipsnis paskirstytas į 
penktus skyrelius su pavadi
nimais, parašytas rūpestln - 
gal, atpasakoti faktai nesen- 
ttmentallal.konkrečtaį Ir pa-

r-^s, £

Simas Kudirka priima adresą? kuri įteikia KLB Montre alio 
apylinkes vardu jos pirmininkas J. fiiauciulis. S. Kudirka į 
Montre ttlį buvo atvykęs birželio mėnesio 15 d. savaitgalyje.

Nuotrauka T. Laurinaičio.
rial bus pakviesti vėliau.

Šventės komiteto narių 
darbas yra savanoriškas, ne
apmokamas. Apmokamos tik

tys už save kalba.Už pap
rastus žmogiškos prigimtos 
teisės reikalavimus,mūsų ir 
kitų įvairių tautų žmonės y- 
ra šlykščiai kankinami ir 
bjauriai nužeminami.

Korespondentė mato Simą 
įžvalglai-;tlesumą, atsparu
mą Ir pasiryžimą.Mini ir jo 
norą,Išmokus angliškai,dirb
ti radio operatorium. Mini 
jo rašomą knygą.

Korespondentė cituoja Si
mo pasisakymą: *' Aš tikrai 
nežinau,kaip atsilaikiau, 

nežinau, kaip Išlaikiau, kada 
kiti aplink mane taip greitai 
sužlugo. Mano kūnas bu
vo stiprus, nes užaugau ūky- 
je^lr jie niekada nežinojo,ką 
aš galvoju. Buvau labai at - 
sargus. Tai Irgi padėjo.Ir aš 
galiu juoktis Iš nepasisektmcį taL 
kartais. Tai atitolina bevll - 
tlškumą ...Jaučiuosi, kaip misIjalprimlnlnkaujadr.Ro- 
tlk ką išniręs Iš pragaro”

didžiausius darbus atliks 
vienuolika komisijų:

Registracijos- pirm.Joa
na Krutullenė, Vanda Alek
nienė, Nijolė Dimtnskytė, darbo priemonės. Šventės 
Arnoldas Alekna/transpor- komitetas neša bet kokią li
to reikalams/, Ir Lietuvių 
Moterų Federacijos Chlcagos 
Klubas su pirm.M.Marcin
kiene /nakvynių reikalai/.

Informac įjos kom is ija-ko- 
ordlnatorė Rima Janulevl- 
čiūtė, Aloyzas Baronas, Vla
das Butėnas, Jurgis Janušai- 
tis, Vyt.Kasniūnas, Alfonsas 
Nakas, Algirdas Pužauskas, 
Aldona Daukus, Petras Pet
rulis ir Anatolijus Šlutas.

Šventės bilietų komisija: 
pirm. Vytenis Šilas,Loreta 
Stakienė ir Jonas Spurgis.

Lėšų Telkimo Komisija: 
pirm. dr. Domas Giedraitis, 
viceplrm. dr. F. V.Kaunas, 
Valė Lapienė, Nijolė Veng
rienė, dr. Gediminas Dalu
kas, John G. Evans, dr. Algis 
Paulius Ir dr.Antanas Raz
ma.

Komunikacijos komisijai 
pirmininkauja dr. Kastytis 
Jučas. Kiti nariai bus pak
viesti vėliau.

Banketo komisija: pirm 
Marija Remien ė, Albertas 
Vengris, Julija Cljūnėlienė, 
Aniceta Mažeikienė.

Šokėjų susipažinimo va
karo komisija: pirm.Stasė 
Bacevičienė ir "Grandies ”, 
Jaunimo Centro ansamblio, 
Neo-Lltuanų, "Sūkurio”, Vy
čių ir "Žilvičio” tautinių šo
kių grupių atstovai.

Šventės leidinį sutiko re
daguoti Danutė Btndoklenė 
su talkininkais Jonu Bagdonu 
ir Kaziu Skalsglrlu.

Garbės svečių globos ko
misiją sudaro: pirm. Vyt* 
Kamantas, Juozas Ardys ir 
Vaclovas Kleiza.

Salės tvarkymo komisija : 
pirm. Jonas Paronls, skaučių 
"Aušros Vaitų”, "Kernavės", 
jūrų skaučių "Nerijos" , 
skautų "Lltuanlcos"tuntal ir 
Chlcagos akademikai skau-

nanslnę atsakomybę tik iš 
anksto raštiškai susitarus , 
pasirašant komiteto pirmi
ninkui. Bus dedamos pas
tangos šokėjams apmokėti 
50 % kelionės Išlaidų. Į vi
suotinus komiteto posėdžius 
kviečiami visi komiteto na
riai Ir daromi pagrindiniai 
nutarimai. Į vykdomuosius 
posėdžius kviečiami tik ad
ministraciniai nariai. Spren
dimai atliekami paprasta 
balsų dauguma.

Komitetas dės visas pas
tangas,kad ši šventė apjung
tų visu laisvojo pasaulio 
lietuvius. Visi juk šokame tą 
patį Kalvelį ar Malūną, Visi 
juk neš tojame tą patį lietuvių 
tautinį rūbą ir visi rūplna- 
m ės mūsų tautos gyvąstlngu- 
mu. Ši šventė rengiama v l- 
s i e m s. Joje dalyvauti iki 
š.m. liėpos mėn. 15 d. pas 
vadovę G. Goblenę užslre- 
registravo 44 jaunimo tauti
nių šokių vienetai, 29 jaunių 
vienetai Ir 30 mokyklinių 
vaikų vienetų Iš JAV Ir Ka
nados. Užsiregistravo Ne
muno šokėjai iš Brazilijos Ir 
Venecuelos Lietuvių tautinių 
šoklų grupė, vadovaujama A . 
Žalnieriūnaltės. Tad iki pa
simatymo Penktoje Lietuvių 
Tautinių Šoklų Šventėje Chl
cagoje ’.

Bronius Juodelis, 
Komiteto Pirmininkas

A ŪKO K IMF TAUTOS 
F O H D U I

Auka praturtina aukotoją 
dvasinėmis vertybėmis ir 
tautą materialiniais 
ištekliais. v

B. Bačiukas

REMKIME LIETUVIŠKĄ

P Irmos los pagalbos ko

m as Povilaitis. Kiti jos na-

ML bendrovės valdyba yra nutarusi 
laikraštį siuntinėti tik už $5.00 pir * 
nuosius po ulsisakymo metus nau * 

jiems skaitytojoms.
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PANORAMA

1) i Lietuvos išlaisvinimą! U2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
Tor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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Bendradarbiu ir korespondentų spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraŠCiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimų tufinj, redakcija ir leidykla 
neatsako.

\ KANADOS GIMTADIENIS

Vienos etninis grupes tautinio Mokia pasirodymas
Montrealyje, Salon de la femme, %.m. gegužės 11 d.

Foto: Le ministere de I’Immigration du Quebec.

Praėjus Liepos Pirmąja! , 
verta mesti žvilgsnį į jos at- 
šventlmą* Mūsiškai tariant, 
-šventėme, bet tikrenybėje- 
turėjometik nuo darbo laisvą 
dieną. Be to, daugelis dar
boviečių tą dieną atkėlė į sa
vaitgalį.

Liepos Pirmx>ji, tai Kana
dos valstybės gimimo diena. 
Prieš 108 metus Kanada su
siformavo kaip ’ valstybė, 
nors ir po Britų Imperijos 
vėliava.Truko apie šimtme
tis laiko, kol Kanada parla
mentiniu būdu įsigijo savo 
valstybės vėliavą/ anksčiau 
tvarkėsi po Britanijos vėlia
va ir kitų valstybių buvo va
dinama jos kolonija/. Pas
kutiniojo dešimtmečio Kana
dos politikai padarė žymią 
pažangą savo valstybės su
verenumo prasme ir dėl to 
ne tik užsirekomendavo kaip 
savarankiška valstybė,bet ir 
daugeliu atveju ėmėsi poli
tinio pirmavimo kitų pasau
lio valstybių tarpe.

Švenčiant, ar tik minint šį 
valstybės gimtadienį, kai 
kam, o ypač mums lie
tuviams gali atrodyti, kad 
nėra pakankamo svorio Ir į- 
vertlnlmo šiai dienai. Ypač 
mums taip atrodo,kurie pri
simename, kaip švęsdavome 
Lietuvoje Vasario 16-ąją. — 
Čia niekas nepropaguoja tą
dieną švęsti ir nenurodo vi
siems iškelti vėliavas prie 
namų. Čia niekas neskatino 
visoje Kanadoje ruošti 
platesnio mąsto paminė - 
jlmus ar paradus. Kitaip ta
riant, šią dieną kanadiečiai

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai 
____________________________ _____ '-------------------------------------------------------------------

KOKS TO TIKSLAS ?
Be pakartojimo spaudoje 

visi pasaulio lietuviai žino, 
kad St. Catharines lietuvių 
bendruomenė yra tiek gerai 
veikianti, kiek tik nedidelė 
kolonija gali būti veikli. Ir 
atrodo niekam tas tiek ne
apeina, kaip keliems mūsų 
b-vės tautiečiams . Atrodo, 
kad šie tautiečiai negali už
migti dėl tos geros veiklos.

Tai galėtų būti ir likti jų 
asmeniškas reikalas, jei jie 
neitų į spaudą ir tuo nemė
gintų kenkti šios b-nės lie
tuvybės veiklai. Bet jie ken
kia jau visą eilę metų. To 
pasėkoje vos-ne-vos bepa
sisekė šiaip taip suklijuoti 
šių metų valdybą. Žmonės 
nebenori eiti į valdybą tam, 
kad būtų už savo pasišventi
mą juodinami viešoje spau
doje. '.Visad su paskaitinin
kais buvo didelė problema, 
tai šie tautiečiai nutarė su
duoti ir šiam reikalui smū
gį-

2 psl.

praleido tik šventiškame po
ilsyje. Taigi Ir atrodo, kad 
permenkal dedama pastangų 
valstybės sąmonės subrandl- 
nlmul.

Kanada, ar turės siekti 
savo tautinio veido, gyvuoda
ma 2-ąjį šimtmetį ? Gal 
pirmame šimtmetyje nebuvo 
palanki dirva šiam Idausl - 
mui, kai valstybė formavosi 
dviejų pagrindinių gruplų- 
anglų irprancūzų-rėmuose ? 
Dabartiniu metu Kanada par
lamentiniai yra pripažinusi 
ir tečiąją grupę-tai visų ki
tų tautyb tų aps igyve nūs ių Ka
nadoje, kultūrinį įnašą. Taip 
vadinama TDaugiakultūrlzmo 
sąvoka jungia visus atvykę - 
liūs iš kitų kraštų ir jie ne
jučiomis pasidarys 3- los 
grupės j ėga. Jėga, kur i ga - 
11 tapti efektinga, kaip balan
sas tarp angliškų ir prancū
ziškų grupių nepernuošlrdžių 
santykių. ,

Kanada 1971 m. galutinai 
pripažinusi daugiakultūrizmą 
valstybinėje santvarkoje,lė
čiau ar sparčiau, bet žengs , 
reikia viltis, toliau tuo keliu, 
duodama daugeliui valstybių 
pavyzdį, kad vienoje valsty
bėje gali bendrauti,sugyventi 
ir nebūti skriaudžiamos kitų 
valstybių ar tautų skirtingų 
papročių Ir kultūros grupės .
Atvirkščiai- nesusivienodl - 
nant į jau gręsiantį savo slo
piu beveldiškumu . industrinį 
kolosą, rasti įvairybėje at - 
sinaujinimo, inspiracijos , 
jaukumo ir malonumo.

P r. Paukštaitis

Šiaip taip 16-tai Vasario 
išsimaldavome žymų veikė
ją, pedagogą ir štai slapy- 
vardė P.P. paskaitininką 
tiesiog iškoneveikia. Ir kas 
gi yra tas P.P. Gi yra žmo
gelis, be abejo išaugęs ne
lietuviškoje dvasioje , nes 
jei būtų išaugęs, tai tokių 
dalykų neišdarinėtų.

Už to P.P. nugaros sto
vi gudresni už jį žmonės, 
tuo būdu žarsto žarijas to 
žmogelio rankomis . Mėgina 
suniekinti ne tik paskirus 
žmones,bet ir šių metų tik
rai didingą ir labai svarbų 
16 - tos Vasario minėjimą. 
Jie rūpinasi kaip kas užsi
dirba duoną. Jiems atrodo, 
kad lietuvis jokiu būdu ne
gali būti fabrike " clerkma- 
nu, form anų, group lyderiu" 
o jau ką bekalbėti inžinie
riumi. Kitos tautybės, aiš
ku, gali būti, tik jau ne lie
tuviai.

Faktas gi yra tas, kad ne- 
kiekvienas trokšta titulų, 
gerai* žinodamas, kad tie ti

FAKTAI, KURIE KLASTOJA, IŠKRAIPO LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Nemažai yra prirašyta pa
čių lietuvių istorikų, moks
lininkų apie lietuvių tautos 
istorinius faktus lietuviškai 
ir svetimomis kalbomis. De
ja,kai paskaitai svetimomis 
kalbomis išleistas enciklope
dijas ir įvairias knygas,kur 
yra paminėta :" Lithuania", 
" Lithuanian ", " Litauen", 
" Litva ", " Lltvlny" ir pan 
dažnai nustembi ir galvoji, 
iš kur tie rašytojai s ėmė in
formacijas su iškraipytais, 
tendencingais faktais, daž
nai paniekinančiais, nedasa- 
kytais ?

Vieni svetimieji rašytojai, 
kaip mūsų "gerieji " kaimy
nai, lenkai, rusai, gudai, 
vokiečiai dažnai tendencin
gai, specialiai rašo, norė
dami lietuvius nuvertinti ir 
pasiteisinti dėl užgrobtų ar 
okupuotų lietuvių žemių, 
ti prirašo niekų, pasinau
doję mūsų priešų šaltiniais.

Blogiausiai, kad buvo lai
kas kai ir lietuviai sėmėsi 
žinių apie lietuvius iš prie
šų paskleistų šaltinių. Užtat 
ir nepriklausomos Lietuvos 
laikais mokėmės dažnai is
torijos kokią mums parašė 
kiti ar net savi ką buvo skai
tę rusų, lenkų knygose. Ką 
rašė Dlugošius, Diusburgas,
buvo priimta už tikrą pi
nigą.

Prof. Z. Ivinskis, dr. A. 
Šapoka, Dr. A. Sruogienė ir 
kt. įnešė šviesos, naujų fak
tų. Taip Pajautos , J. .To
toraičio, Aleknos istorijos 

tulai ne visada reiškia ge
resnį pinigą, bet visada di
desnę atsakomybę ir su tuo 
didesnį galvosūkį.

P agal lau gal ėtų toks P. P « 
kuriam šie titulai rūpi, atei
ti pas tuos lietuvius ir pasi
teirauti ar jie tokius titulus 
turi.Ne tik jam šie parodytų 
baltą ant juodo, bet dar už 
pasiįdOmavimą pastatytų ge
rą čėrką. Ne, ne tas jam ar 
jiems rūpi. Rūpi suniekinti 
kitą brolį lietuvį, parodyti 
jį lietuviškos visuomenės 
akyse nepatikimu.

Tas griaudus P.P. nori 
diskredituoti visuomenės 
akyse ir šį korespondentą. 
Ir ne tam,kad jis iš to raši
nėjimo turėtų didelę naudą, 
bet tam, kad mūsų spaudai 
trūktų tokių rašynėtojų ir, 
svarbiausia, kad tylėtų apie 
lietuvišką veiklą. Kad nebū
tų nei žodžio.

Nurodo tas P.P. su pa
šaipa , kad 16 -tos Vasario 
šventės proga, prie kanadle- 

nubluko. Dabartiniai Lietu
vos istorikai kaip Dr. J. 
Jurginis ir kt. surado daug 
naujų įdomių istorinių faktų
apie Lietuvą. Tačiau jie yra
parašyti irgi dažnai atiduo
dant didelę duoklę rusų 
" nuopelnams ", nustelbiant 
lietuvius , nutylint tikrus 
Lietuvių tautos, valstybės 
gyvenimo faktus.

Neužilgo ten gali taip at
sitikti , kad istorikai ir 
"mokslininkai " įrodys, kad 
Lietuvos Mindaugo - Vytau
to niekad nebuvo, kaip gudai 
dabar sako,kad buvo tik Gu
dų valstybė, o lietuvių tauta 
bus tik slavams gimininga 
tautelė , kuri tik nuo 1918- 
1940 turėjo nepriklausomą 
valstybę , valdomą diktato
riaus A. Smetonos.

Gi jau dabar propogandi- 
Ki"\įį, n®se brošiūrose, kurios yra 

skleidžiamos Kanadoje,JAV 
per įvairias parodas, net
neminima, kad 1918-1940 m. 
buvo Lietuvos valstybė. Vil
niuje išleistoje knygutėje : 
" Anykščiai " nėra nei vieno 
sakinio, kad buvo Lietuvos 
valstybė. Net nepaminėta, 
kad buvo ir " A. Smetonos 
fašistinė valdžia "- valsty
bė.

per dvarus , bažnyčias, 
čių paminklo padedant valnl- / VVsk* Protosevičius buvo 
ką jokiu būdu nedalyvavo 15 įdėjęs duokles Kupiškio, 
kalbėtojų,kaip šiokorespon- Upytės,Ukmergės irkt.sri- 
dento skelbta. 'Moksliškai " bažnytinių turtų valdyto- 
pakalkuliavęs , jis prieina iams- , Vilniaus bažnyčias 
išvados, kad toks parašymas Pastatė lietuviai ir net t>au- 
yra " nesąmonė ". Įrodymui džiauninkai davė duoklių 
kieno yra nesąmonė čia štai darbu, pinigais /.
paduodu visų kalbėtojų sąra- Vytautas Didysis buvo 
šą iš eilės: 1. S.Šetkus, 2. Lietuvos Karalius, nes buvo
Tėvas Juvenalis Liauba 
OFM, 3. S. Willmot, $ . G. 
Parent, 5. R. Welch, 6. R. 
Johnston, 7. H. Bell, 8. Ra
binas I. Friedman , 9. E. 
Dzieržak, 1O. P. Vasarinš, 
11. H. Rautsep, 13. P. Pej- 
skar, 14. N. Meizes, 15. J. 
Šarapnickas.

Iškilmės prasidėjo 11 vai. 
15 min. ir baigėsi 12 vai., 
nes už 1O min. visi jau sė
dėjo prie pietų stalų. Čia 
dar kalbėjo du kalbėtojai : 
" The St. Catharines Stan
dard " vyriausia^ redakto
rius Larry Smith Ir C.K.T. 
B. radio stoties vyr. direk
torius B. Johnston.

Galėčiau dar tokiu pat bū
du parodyti ir visą kitą ne
tiesą, taip guodžiat skelbiamą 
apie šią tikrai didingai at
švęstą 16-tos Vasario šven - 
tę, bet ar reikia ?

Kas blogo, kai lietuvybės 
darbas eina gerai ?

Ir koks tikslas tą darbą 
žeminti ?

Korespondentas

St. Catherines, Ont.

Lietuvių tautos išlikimas 
yra pavojuje. Rusinimas yra 
vykdomas planingai, užmas
kuotai, gudriai. Viso pasau
lio lietuviai veda kovą už šar
vo teises, lišlikimą. Didžiau
sia lietuvių tautos dalis Va
karų pasaulyje yra JAV-se 
ir Kanadoje. Todėl kol yra 
dar gyvų žymių Lietuvos is
torikų/kaip J.Jakštas, dr. 
P. Puzinas, dr. Gidžiūnas, 
J. Dainauskas , dr. V.Sruo
gienė, V. Trumpa ir kt. rei
kia jiems bendromis jėgo
mis tučtuojau paruošti sve
timomis kalbomis propogan- 
dinės literatūros apie Lie
tuvą ir lietuvių tautos isto
riją. Tam lėšų JAV Tautos 
Fondas tikrai duotų.

Pirmoje eilėje reikia iš
ryškinti daugelį istorinių 
faktų, kurie klaidina ir lie
tuvius ir kitus, rašančius 
apie mus veikaluose, enci
klopedijose. ,

Šie neišryškinti faktai yra 
sekantieji :

1. Lietuvių valstybės pra
džia ar nuo Mindaugo laikų 
ar seniau ?

2. Vilniaus miesto įsikū
rimo tikroji data - 1323 m . 
ar anksčiau ? Taipgi išryš
kinti, kad Vilnių įkūrė lie
tuviai ir Vilnių pastatė lietu
vių pinigais, duoklėmis,ku- 
rias davė didikai aukomis 

apvainikuotas 1430 m. Ro
mos imperatoriaus Zigman
to. Karaliaus karūna buvo 
patvirtinta Romos, įregist
ruota.

Mums nesvarbu, kad len
kai nenorėjo Karaliaus Vy
tauto vardo. Tai lenkų ka
raliaus dvaro Ir vyskupų Int
rigos. Mums nesvarbu, kad 
Ir to laiko popiežius pritarė 
lenkams.

Lietuvos istorikai,būdami 
/ 1918-20/ lenkų mokslinin
kų įtakoje, Vytautą vadino 
didžiuoju kunigaikščiu o tu
rėjo vadinti karaliumi. To
dėl nors dabar pradėkime

PATAISYMAI:
a/ P raeitame numeryje Ir gerai ir 
blogai' skyriuje po rašiniu “Mairo
nio mokykla Toronte“ praleistas 
parašas — Jonas Karka, Toronto, 
b/ Taipgi praeitame numeryje A. 
Lymanto straipsnyje “Joninės 
Rambyne“ — 3 psl. 4 skilties pa
baigoje išspausdinta “Jei atvyks 
Viddnas“, — turėjo būti:,- Jei ne
atvyks Vidūnas.
c/ 25 numeryje Stepo Varankos 
straipsnyje — Kilniam lietuviui 
užgesus, 3psl. 2-je skiltyje pa
skutinioji eilutė turėjo būti nukel
ta i 3 .skilti26 eil. Atsprašome NL. 

vadinti Lietuvos Karaliumi. 
Istorinis faktas yra pama
tuotas.

4. Didelius nemalonumus 
Kanadoje , Toronte ir gal 
JAV mums daro gudai. 
Kiekviena proga , kai būna 
visų tautų bendras paslrodl- 
mas, jie prispausdina pro- 
pogandlnių lapei tų , ku
riuose įrodinėja, kad Vytau
to Didžiojo Lietuva buvo Gu
dija, kad vist Lietuvos kara
liai., kunigaikščiai , prade
dant Mindaugu ir baigiant 
Vyteniu, buvę gudai, kad ta
da buvusi Krėvų " Litva” ir 
pan. Tokių nesąmonių vi- . 
sur prirašyta. Kai dar buvo 
gyvas Istorikas dr. A. Ša
poka, kartą jam užsiminiau 
apie gudų pretenzijas. Jis 
nusijuokė ir pasakė, kad tai 
gudų išmislas, jokiais isto
riniais šaltiniais neparem
tas^ Pasaite, kad tegul gu
dų " mokslininkai " nuvyks
ta į Švediją ar net į Romą, 
tuomet jie sužinos,kad rašo 
niekus.

Šias pasakas gudai sklei
džia visokiomis progomis 
akiplėšiškai.

5. Vienas studentas, bu
vęs ir gyvenęs Švedijoje, pa
sakoja, kad " Lietuva"var- 
das yra kilęs nuo žodžio La- 
tava.Toks vardas yra gyvas, 
upelis ir kaimas tebėra An
drioniškio valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. Ten yra ir 
piliakalnis prie Šventosios 
upės, esą ten yra buvęs sau
lės mūšis ir gyvenę pirmie
ji Lietuvos kunigaikščiai . 
Kiek tiesos, sunku pasakyti 
ne istorikui.

6. Ar Lietuvos senovės 
kunigaikščiai, karaliai kai - 
bėjo lietuviškai, kaip Min
daugas, Kęstutis, Vytau
tas ? Ar yra išlikę kokie 
nors dokumentai ?

7. Tarp lietuvių iškyla 
klausimas. Vieni tvirtina , 
kad tik priėmus kataltky^ę£ 
per lenkas / susljūngus Su/ 
Lenkija Jogailos vestuvė
mis /, lietuvių tauta išliko.

Kiti tvirtina, kad Radvi
lai / Kėdainių, Biržų / per 
kalvinizmą, protestantizmą 
būtų Išgelbėję Lietuvą nuo 
didelio sulenkinimo.

Klausimai labai sunkiai 
atsakomi , bet kas nors iš 
istorikų turėtų pagvildenti.

Iš praeities mes semia
mės stiprybės.

SSSR tapusiai labai galin
gai, vis daugiau atsiranda be 
vilties lietuvių. Vienos jė
gos kyla, kitos krinta. Rusų 
tauta rodo daug sugebėjimo. 
Virš 1OO mil. rusų drebina 
pasaulį. Bet Ir 17 mU.žydų 
drebina Ir valdo kitą pašau-, 
lį. Izraelio - Arabų karo 
proga pasaulio jėgos persi
grupuoja rusų nenaudai.To
dėl rusab turės keistis vidų-*' 
je, duoti daugiau laisvių sa
vo sferoje esančiom tautom. 
Kitaip ji gali sprogti iš vi
daus ? Gal buvę priešai tu
rės juos užtarti ?

J. Vaidlonis 
Toronto, Ont.

St. P etersburg'o Palangos Juru šau- 
lių kuopos saules po Šaudymo v a r- 
žybUj Š.rri. birželio 11 d.

F. Baranausko nuotraukoje —■
M. Baranauskienė, S. Aseikie.nė ir 
A. Lubienė.

Kuopa dėkoja Aleksandrai Lu- > 
kienei už dovanotą Juru Šauliu Kuo
pai vėliavą.

K EP R ĮKLAUSOMA LIETUVA
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SUKAKTUVINE STOVYKLA
Apie 1O mylių į šiaurės ry 

tus nuo Londono miesto 
YMCA turi Įsigijusi nemažą 
žemės plotą, kur pastatyti 
keli vasarojimo pastatai Ir 
yra tinkamos aikštės sto
vyklavimui . Netoliese yra 
ežeras, o apylinkę supa tik
rai gražūs miškeliai, pri
klausą Temzės upės, regu
liavimo savlvaldyblnel Ko
misijai . Taigi paprašius, 
stovyklautojams prieinami. 
Vasarą - savaitės dienomis 
nuo pirmadienio- iki penkta
dienio pavakario YMCA ir 
YWCA čia ruošia angliškam 
jaunimui stovyklas , kursus 
Ir panašius dalykus.

Vienam savaitgaliui atski
rą atovykl avietę su didoku 
mediniu pastatu pavyko Lon
dono lietuviams skautams 
išsinuomoti ir skautų vieti- 
nihklja nuo š. m. birželio 
mėn. 20 iki 22 dienos sma
giai pastovyklavo. Šie 1975 
metai lietuvių išeivijoje pa
vadinti Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus metais . Jau 
penktadienio pavakary minė
toje stovyklavietėje išdygo 
palapinių miestelis, kuris 
pavadintas Vysk.M.Valan - 
člaus stovykla. Stovyklavo 
apie 30 skaučių - skautų ir 
jų vadovai.

Šį kartą skautės-tai pano
ro stovyklavimo nemoder- 
nintl, o viską pravesti pagal 
lietuviškas - skautiškas tra
dicijas. Maitinimus i ir viri
mu jie rūpinosi patys ir to
dėl kaip ir ne vienas sve
čias sakė , maistas buvo 
skanus, o viena kita skautė 
ar skautas, galėję įsigyti ir 
virėjo specialybę.

R. įukoševiČiūtės nuotraukoje Montrealio skautai stovyklauja

čhicagos dangum
SUDIEV DIDIS

Kai pavasario žilvyčių 
pumpurai skleidėsi, saulė 
glamonėjo šiltais spindu
liais žemę, mirties angelas 
aplankė daug dirbusį šios 
žemės kelionėje, Leonardą 
Šimutį. Tai buvo balandžio 
17 d. 9:30 iš ryto. Mirtis ne 
vieną verčia eiti savo kūnu 
į dulkėtą žemę, o dvasia 
persikelti į amžinybę. Jį 
užtiko ne staigiai, jis jai 
pasiruošė,, nes baisi šio am
žiaus žmonių liga - vėžys 
jau seniau pas jį įsigalėjo. 
Nei St. James ligoninės ge
riausi gydytojai, instrumen
tai, sulaukusiam 83 m.Lie - 
tuvos patriotui negalėjo pa
gelbėti. ..

Jis išvydo pasaulį Šėrikų 
km. Šilalės valsč. Taura
gės apsk. Žemaitijoje. Mo
kėsi Šilalėje, Kaune, Mask - 
voje, o 1913 m. atvyko į 
Ameriką. Įstojo į šv. Bedo 
kolegiją, paskui į De Paul ir 
Fordham universitetą.. Jo 
jauni. troškimai, pasidaryti 
geru lietuviu, aukštos mo
ralės, žymiu veikėju, kal
bėtoju Ir žurnalistu, organl-
I 975. VII. 9

Penktadienio laužas buvo 
nuotaikingas , o jau šešta
dienio didžiąjam lauž> l 
ruoštasi labai atsidėjus 
nors dėl to negalėjo nuken
tėti nustatyta stovyklavimo 
eiga: darbai, užsiėmimai, 
ar pamokos. Be to visi pa
ves in susitelkę, dėmesingai 
klausėsi pašnekesių , ypač 
apie skautų vasaros stovyk - 
lų reikšmę ir naudą.

Šeštadienio laužas pra
džioje buvo tikras Vyskupo 
M. Valančiaus 1OO metų 
mirties minėjimas. Paskai
tėlėje buvo iškelta nemaža 
būdingų ir retai girdimų mū
sų XIX amžiaus antrosios 
pusės didžiojo lietuvio - 
Vysk. M. Valančiaus gyve
nimo ir veiklos bruožų. Ke
lios skautės ir skautai nuo
taikingai paskaitė Valan
čiaus kūrybos dalykėlių iš 
" Vaikų " ir " Paaugusių 
žmonių " knygelės.

Stovyklautojus stebint iš 
šalies, visur matėsi jau - 
nųjų gražus savarankiškas 
darbas ir iniciatyva. Jaunie
ji nelaukė atskirų raginimų 
ir paaiškinimų. Visur stojo 
su jaunatviška energija. To
dėl palapinių miestelyje vy
ko tikrasis skautiškas gyve
nimas. Skirstydamiesi visi 
buvo patenkinti, o ypač va
dovai džiaugėsi pasisekusia 
stovykla.

Londono lietuvių skautų 
" Simano Daukanto ” vieti- 
ninkija šiemet rengiasi at
švęsti savo 25 metų veiklos 
sukaktį. Manoma tatai at
likti taip pat per panašią 
stovyklą, toje pat vietoje šį 
rudenį.

L. E -tas

PATRIOTE ’ 

zatorium ir visuome ninku, 
išsipildė.

Mokslo spaudžiamas, pra
gyvenimo rūpesčio slegia
mas, jis nesidairo į šalis , 
kimba už darbų. 1915 m.spa - 
lio 24 d. pasirodo pirmas 
Amerikos katalikų jaunimo 
laikraštis " VYTIS ". Tuoj 
jis pasidaro ne tik bendra
darbis su eilėmis apie jau
nimą , bet prisiima admi
nistratoriaus pareigas. Jis 
pamilo Lietuvos Vyčių orga
nizaciją ir jai priklauso nuo 
pat jos įsįsteigimo,rūpinosi 
jos plėtimu, įsteigė keletą 
vyčių kuopų. Tada jau žy
miai pagarsėjęs spaudoje, 
steigia Čikagos LV apskritį, 
kuris iki šios dienos tebe
veikia. Po trijų metų/1918/ 
perima Liet. R. Katalikų Su
sivienijimo laikraščio "Gar
so " redagavimą. Reiškiasi 
jis ir kūryboje, jo kūriniai 
yra net išrašomi į dainas ir 
pastatyta jaunimui operetė 
" Į Tėvynę ".

Degdamas tėvynės meile, 
jis jau pasiryžta ir 1926 m. 
išvyksta į laisvą Ir neprl-

A. t A.

LEONARDAS ŠIMUTIS
1892. IX. 6 — 1975. IV. 17 

Palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 

Chicago, Ill. 
1975. IV. 22.

klausomą Lietuvą, kur ten 
1926 m. išrenkamas į Lietu
vos Seimą.Įsigalėjus vienos 
partijos valdžiai, jis to ne
gali pakelti ir 1927 m. nors 
būdamas "Ryto" dienraščio 
redaktorium ir seimo nariu, 
nuo to viso atsisako. Jis pa
mato,kad jo veiklos sparnai 
bus apkarpyti, grįžo atgal į 
Ameriką, čia tuoj pakviečia
mas redaguoti katalikų dien
raštį " Draugą " . Jam iš 
pat pirmos dienos paskiria
mos vyriausio redaktoriaus 
pareigos, tais laikais sudė
tingos ir sunkios. Tose pa
reigose išbuvo iki 1952 m., 
vėliau pasiliko tik redakto
rium, publicistu, po kelių 
metų jau tik garbės redakto
rium.

Jis turėjo talentą būti ge
ru oratorium - kalbėtoju, tai 
neabejotinai praskynė kelią 
į plačią , visuomenės veiklą. 
Ne tik Lietuvos Vyčiuose, 
kur rašė šimtus straipsnių 
" Vytyje " vyčių reikalais , 
jaunimo patriotiškumo, jis 
organizavo moksleivius, dir
bo Tautos Fonde, kovojo dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
rinkdamas aukas, sakyda
mas kalbas. Jo vadovavimas 
visur rimtas ir sąžiningas. 
Todėl nenuostabu, kad 1918- 
19m. .būdamas Tautos Fondo 
sekretorius ir reikalų vedė
jas, per metus laiko, at
gimstančiai Lietuvai surin
ko 350 tūks. dolerių. Tais 
laikais, tai didžiulė suma. 
Savanoriai ir Lietuvos vy
riausybė išreiškė jam dė
kingumą ir suteikė 1937 m. 
Gedimino ordiną. Užgesusi 
didžiulio patrioto krūtinė, 
ne tik šiuo ordinu pasipuošė 
bet ir įteiktas jam šv.,Tėvo 
Pijaus XII Pro ' Ecclesia 
et Pontifice ordinas už ypa
tingą katalikišką veiklumą, 
1952 m.

Koks didelis įnašas yra 
jo darbų Liet. Romos Kat. 
Susivienijime. Sunku čia ke
liais žodžiais paminėti. Jis 
buvo jau nuo 1918 m. " Gar
so " organizatorius , ėjo 
įvairias pareigas, ilgus me
tus pirmininkas. Jis mokėjo 
kviesti tautiečius į šią šal
pos organizaciją, n Pas.ka
ro metu Lietuvą ištikus di
delei nelaimei, bolševikui- 
okupantui iš Rusijos prime
tus vergiją, jis šoko prie 
laisvės gynimo darbų. Jo 
dideliu rūpesčiu sukurta 
Amerikos Lietuvių Taryba 
Kiek čia jo važinėta, kalbė
ta, organizuota po visą Ame
riką. Jis juk pats pirmasis 
užsuko ratą, kad Amerika 
nepripažintų Sovietų Rysijos 
okupacijos , dėl kurios ir 
šiandien mes rūpinamės. Jis 
juk, kaip gabus organizato
rius, sugebėjo suburti visas 
Amerikoje esančias lietu
viškas organizacijas į ALTą 
ir siekti laisvės-priartėjimo 
Lietuvai. Važinėjo pas Pre
zidentus , rinko parašus , 
džiaugėsi laimėtais darbais. 
Ir mirties dienoje atėjo iš 
Washlngtono laiškas, kad 
Amerika jokiu būdu nepripa
žins Sovietams Lietuvos.

Gaila, kad jo užgesusi 
širdis tuo nesidžiaugė, o tik 

mums priminė, kad dirbkite 
vieningai dėl savo krašto ir 
Lietuvos laisvės. Jis šaukė 
prie veiklos ALTo darbuoto
jus per 25 metus būdamas 
pirmininku ir vėliau garbės 
pirmininku. Paskutiniame 
ALTo kongrese 4974 m./ 
paliko testamentą savo dar
bų ir troškimų, todėl ALTas 
privalėtų praskleisti į Išei
viją.

Balfo knygoje irgi yra nu
žymėti L. Šimučio darbai, 
kur rašoma - Jis buvo vie
nas iš organizatorių ir Ilgus 
metus direktorių. Jo artimo 
meilės kelyje darbai vaini
kuojami su didele pagarba 
ir padėka. Baltas ir mes jį 
dar kartą prisiminsime, juk 
tremties stovyklose jautėme 
Balfo gUų nuoširdų žodį ir 
paramos ^trokštantiems už
tarimą. Jei ne Balfas ar 
ALTas, gal ir mes būtume 
buvę Išduoti sovietams kaip 
ir kitų tautybių , prievarta 
atitekusių sovietams sunai
kinimui. Ačiū Balfui ir kartu 
velioniui L. Šimučiui. Tad 
mes visi, ALTo, Balfo, LB , 
Lietuvos Vyčiai,Susivieniji
mas ir kt. lenkiame galvas 
didžiojo darbuotojo atsisvei
kinimo valandą, prisiekdami 
daugiau dirbti, o ne ieškoti 
garbės. Tebūna lengvajam 
ši šalta žemelė. . .

• Lietuviai iškyla įvairiais 
darbais ir laimėjimais. 
Miela skaityti Amerikos 
laikraščiuose ar žurnaluose 
įvairių straipsnių. Paskuti
niais metais lyg pralaužta 
tylos uždanga prieš okupan - 
to - Sovietų Rusijos elgesį 
su pavergta Lietuva.

Štai SW Herald birželio 
19 d. laidoje LB Marguette 
Park pirm. Petras Indreika 
parašė ilgą straipsnį "Ame
rikiečiai privalėtų paremti 
Baltijos valstybių laisvės 
kovas". Tame pačiame pus
lapyje Lietuvos Vyčių smar
kus veikėjas iš 112 kuopos 
Albertas Zakarka, taikliai 
nusako " Lietuva - Pavyz - 
dys sovietinės detantės", 
kur pažymi, kas atsitiko su 
ją, kai užėmė durtuvais ir 
tankais apgaulingu būdu. Abu 
raštai plačiai nušviečia' šių 
dienų lietuvių pastangas Eu
ropos Saugumo konferencir 
joje užkirsti kelią Baltijos 
tautas pripažinti Sovietų im
perializmui.

Pirmame to laikraščio 
puslapyje įdėta iš JC įvyku
sių birželinių Išvežimų mi
nėjimo iškilmių nuotrauka 
prie Nepriklausomybės pa
minklo ir ilgas straipsnis, 
kaip lietuviai tęsia kovą 
prieš Sovietų Rusijos sauva
liavimą.

Meno parodoje, kurią jau 
kelintus metus rengia Mar
guette Park Prekybos Rū
mai, pirmą premiją fotogra
fijos srityje laimėjo Kazys 
Miežinskas.

Amerikos Lietuvių Mote
rų dailininkių paroda vyks 
nuo birželio 27 d. iki liepos 
27 d. Lietuvių Moterų Dai
lininkių Organizacija įsistei
gė 1971 m. ir daug darbų pa
rodo amerikiečių parodose.

Įvyko Čiurlionio Galerijos 
skilimas : dabar turime dvi. 
Viena prisilaiko Balzeko 
Kultūros Muziejuje , kita 
Jaunimo Centre. Iš Čiurlio
nio Galerijos atidarymo tu
riu filmą, gaila, kad niekas 
nenor pirkti.
• Mar<yu^., Parko

lietuvių bažnyčia neteko 
vargonininko J.Baltrušaičio, 
kuris dėl ligos tų pareigų 
nebegalįs eiti. Didelis rū
pestis surasti nuolatinį var
gonininką. Būtų gerai, jei 
sutiktų muz. Jurgutis-para
piją didelė ir be muzikos ir 
bažnytinio choro būtų labai 
liūdna.

Bal. Brazdžionis

ALGIMANTO
i- - ___ _____ . : , .

TAUTOS VALIA 4 
REIKŠMINGESNE Tj ' 
UŽ' "PRIPAŽINIMO" 
KOM EDIJAS

Ekonominiam gyvenimui 
dar vis nerodant ypatlnges - 
nių gerėjimo ženklų ir bend
rą jam rodyklių! tik vos pa- 
slenkant priekin , vienos 
bendrovės akcininkų susirin
kime , direktorių tarybos 
pirmininkas, įpratęs pozity
viai galvoti, bandė ir susi - 
rinkusius akcininkus bent 
kiek šviesiau nuteikti. Gir
di , " Our picture is not ro
sy, but it is brightening. 
Our conclusions are not al
ways correct, but we are 
learning. Our efforts are 
not all productive, but.we 
are progressing"... Labai 
šauniai, tiesiog pagaunančiai 
išsireikšta, bet... Bet, kai 
nori pagauti ir suprasti tik
rąją tų žodžių: prasmę, te
matai tik daug putų ir labai 
nedaug konkrečios esmės, 
nors labai patraukliai skam
bančios. Žodžiu, tikrąją pa
dėtį gali Interpretuoti kaip 
nori. Vieniems , po tokių 
pirmininko žodžių, ji atro - 
dys beveik šviesi, kitiems - 
neabejotinai tamsi. Tokio 
efekto, greičiausiai, ir no
rėjo pasiekti minėtasis ben
drovės vadovaujantis parei
gūnas.

Taip, bet ką visą tai turi 
bendro su lietuviškąja veik - 
la ir siekimais ? Gal ir ne
daug, bet bent jau tiek, kad, 
palyginimui , turime lyg ir 
klek šviesesnių žinių, kartu, 
kiek ir blogesnių. Visa toji 
amerikinio pripažinimo ar 
nepripažinimo istorija, lyg 
ir kiek vėsta. Kas tiksliai 
žino , kiek ten būta 1OO % 
tiesos. Stebint Dr. H. Kls- 
singerio taktiką ir politines 
manieras , sunku būtų pati
kėti, kad jis būtų planavęs 
Pabaltijo " nurašymą " at
likti garsiai ir viešai. Atro
do, kad jam daugiau priskir
tini užkulisiniai manevrai, 
nereklamuojant ir viešai ne
zonduojant jautrius klausi
mus. Be to, stebint kas nu
tiko su Čiankaišeku ar net 
su tuo pačiu Piet. Vietnamu, 
atrodo, kad Pabaltijo korta 
amerikiečių diplomatijos 
rankose, yra itin menka ir 
nesvarbi.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
EVANGELIKŲ MOKINIŲ IŠVYKA

Petras

1975 m. gegužės mėn. 29 d., 
per Kristaps Kūno šventę, ku
nigas diakonas Fricas Skėrys 
suorganizavo Vasario 16 gim
nazijos evangelikų 42 mokinių 
išvyką į netolimą Mannheimą. 
Išvykoje dalyvavo visi gimna
zijoj evangelikai mokiniai, iš
skyrus kelis, kurie buvo išva
žiavę atstovauti evangelikams 
į tuo pačiu metu įvykstantį atei
tininkų suvažiavimą Bad W6- 
rishofene. Be to išvykoje daly
vavo ^visų Vokietijos lietuviš
kojo jaunimo organizacijų at
stovai: Lietuvių Skautų Broli
jos, Lietuvių Skaučių Seseri
jos, Moksleivių Ateitininkų Są-, 
jungos, Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų Sąjungos, Vokietijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir 
visi trečios klasės mokiniai, 
kurių auklėtojas yra kun. dia
konas Skėrys.

Iš Hūttenfeldo anksti ryte iš
važiavo autobusu per Viernhei- 
mą į Mannheimą. Mannhei- 
mas yra didelis kultūros ir ūkio 
centras prie Rheino ir Necka- 
ro upių csantakos, turįs virš 
330,000 gyventojų. Anksčiau 
Mannheimas yra buvęs Kurp- 
falzo kunigaikščių rezidenci
ja. Pervažiavę Mannheimo 
miesto šalutnes dalis ir cent-

Jei tokio Izraelio reikalu 
laišką - rezoliuciją, Vals
tybės Departamentui, per 
porą dienų pasirašo 80 se-( 
natOrių, tai Lietuvos klausi
mui kelti, jau sunkiau seka
si užangažuoti bent kiek ryš
kesnį senatorių skaičių.Tie
sa, Kongreso atstovų tarpe 
turima daugiau palankiai nu
siteikusių politikų. Bet Ir jų 
įtaka ir parama nevisad 
efektyviai pajėgia laužti 
Valstybės Departamento už
imtą liniją. Imkim, pay. 
anksčiau priimtas rezoliu
cijas Pabaltijo valstybių at
žvilgiu JAV Kongrese, ku
rios , deja, visai neįparei
gojo nei Baltųjų Rūmų, nei 
Valstybės Departamento biu
rokratų ir jų veliamos poli
tikos. Lyg tyčia, Leningra
de įsteigto JAV konsulato 
veikla Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, net daugiau suak
tyvino . Tiek darbo, tiek 
pastangų, lėšų,laiko, ener
gijos dėta, pasiutusio užsls- 
plrimo dėka buvo gauta no - 
rimą rezoliucija, kuri, gai
la labai, turbūt ir šiandien 
kur nors stalčiuje dulkėja. 
Todėl jau pats laikas save 
pratinti prie minties ar net 
galimo fakto, kad visas tas 
" pripažinimo - nepripaži
nimo biznis " yra nevisiškai 
tyras faktorius didžiųjų ga
lybių nevisai legalaus pobū
džio žaidynėse. Kiekvienu 
atveju, net Ir pats neigia
miausias " super jėgų " 
sprendimas negalėtų Ir ne
turėtų paveikti tikruosius vi
sos tautos daugumos sieki
mus ir tikslus. Vienoki ar 
kitokį tarimai tėra tik po
pierinės reikšmės dokumen
tai, gal galloją šiandien li
gai niekiniai jau rytoj.

Kažin ar visai tiksli ten
dencija mūsiškių tarpe tą 
" pripažinimo - nepripažini
mo " epopėją, ypač neigiamu 
atveju, pristatyti, lyg po to 
jau būtų viskas prarasta. Kol 
pati tauta bus gyva, susi - 
pratusi ir norinti Išlikti, tol 
nebus baisūs ir veiksmingi 
bet kurie sprendimai, visai 
neatsiklausus tautos krašte 
likusios.Tarptautinės > aplin
kybės, tiesa, gali kenkti ar 
padėti savarankiškumo atga
vimui, bet lemiantis veiks
nys tebuvo ir tebėra pačios 
tautos gyvumas ir nusistaty
mas. Šito nepakeis bet kurie 
" pripažltftmal - nepripaži
nimai", kurie tegali būti tik 
laikinos reikšmės dalykai.

Veršelis

rą su nacionaliniu teatru ir 
vandens bokštu, kuris yra 
miesto ženklas, sustojome prie 
pilies, kurioje nuo 1720 metų 
gyveno kunigaikščiai. Dabar 
joje yra naujasis Mannheimo 
universitetas, išsivystęs iš aukš 
tesniosios prekybos mokyklos. 
Pirmiausia aplankėme jėzuitų 
bažnyčią, ankstyvojo baroko 
stiliaus, statytą 1733 metais. 
Po to trumpai apžiūrėjome 
pilies bažnyčią, statytą 1731 
metais. Ji taip pat yra baroko 
pažiba, joje yra grojęs Mocar
tas.

Susėdę vėl autobusam pro 
ledo stadioną, užvažiavome 
ant Konrado - Adenauerio til
to ir persikėlėme į Ludwigsha- 
feną. Ludvigshafenas yra jau
nas miestas, tik Rheino upe at
skirtas nuo Mannheimo. Lud- 
wigshafenas turi apie 190.000 
gyventojų ir yra žinomas kaip 
Vokietijos chemijos centras. 
Taip pat šis miestas turi mo
derniausią Europos* geležin
kelio stotį, kurioje susisieki
amas vyksta keturiom plotmė
mis. Deja, neužteko laiko ap
lankyti šią 1969 metais atida
rytą stotį. Kitu tiltu, Kurt Schu
macher tiltu, sugrįžome į

(Nukelta į 5 psl.)
3 psl,

3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
• ’ ‘ ALFONSAS GIEDRAITIS

PAMINKLAS TAUTAI IR SAU

Vytautas Alantas ŠVENTARAGIS, istorinis romanas.
Leidėjas- Vilties d-jos leidykla.
Aplankas-Telesforas Valius. Auroriaus nuotrauka 
A.Norus-Naruševičius.
Rinkimas ir laužymas - Henrikas Macijauskas.Spau
dė Vilties spaustuvė. Tiražas 1200 egz. 613 psl.
Kaina 8 dol., kietais viršeliais 9 dol. 

♦♦♦

Vytautas Alantas mūsų grožinei literatūrai yra da
vęs daug gerų veikalų, bet šitasai-monumentinls; istori
ne prasme -tai paminklas mūsų tautos garbingai praeičiai, 
o tuo pačiu ir pačiam šio romano autoriui.

Prikelti iš kapų XTII-to šimtmečio mūsų prabočius ir 
papuošti juos anų laikų beletristiniais rūbais, tai ir žy
miam rašytojui yra nelengvas uždr^inys. Todėl visai ne
nuostabu,kad šiam romanui parašyti autorius užtruko net

PAŽINKIME praeiti

15 metų. Pavieniam asmeniui tai nemažas laiko gabalas, 
suslėgęs brangų kristalą visos tautos labui.

Šio. romano turinio santraukos čianepateikslu, nes vien 
tik veikėjų Išvardlnlmas užimtų daug vietos, o kur dar jų 
veiksminės įtampos, įvairūs valdonysčių konfliktai,meiliš
kos intrygos, pavydo dramos, tragedijos ir 1.1.

Perskaičius šio romano II-ją dalį, lengvai suvokiama, prarają, 
kad mūsų tauta anais laikais buvo vieninga, patvari ir ats- žlal: jų padarytos mūsų genties kūnui žaisdos kraujuos iki nijos su Lenkija laikais,- šis žodis buvo beprasmiškai su — 
parl priešams, todėl ir galinga. Tiktai kaikurlų jos vadų laikų pabaigos. /576/."

bajoru arba liaudu- vyčiu bočiai

RO KELIU Ir Dunojumi plaukė ištaigingiausios medžiagos. Jas pa
žino ir burgundal. /ž.Nibelungų giesmės Slgfrido vedybų aprašymą/

Iš praeities tebelieka dar išdidžiai tebetūnančlos mūsų gotiškos 
katedros. Norima įrodyti, jas kilus tik XII amžiuje, kad tuo būdų > jų 
pirmuosius kūrėjus vyčius- gudus nustumtų į "barbarų" ly
gi-

Ražo Juozas B,enius 

/Tęsinys/

Kai E 11 a r Ik i o draugonės su paradine apranga įžengė Ro
mon, sidabru Ir brangakmeniais išmuštos kardų makštys, balnai, 
kamanos, diržai, garbės ženklai padarė romėnams didžiulį didžiu! į 
įspūdį. Vietiniai "arbiter elegantiarum" puolė mėgdžioti, numetę sa
vo tunikas ir togas. Persiėmė sabalų, bebrų ir kiaunių kaUtų pa
puošimus, aukso Ir sidabro siuvinėjimus.

Jei norima įsivaizduoti, kaip atrodė baltų pulkai, Romos 
užkariautojai, užtenka atsilankyti bulių/tautų/ kovos arenon ir pa
sižiūrėti atidarymo "paseo"- eisenos. Matadorų ir jų kvadrilljų u- 
nlformos yra griežtai tradicinės ir saugomos kaip didžiausia šven
tenybė. Jos išliko, kaip ir Romos dvasininkų rūbai,tūkstantį metų 
be pasikeitimo.

Be to, turime ir originalių to laiko papuošalų kiekviename di
desniame muziejuje. Būdinga, jog vyčių - gudų atsineštos 
sagos ir brangakmenių inkrustacijos, bei odos išdirbiniai, visai ata- 
tlnka taip vadinamą Merovlngų meną/ t. y. pirmos prancūzų kara
lių apkrikštytos dinastijos/. Tai seniausias 1 i a u d ų menas, ku
rto stilius labai giminingas baltams.

KROTECHILDOS giesmėje minima, jog frankų ambasada, ke
liaujanti Pietų P rancūzljon, priėjusi Loaros upę-Akvltanįjos gudų 
rubežlų apsirengė savo pačiais geriausiais drabužiais, " kad nesusi
gėdytų prieš gudus, garsėjusius savo puošnumu". Taigi mūsų dra - 
bužlai darė įspūdį: plonlauslo permatomo šilko skarelės/gal ir suk
nios/, turtingo įvairiaspalvio aksomo, brokados viršutiniai, bran
giausiais kaillats apsiūtos rankovės, apykaklės, plonlauslo lino į- 
mantrlal austi marginiai. Iš Persijos ir Kinijos GINTA-

Baltų menas, mokslas ,kultūra, raštas sistematiškal niekinami, 
neigiami, pasisavinami; eksponatai naikinami, o kai jie išlieka- ap
šaukiami "falsifikatais", kaip prūsų vėliava ar BYCHOVCO kronika . 
Tačiau prieš keletą metų kronika vėl buvo surasta, Ir tuo būdu ne
kaltai apšmeižtasis NARBUTAS puikiai rehab ii Ituotas. Visgi jokių 
išvadų iš to nedaroma,o juk, jei jis sakė teisybę /imdamas medžia
gą iš S. Daukanto, kuris nebuvo melagis ar tautos išdavikas.../, tai 
melavo ir meluoja tie "neklaidingi autoritetai",kurie vis tebesėdi 
užkalkėjlmo sostuose...

Šia proga paduodame BALTŲ KARALIŲ ISPANIJOJE dlnastl - 
jos lentelę nuo 531 ligi 711 metų po Kr./Gemaiių dinastija/: * 
Tautis /531-548/, Tautelsklas /549/, EIgUa/549-554/, Aukštanagab- 
la/554-567/, Lleluva I/Lluva/567-57O/ , L leluvlugaUa* *7568-586/, 
Riklų Redas /586-6O1/, Lleluva n /6O1-6O3/, Vyties Rikis /6O3 -
609/, Gundemaras /6O9-612/, Slsebutas“** /612-62O/, Riklų Rėdąs 
II/621/, ŠventŪa/621-631/, Sisenaudas/631-636/, Šventlla II / 636- 
640/, Tulga/Tol-eigls/*w*/64O-642/, Rikis Šventas ( /649-672/ ,
Vamba /672-68O/, Varų Vyčius /68O-686/, Elglkas /687-7O1/, Vy- 
tlšlus/Vytlngls ,701-709/, Rėdą Rikis /7O9-711/.

Žvaigždučių paaiškinimai:
Nuo 340 Ilgi 531 m./vyčlų-gudų Istor./ *
Hetltų Lugalgal **
Slsu sanskrito "sesių" arba ’sostas’ ***
Palygink jo sostinę Tol-Eldę, arba plnlguose-monetose Toleto 
Plus vardus.

savanaudiškos ambicijos kartais pervlršydsvo bendrą vi — 
sos tautos, reikalą Ir- pagaliau valstybę susilpnino. O taiį- 
vyko tik dėl vieno tokio nevalyvo savūbaeillo garbėtroškos 
Žemaičių valdovo Vykinto, kuris atsisakė paklusti Lietuvos 
karaliui Mindaugui ir susidėjo su Lietuvos prlešals-kryžb- 
nlnkų ordinu. Tada Mindaugas apsisprendė priimti krikštą 
ir karaliaus karūną, kuri Lietuvai labai brangiai kaštavo , 
nes 'kur kryžius- ten vergija’. Kryžius vienas neateina: jį 
visada lydi kalavijas /542 psl./", nes buvo rubež luotas įsu 
tokiais kaimynais, kur " magistras su vyskupu gali rietis , 
kaip šuo su kate viename maiše, betgi kai išeina ' reikalas 
apie naujų žemių užgrobimą, naudos pasiplėšlmą ir tikėji
mo praplatinimą, jie dirba ranka rankon. Dedasi prie jų ir 
prekijai. Jie vėl Ima rietis, kai tenka dalytis grobiu, bet 
kai riteriai kaunasi, rietenos tyli /233/", mat "Iš Livo - 
nijos į Lietuvą kelio per sieną nebuvo, bet jį pramynė žy
giuodami priešai. Jų kariauna-raitieji ir pėstininkai- jau 
buvo pražygiavę, bet tebeplūdo vadinami piligrimai . Jie 
buvo dralskaliuotl ir betkalp apsiginklavę: durtuvais, pei
liais, ‘ ietimis, tūlas ir kardą buvo pasikabinęs prie šono . 
Jie žingsniavo pavieniui ir būreliais, giedodami giesmes ir 
poteriaudami. Šventaragiui pasivalmėjo rėpliojant į Lietu
vą nešvarių gobšių, rijūnų gaujas. Tų krikščionybės nešė - 
jų tarpe gal ir pasitaikydavo padoresnių žmonių, bet daugu
ma buvo visokio plauko nusikaltėliai: plėšikai, perėjūnai 
ir nuotykių ieškotojai, kuriems už pagonių žudymą,prievar
tavimą ir plėšimą buvo pažadėta atleisti nuodėmes ir už 
nuopelnus tikėjimui bei katalikų bažnyčiai atverti vartus 
dangaus karalystėn. /298/".

Bet kai dvikovoje su Šventaragiu žuvo ordino riteris 
markizas de Frontlnjakas, tai "Vienintelė jo klaida buvo tą, 
kad jis paliko savo gimtąjį kraštą ir panūdo kalaviju skelb
ti svetimoje šalyje tikėjimą, kurio čia niekam nereikia . 
Sabo klaidą jis apmokėjo mirtimi: Likimas nulėmė te is in — 
gal’. /3O1/."

KaipXHI a. popiežių įsakymais buvo vykdomos masinės 
žmonių žudynės, prilygstančios stalinišklems bolševikų ka- 
tynams, aiškiai nusako šie popiežiaus Inocento UI-jo žo - 
džlai, ištarti kryžininkų vadui Simonui de Monfordui, už
klaususiam "kaip pasielgti su katalikals, kurie gyvena tarp 
eretikų, ir jam buvo ataskyta: išžudykite visus, Dievas sa-
vuosius pats atsirinks’. Taip Ir buvo padaryta: visa Tarno 
provincija buvo pagrindinai nusiaubta /488/", o popiežius 
Honorljus išplūdo didžiūną Šventapuolį, grasindamas jį Iš - 
keiksiąs, kad susideda "cum infernali lithuanorum"- pra
gariškais lietuviais /484/.

Šventaragis savo gyvenimo saulėleidyje tapęs Šventare- 
glu, keliavo po kraštą, skelbdamas savo genties tiesą ir 
dorybės principus , o teisėjams ir valdonams padėdavo iš
rišti įvairias teisines painiavas. Toji jo misija, apimant i 
arti 30 romano puslapių /57O-598/, savo stiliumi labai par-
našl į Kristaus pamokslus; o dėl žiauriomis priemonėmis šios žemės audringą kelionę ramia mirtimi,kad amžlųal 
brukamo katalikų tikėjimo, Šventaregls taip išsireiškė:

"Jei į mūsų šalį atkeliautų tik dvasiškiai, iškėlę savo Nuo savųjų kardo žuvus karaliui Mindaugui, pradėjo 
rankose kryžių, o ne kardą, mes juos sutiktume vaišingai, nekaip atrodyti Ir lietuviškosios valdos, į kurias vis labiau 
kaip to reikalauja mūsų šalies papročiai, bet kai jie brau- skverbėsi atslbastėllal kryžlnlrikal, kaplšoninlnkal ir klto- 
nasl per kraują ir ugnį, tai tarp savęs ir mūsų iškasa kio plauko svetimi ganytojai, kalkurlose vietovėse statyda- 

kurlos neužpildys nei dabartis, nei busimieji am- ml lietuvių vadinamas baugtnyčlas/tlk žymiai vėliau-jau u-

Baigiant šio veikalo pragmatinę Idėją ryškinančias Iš
traukas, dar norisi Ištisai pacituoti šį epizodfiį, vaizduo
jantį vyriausio veikėjo Šventaragio eksperimentinių įrodl - 
nėjlmų metodinius gabumus Ir kartu autoriaus meistriškai 
valdomus jo sukurtų personažų dialogus:

" Gavęs kitą gabalą, jis vėl kažkodėl labai skubėdamas 
kaulą nugraužė, nulaižė Ir ėmė rakinėti dantis pirštu.
- Dėkoju , gerieji žmonės, - atsiskyrėlis atsistojo Ir jau 
rengėsi nueiti, bet Šventaragis mostelėjo ranka, tardamas:
- Palauk, aš noriu paklausti:ar tu Ištikrųjų esi šventas vy
ras, kaip sako Borisas ?
- Daug pašauktųjų, mažai išrinktųjų’. Bėgu nuo velnio ža
bangų, kad tapčiau savo mokytojo viešpaties Jėzaus Kris - 
taus nevertu tarnu, - atsakė vyriškis, tarsi būtų atmintinai 
Išmokęs, ką sakąs.
- Kaip tu bėgi nuo savo velnio ?
- Guliu ant drėgnos žemės savo oloje, kad nusikratyčiau 
velnio pagundų Ir atvėsinčiau savo kūno geidulius. Kad šė
tonas neįvillotų į savo pragariškas žabangas,meldžiuos Ir 
visaip kankinu savo kūną, kurs yra visų nedorybių lizdas.
- Kankini savo kūną ? - nustebo Šventaragis Ir jo draugai. - 
At taip moko tavo viešpats ?
- Mano viešpats moko taip: spjauk į visas pasaulio i tušty
bes, pažabok savo geidulius Ir sek mane, Idant nuslpelny - 
turn dangaus karalystę po mirties ’.
- Ar tai viskas, ką tavo viešpats moko ?
- Ne, neviskas: jis liepia mylėti savo artimą,kaip patį sa
ve ir atkišti kairįjį žandą, jei tau priešas skelia į dešinįjį .
- Tikrai taip ?
- Taip parašyta Š ventajame rašte.
- Ar tu nemanai, kad tavo mokytojas buvo didelis Svajoto - 
jas ?
- Nepiktžodžiauk prieš mano Dievą, kad gumbas tave nesu- 
riestų ožio ragan’.- atšovė Teodozljus rūsčiai, Iš padilbų 
pažiūrėdamas į Šventaragį. Šventaragis valandėlę mąstė , 
paskum pasilenkęs pašnabždėjo kažką Mantui į ausį. Šis 
atsikėlė, priėjo prie atsiskyrėlio ir gan švelniai tvokstelė
jo jam į dešinį žandą.
- Kaip tu,prakeiktas pagonį, drįsti savo purvinomis ran - 
komis liesti šventojo vyro veidą ’.- sumaurojo Teodozljus, 
užsimodamas kaip reikiant smogti atgal, bet Mantas vik
riai Išsisuko Ir, pabėgėjęs į šalį, garsiai juokėsi.
- Tu joks šventas vyras, o melagis Ir veidmainys, -nusl - 
juoke kartu su kitais vyrais Ir Šventaragis. - Tu nekla*usal 
savo mokytojo įsakymę: kodėl tu neatklšal kito žando^ ga
vęs per vieną ?
- Jūs pagonys, jūs šėtono Išperos, jus velniai murdys ver
dančios smalos katiluose ’.- šventasis vyras balsiai keik - 
damas Ir plūsdamas dingo krūmuose /174-17 5/."

Didele kantrybe Ir kietomis pastangomis autorlaulpa
vyko meniškai atkurti anš laikų Lietuvą tokią, kokia ji 
milžiniškų girių Iškirtose buvo: turtinga kilnia • morale r— 
sveikais papročiais, karyblnlals pratimais Ir tikėjimu į 
pomirtinį gyvenimą... Todėl didelis Ir veikalas, per abi 
dalis užimantis daugiau negu 1OOO skaitomo teksto pusla
pių, kuriuose, laimės lydimi, didvyriai sėkmingai ; gynėsi 
nuo juos dažnokai puolančių kryžįninku Ir kalavijuočių, kol 
visa jų narsioji karta paseno, o vyriausias romano veikė
jas Šventaragis, kaip visiškai atlikęs savo misiją, baigė

gyventų Anapilyje ir savo ištikimų tėvynainių širdyse. 
Nuo savųjų kardo žuvus karaliui Mindaugui,

slavintas į "bažnyčias /•

ATSIUSTA PAMINĖTI:

MENAS SPALVŲ IR FORMŲ 
ŽAISME, Feliksai Jucevi
čius, 1975 .

Autorius įžanginėse pas
tabose, pasisako:

" Prieš šį objektyvųjį 
Ir mašinų Ir masių domlnuo-
jarną pasaulį Išeina į kovą 
menas, visad subjektyvus Ir 
visad kitaip modernus. Šis 
menas kaip tik Ir yra šios 
knygos pagrindinis siužetas . 
JI yra taip pat subjektyvi.
.. .Mes visi tikime į Dievą, 
bet tikime skirtingai. Jei 
netikime, tai netikime Irgi 
skirtingai. Ką kiti sako apie 
religiją, tai gal Ir aš saKau. 
Bet ką aš sakau, tai Išplau
kia Iš mano gyvenimo,mano 
tikėjimo, o tai turi mažai ką 
bendro su kito gyvenimu , 
kito tikėjimu.. .Tai galioja Ir 
menui, Ir šičia skirtumas 
tarp sakymo Ir Išgyvenimo 
yra dar ryškesnis".
Turinyje tie subjektyvūs au
toriaus svarstymai suskirs
tyti į aštuonlus skyrius: 
Menas ir žodis; Kūrėjas,kū
ryba ir kūrinys; Menat Ir 
dievai; Metafizikos užuomi
na mene; Liudo Vasario es- 

U tetlnės pažiūros; Lemtlngle- 
J ► ji žingsniai; El Greco Ir

Goya; Didžioji meno avan- 
tlūra.
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kins. Su laiku jis tapo 7 JAV 
valstijų AUssomated Clothing, 
Workers prezidentu Ir tose 
pareigose Išbuvo Iklpensljos 
amžiaus. Žiūrint į albumų 
nuotraukas, reikia pripažin
ti, kad šis aukšto ūgio lietu
vis savo laiku tikrai yra bu
vęs reprezentacinė asmeny
bė, kurią net įvairių yalstl-

KReA/I 
VE/DRoDž/AI

1. Pas sen i a u

Sužinojęs, kad vykstame 
atostoginei kelionei į Havajų 
salas. Nepriklausomos Lie
tuvos redaktorius man įteikė 
vlenlntėllo Ir seniausio mū
sų laikraščio skaitytojo Pa- 
clflkei Antano Jankausko- 
Jennklns, antrašą Ir,. progai 
pasitaikius, prašė jį aplan
kyti. Tat, vieną dieną, kai 
jau buvome pakankamai su
sipažinę su havalška aplin
kuma Ir gyvenimu,-nuspren
dėme pas jį nuvyktLApva- 
žlavę garsųjį Deimanto Gal- 
vos/Dlamond Head/ užgesu
sio ugnlakalnlokraterį, Oha- 
hos salos pakrančlo plentu 
pasileidome į apie 30 mylių 
nuo Honolulu esantį Lale 
miestelį. Važiavimas, savo

siajj N L skaitytojq p 
nuolat keičiančiais vaizdais , 
yra pasIgrožėtInas.Kalrėje- 
aukštl vulkaninės kUm ės ža
li kalnai,kurių viršūnės be
velk nuolatos yra apgaubtos 
sunkiais , juodais Ir lietumi 
persunktais, debes Im Is; deš l- 
nėje- saulės apšviestos bal
tuojančios smėlio prakran- 
tės, į kurias ritmiškai, bal
tomis keteromis atsimuša 
Ir Išsilieja Paciftko okeano 
bangos. Kai privažiuojame 
arčiau kalnų, krinta smulku
tis lietus, kai atsitoliname , 
vėl kaitriai šviečia saulė • 
Žodžiu, kalnai sulaiko debe
sis, kurie su mažomis pert
raukomis Išsilieja. Taip 
nuolat drėkinami kalnai Ha
vajuose nėra tik pilkos ak -

j e Pac i f i ko

mens uolos, bet yra Iki pat 
jos aukščiausių viršūnių a- 
paugę troplška augmenija.

Pravažiavę vietoves ir 
kaimelius,kurių pavadinimai 
skamba kaip Kahana, Punaluu, 
Hauula, Lanlloa Ir panašiai , 
pasiekiame Lale miestelį . 
Čia Lale įlankoje Ir netoli to 
paties vardo Iškyšulio gyve
na Antanas Jankauskas. Apie 
mūsų atvykimą jau buvome 
Iš anksto telefonu pranešę , 
taip, kad vos įvažiavus į ga
na didelį kiemą mus bema
tant pasitiko šeimininkai. 
Matėmės tik pirmą kartą Ir 
buvome visai nepažįstami, 
bet Jankauskai pasitiko mus 
kaip gimines. Ponia Jan-

jų gubernatoriai kviesdavo į 
rengiamus oficialių prl&nl- 
mų pobūvius.
- Taip, tai buvo jau labai 
seniai, - rodydamas į didelį 
savo susirašinėjimo Ir bylų 
archyvą, pasakoja mums A . 
Jankauskas.- Visus mano 
draugus ar i bendradarbius, 
kuriuos čia matėte nuotraukų 
albumuose, jau seniai den
gia žemė. Tik aš, artėdamas 
prie pirmojo gyvenimo šimt
mečio, dar vaikštau po šią 
padangę.

Su matomu pasitenkinimu 
jis rodo mums savo kamba
ryje kabantį meniškai atliktą 
adresą, kurį jam atsidėko
dami savo laiku įteikė Lie - 
tuvių Tremtinių Amatininkų 
Ir Darbininkų Profesinė Są - 
junga.

Vle.nę fabriko direktorius turėjo aprodyti savo 
įmonę rusų delegicljal .Jis pasirinko laiką prieš \ 
darbo pabaigą. Jam bevaikščiojant, pasibaigė dar/ 
bo laikas, Ir darbininkai sujudo bėgti namo, Ir 
prabėgant stumdė direktorių.

-Pas mus npbūtų šitaip, -pašaipiai tarė dele - f 
gacljos vadovas.-Rusijoje kiekvienas darbininkas 
dirbtų,kol pabaigs darbą, visiškai nežiūrėdamas, ; 
kas per laikas. Direktorius iš pradžių nesusigau
dė, ką atsakyti, bet netrukus linksmai pratarė: /(j 
- O, nekreipkite dėmesio į tą gaują- jie visi, yra 
bolševikai ’.

Pagyvenusių žmonių pora sėdi pliaže .Matyda
ma, kad vyras labai žvalgosi į pjaunas merginas , 
sako vyrui:- Elkis padoriai. Juk esi vedęs.
- Mieloji, sako jai vyras,-jeigu aš laikausi dlė - 
tos, tai dar nereiškia,kad negailu skaityti meniu.

Pacifiko bangoms švelniai ošiant namo palangėje, žiūrime 
praėjusiu laiku nuotraukas, — Jankauskai ir viešnia

' E. Lymantienė. Nuotrauka A. Lymanto.
: ■ r.-.j .>■•■■■■ --r-...- ./.-ir . Į. -■ ■

Vancouver
“BEBRAS"KLUBO VEIKLA
Prieš 8 metus Vancouve- 

ryje įsisteigė Lietuvių Me
džiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas, kuriam buvo duotas 
vardas ” Bebras”.

liepsna ir kibirkštis iš de
gančio Joninių laužo. Kai 
kurios poros ėjo ” ieškoti 
paparčio žiedo ” . Papartį 
radom- atnešė, o apie jojo 
žiedą pasakojo, kad matė - 
kaip pražydęs dingo.

Taip kas metai Vancouve- 
rio lietuviai grįžta prie pri-

kauskienėjhavajiečlų papro - 
člu, kiekvienam ant kaklo 
uždėjo vainiką, taip vadina
mą "leljų" ir pabučiavo.

Užėjus į vidų, šeimininkė 
mus vaišino šaltu gėrimu ir 
havajlšku pyragu. Susėdus 
prie stalo Ir besikalbant, 
mes negalėjome nuleisti aklų 
nuo didelių langų, pro ku
riuos regėjome žavingą Pa
ciftko jūros vaizdą. Pati jū
ra čia rodėsi savo tamsiai 
mėlynais Ir šviesiai žaliais 
vlrldlano spalvos ruožais, 
virš kurių nuolatos ritosi 
neaukštos bangos.

Jankauskų namas stovi ant 
tropiškais plačialapiais a- 
pauguslo aukštoko kranto, 
vos 15 pėdų nuo jūros.

Kas tas Antanas Jankaus
kas- Jennklns, kuris šiame 
žemiškame rojaus kampely
je jau gyvena apie 20 metų ?

Emigrantų dalia Ameriko
je ir Kanadoje šio šimtmečio 
pradžioje,Iki Antrojo Pasau
linio karo,, buvo nelengva . 
Kai pirmieji lietuviai emig
rantai vyrai daugiausia su-

Šlatp abu dar labai judrūs 
ypatingai A. Jankauskas. Jis 
mane Ir nusivedė parodyti 
Lale Iškyšulį, gražią įlanką 

supažindino su savohava- 
Iškais kaimynais.

Papasakoję apie Montreal! 
kurį Jankauskai gerai pažįs - 
ta, nes ten yra Ilgesnį laiką 
gyvenę, ruošėnės Išvykti . 
Šeimininkai prašo mūsų dar 
neskubėti. Jaučiame,kad ne
žiūrint to gamtos grožio Ir 
amžinos vasaros, bei be rū
pesčių leidžiamą gyvenimo 
vakarą, tol Imame krašte gy
vendami, visgi labai pasi
ilgsta bendrystės su savo 
tautiečiais. Bet mums reikia 
važiuoti, nes buvome užsi
brėžę ta proga dar ir ' kitų 
vietovių, apžiūrėti. Taip Ir 
teko skirtis. Kaip susitiko
me lyg giminės, taip lyg ko
kios giminės Ir atsisveiki
nome su šiuo ypatingu lietu
viu Ir jo gyvenimo drauge.

Tuo baigėsi mūsų trumpas 
pasimatymas su ypatingu Ir 
ypatingoj vietoj gyvenančiu 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščio skaitytoju, kuris ,

1 —— Apie pietus visi kartu užvą-
VASARIO 16 GIMNAZIJOS.. • žiavome į telegrafijos b.oRstą 

/Atkelta Iš 3psl./ kuris yra 204, 75 metrų aukščio
Jame randasi restoranas, ku-

Mannheimą. .js gali per valandą du kartus
Dar kartą pervažiavę Mann-apsisukti ir talpina 180 svečių, 

heimą, pasiekėme savo kelio- Mes j ji be abejonės ■ nėjome:
nės tikslą, Vokietijos darži
ninkystės parodą, kurią praves
ti šiais . metais teko garbė 
Mannheimui (nuo balandžio 
mėn. 18 d. iki spalio mėn. 19 d.). 
Tose parodose, kurios vyksta 
kas dveji metai skirtingose 
miestuose, galima pamatyti 
naujausius daržininkystės dar
bus ir skirtingas kitas atrakci
jas. Kadangi į šias parodas at
vyksta daug žmonių iš viso Vo
kietijos ir europietiško ir net 
užjūrio užsienio , tai yra labai 
naudinga miestui reklama ir 
jis įvykdo įvairius seniai rei
kalingus uždavinius ir pastato 
viešbučius, greitkelius ir kitus 
reikalingus pastatus. Ir Mann- 
heimas yra pamodernėjęs ir 
turi dabar telegrafijos bokštą 
ir Ivnų traukinį.

Pirmiausia, įžengę į paro
du, aplankėme augmehnoš pa
rodą. Ten be (ropinių augalų 
nulėmė ir egzotinių gyvių ir 
žuvų. Po to išsiskirstėme ir pa
vieniai arba mažomis grupė-

tik aplankėme žiūrovų platfor
mą, iš kurios prie gėrė oro ga
lima matyti apie 50 kilometrų.

Vėl pasiekę žemę, tuoj nuo 
jos atsisveikinome ir lipome į 
lyninį traukinį, kuris tarp 4 ir 
22 metrų aukštyje veda į 4,1 
km. tolimą Herzogenriedą, 
kur yyksta antroji daržinin
kystės parodos dalis.

Ten traukiniu - apvažiavome 
parodą. Įsitikinome, kad tai 
tikrai yra daržininkystės pa
roda: rožių ir tulpių laukai, 
pavyzdingi maži darželiai. Be 
to antroje dalyje yra vadina
ma Multi —Halle. Tai yra di
delis pastatas, kuriame vyksta 
įvairios parodos ir koncertai 
(kas dieną). Mažesniems• l*n.v® 
galimybė žaisli, gi vylesnieji 
galėjo važinėti karuselėmis. 
Be to, 1 lerzogenriede dar ir 
buvo specialus paštas, kuria-,, 
me filatelistai galėjo įsigyti 
parodas pašto antspaudą.

Išvažiuodami į netolimą* 
Mannheimą, negalėjome tikė
ti, kad išvyka visiems patiks,

Pradžia to klubo buvo ga
na kukli narių skaičiumi. 
Bet per šį, palyginus trumpą 
laiką, mūsų mažojoje kolo
nijoje, klubas sparčiai pa
didėjo.

Nuo įsįsteigimo laiko klu
bas pradėjo ruošti kasmet 
tradicinį Joninių laužą. Taip 
ir šiais metais gausus bū
rys lietuvių ir jų draugų ka
nadiečių atvyko birželio 21 
į Jono ir Leonardos Maci
jauskų sodybą uždegti laužą 
ir atšvęsti lietuviškas tra
dicijas.

Sials metais lietuvišką 
laužą uždegė svetys / kana
dietis / Medicinos Daktaras 
Jonas Specken, kuris labai

s įminimų kaip būdavo šven
čiamos Joninių naktyj Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kais.

Oras bevelk kas metai ne
būna palankus Joninių laužo 
subuvimui, bet erdviam sa
vininkų bute užteko vietos o 
taip pat tautiečių Ir svečių 
geros nuotaikos dar ilgai 
šokti ir linksmintis.
• Prieš kelias savaites Klu
bo " Bebras " nariai turėjo 
išvyką žuvauti į Britų Ko - 
lumbijos kalnų ežerą. Oras 
pas italic ė gana šaltas, nes 
kalnuose dar snigo. Bet žu
vauto jų netruko, buvo gausus 
būrelis.Nors didelės laimės 
žuvavime nebuvo, bet vaka
rienei skaniai kvepėjo švie-

sirado darbo skerdyklose ir 
kasyklose, moterys pateko į 
siuvyklas. Niekas tada nesi
rūpino kokiu tai socialiniu 
aprūpinimu ar darbo užtikri
nimu. Ne be pagrindo apie 
JAV siuvyklas buvo nukaltas 
terminas " prakaito gamyk
los" / sweat-shop' /. 'Norint 
padaryti siuvėjų būklę klek 
žmogiškesne, buvo prieita 
išvados steigti siuvyklų dar
bininkų profesines sąjungas- 
unijas. Atsirado keli ryžtin
gesnį vyrai,kurie lankėsi po 
"prakaitų dirbtuves", būrė 
siuvėjus Ir jiems įkvėpė 
drąsos apjungti į unijas. Iš 
šitų vyrų savo sugebėjimais 
nenuglnčyjamal Išsiskyrė 
Antanas- Jankauskas-Jenn-

domėjosi lietuviškomis 
tradicijomis ir atydžiai 
klausėsi lietuviškų dainų, 
kurios skambėjo prie de
gančio laužo. Jos kilo aukš
tai į padanges, kaip kilo

žiai sugauta ir iškepta žu
velė.

Skaitome, kad išvyka buvo 
pasisekusi, nes entuziazmo 
Ir geros nuotaikos žvejoto- 
jams netrūko. L.M.

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

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

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI. __________________ _________________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Gecrqe .'reel, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietus 
vijįkaį. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
1 nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambina: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 1, Henrikui N. 277-7868. 
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mis apžiūrėjome pirmąją pa- o sugrįždami tur būt visi buvo- 
rodos dalį — Ltiisen purką. me nepatenkinti, kad reikėjo 
Matėme įvairiausių augalų, me- važiuoti atgal, kad reikėjo ap

leisti Vokietijos daržininkystės 
parodą. Ji kiekvienam davė, 
ko kas (iš jos laukė. ,Aš esu tik
ras, kad aš ją dar kelis kal tus 
aplankysiu ir turėdamas dau
giau laiko apžiūrėsiu tai, ko 
pirmą kartą nepastebėjau.

Kunigui diakonui Fricni Skė
riui, Vasario 16 gimnazijos 
tikybos mokytojui, reikia ne 
vien sveikinti, kad surado to
kią gerą vietą išvykai, kuri vi
siems patiko, bet ir nuoširdžiai 
dėkoti, kad jis vėl suorganiza
vo ir pravedė, kaip ir pastarai
siais metais, gražią išvyką. 
Vasario 16 gimnazijos evange
likai mokiniai turi džiaugtis 
ir gali didžiuotis, turėdami to
kį veiklų ir aktyvų mokytoją ir

nežiūrint savo blblinto am
žiaus, dar skaito be akinių *.

/Bus daugiau/

Siuvyklos "bosas" baudžia siuvėją už nulaužtą adatą

fT
?■ f

LOon^ 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

dvasios vadovą.

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 
_ _____ PROGRAMA 
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vale. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
U. Stankevi?iusr 1053 Albonel Cr., Puvernay, P.Q. 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
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI, YRA GRAZHį AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV- M.SVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIŲ PATARIMŲ skyrių. JMetinė prenumerata tik $ 7.00

i

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

KAINUOJA: ChlcagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metę —• $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 1.50. Ulsieniuo- 
M __ $31.00 metams. Susipaiinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

į—j Siunčiu   ______ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS --------------------------------------------------

5 p si.

5
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

T o u p y k i r s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame ja aj ja
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------- ---------------

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais 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 $ 3,000.000

TAUTŲ. PASIRODYMAS
Birželio 21 ir 22 savait- Festivalio baigmėje Ha- 

galio dienom is, H am lito no ir mDLtono mergaičių choras 
artimesnių vietovių etninėms Aidas, vadovaujamas dlr. 
grupėms buvo sudaryta pro- sol. V. Vertkalčlo, davė dai
ga pasirodyti savo tautiniu nų koncertąparko estradoje, 
menu-šoktais, dainomis, ta- Buvo atliktos šešios liaudies 
pyba, skulptūra bei kitais dainelės. Dalį jų atliko tik 
išfirbiniais,tautiniais rūbais mergaitės, kitą-kartu susol. 
ir charakteringais valgiais. Verlkaičiu, Stiprus barito-

Antąją Festivalio dieną nas ir mergaičių švelnūs 
Gage parką užplūdo per 60 balsai harmoningai ir gra- 
tūkst. žmonių minia. Šiltas žiai skambėjo parko platu - 
ir tvankus oras kiek prilaikė moję.
minios judrumą. Tačiau Paskutiniam dainos pos- 
saulutei neatlaidžiai kepi- mui nuaidėjus, tūkstantinė 
nant ir po medžiais pasislė- minia klausytojų iš mišraus
pusius, minia pajudėjo 
maisto stalųlirik. Todėl, kad 
ir nelabai paslankiai sielai, 
sunku buvo atsilaikyti prieš 
plačiai sklindantį malonų 
kepsnių kvapą. Pavll tonai - 
brezentinės statybos, juose 
eilutės stalų, turtingų įvai
riais patiekalais. Pav., aus - 
trų- dešrelių šnicelis, f ii l- 
p i n Ieč ių-sul t i ngas k i aul ie nos 
kepinys, italų-garsus pizza, 
Ir įvairių kitokių, saldžių 
dalykų. Gi lietuvių spdyboje 
skaniai kvepėjo balandėliai, 
kopūstai su dešrelėmis ir 
kelios rūšys skanių, saldžių 
pyragaičių, kavos ir giros . 
Vyno galėjai rasti kiekvie
noje grupėje, tačiau nepaty
rusio gomurio savininkui ,
surikubūtų nustatytikeno vy- tame pokylyje. Jų tarpe ir 32 
nelis geriausias. lietuviai. Tai didžiausia lie-

tuvių grupė jau dypūkų ge - 
Kiekvienas pavUijonas tu- neracljos.

rėjo atsitvėręs darželį, juose Ta proga primlntlna,kad 
keli stalai su kėdėmis sve - 3 metų sutartis tarp fabriko 
čiams pailsėti ir užkąsti, ir darbininkų baigiasi š.m. 
Lietuviškame darželyje liepos 31 d. Dėl naujos su- 
aukštai plevėsavo mūsų tris- tarties derybos dabar tęsia- 
palvė su kanadišku klevo la- mos Toronto mieste. Pir- 
pu. Kiek toliau stovėjo sta- m as is kompanijos paslūly- 
las, išdėstytas medžio dro- mas unijos buvo atmestas 
žiniais su tautiniais moty- šiomis dienomis. Labai 
vals.Daugelio dėmesį atkrei- stipriai kalbama už busimąjį 
pė meniškai išdrožinėtas la- streiką, kuris užsitęstų tris 
b ai liesas arkliukas, sunkiai ar daugiau mėnesių. Kaip 
traukiąs žagrę. Jos ranke - tikrai bus, parodys artima 
nas laiko Ugasermėgis ar- ateitis. Zp.
to jas. Darželio tvorelės ge
ra dalis buvo uždengta tau- SLA KUOPOS GEGUŽINE 
tinės spalvos medžiaga, o jos SLA 72Kuoposg e g u ž i- 
priešakyje kabojo užrašas- nės ruoša vyksta labai sėk- 
Lithuanians Village- iš kur mingal. Iš St. Catharines 
kartais girdėjosi lietuviškų SLA veikėjas J. Paukš- 
plokštellų muzŪca.Tai maž - t y s jau išplatino rekordinį 
daug toks buvo mūsų sodybos skaičių loterijos bilietų, 
vaizdelis. Kuopos veikėja O. I n d -

Parko centre įrengtoje r ei i e n ė iš Toronto per 
platformoje vyko tautinių šo- trumpą laiką išplatino pa
ktų pasirodymai. Kiekvienai siųstus baletus. K. D e k s- 
grupei buvo skirta lOmin. nys senj. Iš Hamiltono su 
laiko. Mūsų Gyvataro šoke- dideliu pasisekimu platina 
jai pademonstravo tris taut, toliau baletus. Kuopos v-ba 
šoklus. Viename iš jų iš - jau pasiuntė Lietuvos lais- 
varguslos mergaitės truputį vės kovotojams Pr. Ir Alg. 
suklydo, bet greit vėl sus it- Bražinskams 1OO dol.į Tur- 
varkė ir viskas buvo gerai, kiją.
Dėl to saviesiems buvo tru- į gegužinę atvyks ir tars 
pūtį juoko, o svetimieji gal žodį savanoris kūrėjas 2-jų 
suprato, kad taip reikėjo . vyčių žymūnas Antanas Š u - 
Taip, kad po šokių žiūrovų k y s su ponia. Taip pat SLA 
buvo priimti labai šiltai. 236 kuopos nariai iš Toronto
6 psl.

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

pasaulio šiltai padėkojo gau
siu plojimu.

Skaičiuojama, kad per du 
tūkstančius asmenų iš 10 
regljoninių vietovių atliko 
programą, ir 23 grupės su
ruošė sodybas /v UI age/.

Šis festivalis jau penktas 
iš e’tlės,ir didžiausias etni
nių grupių bei svečių atsi
lankymo atžv’ilgiu.

Šio pas įrodymo planuoto
jais ir viršininkais buvo Ha- 
mUtono miesto meno v-ba su 
regi joniniais komitetais.

514 Hamiltono plieno įmo
nės Stelco darbuotojų po 25 
metų tarnybos buvo apdova - 
noti aukso laikrodžiais,va
kare pagerbti jiems sureng-

Nežiūrint, kad prie to pa
ties stalo s ėdį bičiuliai sten
giasi užjausti ir nuraminti, 
nuliūdęs tautietis negali iš
sivaduoti Iš jį apėmusio pe
simizmo. Jis mėgina net 
aiškinti, kad svarbiausia 
priežastis buvus ne jo arti - 
mas pažįstamas,kur į jie pa
laidojo pereitą savaitę, bet 
aplankytos lietuviškos kapi
nės.

Jis pris ipažįstąs, kad ka
pinėse buvęs pirmą kartą . 
Anksčiau nebuvę reikalo. Bet 
dabar jis ten apsilankęs ir 
nustebęs. Jis stebėjęsis nie
kur nematydamas lietuviško 
santūrumo.

Pirmiausia jo dėmesį at - 
kreipė jau per 700 skaitlinę 
perkopęs, ten palaidotų savų
jų skaičius. O toliau pa
minklų gausumas, jų įvairu
mas ir impozantiškas puoš - 
numas. Kai kur, antkapių 
vietoje, stovėjo ištisos nu
dailinto granito sienos su 
didžiulėm iš Italijos atvež
tom statulom.

Visatai matydamas jis ta
rėsi patekęs į prabangias 
m ii lonlerių kapines. Tik lie
tuviški vardai antkapių ak
menyse teigė, kad tai yra tie 
patys į šį kraštą atblokšti li
kimo draugai. Tie patyslie- 

yra pažadėję atvykti į gegu - 
šinę ir dalyvauti Bražinskų 
prisiminime.

Važiuojantiems Iš Toronto 
5-ju keliu, privažiavus 2- ą 
kelią prie šviesų sukti į de
šinę. Posūkio vietoje bus ro
dyklės, nurodančios kryptį į 
gegužinę.

Gegužinė įvyks liepos 27. 
d. A. Padolsklo 
dyboje,158 Willow st..
ris, Ontario. Kviečiame vi
sus ’.

so—
Pa-

SLA 72
Kuopos Valdyba

Iškilioji lietuvaitė Ramona Braunel 
išpildo programą lietuviu tautodai
lės parodoje St. Catharine s Daugio- 
kultūriniam centre., vykstant Folk
Arts Festivalio šventeįe.

Nuotrauka S. Ulbino.

sudbury
DALYVAVO RAMUNĖLĖ

Kroatų Bendruomenė pą- 
gal dauglakultūrinį Kanados 
valdžios planą suruošti tau
tinių šokių festivalį, gavo 
$ 4000. oo. Festivalyje da
lyvavo žymios tautinių šoklų 
grupės iš Toronto, Sault Ste - choras diriguojant J. Toka- 
Marie, airiai, lietuviai.

Lietuvius atstovavo tauti
nių šoklų grupė " Ramunė - 
lė", vadovaujama Giedros 
Poderytės . Pašoko keletą 
lietuvių tautinių šokių, kurie 
atrodo iš didelio publikos 
plojimo visiems patiko. Va
dovė Giedra Poderytė buvo 
apdovanota taure /trophy/ o 
visi šokėjai miesto administ- lanko 
racijos, su burmistro para - kiekvieną kartą 
šals - pažymėjimais

J. Kručas jų ir parlamentarų.

tuvlal iš nieko pradėję, sun
kiai dirbę, kietai taupę Ir 
gerai prasįkūrę. ..

Jis suskaičiavęs ten su
dėtus turtus. Tai beveik auk
so kasyklos...

Jam nesuprantama, kam 
leidžiamasi į tokias ekstra
vagantiškas platumas. Tie - 
s a, velionis tikriausia buvo 
to,ar net daugiau vertas.Bet 
jo atmintį juk galima kitaip, 
ar netgeriau įamžinti. Vietoj 
dalies to brangiojo akmens, 
lėšos galėtų būti panaudo
tos ir naudingesniems tiks
lams.

Ypač jis susirūpinęs,kai 
pastebėjęs spaudoje,kas at
sitiko Čikagoje, Šv. Kazi
miero kapinėse. Ten įsi - 
brovę vandalai išvartė daug 
gražių ir vertingų paminklų. 
Panašiai gali atsitikti ir To
ronte. Mums reikėtų pagal
voti apie lietuviškas Institu
cijas Ir savąjį žodį. Atver
tus knygą ar kurį leidinį ma
tytųsi, kad brangus prisimi
nimas nebuvo sukoncentruo
tas vien tik aptašyto akmens 
pavidale , Atvirai sakant, ir 
kalbantysis yra panašiai pa
daręs Kanadoje išeidančios 
periodikos atžvilgiu.

Galvojant apie mūsų lie
tuviškumo tvirtoves, prade-

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Jau treti metai iš eilės 

Ottawoje birželio išvežimus 
baltlečlai t estai, latviai Ir 
lietuviai, mini kartu su uk
rainiečiais. Bendra minėji
mo tema yra: "Baltų ir Uk - 
rain iečių tautų tragedijos 
paminėjimas". Ukrainos is
torijoje yra ypatingai liūdni 
metai 1932-33,kada dirbtino 
bado metu išmirė apie 6 mi
lijonus ukrainiečių.

Minėjimas susideda iš 
dviejų dalių : ekumeninių pa
maldų ir religinio koncerto, 
ir jis įvyko anglikonų Šv. 
Matthews bažnyčioje birže
lio 11 d.

Minėjimas pradėtas iškil
mingu vėliavų įnešimu, tau
tinių himnų grojimu ir vaini
ko žuvus tems padėjimu.

Pagrindinis kalbėtojas 
šiemt buvo latvių kun. E. 
Lange, kuris Išvardino visą 
eilę persekiojimų ir skriau
dų sovietų daromų estų, lat
vių, lietuvių ir ukrainiečių 
tautoms. Visų kitų tautybių 
kunigai skaitė savo gimtąja 
kalba Šv. Rašto ištraukas , 
pritaikytas liūdnam minėji
mui. Lietuvius atstovavo dr. 
kun. V.Skilandžiūnas, estus- 
kun. Kari Raudsepp, ukra
iniečius - kun. N. Swirsky 
/ katalikų ukrainiečių/ir 
kun. I. Kutash / ortodoksų 
ukrainiečių/. Taip pat daly
vavo du anglikonų kunigai - 
kun. Blunt ir kun. W. H. 
Watson.

Koncertinę dalį atliko es
tas Jaan Jar vi epp - cello, 
akompanuojant vargonais 
Vivian Spiteri, lietuvė Gina 
Čapkauskienė - sopranas, 
latvė A. Rudans - vargonai 
ir ukrainiečių ortod< sų 

ryk.
Minėjimas užbaigtas bend

ra septynių kunigx^,malda.
Minėjimas vyko labai įs - 

pudingai , koncertinė dalis 
buvo aukšto lygio ir buvo la
bai palankiai įvertinta dlen- 
raščio"The Ottawa Journal" 
muzikos kritiko E.Jackson.

Į šiuos minėjimus atsl- 
550 - 600 žmonių ir 

atsilanko 
žymesnių visuomenės veikė- 

Kor.

MOKA:
81/2% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų planą

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

Asmenines paskolas duodame
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

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

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

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

dant Lietuvių Namais ir bai
giant Prisikėlimo parapija, 
jų rėmimas būtų bene vienas 
iš prasmingiausių įamžinimo 
būdų. Kol jos stovės, tol pa
gerbtas vardas bus gyvas , 
primenant aplekadalse gyve
nusį Ir platesnių polėkių tė
vynainį.

ima LIETUVIU NAMAI

Neįprastai ilgas savaitga
lis ir saulėtos bei karštos 
dienos daugelį Toronto lie
tuvių išviliojo į vasarvietes 
ir artimas bei tolimas pae
žeres. Dalis Toronte likusių 
lietuvių pietų valgyti nuėjo 
į Karavano V0. niaus pavH i jo
ną Prisikėlimo parapijos pa
talpose, tai į LN selcmadie- 
nio popietę atėjo tik apie 120 
asmenų.

Pereito sekmadienio po
pietėje atsilankiusieji atrado 
naują tvarką: stalai buvo už
tiesti naujom baltom staltie
sėm, stalus puošė naujų gė
lių pintinėlės, stalus aptar
naujančios mergaitės buvo 
aprengtos naujom uniformom, 
svečiams nebereikėjo sto
vėti eilėje įsigyti bilietėlius, 
o užsakymai buvo priimti 
prie stalų. Daugiau pažadė
tų pakeitimų nebuvo pas
tebėta. Reikia tikėtis, kad 
visi pažadai bus įvykdyti ar
timoje ateityje.

Iki šiolei, svetainėje Lokys 
buvo labai Švelniai žiūrima,

Solistė Gina Čapkauskienė iš Montrealio gieda religiniame koncerte 
Ottawoje, St. Matthews bažnyčioje. Koncertas buvo dalis Birželinių 
išvežimų minėjimo, suruošto lietuviu, latvių, estų ir ukrainiečių, bit* 
želia ll d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IMA:

9’/a% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius 

milijonų dolerių________
k'i $10,000 ir mortgičius iki

kad ją lankytų tik nariai ir jų 
rekomenduoti svečiai, kaip 
reikalauja Likerio Valdybos 
taisyklės. Lokio administra
cija praneša, kad nuo šiolei 
šis Likerio V-bos reikalavi
mas bus griežčiau prižiūri
mas ir prašo narius visus 
atsivestus svečius įrašyti į 
svečių knygą.

Svetainės Lokys admi
nistracija primena, kad sve
tainę lankyti galima tik 18 m 
sulaukusiems asmenims. 
Jaunesniems, kad ir nege
riant svetainėje, būti nega
lima. Visi nariai prašomi, 
kad į svetainę nesivestų ne
pilnamečių asmenų Ir Lokio 
administracijai nesudarytų 
nemalonumo juos paprašyti 
išeiti.

Kad nei ietuvlus būtų 
lengviau supažindinti su lie
tuvių tautos ir valstybės uži
mama 
ir kad 
lėtume 
čiams, 
neteko gyventi ir kurie netu
rėjo progos mokytis Lietu
vos valstybės ir lietuvių tau
tos istorijos, LN nori įruošti 
lituanistinį muziejų. Tiems, 
kurie šiame darbe galėtų pa
dėti žiniomis, darbu ar eks
ponatais, LN būtų labai dė
kingi.

Pereitą savaitę nario įna
šus sumokėjo: PupeŪca Vy - 
tautas $ 1OO.OO,MonstvUaS 
Ada po $ 50. OO, Saulis An
tanas $ 25. OO.

vieta kitų tautų tarpe 
tų žinių lengviau ga- 
suteiktt mūsų tautle- 

kuriems Lietuvoje

6

6



M£fK£RtOJfMftS
B. Vaičaitis

(Pradžia 21 numeryje)
Splneriu meškerlojant ga

le meškerės reikia įrišti 
splroklėlį su bubi neitu/snap 
swivel / , kad spinerls ne
suktų šniūro. Dedant gale 
šniūro metalinį pavadėlį , 
kuris daugumoje turi bubine- 
lį, tuomet antrasis nereika
lingas. Storas pavadėlis si 
bereikalingais splruokllais 
gąsdina žuvį ir mažėja gali
mybė apgauti maskį.

Storas šniūras mažina na
tūralų blizgės virpėjimą 
vandenyje. Žuvis, ypatingai 
maskls, pastebi, kad jaukas 
traukiamas , sėlina paskui 
bet negriebia. Privalo būti 
natūralūs jauko nardinima- 
Sis lyg nebūtų šniūro trau
kiama.

Plonesnis šniūras galima 
toliau .įmesti. Juo didesnį 
plotą vandens apmetama ir 
juo natūralesnis blizgės 
nardymas, tuo didesnė gali
mybė pagauti. Repala, suo
miškas klyno formos jaukas, 
tinka lydekoms meškerioti. 
Jų yra skęstančių ir lengvų 
plūduriuojančių su didele 
lūpa. Greičiau traukiant, lū
pa skandina jauką gylin.Per
kant yra visuomet pridėta 
instrukcija , kuriuo atveju , 
kaip jauką naudoti. Meške- 
rlojant lydekas duburiuose, 
tarp paskendusių medžių ir

kelmų, paplautuose upės pa
krantėse, geriausia naudoti 
sujungtus cigaro formos jau
kus su priekyje esančia lū
pa, kuriuos traukiant vande
nyje nardo ir vingiuoja, iš
vysto didelę akciją. Didelė 
metalinė lūpa priekyje skan
dina jauką staigiai Iki dugnų 
tinka ir walleyes meškerio- 
ti’.

Šaukšto jaukas / wobbles/ 
yra prlskaitoma prie geriau
sių dirbtinų lydekoms jaukų. 
Mano supratimu dvi šaukšto 
formos blizgės yra pagrin
dinės lydekom meškerioti. 
Viena raudona - balta Dar- 
devle Imp. 2 1/4 colio, 
2/5 oz., originali, antra 
Effzett - Blinker 45 m.m. 
16 arba 5/8 oz. sidabrinės 
spalvos.

Lydekos nemėgsta greit 
plaukiančių blizgių. Šaukštas 
yra traukiamas palengva, 
protarpiais atleidžiant šniū
rą, kad šaukštas nardytų, 
šaukštas privalo visą laiką 
į šonus vyduotis lyg savaime 
plauktų, ieškodamas vande
nyje maisto ar priedangos.

Nikelinis kanadlškas vlg- 
leris ir geltoni ir balti dži
gai 3-4 colių yra antros ei
lės lydekoms jaukai. Juos 
patariama naudoti kai pir
mieji du neveikia. Jaukas, 
kuris pamažu traukiant iš-

vysto pilną veikimą, visuo
met tinka lydekoms gaudyti.

Šaukštas ir vlnglerts tin
ka meškerioti įlankose, 
traukiant prie žolių, lysvių, 
vandens lelijų, ypatingai 
upelių ir upokšnių žiotyse ir 
po didelio lietaus.

Pagavai vieną lydeką, pa - 
našios bus ir kitos tame plo
te. Lydekos draugaujasi 
maždaug vienodo dydžio ir 
vienodo amžiaus.

Rus daupi.au.

montreal
SUKAKTUVINĖS VESTUVĖS 
su lietuviškais papročiais 

bei tradicijom
Irena ir Jonas Valtkučlai 

per Jonines atšventė savo 25 
metų sidabrines vedybų su
kaktuves.

Sidabrinės vedybos įvyko 
šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Moterystės sakramentą su
teikė ir palaimino kun.kleb . 
dr. F. Jucevičius.

Apeigų metu vargonai už
grojo Veni Creator Spiritus .

Jaunavedžiai galvojo kuk
liai atšvęsti: duktė Jane iš - 
ves į gerą restoraną vaka
rienės, ir po to namo, įlovą . 
Tačiau jaunosios brollsHel-
mutas Renkys, švogerija Pe
teris Ir Kristi, giminės Ir 
draugai surengė tokią staig
meną, kad jaunoji vos negavo 
širdies priepuolio.

Įžengiant . jaunavedžiams 
į restorano salę,juos pasltl-

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

.LIETUVA®
• Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Kvarkams - šimtaprocentinė rūšis 

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

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

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu s siunčiame paprastu ir oro paštu. Priimame užsakymus automobiliams, 

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

Prašome užeiti ir įsitikinti.^ 1į f* PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
Montreal. P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.’•> _________„

ko keli tuzinai svečių katu
tėmis Ir foto aparatų blyk
čiojimais. Vakarienė buvo 
Ttffanys restorane labaiput- 
kl- patiekalai Iš įvairios 
žvėrienos net iki varllenos 
su šampanu.

Po vakarienės visa svita

atliko jaunosios seserys su 
savo vyrais: Elė Ir Peter 
Jurgučlal, Vanda Ir Kristi 
Wostcat. Pirma svočia Elė 
prisegė gražią gėle-gargažą, 
antra svočia Vanda iškepė 
didelę, skanią bandą. Svotai, 
Peter Ir Kristi ėmė bačkas

‘ n tais, susijuosęs ožio odos 
diržu, apsiavęs auliniais če- 
batals-lakierkom Ir užsidė
jęs didelį, šiaudinį "skryblltf 

Pasididžiuodamas,kad jam 
gerai pavyko supiršti, Išpo
rino gražią vestuvinę oraciją, 
jog poniutės net susirlesda—

persikėlė į Plerfonds, Elės 
ir Peter Jurgučių puikią re
zidenciją. Jaunavedžius pa
sitiko motina Renk lene su 
duona, druska ir vyno stik
lais, orkestrui grojant ves - 
tuvių maršą. Svotų pareigas

rlstkvlena bačka sprogo-bu- 
vo stipri broga.. .

Piršlio šiuo atveju gal Ir 
nereikėjo, bet pagal seną 
rokiškėnų tradiciją geras 
piršlys melagis buvo Leonas

mos kikeno. O jaunoji susi
jaudinus pradėjo ašaroti. Ka
dangi jaunasis demonstraty
viai savo prlslegal užmovė 
antplršto 25 karatų deiman
tinį žledą-tada jau ji nuslra-

Highland Auto Body
611 Lafleur Avė., La Saite. — Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ. IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i al i a nuol ai d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

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

Mūsu. Unijos nariui
A' A ALBERTUI KIZERSKIUI 

tragiškai mirus, jo motinai Jadvygai, seserei Vidai 
Kudžiuvienei ir artimiesiems nuoširdžiu užuojautą, 
reiškia - Montrealio Lietuviu.Kredito

Unijos "Lito” Valdyba 

Gureckas, automašinų pardar- 
vlmo tvarkytojas. Jis Ir 
sveikam Ilgą gali įkalbėti . 
Be to, jis sako: jeigu geri ,

mino.
Po to, piršlys ant drąsos 

Išmetęs Pepslkolo bonką, 
tarmiškai užtraukė solo Už

gali gerti, gerk, tavo reika
las, bet jeigu labai nori 
gerti Ir negali,bloga nuotai
ka tave žlugdo-mano retka - 
las. Skambink dieną ar nak-

palėnų dainą: Jau saulala pa
tekėjo, kurgi ta keliūta, kur 
mergelė ėjo. Bronė Minei— 
glenė, pagal žemaičių /pap
ročius, Iškepė traktoriaus

Ron — Arūnas Mockus

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR’ GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
(CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH -

, DUSTER - FURY - GRON FURY

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

ti- šauk Leo Plršlvs buvo padangos didumo'’Karavojų" 
apsivilkęs ilgais Iki kelių, kaipo simbolinę dovaną 
baltais drobiniais marški- /Nukelta į 8psl./

Kreiptis pas agentūros atstovo (Ron) 
Aruna Mockų.

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

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

Carpet Sales & Installation 
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

— Burlington — Venture —
CLEANER AND VALEI uiu, l. '

NETTOYEURS - CLEANERS ,!AL>JS
76b 1 -A CENTRALE 495-90e Avė. 

365-7146 366-1143

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERN ATION AL. dažų išpardavimas - tel. 366 6237 / 3896

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

'• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

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

1975. VII. 9

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauįi 
įrengimai-. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

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

v Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
o Padarau madingus pakeitimus.

Pristatau į namus pavyzdžius. 
Padarau išr- atavimus ir 
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 7 b 8 - 6 7 8 0 - 7 9 6 2

A

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUBLMfNT - fUPNITURl

KRAUTUVES

ĮVAIRIU v> —

BALDU

3

AUKŠTUS

P A R D A V

PER

ROBERT RICHER
TEL. 365 61 1 1 
RES 366 0066

MAS

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE : 4e AVENUE LASALLE 363-3887
j 7843 CKMTRAf 300-1282 (DECORATION) Į

)>

PIRKIMAS ĮVERTINIMAI
PARDAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO

PASKOLOS PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai 

c 7687 CENTRALE
Immeubles RICHER Realties enrg. suite 30i

COURTIER BROKER LASALLE. QUE.
H8P 1 L7

7

7

daupi.au


NL REIKALAI
NL METINĖS ATOSTOGOS 
prasideda liepos 21 d. - rug
pjūčio 3 d. Tad sekantis nu
meris bus paskutinis prieš 
atostogas.

Administracijos reikalais 
galima kreiptis laikraščio 
adresu, o ypatingu reikalu-

tel. 365-0311.
Atkreipkite dėmesį į mūsų 

GEGUŽINI. Skelbimą rasi
te dabar, nes prieš gegužinę 
laikraštis neišeis.

Naujai akcijų įsigijo:
Po dvi akcijas:
Intienė Eleonorą, Jocas Juo-

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

GEGUŽINĘ, 
KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBI, JO GRAŽIOJE 
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottawos upės.
rugpiuČio 3 d., sekmadienį.

HfjUKFŽiOAIČY

PointeQTTĄ\Jf\

F1OHTQ£AL

zas, Lukauskas Vincas. 
Vieną akclją-Vabolls Romas. 
Buvo parduota už $ 7. 970, 
Dabar: yra: $ 8.040

Dėkodam l plikus lems Jau
kiame atsiliepiant kitų ’. NL 
Į STOVYKLĄ’. ĮSTOVYKLĄ’.

Kas dar neapsisprendė- o 
būtų labai gaila Ir nuostolis 
jaunimui- važiuoti į stovyklų, 
paskubėkite pasakyti taip’.

Patyręs sesių Ir I brolių 
štabas, puikios šeimininkės 
užtikrins visiems ne tiktai 
malonų, bet Ir naudingą ? Ir 
įdomų stovyklavimą ’.
• Šaulių kultūrinis savaitga
lis Wassagoje,prie Toronto 
praėjo s San ingai. Šauliai Ir 
šaulės suvažiavo Iš JAV Ir 
Kanados.Iš Montreallo Min
daugo k. buvo nuvykę:J. Ir 
M. Šlaučlullal, R. Šlaučlulls, 
Ign.Petrauskas Ir A.Petral-

• Šauniai atšvęsta giminių 
Ir draugų dideliame būryje 
Irenos Ir Petro Lukoševičių 
25 m. vedybinė sukaktis.

SUKAKTUVINES. . .
/Atkelta Iš 7 psl./

Piršliui Melaglaul. Už f tai 
ji gavo titulą Meškos Moma. 
Ceremonlalmelsterlu- mar
šalka buvo Helmutas Renkys 
o jo žmona Judy-pulki gas- 
padinė.

Orkestras buvo puikus:pa- 
trlūbočlal, birbynės, skraba- 
lal, tabalai, būgnai. Užgrojo 
pirmą šokį "Pelenų valsą" 
jaunavedžiams. Žinoma, ne
atsiliko ir visi, net šimtame
čiai senukai susirietę trep
sėjo Iki uždusimo, Iki devy
nių prakaitų šoko, kad net 
vyža ugnį skėlė. Svečių buvo 
net Iš tolimųjų rytų Fulford 
miesto ir nuo Amerikos pa-

Vietove pasiekiama va
žiuojant. Į Ottaivą. Prava
žiavus Rigaud išsukti j Poite Fortune 
o privažiavus 17 kelią tučtuojau išsuk
ti į dešinu link Pointe Fortune. ■ t

Nuo Ottawos važiuojant į Montreali — 
išsukti išsukti i virš paminėtą 17 kelia* 
ir i kairę link Poite Fortune į už virš 
vienos mylios gegužinę.

'7 — 20 — 40

Veiks muzika ir kiti svečiams pasitarnavimai !

tvtė.
• S irgo Albertas Mecelis ir 
buvo operuotas Lachine li
goninėje.

Staigiai susirgo tulžimi 
ir buvo operuotas St. Mary 
ligoninėje žinomas mūsų fo
tografas Ant. Laurinaitis.
• Vacys H. Ž ižys sugrįžo ar 
tostogų, ir dukters vestuvėms 
Iš Domlnlcos į Montrealį.

slėnio .Kadangi Vaitkutls dir
ba aerodrome mechaniku,tai 
jaunavedžiai povestuvinėjke
lionėj,medaus m ėnesiui, vi
durnaktį džetu išskrido į 
Šiaurės Polių atsivėsinti.

Linkime jaunavedžiams 
sulaukti auksinių sukaktuvių’.

La im ingų ir vals ingų metų*.
Aukštaitis

MONTREAL WEST

Ričardas Gureckas baigė New 
Brunswick universitetą gaudamas 
magistro (Master of Arts) mokslo 
l aipsnį psichologi joje. R radėjo 
dirbti St. Anne de Bell 
rans Hospital su t 
tesnio mokslo laipsnio pshiekolo
gijoje. Jis yra Leono ir Olgos 
Gurecku antrasis sūnus.ir Vido 
■brolis, kuris irgi šiais metais 
baigč medicinos mokslą. G

Aldona- JoanaJuodkojyte - Bari- 
sienš baigė ConcordiafSir George 
Williams Comput) universitetą gau- 

_ dama Bachelor of Arts mokslo laip-
e Bellevue Ve te- sjiįlMaįor in Applied Social Sčične), 
tikslu siekti auk&- Ji dirba vaiką priežiūros apyitnitė- 

je (Working as a Care Child Worker ią 
Beaconsfield. Jos vyras E. B ari s a. ’ 

yra mokytojas, besiekiąs tolimesnė
mis studijomis įsigyti aukštenį 
mokslo laipsni.

REGISTRUOKITĖS!
KAUNO JĖZUITŲ. GIMNAZIJOS MOKINIU SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS RUGPIŪČIO MEN. 30 - RUGSĖJO 1 DIENOMIS ČI

KAGOJE, JAUNIMO CENTRE.
VISU KLASIŲ, VISU LAIDU MOKINIAI IR MOKY

TOJAI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS^ PAS PETRĄ. KLEINO 

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

LEONAS GORECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick it Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Sole* Monoger 
(Lietuvi > atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE >

DEAULIEU, GARNEAU, CRĖTE
ConseiHers juridiques - Title Attorneys

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi, jtarpe ir lietuviams*

5567 VERDUN. VERDUN 8702 CENTRALE, LaBALLE
701-3411 366-8474

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
■Managenu

IEO GUREKASmu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

_______ _ (At the end of Sherbrooke Street West) , ... . ,

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

— • —

GERA PROGA
Puikiai įrengta ir net kilimu išklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuajama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

1440 rue Ste-Catherine Guest 
Suite 600

j Tel: 866-8235. nanių 4 88 - 8528
_______________

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

@ Royal Trust H
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu.722-96^3.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— o —

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukštas,

1 1 - 12 k amb ary s

Tel. 932- 6662; namų 737 - 968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c>

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

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

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS 

V. PĖTEBAITIS
254 - 4566 /•■ Namų — 72 1-06 14

Gpharmacie
aqnon

ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-9742

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

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylfco Realties Inc.

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

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

7626 CENTRALE LASALLE Greitas ir tikslus patarnavimas!
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO 

 I

VIET’A GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

SU MANAGER - ABE BASERMANPASIKALBĖKITE

2

MŪSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS y
PASITARNAUS .

100% 12mėn. orbo 12,000 
mylluffabrikinė garantija)

GREMLIN 1975
6 cilinderių 232p.c. 
reguliariu {rengimu 
pagrlndinb kaino

lnsP®kcinloi 37 patikrinimai 
Doorindiniii rinitu

AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheteau, Greenfield Park e 676-7901

L.K.V. S-gos ’RAMOVĖ” MONTREALIO SKYRIUS 

KVIEČIA VISUS I SAVO METINE

GEGUŽINĘ
KURI [VYKS epos 20 .d., sekmadienį
F. SKRUIBIO VASARVIETĖJE
Pointe Fortune, P.O.

GEGUŽINĖS METU VEIKS BARAS 
MUZIKA, ŠOKIAI IR LOTERIJA.

Skyriaus V a I d y b a

CENTRE AUTO CLINIC
FST] 261 St. John's Road

POINTE WteSHOPPING CENTRE

y 697-3333
TRfUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIR1 

Tune Ups. Brakes 
MOTOR & TRANSMISSION, ETC.

73B LAKESHORE DRIVE 
□ORVAL

NESI TIKĖTOS - ŠIŲ DIE N Ų KAINOS

HORNET 1975
2 durų sodan 6 cilinder 
reguliariu įrengimu 
pogrindine kaina

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 eilinei 
reguliariu [rengimu 
pagrindine kaino

ADVOKATAS

R. J. Išganai lis, ba bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405, 
Mon treal, P.Q. — Tel: 875 - 6446, namų 678 - 3660.

PETRAS ADAMON IS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Montrealio Lietuvių Kredito Unijų
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE..H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

8 psi.

notaras

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

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

Agentūra veikia nuo 1945 rn.

Albertas N O R K E L.l 0 N AS , B.A. C.S.C., I.B.

168 Notre Dame Street E.^uite 205. 
Tel: 866-20 6 3; 86 6-206 4

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimaį

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

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Tena. ind. — 3 m. 3k0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........    19J5%
Nekiln. turto _____ ........_._ ĮO.25%
Čekių kredito ___ ,....... 12.0%
Investacines nuo ......... ...11,5%

Nemok. gyvySės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais ntio 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedtrbams 
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.

4

nepriklausoma Lietuva
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8


	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1975-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

