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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

galimybė gauti daugumą pil
nai ateinančiai kadencijai.

Bourassa žino taip pat,kad 
jis nebegali tikėtis automa - 
tlškal paramos Iš etninių 
grupių Ir Iš angliškai kal
bančių dėl netinkamai pra
vedamos Bill 22 programos.

• Premjero Bourassa IrPQ 
lyderio Levesque 2-jų va
landų cfebatas skelbiamas 24 
spalio CKAC radio stotyje.

RINKIMAI LAPKRIČIO 
15 DIENA L
Tris kartus savo trumpa

me pranešime apie rinkimus 
premjeras Bourassa paste
bėjo, kad š.m.lapkričio 15 <1 
rinkimai būsią Istorinės 
reikšmės. Jis ragino visus 
solidariai palaikyti dabarti
nę valdžią, ” Quebec’o pro- 

1 vlncljal ruošiantis sufor
muoti savo vietą Ir reikšmę 
naujoje Kanadoje.”

Šis premjero pareiškimas 
neužimponavo opozicijai,ne s 
jos nuomone, konstitucijos 
klausimas yra tik preteks
tas rinkimams. Bourassa 
vadovaujamas aparatas per 
du paskutinius metus p-ara- 
do populiarumą, Ir rinkimai 
šaukiami dabar, kol dar yra

NOBELIO PREMIJOS 
AMERIKIEČIAMS

1976 m. NobelloPremljos, 
Išskyrus literatūrinę, teko 
amerikiečiams.

Fizikos srityje- du lai
mėtojai: prof. Burton Rich
ter, Stanford L Ine ar Accele
rator Centre Ir Samuel Ting 
Iš Technologijos Instituto 
Massachusetts.

Chemijos srityje- prof. 
William Lipscomb, Harvar
do Universitetas.

E konom įjos s r ityje - MII - 
ton Friedman IšChlcagos U- 
nlverslteto.

Medicinos srityje- dr. Ba
ruch Blumberg Iš Philadel
phia Vėžio Tyrinėjimo Cent
ro Ir Carleton Gajdusek Iš 
Valstybinio Sveikatos Insti
tuto.

Po II-jo P as. Karo, jau lo
tą kartą, Talkos Premijos 
niekas nelaimėjo.

Už literatūrą premija dar 
nepaskirta. Į ją prete nduoja 
amerikietis, vanglas, 2 pran
cūzai Ir argentlnletls.

PERDAUG VAISTU
Pasaulinės Sveikatos Or

ganizacijos specialistų gru
pė Iš Ženevos praneš ė, kad 
reikia tik 150 pagrindinių 
vaistų gydyti bevelk visas li
gas, vietoj dabar vartojamų 
tūkstančius rūšių.

Jie sudarė sąrašą taip vad. 
aktyviųjų substancijų/ į kurį 
įeina Ir aspirinas su penici
linu/, kuris tiktų ypač besi
vystančiuose kraštuose,ku - 
rle nepajėgtų pagaminti dau
gelio rūšių vaistų, nei turėtų 
tam reikalui specialistų.

Į šį sąrašą neįėjo vaistai , 
kurie reikalingi gydymui 
komllkuotų Ilgų ar ypatingos 
priežiūros ligoninėje.

NELIESKIT KINIJOS

Žinių Konferencijoj Bos
tone Henry Kissinger paste - 
bėjo, kad ne l Sovietų Sąjunga 
nei Talwanas neturėtų eks
ploatuoti dabartinę politinę 
situaciją Kinijoje. Kinijos 
teritorinis Integralumas bei 
jos suverenumas esąs labai 
svarbus Išlaikyti pasaulio 
lygsvarą, anot Klsslngerlo .

Maskvoje Brežnev’as pa- t 
reiškęs, kad SSSR Ir toliau 
laikysis kantrios .žingsnis po 
žingsnio taktikos, sprend
žiant komplikuotas Azijos 
problemas.

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
SUOMIJOJE
Shomljos vyriausybei mi

nister lų kabinetas sudarytas 
Iš mažumų partijų - Iš 200 
vietų parlamente dabartinis 
kabinetas su premjeru 
Marttl Mlettunen turi tik 58 
vietas Ir vyriausybės yra Iš 
Centro, Liberalų Ir Švedų 
Liaudies partijų.

BENDRUOMENYBĖSp

Jūratė ir Kastytis — legendarinio išdirbinio nuotrauka iš Detroit Free' 
Press. $>i Lietuvos gintaro skulptūra ištatyta the Lithuanian- American 
Bicentennial Heritage parodoje Detroite.

i
Pas prezidentą buvo sūk- 

RIMTOS KLAIDOS vfestl lietuvių, latvių,estų,
. ATŠAUKIMAS lenkų, Čekų, ukranlečtų ,

Prezidentas atšaukė klal- vengrų, serbų Ir kitų tautų 
dą apie Rytų Europos vals- atstovai. Iš lietuvių dalyva- 
tybes. vo dr. K. Bobelis IrA.Gc-

Prez.Fordas spalio 12 d. ^ys.
Baltuosiuose Rūmuose susi- Prezidentas pažadėjo pa- 
tlkd su keliolika etninių daryti dar vieną stiprų pa- 
grupių atstovais. Paslma- relšklmąRytųEuropos tautų 
tyme dalyvavo prezidento laisvės naudai. Dr.K.Bo- 
štabo nariai. Prez.Fordas bells priminė, jog pre zlden- 
prlslpažlno padaręs klaidą tas birželio mėn.3d.pasl- 
aple Rytų Europą savo pa- rašė nuostatą dėl sudarymo 
reiškimu debatuose. Pažy- komisijos, kuri sektų He 1- 
mėjo, kad jis visada stovėjo slnklo nutarimų, vykdymą, 
už pavergtų tautų neprlklau- Kongresas paskyrė narius į 
somybę Ir to laikys Is ate l- šią Komisiją, o prezidentas 
tyje. dar nepaskyrė valdžios ats-

The Lithuanian community in Montreal, 
although relatively small, has always represented one of 
the most respected and progressive ethnic groups in Canada's 
international city.

It thus gives me great pleasure to extend 
warm greetings to all delegates to the National Convention 
of Canada Lithuanians.

SUVENYRINIS LEIDINYS 
/Redaguotas J. Narbuto/ 
22-los Kanados Lietuvių 

Dienos suvenyrinį leidinį dar 
galima gauti už papigintą 
kalną-$l, - Aušros Vartų par- 
rapljos salės kioske.

Your own refreshing cultural programme will 
undoubtedly draw applause from all delegates.but I am sure 
you will discover many other interesting aspects of our 
Metropolis ranging from professional sports to the Museum 
of Fine Arts, the subterannean city to Old Montreal and the 
intensive variety of artistic events.

tovų Ir komisija pasilieka 
neaktyvi.

Prezidentas pareiškė,kad 
Išvakarėse buvo padaryti 
paskyrimai Ir komisija bus 
aktyvi.

Tuoj po šio prez. Fordo 
pare Išklmo Baltuosiuose Rū
muose įvyko spaudos konfe
rencija,kur dalyvavo daugy
bė laikraštininkų, radijo Ir 
televizijos atstovų. Delega
cijų nariai padarė savo pa
reiškimus. Dr. K. Bobelis 
pažymėjo, kad jis patenkin
tas prez. Fordo pareiškimu, 
bet turi rezervacijų dėl 
Klsslngerlo vedamos politi
kos. Paklaustas, kokios tos 
rezervacijos, Iškėlė, kad 
Kissinger Is savo užsienio 
politinėje veikloje daug kal
ba Ir dirba dėl žmonių te Is lų 
Afrikoje, bet tyli dėl Rytų 
E uropos.

PASAULIO LIETUVIU 
OLIMPIA DAfPradinis projektas) 
Paminėjimui; 60 metų nuo 
Nepriklausomybės atstaty
mo, 40 metų nuo pirmosios 
Tautinės Olimpiados.
Sustiprinimui Išeivijos lie
tuvių sportinio gyvenimo.
Suartlnlmul Iše įvijos lietu
vių sportuojančio jaunimo 
1978 metais ruošiama PA
SAULIO LIETUVIU OLIM
PIADA.
Dalyvauja lietuviai sporti
ninkai Iš visų laisvojo pa- 

. šaulio kraštų.
Varžomas l lengvojoje atleti
koje, lauko tenise .stalo te
nise, krepšlnyje, tinklinyje , 
plaukime, golfe, šaudyme, 
šachmatuose.

Olimpiada vyksta 1978 me
tų liepos mėnesio pradžioje 
Toronte, Kanadoje.

Olimpiada derinama su 
tuo pat metu Toronte į vys
tančia Dainų Švente bei Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Seimu.

Olimpiados ruošime ko
operuojama su Lietuvių 
Bendruomenės Institucijo
mis Ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo ; Sąjunga. .

Lėšos/aple 70,000 dol./ 
sutelkiamos Iš lietuvių vi
suomenės, jų finansinių įs
taigų Ir Kanados valdžios.

Olimpiados metais neruo
šiamos š. Amerikos sport H 
nės Žaidynės,.

Olimpiados rengimą apro
buoja ŠALFASS-gos metinis 
suvažiavimas.
Organizacinė e lga;
Iškeliama mintis; sporto 
darbuotojų pasitarime gegu
žės mėn.
Atsiklausiama klubų užjūrlo 
kraštų: Iki spalio mėn. 
Rengimą vtlrttna ;ŠAL F A SS - 
gos suvažiavime lapkričio 
mėn.
Sudaromas organizacinis Ir 
lėšų telkimo komitetas; Iki 
1977 metų pradžios.
Sudaromas varžyblnls komi
tetas : Iki 1977 metų gegužės 
mėn.

October lit, 1976.
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LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

N L. Bendroves Vaidyba yra nutarusi 
I alkrašų siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
n.au|lems skaityto (airis.
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( t Lietuvos i Siai svini mą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour Ia.liberation de I a Lituanie! Loyaute an Canada.' 
F or liberation of Lithuania! For loyal ty to Canada!
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Kredito Unijų Diena
Quebec’o mieste neseniai 

įvykusioje Kanados Kredito 
Unijų Vedėjų Konferencijoje 
prof.Norman Repin labai Iš
kalbingai įrodinėjo, kad ko
operacija yra savo rūšies 
religija Ir kartu naujas gy
venimo kelias. Jeigu ne už 
savo mintis, tai bent už Iš
kalbingą jų patiekimą jis su
silaukė ne neįprastų ovacijų, 
visai auditorijai stiklius ant 
kojų. Prof.' N. Repln yra 
tarptautinio masto paskaiti
ninkas, šiuo rpetu vizituo
jančio profesoriaus teisėmis 
Ottawos universitete.

Kredito Unijos spalio 21 d. 
švenčia tarptautinę kredito 
unijų dieną. Kooperacijos 
tėvu yra vokietis F. W.Raif
feisen. Jis, matydamas,kaip 
luplkauja piniguočiai, Imda
mi ne žmoniškas palūkanas Iš 
į vargą patekusių skolininkų, 
1864 metai š įste Igė pirmąją 
pasaulyje Heddesdorfer Dar- 
lehnskasse n- Ve re ln/kre dlto 
Uniją/. Kooperatinė Idėja 
rado daug pasekėjų kaip Vo
kietijoje, taip Ir visame pa
saulyje. Kanadoje pirmąją 
kredito uniją/Calsse Popu- 
lalre/ įste Igė Alphonse Des
jardins 1900 metals,Levis 
miestelyje, netoli Que be c’o 
m le sto,kur l dabar yra Išau
gusi į 30 milijonų dolerių a- 
pyvartos organizaciją. Per 
tuos 75 metus Quebec’o pro
vincijoje įslkūrėl251 CalsseS 
Populalres su 1O rajoninių 
centrų, $5,195,078.000 ka
pitalu Ir 3, 325,000 nariais. 
Taigi,kas antraskvebekletls 
yra kredito unijos narys.

1975 metų pabaigoje , šalia 
Que be c’o, Kanadoje buvo 
virš 7.5 milijono narių Ir 
4OOOkredlto nnljų su 13 bi
lijonų dolerių kapitalu. Kre
dito unijos tapo ne tik finan
sine, bet Ir politine pajėga . 
Prieš kelius metus Finansų 
Mlnlsterls Benson buvo pa
tiekęs parlamentui labai ne- 
palarikųkredlto unijoms mo
kesčių įstatymą. Užteko tik 
sujudinti pavienes .kredito 
unijas Ir jų narius, kad par
lamento atstovai savo apy
linkėse pajustų klek palsuo- 
tojų yra kredito unijų pus ėję. 
Užtat tas įstatymas bematant 
buvo perredaguotas Kredito 
unijų pageidaujama prasme .

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

PASITIKĖKITE JAUNA JA 
KARTA -

IŠE IKITE LAIKU PENSIJON
Lletuvybės Išlaikymas yra 

vienas Iš pagrindinių darbų 
kaip tėvynėje, taip Ir vakarų 
pasaulyje įvairiose lietuvių 
salose.

Nė vienas lietuvis neturė
tų Ištirpti svetimųjų tautų 
tarpe. Tačiau,kaip Kanadoje,

Šiuo metu svarstomas 
svarbus bankinių Institucijų 
įstatymas. Federalinė val
džia, pajutusi kredito unijų 
finansinę jėga, numato jas 
sujungti į dalinę Kanados 
Banko kontrolę,kartu sutel
kiant joms nemažų papildo
mų teisių,kaip pav.lyglatel- 
sį su bankais dalyvavimą 
ček lų pake lt Ime / cle ar l ng/ , 
galimumą skolintis Iš Kana
dos Banko Ir pan. Tačiau, 
tas įjungimas į Federallnę 
kontrolę uždės Kredito uni
joms Ir kai kurių naujų įsi
pareigojimų, kaip pav. re
zervų laikymas Kanados 
Banke, likvidumo padidini
mas, čekių keitimą įstaigos 
Išlaidų padengimas Ir 1.1. 
Kredito unijos akylai to įs
tatymo ruošimą stebi Ir rū
pinasi, kad jis būtų galimai 
palankesnis kredito unijoms.

Kredito unijos Ir kitos fi
nansinės Institucijos šiuo 
metu yra didelių operacinių 
permainų akyvalzdoje. Nau
jasis bankų įstatymas, nau
jos čekių keitimo įstaigos 
sukūrimas, perėjimas prie 
elektroninio fondų pervedi
mo Ir kitos svarbios per
mainos įvyks šių kelių ate l- 
nančlų metų laikotarpyje. 
Kas nespės prie šių permai
nų prisitaikyti,tas bus vys
tančio progreso paliktas už
pakaly ne Išvengiamai likvi
dacijai. Kredito unijų cent
rai tatai puikiai žino Ir toms 
permainoms gyvai ruošiasi.

Prof.N.Replnperdaug ne- 
perdėjo sakydamas, kad ko
operacija yra nau |as gyveni
mo kelias. Sunku surastlkl- 
tą tokį judėjimą, kuris per 
75 metus būtų sutraukęs į 
savo eiles vieną trečdalį vi
so krašto gyvento jų,kaip ta
tai Kanadoje yra su kredito 
unijomis atsitikę.

Lietuviams kooperatinė 
Idėja gerai pažįstama dar Iš 
laisvosios Lietuvos dienų. 
Užtat nenuostabu, kad nes
kaitlingų savo tautiečių tar
pe mes sukūrėme Kanadoje 
netketurlas gražiai veikian
čias kredito unijas su ke
liolika tūkstančių narių - Ir 
37 milijonais, dol. santaupų .

Pr.Rudlnskas

taĮp Ir JAV-se dalis jauno - 
s los lietuvių kartos dingsta . 
Senoji karta, kuri dabar va
dovauja lietuviškai veiklai, 
organizacijoms, šia proble
ma turi rimtai susirūpinti. 
Renkant į organizacijų val
dybas asmenis, dalis senes
nio amžiaus velkėjų/vlrš 65^ 
turėtų pasitraukti jaunųjų 
naudai. Bent pusė valdybos 
narių turėtų būti mūsų jauni

PANORAMA
OSCARO MILAŠIAUS FRANASYSTĖ

1976 m. rugpjūčlopradžlo- 
je Iš vienos člkagletės.kurl 
prašo jos pavardės neskelbti 
gavau laišką su anglų kalbo
je rašytais prledlnlals teks
tais. kur, tarp kita ko, jt ra - 
šo:

"Seniai ruošiausi Jums 
parašyti, faktiškai, nuo te 
laiko, kai pasirodė Jūsų 
straipsnis apie palaikymą 
gerų santykių su ukrainie
čiais.

Tą klausimą aš kėliau jau 
daugelį metų. Kartu čia aš 
siunčiu kopiją mano laiško į 
Baltuosius Rūmus apie Mi
lašiaus pranašyste, kurį 
siunčiau rugpj. 27, 1969 m . 
Nežlnojau,kad tuo laiku pre
zidentas Nixon’as jau ruošė
si savo kelionėms į Kiniją Ir 
Rusiją, gal įtaigojamas H . 
Klsslngerlo pradėti detantės 
politiką, bet, aš manau, daug 
daugiau dėl asmeniško ma
lonumo pasidžiaugti pompa, 
telkiama jam, kaip Amerikos 
prezidentui, nes talkos poli
tiką galima pradėti 1^ be to 
vizito, bent asmeniškai ne
teikiant paskatinimo tokiam 
balsiam rėžimui. Tolimesnė 
įvykių raida- parodė tikrą jo 
charakterį"...

O čia- atpasakojamasis 
tekstas vertimo laiško, ad
resuoto Patricijai Nixon į 
Baltuosius Rūmus.

Esą , ji adresuojanti šį 
laišką p. Prezidentienei, ti
kėdamasi, jog jo turinį ji 
pranešianti Ir Ponui Prezi
dentui.

Nors ji esanti skeptiška 
žmonių pajėgumui atspėti a- 
telties įvykius,tačiau ji no - 
rlntl atpasakoti pastarąją 
pranašyste, kuri padariusi 
jai nepaprasto įspūdžio.

Vyras, apie kurį ji raštu 
esąs Oscar Milašius /Lu- 
blcz-MŪosz/, kuris buvo gi
męs šeimos dvare Chereya 
regione,priklausančiam Mo- 
gŪevo srlčlal.talgl-lstorlnėj 
Lietuvoj/ pagal jo | paties 
aiškinimą/.

Jis vadino tą vietą Istori
ne todėl, kad ji XTT-XVT am
žiuje priklausė Lietuvos Ka
ralijai. Po Lietuvos Ir Len
kijos padalinimo tarp Vokle - 
tljos Ir R us įjos, tas regionas 
priklausąs Rusijai.

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymol918 m.Os
car Milašius buvo paskirtas 
kaip charge d’affaires Lie
tuvos atstovybėje Paryžiuje,. 
Ir pasilikus tame poste Iki 
mirties 1939 m.kovo 2 d.

Prancūzija bes įsavinanti 
jį, kaip garslausį to šimt
mečio poetą, rašiusį pran
cūziškai. Jo "Mlguel Mana - 
ra"- turėjusi didžiausio pa
sisekimo Paryžiaus Ir Mad
rido scenose. Jo kūrybiniai 
darbal/11 tomų/Išleisti 1958 
m. Prancūzijoje.

Būdamas žmogus,kuriam 
priklausė dideli turtai/ jis 
buvęs vienturtis sūnus šei
moje/. o tėvai -valdę tūks
tančius hektarų žemės, jis 
galėjęs pakreipti savo gyve
nimo kelius tokia kryptimi ,

akademikai. Jų turime pa
kankamai. Ir norinčių atsi
randa, ypač Toronte. Senųjų 
veikėjų mani ja, kad jų niekas 
negali pakeisti yra egoistinė 
galvosena, prilygstanti min
čiai, kad "po manęs nors Ir 
tvanas".

Mes turime džiaugtis,kad 
atsiranda jaunosios kartos 
asmenų Ir Imasi vadovavimo 
darbo. Jauni akademikai lle- 

kur jis norėjo.
Jis panorėjo gyventi Ir 

studijuoti Prancūzijoj. Pasi
rinkęs filosofiją Ir psicho
logiją. Buvęs labai suintere
suotas Lietuva Ir lietuviais . 
Ypač jų kalba, seniausia Iš 
Tndo-E uroplečlų kalbų/atse - 
kančia į sanskritą/.

Talglį Ir prie savo studijų 
- Milašius prijungė keletą 
seniausių kalbų, jų tarpe-lie
tuvių. Jis praleidęs daugelį 
metų berašydamas knygą a- 
pie šv. Jono revellacljas, 
mėgindamas surasti atsaky
mus.

Jo atsakymal-pranašystės 
buvusios atspausdintos aka
deminio turinio žurnale Nau
joji Romuva, 1940 m.gegu - 
žyje ar birželyje, tik » vieną 
ar dvi savaites prieš netikė
tą rusų Invaziją Lietuvon, 

*1940 m.birželio 15 d.
JI turėjusi tą žurnalo nu

merį su savim,kai atbėgusi 
į Vokietiją 1944 m.,bet jis 
buvęs sunaikintas su visais 
kitais daiktais po lėktuvų 
puolimo WestfaiIjoj 1945 m . 
kovo mėn.

Todėl ji mėginanti tuos 
Milašiaus spėjimus atkurti 
Iš atminties. Jis pranašavęs 
štai ką:

Tl-asls Pasaulinis Karas 
prasidėsiąs pretekstu dėl 
Lenkijos uosto Gdynlos. Visi 
kontinentai būsią įkąrą įvel
ti. Žydų tauta-turėslantl y - 
patingai didelių nuostolių, 
tokių didelių,kokių ji neturė
jusi Ugų amžių istorijos ei
goje. Vienok žydal-lšllks Ir 
laiko bėgyje pasidarys stip
resni Ir atsparesni.

Kada karas būsiąs besi
baigiąs, Popiežiaus prestl - 
žas pradėsiąs kūtl Ir,be 
sustojimo, jis kilsiąs dar 
daugelį metų. Pati Europa, 
nors karo nuniokota, bus be - 
slstenglantlpolitines Ir eko
nomines problemas spręsti 
taiklu būdu, vienok komunis
tinė Ideologija bei jos pase
kėjų skaičius- Imsiąs ma
žėti, tai matysis labai aiš
kiai, ypač Europoje. Paga
liau, neužilgo ateisiąs Ir vl- 
s Iškas komunizmo galas...

Po komunizmo žluglmo- 
dįdėlis džiaugsmas viešpa
tausiąs žemėje. Tautos 
džiūgausiančios Ir prasldė - 
slantl nauja era. Bus norlipa 
netgi metų skaičiavimo e Uę 
pakeisti,tačiau-respektuo - 
darni Kristaus gimimą-pa
liksią Ir senąjį skaičiavimą 
gailoje.

Žmonių gyvenimo stilius 
Ir tonas -kelsląsls. Vatika
no įtaka-būsianti labai di
delė. Politikai, kaip tokie , 
rezignuosią. Mokslininkai 
būsią pašaukti prie vyriau
sybių valdžios. Dievo Moti
nos Marijos kultas pas lėk - 
s ląs negirdėtas augštumas . 
Jos statulos - būsląnčlos į- 
rengtos vlsur-kalnuose , slė
niuose Ir lygumose...

Mūsų buv.pasiuntinys Pa- 
ryž luje, P. Klimas, sakęs, jog 
trumpai prieš mirtį, Mila
šius buvęs paklaustas pa-

tuviai dažniausiai turi aukš
tus postus įvairiose bendro
vėse, gauna gerus atlygini
mus. Tat, jei jie ateina į 
lietuviškų organizacijų vai - 
domuoslus organus, turime 
džiaugtis, juos remti,kad jie 
dar daugiau savo draugų lie
tuvių pritrauktų prie lietu
viškos veiklos.

Seni veikėjai dažnai yra 
Irzlūs, kaip Ir dalis narių 
per susirinkimus. Jaunajai 
lietuvių kartai dažnai yra 
nesuprantama, kodėl jie to
kie Ir dalis Išviso nenori dė
tis prie senų lietuvių velkl- 

sluntlnybės tarnautojų, kada 
Ir kaip komunizmas žūsląs ?

GI Oskaras Milašius, nusi
minusiu žvilgsniu, pasakęs ; 
” Tiksliai nežinau. Aš tik 
matau neįprastą viziją, jog 
tuo laiku mėnulis jau būsiąs 
pasiektas. Negailu suprasti, 
kaip visa tai įvyks, tačlau- 
tal mano vizija .Ir tada,kai 
žmogus tai padarys- komu
nizmo galas jau bus arti".

Mes vis l jauč lame, jog pa
saulyje-dideli įvykiai artėja, 
todėl, kad du milžinai pasi
ruošė milžiniškai kovai...

O. Milašius regėjęs vizijoj 
Lietuvą ateinančią šviečian
čią Ir gra lą. JI žydėslantl , 
tarytum šviesa Iš kalnų, žmo 
žmonijos humanitariniam 
lauke...

Pranys Alšėnas

"LAISVOSIOS LIETUVOS" 
AKADEMIJA IR BRAŽINSKU
PRISTATYMAS
Minint 30 metų sukaktį , 

spalio 2 d. Šaulių Namuo
se įvyko "Laisvos los Lietu - 
vos" Akademija-Koncertas .

Pirmojoj daly buvo ak - 
tor lauš Oželio gražiai pris
tatyta prof. A. Valde
maro knyga Ir jis pats prisi
mintas. Vai.Šimkus, LL at
sakingas leidėjas IrRedak - 
cljos Kolegijos pirmininkas , 
pristatė visus žymesnius 
bendradarbius Ir veikėjus 
bei rėmėjus. J sceną pak
vietė ką tik atvykusius Pra
ną Ir Algirdą Bražinskus , 
kuriuos žmonės sutiko kuo 
didžiausiomis katutėmis . 
Pirmasis s ve įkirtimo žodį 
tarė sūnus:’’ Šią proga mes 
abu nuoširdžiai dėkojame LL 
Ir kitiems patriotiniams 
laikraščiams,kurie daug ra
šė pozityviai apie mūsų kovą, 
tuo pačiu padėjo mums Išsi
gelbėti. .. Mūsų žygis į lais
vę- tai še šerių metų kova 
Turkijos žemėje prieš So
vietų Imperiją, kuri buvo 
sumobilizavusi visas pas
tangas atgauti mus Ir sunai
kinti, kaip pavergtos Lietu
vos Ir pavergtų tautų Išsi
laisvinimo simbolį. Tą ko
vą laimėjom tik todėl,kad 

IX defines Pranas Bražinskas, Birutė ir Algidas Bražinskai ir Simas 
Kudirka. Nuotrauka iX laikraįįio "LL".

mo Ir klausytis tuščių ginčų.
Tad, kai jauni ateina į 

lietuvišką veiklą,pasitikėki
me jais, tegul dirba,iki vis
ką perims jaunoji karta. 
Toronto, Ont. J.Valdlonls

— • —

DĖL PASAULIO LTETtfVTU
bemdruomenės

D. Britanijos lietuviai pa
siklydo tarp P. L. B. Ir D. B . 
Lietuvių Sąjungos- rašo nr. 
33, •’ Europos Lietuvyje ’’ 
/Vienas ar du centrai/. Mū- 
sų'spauda iš anapus "ežero", 
sąryšy su Vilku Ir Altu ret
karčiais samprotauja, kad 
P.L.B. tėra viena Iš dauge
lio organizacijų. Taigi, 
kiekviena valstybė yra orga
nizacija- organizuota bend
ruomenė, valdoma valdžios 
pagal teisėtus, bet nebūtinai 
teisingus įstatymus.

P. L. B. su reikalingais 

mes turėjom vieningą ir Iš
tvermingą lietuvių Ir turkų 
patriotų paramą... Dabar su 
Dievo palaima atsistojome 
laisvoj Amerikoj,laisvų lie
tuvių tarpe. Vyksta naujas 
mūsų koyos tarpsnis, čia pat 
Amerikoje. Sovietų Tmpe - 
rija nei po 6 metų mūsų žy
gio nepamiršo Ir deda visas 
pastangas, kad būtume Iš
duoti Ir sunaikinti. Maskva 
jau pat lėkė JA V valdžiai rei
kalavimus. Todėl visų lie
tuvių Ir amerikiečių patriotų 
gyvybiškai reikalinga para - 
ma, kad nugalėtume tuos 
lemtingus sovietų kėslus . 
Mes norime pasilikti Ame
rikoje Ir įsijungti į jos de
mokratinį gyvenimą Ir ginti 
savo gyvybę nuo komunizmo 
sunaikinimo... Mes tvirtai 
tikime, kad mūsų Tėvynė 
Lietuva bus laisva, dedamos 
visos pastangos tai dienai 
priartinti.. .Trispalvė vėl 
ple vėsuos... Mes abu per - 
duodame kovojančios Lietu
vos sveikinimus Ir jos pra
šymą: Kad mieli laisvieji 
lietuviai neužmirštų ken
čiančių, nepasiduodančių 
brolių Ir sesių pavergtoje 
L le tuvoje... kur le ryžtingai 
aukodami savo šeimas ir a- 
teltį, gyvybe s, kovo ja už Lie
tuvos Išlaisvinimą kiekvie
noj vietoj. Visa likusioji 
tauta prašo, kad Išeivijos 
lietuviai dar stipriau, ryž
tingiau kovotų už teisėtus 
lietuvių tautos siekimus,už 
laisvės atgavimą... ”

T ėvas Bražinskas trum
pai visiems padėkojo, linkėjo 
Ištvermingai dirbti mūsų 
pavergto krašto laisvės at
gavime.

Po oficialios dalies sol. 
Šalnlenė Ir sol. Brazis pa
dainavo kelias dainas, akom- 
ponuojant Brazlenel. Ra
mutė D’-utytė vedė progra
mą, pilna salė svečių llrilęę-^ 
mal leido vakarą vąlšlndą- 
mlesl Ir šokdami.

Bražinskams reikalinga 
pagelba: rašyti kongresma- 
nams ir se natorlams, vald - 
žios žmonėms,kad jie remtų 
jų pasilikimą Amerikoje Ir 
neišduotų Sovietams.

Bal. Brazdžionis

organais yra mūsų tautos 
kūnas tremtyje ar Išeivijoj, 
gi kitos organizacijos Ir or
ganai yra re (kalingos to kū
no dalys arba kenksmingi 
skauduliai. Neturėdami vals
tybės, neturim nei valdžios , 
bet turim vadovybę, kuri 
skiriasi nuo valdžios tuo ,• 
kad jos jėga glūdi ne valdi
nių paklus rūme , bet vado
vaujamųjų bendro darbo pri
tarime. Vadovybė Iš lietuvių 
yra vienalytė, gi Iš partijų 
skirstosi į lietuviškus kata
likus, laisvamanius, socla-

. llstus, kapitalistus Ir pan.
Kaip žmogaus misija nėra 

kurti rojų ar pragarą žemė
je, bet Išlaikyti žmoniškumą 
kelyje į amžinybę, taip tau
tiečio misija yra Išlaikyti 
lietuviškumą kelyje į laisvą 
tėvynę. Būtų nesąmonė rei
kalauti Iš Bendruomenės na
rio, kad jis priklausytų ko-
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Pagerbkime mūsų muzikus 
ir solistus

Kasdieninio darbo laiku, 
žmogus nedaug dėmesio 
kreipia į savo Išvaizdą arba 
darbo aplinką, nes žino, kad 
čia reikalas ar pareiga ver
čia, o svarbiausias dalykas 
darbo rezultatas.

Visai kitas estetinis pa
jautimas, kai praleidžiamas 
laisvalaikis, taip vadinamas - 
"leisure time", ypatingai,; 
kada Išeinama kitur, įkon-| 
certlnes sales Ir panašias 
pramogas. dainuoti tokiose sąlygose.

Mes tokiam socialinio po- Gal būt tik dėl to, kad mūsų
būdžlo Išėjimui: koncertui, 
minėjimui Ir pan. ruošiamės 
Iš anksto,pasipuoštame klek 
sąlygos leidžia, kuo gra
žiausiai Ir net vykstame Į 
tokias sales su nekasdieniš
ka nuotaika, bei šypsena 
veide.

Todėl nenuostabu, kad Iš 
programos atlikėjų, kurių 
pasiklausyti ar pažiūrėti 
ateiname su tokia Iškilminga 
nuotaika, re Ikalaujame kuo 
daugiausiai. Ką matome 
scenoje, norime, kad būtų 
akį veriančiai grąžu, o pro
gramos IšpUdytojal turi at
likti savo roles puikiai, ža- 
vlnčlal. Tada sakome, kad 
vakaras buvo puikiai pavy
kęs Ir kitą kartą neatsisako
me nueiti.

Taip pat pati scena Ir sa
lė reikalaujama gražiai Iš
puošti, tokie jau žiūrovų ar 
klausytojų reikalavimai. Jei 
tik koks mažmožis scenoje 
ne tinkama s, tuojau publiką 
erzina. Bet ar mes nepaste
bime, kad kartais kas nors 
Ir programos IšpUdytojus 
erzina 7

Nėra ryškiau scenoje pa
stebimo, nepageidauja
mo kontrasto, kai atvyksta 
jau pasaulyje pagarsėję so- 
llstal-ės, o scenoje pastaty
tas apsilupęs, dėmėtas Ir 
vos bestovįs klrvarpkų su
ėstas pianinas. O vargšas 
akomponlatorlus neturi nei 
tlrikamos sėdynės, kad pa- jUi, 
siektų klavltūrą. Sėdi ant. Gunda Adomaitienė

Muz. jonas Go vedas akomponuoįa Montrealyįe, hamiltoniečių mergaičių
— AIDO koncerto metu. Nuotrauka A. Kalvaičio

klal partijai, gi tvarkantis 
partiniais pagrindais, yra 
skriaudžiami padorūs ne
partiniai tautiečiai,kurie net 
daugumą sudaro.

Kad būdami per tūkstan
čius mylių Išsisklaidė, per 
30 metų nepajėgėm susitart 
Ir sus lorganlzuot, yra kalta 
mūsų srovinė spauda, kuri 
šaukdama"dėl Dievo meilės , 
netelsklm savo spaudos", 
apkltmpus pačios nešvaru
muos, sukasi vietoje ratu, 
kaip tas šunelis, gaudyda
mas savo paties uodegą.

P.L.B. nėra partljų-sro- 
vlų junginys,bet jųkultūrlnls 
lopšys.

Pa. Valdovai,vadai Ir 
generation gaps:

Valdžia Išsilaiko .teisėta 
ar neteisėta prievarta, tuo 
tarpu vadovybė-vadovauja - 
mųjų pritarimu.

Kai valdovas vado rolę 
vaidina- savo vardą gadina ; 
1976.X.20

kelių, kaupu sukrautų,Iš sa
lės atneštų kėdžių. Klek yra 
kitur kitaip, bet tokį vaizdą 
matėme Toronto Lietuvių 
Namuose, nes taut Iečiai, tu
rėdami daugybę neaprėpia
mų skolų, sąryšyje su namų 
statyba, nesiskubino įsigyti 
gero pianino.

Gerai, kad tokios prima
donos solistės, kaip G.Čap- 
kausklenė, D. Juodikaitytė Ir1 
kt. operų dalnįnikai sutiko 

jaunas torontletls, nepamai
nomas akomponlatorlus J. 
Govėda sugeba Išgauti ge
riausius garsus Ir Iš šitokio 
Išore Ir "siela" pasenusio 
gramozdo. Jo pirštai laksto 
po tą pageltusią klaviatūrą 
su tikro majestro patyrimu, 
o mintyje gal būt Ir jis pik
tinasi bei kontroliuoja savo 
judesius, kad nenuslystų nuo 
tų trijų kėdžių.

Tik įsivaizduokime, kaip 
šis pulkus jaunuolis ar kiti 
akomponlatorlal atrodys 
prie gero koncertinio piani
no su tinkama kėde Ir ko
kius žavinčius garsus Iš- 
spaus Iš jo. GI solistai taip 
pat puikiai skambės Ir atro
dys lyg tikroje koncertinėje 
salėje.

O tai jau Ir bus pasiekta 
netolimoje ateityje, gal net 
per Torontu Lietuvių Namų 
sIdabrInto jubiliejaus šven - 
te gale šio mėnesio, nes va
jus tuo reikalu jau pradėtas.

Viso to Iniciatorius yra 
taip pat muzikas-solistas V. 
Verįkaltis. Jam taip pat ten
ka ten'' dainuoti Ir su užuo
jauta žiūrėti į akomponlato
rlus, vargstant sėdint ant 
keletos kėdžių. .

Tad reikalaudami Iš pro
gramos atlikėjų kuo dau- 
glaustai, duokime jiems ge
ras sąlygas bent scenoje.

Šiuo kartu linkėtina ge
riausios sėkmės pianino va- 

kartais valdžios užsinori Ir 
vadai neperdaug dori.

Tėvai, kurte valkams va
dovauja, meilę Ir pagarbą 
užsltarnaujai tėvai , kurie 
valdžią vaidina, tarp gene
racijų prarają gamina.

B. Bačlūnas
Slmcoe.Ont.,

APIE DANĄ JR JURĮ 
MA ZURKE VTČIUS

Toronto Star/1976.1O. 8/, 
M.Topalovlch rašo,kad"So- 

. vtet Union" turi geriausių 
tale ntų, ge ra l Išmokytų - 
"exellent tralnlng"-muzl- 
k os srityje, kas matėsi per 
smulkų koncertą Walter Hall 
Toronte /7.10.1976/ Danos 
Ir Jurl Mazurkevlch, prita
riant vargonais Hugh Mc
Lean.

Taip, šie smuikininkai y - 
ra aukštos klasės,bet autorė 
M. Topalovlch užmiršo pa

|algivianto|
TRIJŲ. "P" RAIDŽIU 
REALYBĖ

Dienraščio "Draugas" at
karpoje spausdinami pažin
tinės reikšmės apsakymai, 
tik dar kartą liudija gyvena
mosios kasdienos realybę 
sovletlnamoje Lietuvoje. Ne 
vien Iš teksto, bet Ir Iš ki
tų šaltinių, k. a. laiškinis 
ryšis, turizmas į ten Ir šiek 
tiek Iš ten, jau galima susi
daryti neblogą vaizdą apie 
tenykštę rutiną, sąlygas Ir 
nuotaikas.

Ne šio rašinio tikslas šį 
kartą liesti politinę Ir eko
nominę padėtį. Mus domintų 
daugiau esami panašumai 
bei problemos, sukurtomis 
susiduria tiek Išeivija, tiek 
Ir likusieji krašte. Morali
nių normų kritimas, atrodo, 
yra bevelk bendras abtems 
tautoms pusėms. įvairios, 
sau įsivaizduojamos lengva
tos, lengvučiai pasiteisini
mai prieš save, tikri ar per
dėti "bėdos" atvejai, gero
kai sužalojo sveiką Ir natū
ralų lietuvių elgesį Ir gal
voseną.

Polinkis į hedolzmo pro
paguojamus, daugiausiai jus
linius malonumus, nelieka 
dėmes to ne ve rtu ob jektu 
mūsiškių tarpe. Tiesa, są
lygos Ir aplinkybės čia Ir 
anapus yra skirtingos, bet 
bendrieji rezultatai yra gana 
artimi Ir neperdaug nutolę. 
Jei čia "naujosios" etikos 
skelbėjai Ir platintojai įro
dinėja, kad "tf lt feels good, 
do lt", tai anoje pusėje vy
rauja klek kitokia "filosofi
ja", Iš kart atrodanti lyg Ir 
skirtinga.Bet esmėje bevelk 
vienoda. Kalbame apie tri
jų "P" raidžių kombinaciją. 
Tai pirmosios raidės trijų 
rus Iškų žodžių /vertimo atl- 
tlkmenys būtų gana artimi 
Ir lietuviškiems žodžiams , 
bei reikšmei/ - Pakušat, 
palt, paj... - Pavalgyt, pa- 
gert, pa... Atsisakant dva
sinio prado, moralinių įsiti
kinimų Ir vertybių, gyvulė- 
jančlam, vien tik juslės 
malonumais norinčiam gy
venti žmogui, trumpalaikis 
atsakymas bei pasitenkini
mas Ir gaunamas lengvai 
pasiduodant tai "P" Iliuzijai.

PRISIMINIMAI
(Arijas Vitkauskas — World-Wide News redaktorius ir leidėjas rašo 
apie Stasį Brašiškį, kun. Mykolą Krupavičių ir dr^/oną Šliupą).

Stasys Brašlškls buvo ma
no mokytojas, kai rengiausi 
stoti į vokiečių leistą atida
ryti Šiaulių gimnaziją. Bene 
Bortkevlčlenės mokinių glo
bos draugija mane su juo 
suvedė. Nežinau kaip, bet 
matyt kieno ten žinota, kad 
aš esąs "gabus mokinys", gi 
aš buvau tik baigęs penkių
skyrių rusišką pradinę mo
kyklą Ir lietuviškai rašyti 
Ir skaityti nemokėjau. Bra- 
šlškto butas buvo purvlnlau- 
sloj gatvėj, tik vienu sklypu 
atskirtas nuo mūsų pačių Il
go, didelio daržo - bridau, 
smekdamas į palaidus pa
griovius. Nedidelio buto di
delė dalis buvo užimta Bra- 
š Išk to knygų le ntynom Is -č la 
buvo mano tokia pirmoji se
nu popieriumi kvepianti 
šventovė... Neužmirštamos 
valandos su Brašlšklu į ma- 

žymėtl, kad Dana yra Lietu
vos mokyklos mokinė. Pir
mas jos mokytojas buvo jos 
tėvas Kauno teatro smuiki
ninkas Pomeranzas, vėliau 
Vilniaus konservatorija.

GI Jurl mokjkla buvo Ki
jevo konservatorija. Juodu 
tik vėliau gilino studijas 
Maskovje. j.Ka.

Toronto, Ont.

■ . A
To neišvengia jaunimas, vld. 
karta, na, net Ir klek vy
resnieji, jei tik sveikata Ir 
materialiniai resursai lei
džia.

savo metu plačiai buvo 
kalbama apie "pepsl" gene- Medaus spalvai turi įtakos
raciją, šiandien jau būtų bičių ve Islė.Kaūkazlškų 
prasmingiau kalbėti apie bičių surinktas medus būna 
"playboy" Ir "playglrl" kar- daug šviesesnis už vietinių
tas Ir visas su tuo suslju- 
s las pas ėkas. Alkohol to /be - 
salklo/ Ir sekso /nenuval- 
domo/ pinklės savajan tink
lan traukią ne vien tik atė
jūnus ten Ir ne vien tik 
vietinius čia.Lietuviai, nors 
Ir kaip gerai Ir aukštai apie 
save galvotume, kažin ar 
drįstume šventųjų aureolė
mis dabintis. Tr čia ne vis
kas vien tik vyrams rezer
vuota. Vis dažniau / tikrai 
nerečlau/ įvairių privačių 
pobūvių metu, Iš mūsų kuk
liųjų moteriškų lūpų Išgirsi 
tokių anekdotų, kurių riebu
mas, geresniu atveju, dvi
prasmiškumas, ar organų 
tikriniais žodžiais vadini - 
mas, bevelk sumaišo "šiltą 
Ir šaltą" regėjusius vyrus.

Tr tas reiškinys, galima 
sakyti, būdingas ablems pu
sėms. Vyr. jaunimo / stu
dent Ijos/tarpe pas įtaiko,kad 
Ir mūsiškiai nevengia kartu 
/merginos Ir vyrukai/ gy
venti, kartu keliauti /pav. 
Florida, Colorado, etc. / nak
voti, nuošallnėee vietose 
kartu "gimimo rūbeliais" 
nūs Idablnus Ir pas Imaudytl.r 
Rodos, visa tai taip papras
ta, suprantama, niekam 
skriaudos nedaroma, visa 
laisvu noru Ir pasirinkimu 
vykdoma, žodžiu, privatus, 
asmeninis daljkas.

D a ž nok a l užmerkiame 
akis, gal net Ir užkemšame 
akis, atlaidžiai nusišypso
me - ką čia, žmogus, dar 
padarysi, toki laikai Ir vis
kas. Kas gi norėtų būti ap
šauktu atsUIkuslu, nemoder
niu, nesuprantančiu ?

Tuo tarpu, demoniškoji 
sėkla vėšllal auga Ir bujoja, 
neskirdama tautinių grupių, 
religijų, vargiai ar kam ro
dant bent kurį Imunitetą. Nuo 
kiaulių gripo galima apsisau
goti skiepais. Kokie vaistai 
reikalingi apsisaugoti nuo 
plintančios trijų "P" epide
mijos ? Ir ten, Ir čia.

no"lfetuvlšką kelią" - Iki tol 
žinojau Iš rusų Istorijos,kad 
Rusijos didžiausiu priešu 
buvo L lt va Ir mano herojai 
buvo visokie ten "Velykų 
Petrai" /Ptotr Velyki - Pet
ras Didysis/... Ilgi po rusų 
pradinės mokyklos nuo pat 
vokiečių okupacijos pra
džios buvau paimtas dirbti 
su senais Ir jaunais šiauliš
kiais prie Šiaulių geležin
kelio. Pylėme didelę balą 
prie pat stoties. Žlemą,vos 
kvapą Išlaikydavau nuo šal
čio. Kasėme prie netolimų 
Pakartuvių kaimo sušalusį 
į ledą smėlį, vežėme vago
nais Ir pylėme į balas.švar
kas, kurį vilkėjau pas Bra- 
šlškį(buvo Išverstas Ir ma
mos persiūtas Iš to. kurį 
geležinkelio darbuose vilkė
jau. ..

Kun. Mykolą Krupavičių 
pažinau, kai Ambrozaltls 
mane įstatė į jo raštinę, man 
Išėjus Iš kariuomenės /ir 
baigęs virš dviejų metų tar
nybą kaipo savanoris, dar 
nebuvau mobilizuojamų me
tų ... /. Mat, Ambrozaltls 
buvo Darbo Federacijos gal
va, aš rašiau jo "Darbinin
kui" dar Iš kariuomenės/tu
rėjau jo giriantį laišką 
"už darbuotę Lietuvos dar -

BITININKYSTĖ IR JOS 
NAUDA 

Antano* Jonaiti*
(Tąsa iš praeito numerio )

/ Lietuvoje / bičių surinktą

blnlrikų naudai"/. Neturėda
mas buto, miegojau ant so
fos, prieš Krupavičiaus ra
šomąjį stalą, nepasibodėjau 
suvalgyti po dalį šokolado Ir 
vynuogių, kurių būta Kru
pavičiaus stalčiuje... Dieną 
mažame, šaltame kambarė
lyje tvarkiau vlsoklusjoopte— 
rlus Ir laikraščius. Čia ra
dęs Amerikos "Vienybę", 
pradėjau Ir jai rašinėti /Iki 
tol daugybę raštų Iš kariuo
menės spausdino Bostono 
"Darbininkas" - tik todėl, 
kad kokiu ten būdu jis man 
pirmiausia į kareiviškas 
rankas pateko/.

Dr. Jonas Šliupas /jis ra
šėsi Šliūpas/ pakvietė reda
guoti "Šiaulių Naujienas" kai 
tebedirbau Kauno "Ljetuvos 
Žiniose". Šiauliai - mano 
gimtinė. Šliupas sudarė for
malų dokumentą apie mūsų 
abiejų bendrą "Šiaulių Nau
jienų" s avininkyste/bet nė 
nepranešęs man, kai buvau 
eilinį kartą Šiaulių kalėjime 
už spausdinimą tokių raštų, 
kaip Šliupo, perdavė mano 
savlnlrikystės dalį kam kl- 
tairi, paliekant mane "hol- 
ding the bag"/. Šliupas gy
veno banko namuose, kur jis 
buvo direktoriumi, o aš gy
venau virš jo buto. Kasdieną 
kalbėdavausl jo bute, dažnai 
Ir pakviestas drauge pietau
ti. Namo apatinėje dalyje 
buvo nuosava Šliupo spaus
tuvė,kurtoje Ir "Šiaulių Nau
jienos" buvo spausdinamos. 
Spaustuve l vadovavo vokle - 
tls Iš Vokietijos. Skaitėme 
jo ne visai draugingą lietu
viams raštą Vokietijos laik
raštyje. Jie yra buvęs Lie
tuvoje vokiečių okupacijos 
metais. Pagyrimus Šliupas 
mėgo. Man atrodė labai sa
vimeiliška, kai jis džiūgau
davo matydamas pusnuogius 
valkus, puolant mūsų dulkių 
debesis keliantį Forduką 
/banko/, kai jis Išmesdavo 
kelis pigius saldainius. Va
žinėdavome kur jis laikyda
vo savo paskaitas, nuolat pa
brėždamas "evoliuciją" ne 
"rezoliuciją". Joninių Iš
kilmių proga buvome nuva
žiavę pas Martyną Jankų Bi
tėnuose, kur Jankaus bute 
tebebuvo cementinės grin
dys,kur spaustuvės mašinos 
stovėta. Rytą, po atvykimo, 
klausė manęs Šliupas, kaip 
miegojau - Ir jis skendęs 
prakaite naktį lovoje, su tom 
vokiškos mados "antklodėm", 
tai yra dideliais maišais 
plunksnų... Šnekučiuojant, 
sėdint pievoje su Jankumi, 
jiedu minėjo dr. J. Basanavi
čių -koks šykštus jis buvęs. 
Per visą laiką tik vieną auk
sinį pinigą tedavęs "Aušrai". 
Rašte Šliupas laikėsi "savie
nų", kaip "autorltate" /au
toritetas/ Ir panašiai. Man 
rodos, buvo godus, priim
davo kaip visai normalų da
lyką tuos vieną ar daugiau 
dolerių laiškuose Iš senų 
Amerikos lietuvių, jo gar* 
binto jų. Tekle laiškai su nuo- 
šlfdžlom Ir vargingom do
lerinėm matydavosi ant jo 
stalo tarpe formalesnių 
laiškų su akcijų kuponais. 
Jis buvo Ir banko akcininkas. 
Šliupas mylėjo gamtą. Kartą 
jis pasiėmė mane važiuoda
mas "medžioti". Atsisėdęs 
ant kelmo su šautuvu ant ke - 
llų, jis prarymojo gėrėda
masis aplinkos tyla. "Kam 
čia tuos gyvulėlius šaudyti’/ 
jis pasakė tr grįžome namė. 

medų. Medaus spalva taip 
pat priklauso nuo korių, ku
riuose buvo supiltas medus. 
Geriausias medus būna nau
juose koriuose, kuriuose 
nebuvo perų. Medaus spalva 
priklauso Ir nuo jo gavimo 
būdo. Esant gausiam, nors 
trumpam medunešiui, me
dus būna šviesesnis, švel
nesnio aromato, negu esant 
silpnam, Ugal besitęsian
čiam medunešiui. Tamstos 
spalvos medus, kaip viržių, 
vaismedžių Ir llpčlaus, Iš
skiriant grikių, laikomas 
žemesnės kokybės.

Medus, surinktas Iš kurtos 
nors vienos augalų rūšies, 
vadinamas monofl torto lu
/vienarūšiu/, pavyzdžiui, lie
pų, dobilų, viržių medus. 
Medus, surinktas Iš įvairių 
augalų, vadinamas pollfllo- 
rlnlu.

L lepų me dus yrą vie nas Iš 
geriausių.Jis būna skaidrus, 
bespalvis, arba gelsvai žals
vas, gana tirštas.Turi liepų 
žiedų kvapą. Susikristaliza
vęs, pasidaro kietas, gels
vos spalvos.

Baltųjų Ir rausvųjų dobi
lų medus yra bespalvis arba 
gelsvas. Turi malonų skonį, 
švelnų aromatą. Susikrista
lizuoja smulkiomis kruope
lėmis, pasidaro kietas Ir 
bevelk visai baltas.

Barkūno medus - šviestos 
spalvos, labai aromatingas 
Ir skanus.

Grikių medus - raudonai 
rusvas arba tamsiai rudas. 
Yra ne persišviečiantis, spe
cifinio aromato, aštraus, 
kartais net kartoko skonto. 
Kristalizuojasi stambiais 
kristalais į vientisą masę, 
susikristalizavęs, būna 
minkštas. Grikių medus tu
ri daug geležies Ir baltymų.

Baltųjų akacijų me dus- 
skaidrus, švelnaus aromato, 
malonaus skonto.

Viržių me dus-švies lai ru
dos arba rusvai rudos spal
vos,© susikristalizavęs, gel
tonas arba rusvas^ Pagal 
skonį jis primena grikių me
dų. Turi stiprų, bet malonų 
kvapą, labai tirštas, drebu
čių konsistencijos Ir Ugal 
neslkrlstallzuoja. Viržių 
medus turi daug baltymų - 
Iki 1,86 %.

Spygliuočių medžių medus 
yra tamsus su medžio sakų 
kvapu, tirštas, tąsus. Susi
kristalizuoja stambiais 
kristalais.

Pievų medus, surinktas Iš 
daugelio įvairių augalų žie
dų, malonaus skonto, gelto
nos arba gelsvai rusvos 
spalvos.

Llpčlaus medus savo che
mine sudėtimi skiriasi nuo 
žiedų medaus. Jame daugiau 
dekstrlnų, mineralinių me
džiagų, sacharožės, o ma
žiau Invertuoto cukraus. 
Ypač daug llpčluje šarminių 
metalų - kalto Ir natrio 
druskų. Be to yra m Ik roe le
me ntų; varto, geležies, man
gano, cinko, kobalto Ir mo
libdeno. Nustatyta, kad me
dus, turintis daugiau kaip 
0,28% pelenų, yra su llp- 
čluml.

Kadangi llpčlaus meduje 
yra mažiau vandens Ir dau
giau baltyminių, dekstrlnl- 
nlų medžiagų, jis 2-3 kartus 
tirštesnis Ir tąsesnis už 
žiedų medų.Šviesus llpčlaus 
medus savo skoniu netgi 
pralenkia žiedų medų. Bičių 
maistui llpčlaus medus ne
tinka, o žmogui jis ne tik 
nekenksmingas, bet dėl jame 
esančių baltyminių Ir mine
ralinių medžiagų net# nau
dingas.
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Svajonių Piligrimas 
Tai dviejų dailų t eleginė 

drama, kuri pavaizduoja 
Mykolo Čiurlionio gyvenimą. 
Į tą veikalą ėjau su dideliu 
įdomumu Ir, sakyčiau,gal net 
smalsumu. Maniau rasti , 
kaip Irpas mus Los Angeles, 
sukarikatūrintą Čiurlionį , 
kad net koktu buvo žiūrėti. 
Čia gi buvo vaizduojama ki
taip, Ir Čiurlionis buvo tik 
kalbų ašis, bet jo paties čia 
visai nenorėjo vaizduoti. Jfe, 
kaip vėliau paaiškėjo,pabū
go, kad nepajėgsią Čiurlio
nio scenoje įkūnyti tokio , 
koks jis kadaise yra buvęs. 
Matai kaip būna,kai ne pro
fanai, o profesionalai spren
džia ve Ikalolikimą prieš Iš
vesdami jį į rampos šviesą.

Buvau sužavėtas jauno, 
debiutavusio su šiuo veikalu 
režlsorlaus Jono Vaitkaus 
darbu be l nepaprasta fanta
zija. Kaip režlsorlus jis už
sirekomendavo labai gerai 
Ir jam nepagailėjau .daug ge
rų, nuoširdžių žodžių.

Veikalas, kurį sumonta
vo Iš M. Čiurlionio laiškų 
E . Ignatavičius Ir pats rež . 
J.Vaitkus, turi gražios mu
zikos Ir folklorinių dainų. 
Ypatingai žavėjo masinė 
scena, kur su fakelais mūsų 
kaimiečiai dainavo senovės 
liūdesiu persunktas dainas, 
su anų laikų parėdals,pasi
puošę galvas vainikais.Tam
soje teikia else na telkė mis
tišką vaizdą Ir graudžią nuo
taika.

Štai ką autorlal-Eugenljus 
Ignatavičius Ir pats režlso
rlus Jonas Vaitkus apie savo 
sumontuotą kūrinį-Svajonių 
Piligrimas- sako:
"Kas Jis? Ne pradžia Ir ne 

pabaiga- tęsinys didelio gė
rio Ir skausmo, įsipynęs į 
milijonus panašių gyve nimų 
Ir pakilęs virš jų. Tai nely

ginant medis, atėjęs Iš am
žinai žaliuojančios girios į 
mūsų tarpą Ir savo šaknimis 
bei šakomis apglėbęs Ištisą 
šimtmetį. Jo uždegta žaliųjų 
paunksmlų šviesa gėrisi jau 
ketvirtoji žmonių karta. Vie
naip ar kitaip jis palietė Ir 
mūsų gyvenimą, pažiūrėjo į 
jį, giliai Ir jautriai Ir,tapęs 
mūsų biografijos dalimi, liko 
Ilgam.

Jo buvimas sąlyginis. 65- 
rl metai, kai žaliasis atmi
nimo medis auga nuo mūsų 
toldamas. Tačiau,kuo toliau 
atsitraukiame nuo jo pra
džios, tuo didesnis Ir aiš
kesnis jis atrodo. Šiandien 
mes bejėgiai pakartoti bent 
vieną Jo teptuko brūkšnį, 
mellodljos vingį ar rankos 
mostą. Niekas negali pa
vaizduoti Ir Jo kūrybinio 
proceso-kalp Ir kukliausios 
pienės žydėjimo.Tačiau,bu
vusius Ir esančius žmones , 
matyti, jungia viena nenut
rūkstama glja-nuolatlnls gė
rio Ir amžinumo Ilgėjimasis. 
Ir giliausio rudens miglose 
kartais užtenka mažo paukš
tuko čyps ėjimo, kad mes vėl 
užsidegtume pavasario Ilge
sių, Ir vaizduotę užplūstų ge
gužės pievų žalumos. Tuo 
mes Ir stiprūs, kad t savo 
Intuicijos dėka,galime paža
dinti gyvenimui kadaise 
skambėjusią giesmę, atgai
vinti šventas įkvėpimo aki
mirkas,kurių metu Iš chao
so gimusi mintis įgavo for- i 
mą Ir pasiekė mus meninio 
vaizdo pavidalu.

Lyg tie atkaklūs senienų 
restauratoriai, bendromis 
jėgomis dėliodami sudužusio 
Indo gražmenas Iš vienos 
vietos į kitą, mes gal, nors 
dalinai, atkursIme praėju
sios epochos nuotaikas,su
voksime Jį supusius žmo
nes, juos kankinusias mintis. 

patirtą neteisybę Ir džiaugs
mą. Iš paliktų erdvėje ženk
lų pamėginsime įspėti Jo 
nueitą kelio tarpą Ir žvilg
terėti į pasaulį Jo akimis. 
Nors to lemtingo persikūni
jimo ribos mes Ir ne įveiksi
me, tačiau, priart ėję prie jos 
patirsime kūrybinę būseną, 
palytėsIme širdžiai mielas 
relikvijas, o gal net Ir pasi
dairysime nuo tų pačių aukš
tumų, į kokias Jis buvo įko
pęs.

Veikėjų tarpe pagrindinio 
herojaus nebus. Veltui gal- 
šlte laiką Ir leškodamlkonk- 
rečlų asmenybių, supusių Jį. 
Prieš jūsų akis perplauks 
eilė gyvenimo varljac i jų,ko
kiose, gal būt, kadaise galėjo 
atsidurti Ir Jisai. Daugely 
scenų skambės Ir dokumen
tika, autentiškos Jo mintys 
apie kūrybą, gyve nlmą, o kai 
kuriose vietose sceninio 
vaizdo konkretumas Ištirps,, 
peraugdamas į apibendrinan
čias metaforas, galėjusias 
būti Jo vidiniais regėjimais , 
pagimdytais įvairaus pobūd
žio sukrėtimais, asmenybės 
konfliktų su aplinka, žmonė
mis bei gilių vidinių prieš
taravimų su pačiu s avimi . 
Juk mums Ir svarbu vidinio 
ryšio pajautimas su Juo pa
čiu, kūrybinio prado mumy
se sužadinimas, negu galuti
nis Išsiaiškinimas - Kas Jis.

Norėtųs i, kad šis renginys 
taptų dar vienu žingsniu, Iš 
daugelio Jūsų gyvenime, į 
suartėjimą su naujų pasaulių 
Kolumbu,tuo visų pripažintu 
Ir garbinamu atradimų ka
ralium; kada Jis nusimeta 
puošnias mantijas Ir tampa 
panašiu į visus mirtinguo
sius: taip pat besisielojančiu 
raudančiu Ir besišypsančiu 
mūsų žemės keleiviu. ”

Šitaip pristatydami veika
lą, autoriai aiškiai nusako 

žiūrovui kaip Ir kokiomis a- 
ktmls jis turi žiūrėti į pačią 
veikalo Interpretaciją,akto
rių Ir režlsorlaus lakios 
vaizduotės padarinius Ir pa
gal tai vertinti visą spektak
lį.

Režisūroje debiutantui J . 
Vaitkui netrūko lakios fan
tazijos. Juk kad Ir tokia 
scena- suruoštos parodos 
Vilniuje apžiūrėjimas. Ta
rytum, toks paprastas Ir ne
sudėtingas scenos montažas , 
bet jo pats atlikimas,be jo
kių paveikslų Ir parodai rei
kiamos aplinkos, toks natū
ralus, toks vaizdingas,kad 
žiūrovas tikrai lieka aktorių 
lakios fantazijos įtikintas, 
kad jie Ir kritikuoja, ir ver - 
tina Jo tuometinę tapybą. O 
prieš jų/aktorių/ akis,visas 
šimtas jei ne daugiau pa
veikslų. Nežiūrint,kad vie
tomis buvo scenų s upe r mo
dernių , čia parodoje, visa 
grupė lankytojų anų laikų 
skrybėlėmis,plunksnomis įr 
anų laikų džentelmenai ne at
silikę savo apdarais.

Kontrastų šiame pasta-* 
tyme buvo apstu. Iš jų ryš
kiai Išslskyrė:Jaunuolls-P . 
Venslova, Keistuolis- D. 
Kazragytė ir Mergelė-R. 
Brazaitė. Reikėtų dar į pa
minėti ir Klajūnas-V. Šinka
riukas. Šita aktorių grupė 
su pasigėrėjimu Išvežė be
protnamių sceną ir sukre - 
člančlal nuteikė kiekvieną 
žiūrovą. Jie kalbėjo, ne jie, 
bet Ir Čiurlionis, Ir pašali
niai, Kalbėjo tragiškai, lš-> 
metlnėjančlal Ir sarkastiš
kai, bei skausmingai...

Lyg Ir pranešėjai: R.Sta
liliūnaitė Ir A. Kybartas , 
savo lūpomis nusakė drami
nio kūrinio ir M.Čiurlionio 
gyvenimo buitį bei vargus, Ir 
pristatė me nlnlnko šakotą 
asmenybę įdomiai ir su gi

liu dvasiniu išgyvenimu..Šį 
scenos kūrinį išryškino dra
matiškai per te Ik dam i kū r in lo 
vientisą mintį pasakotojai 
daugiau, negu turėjo pats 
veikalas.

Jauna dailininkė- Janina 
Malinauskaitė parodė didelių 
sugebėjimų dekoratyviniame 
mene. Neatsiliko ir kompo
zitorius- Giedrius Kuprevi

/bus daugiau/

' M Indaugas' T omonls
Iš:
ŠVE NTŲTŲ ĖJIMAS £ VAKARUS

žvaigždynų šifrai
pas aul lų būtys...
uždegė galvas.
žydriosios liūtys

e Islm į erdvę 
viską suprasim 
kūdikis verkė 
klėtyje rastas

pievą šienavo
trys žUl broliai
saulėj nušvito
stiklo karoliai

llpdėm Iš molio
pašiūrėje žmogų —-
jte nedėkojo 
keršto Išmoko

I
I

veidrodžiai naktį 
rodė žvaigždes... 
kažkas ateis
nebe Iškęs.

NAUJI LEIDINIAI > 
NO GREATER LOVE

Tai antroji laida, išspaus
dinta 15.000 egzempliorių, 
apie lietuvaitę Nijolę SADŪ- 
NA1TĘ, trumpai anglų kalba 
atpasakojant jos gyvenimą Ir 
kovą už religijos laisvę.Ru
sų komunistų teismo spren
dimu 1975 m.birželio 20 d. 
jai paskirta trys metai kan
kinimo koncentracijos lage
riuose .

Dabar ją galima pasiekti 
šiuo adresu Ir geros valios 
žmonės raginami jai rašyti 
pastiprinimo laiškus, siun
čiamus reglstruotal:N.Sadū- 
naltė, SSR, Moskva, Ucrez- 
denle 5110/1 Zch.,USSR 

čius, sukurdamas dramai la
bai gražią čiurlionišką mu
ziką. Ve ik Alą stebėjau su di
deliu susidomėjimu, porą 
kartų ir labai norėjosi par- 
veštl bent dalelę turinio ir 
gal interpretuoti čia už jūrų 
marių, bet veltui pastangos. 
Jei ir būtų buvusi kokia ga
limybė, tai jau reikėtų eiti 
per oficialias įstaigas.

Išleido kun.J.Kučingis Ir 
Pastor /rumunas/ R Ichard 
Wurmbrand, abu Iš Kalifor
nijos. Leidinėlis 16 psl. Ir , 
atrodo, dalinamas nemoka
mai.

Reikia pasidžiaugti vertė
jų supratimu teis Ingai rašyti 
lietuviškus vardus,pavardes 
vietovardžius. Amerikos^, Ir 
užsienio lietuviuose yra ne
maža apllapauslų, kurie ne
drįsta teisingai rašyti įpilsų 
pavardžių, Ir visos mergai
tės padaromos vyrais,vieto
vės Ir pavardės Išprievar
taujamos, rašomos be lietu
viškų ženklų. Tą kalbinį ge
nocidą vykdo tariami geri 
lietuviai... a. g,

PAŽINKIME PRAEITI l
Iš:

’ pirmasis liet u vos Statutas
/tęs l n y s /

7. JEIGU KAS BAJORĄ APKALTINTŲ PIRMĄ KARTĄ 
TEISME BE ĮKALČIO.

Taip pat nustatome,kad jeigu koks nors bajoras būtų be 
įkalčio apkaltintas teisme vagimi pirmą kartą, tai toksai, 
jeigu įkaltis pas jį nebūtų sučiuptas, turi patvirtinti savo 
nekaltumą asmenine priesaika.

8. TAIP PAT, JEIGU BE ĮKALČIO APKALTINTŲ TĄ 
PATĮ BAJORĄ ANTRĄ KARTĄ.

Jeigu tas pats bajoras būtų apkaltintas antrą kartą dc dėl 
vagystės be įkalčio, tai jis, kartu su dviem sau lygiais ge
ro vardo bajorais turi savo asmenine priesaika Išsiteisinti*

9. JE IGU TAS PATS BAJORAS BŪTU BE ĮKALČIO AP
KALTINTAS DĖL VAGYSTĖS TREČIĄ KARTĄ.

Jeigu tas pat bajoras būtų apkaltintas trečią kartą dėl 
vagystės be įkalčio , tai jis pats septintasis su šešiais sau 
lygiais, garbės nenustojusiais bajorais turi Išsiteisinti as
menine priesaika. O ketvirtą kartą apkaltintas dėl vagystės 
kiekvienas turi būti pakartas,kaip kariami vagys.

10. JE IGU VALSTIETE VALSTIEČIUI APVOGTŲ KLĖ
TĮ, KAIP TURI BŪTI BAUDŽIAMAS.

Taip pat nustatome,kad jei valstietis valstiečiui apvogtų 
klėtį Ir būtų rastas įkaltis, tai tas valstietis turi sumokėti 
Iš savo namų tiek, klek bus nukentėjusiojo priesaika pat - 
vlrtlnta, o vietoj atlyginimo jis turi būti.pakartas.

Jeigu būtų bajorui Išvogtas svirnas su maisto daiktais , 
tai turi būti sumokėta dvylika rublių grašių, o baudos mūsų 
valdovo Iždui, tiek pat.

Jeigu būtų Išvogta klėtis su brangiais daiktais, tai įkal - 

člul esant, turi būti sumokėta tiek,kiek bus to bajoro pat - 
vlrtlnta priesaika, o baudos mums, valdovui,tiek pat, bet 
vagis, užuot atlyginimą mokėjęs, turi būti pakartas.

11. JE I ĮKALTIS BŪTŲ RASTAS KIENO PASTATE PO 
UŽRAKTU.

Jei įkaltis būtų rastas kieno pastate po užraktu, o tame 
pastate būtų langas, pro kurį įkaltis galėtų būti buvęs įmes
tas, Ir tas ĮkaltĮs nebūtų paslėptas, tai nėra vagystės.

O jeigu įkaltis būtų rastas kieno sodyboje, už tvoros ar 
kluone, toks.asmuo turi būti teisiamas kaip vagis.

12. JE T VAGIS BŪTŲ SUGAUTAS BE VAGIANT.
Jei kuris vagis būtų sugautas bevagiant kur nors, Išsky - 

rus jo namus, o pavogtasis daiktas nebūtų rastas jo namuo
se, to vagies žmona, vaikai Ir šeimyna nekaltinami tuo nu
sikaltimu, bet pats vagis turi būti pakartas.

13. JE IGU BŪTŲ RASTOS PAGRĮSTOS NUSIKALTIMO 
ŽYMĖS.

Jeigu pas kurį nors įtartiną žmogų būtų rastos vagystės 
žymės Ir tos žymės būtų tikros, o tarposta būtų geras žmo 
gus, tai toks žmogus turi būti atiduotas kankinimui.

14. VAGĮ GALIMA KANKINTI TRIS KARTUS TĄ PAČIĄ 
DIENĄ.

Vagį, pagautą su Įkalčiu, galima kankinti tris kartus vie
nos duenos būvyje, bet jokiu būdu ne apluošlntl, Ir jeigu jis 
neprisipažintų vogęs, tai tas, kuris jį davė kankinti, ti turi 
jam atlyginti už tiek kartų, klek kartų buvo kankinamas, už 
kiekvieną kankinimą po pusrublį grašių.

O jeigu bekankindami nukankintų negyvai Ir nieko neiš
gautų, turi sumokėti pagalvę pagal tai,koks to žmogaus
luomas.

O jeigu tas žmogus kankinimo metu burtų pagalba kanki
nimo nejaustų Ir'lyg miegotų, tai turi sumokėti f Ieškovui 
tai, ko tas prisiekdamas reIkalautų kaip nuostolių.

15. JEI KIENO ŽMONĖS,PLĖŠIKAI AR VAGYS BŪTŲ 
PAGAUTI IR KALTINTŲ, KITĄ, KAD SU JAIS DALIJOSI.

Ir jei kleno-žmonės, plėšikai ar vagys,pagauti Ir atvesti 
teisman, kaltintų savo pono vietininką, kad jis su jais kar
tu plėšikavęs ar juos pas save laikęs, ar anuo grobiu dali
jęsis, Ir po to jie mirtų, o prieš mirtį to neatšauktų, Ir jei
gu taip atsitiktų, kad kiti vagys būtų pagauti Ir kaltintų tą 
patį asmenį Ir taip pat po to mirtų e atšaukę, Ir jei trečią 
kartą būtų pagauti Ir kaltintų tą patį Ir į mirtį eidami neat
šauktų, - tai toks žmogus, nors be įkalėjo, turi būti nubaus
tas kaip vagis.

16. JEIGU BAJORAS KALTINTŲJOENO ŽMOGŲ,VAGYS
TE .

Taip pat nustatome,kad jeigu kuris gimęs bajoras apka1 
tintų ką kieno dvare vagyste, šitaip tardamas; ’’Gerai žl 
nau, kad tas tavo žmogus yra vagis, Ir jis p pridarė m*n 
nuostolių”, čia pat jį nurodydamas, tai i tas kaltinamasis 
žmogus turi būti pašauktas teisman,© tas, kuris jį apkalti
no, jeigu neturėtų tinkamų jrodymų, turi pats trečias kartu 
su kitais dviem asmenine priesaika patvirtinti, o teisėjai 
turi kaltinamąjį nubausti pagal jo nusikaltimą.

17. JEIGU PAS KĄ BŪT Ų_R ASTA S ĮKALTIS. .
Jeigu tas, pas kurį būtų rastas įkaltis, vlstlek ar jis bū

tų bajoras ar nebajoras, nurodytų asmenį, Iš kurio gavo šį 
pavogtą daiktą, ar nurodytų su liudininkais, kurie tai žino
tų Ir būtų buvę ten, kur tai įvyko, tai turi juos pristatyti 
mūsų urėdui Ir tuo savo nekaltumą Įrodyti. Nekaltumas bus 
tuo Įrodytas, bet pinigus vlstlek praranda.

O jeigu liudininkų nepristatytų, tai turi užmokėti nuken
tėjusiajam visus nuostolius Ir sumokėti atlyginimą.

O jei tas Įkaltis būtų pas urėdą atneštas Ir atvestas, jis 
turi likti mūsų dvare, Išskyrus atveją,kai tas kaltasis Iš - 
pirktų įkaltį Iš mūsų urėdo jo nustatyta kaina.

/bus daugiau /
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Vieno 
laivo 
istorija

LAIVO „Essex" istorija beveik nejfiketina. 1820 m., 
medžiojant Ramiajame vandenyne, ij laivę keletą 
kartų atakavo Ir pagaliau paskandino banginis. 

Laimė, beveik visi jgulos nariai spėjo susėsti j gelbė
jimo valtis, kurias vėliau iitisus mėnesius po vandenyną 
nešiojo jūrų srovės. Vienas iš nuskendusio laivo įgulos 
narių — Ovenas Ceizas, grįžęs j Nantaketą, nedideliu 
tiražu (kurio daugiau kaip pusė liko neparduota) iš
spausdino pasakojimą apie laivo žuvimą ir jgulos kla
jones.

„Essex", kuriam vadovavo kapitonas Džordžas Po
lerdas, buvo pastatytas Ir jrengtas Nantakete. 1819 m. 
rugpjūčio 12 d. laivas pakėlė bures ir išplaukė — pir
miausia link Azorų salų, o paskui j Ramųjį vandenyną. . 
1920 m. lapkričio 20 d. laivas perkirto 0°40' pietų para
lelę ir 119° vakarų meridianą. Diena buvo rami ir sau
lėta. Aštuntą valandą ryto prie vairo buvęs Junga pra
nešė: „Vandens fontanai!" Laivo jgula tuojau nuleido 
bures, sėdo j valtis ir nuirklavo j banginių pusę. 
„Essex" liko laukti. Antrosios valties harpūnininkas buvo 
Ovenas Ceizas. Pirmajai valčiai vadovavo pats laivo ka
pitonas Polerdas. Kai Ceizas pasiekė vietą, kur, jo 
apskaičiavimu, turėjo būti banginiai, iš pirmo žvilgsnio 
jūroje nieko nebuvo matyti. Praėjus keletui minučių, 
netoliese išplaukė kašalotas ir paleido vandens fon
taną. Po kelių akimirkų valtis priartėjo prie banginio, 
ir Ceizo harpūnas jsmigo j jo kūną. Sužeistas kašalo
tas Įnirtęs puolė valtj ir uodegos smūgiu pramušė ją. 
Ceizas griebė peilį, nupiovė harpūno virvę, kad išlais
vintų valtj iš banginio. Manevras buvo sėkmingas, bet 
valtis prarado harpūną. į pramuštą valtj ėmė veržtis 
vandud. Šiaip taip užkimšę skylę drabužiais, jūreiviai 
nuplaukė prie laivo. Tijo tarpu kapitonas ir trečiasis 
karininkas su kitomis dviem valtimis tęsė medžioklę. 
Netrukus jų harpūnas jsmigo j kitą banginį.

Kai Ceizas užlipo ant denio, jam pasirodė, kad ki
tos dvi valtys per daug nutolo. Jis pradėjo manev
ruoti, norėdamas priartėti prie jų.

„Jau buvome sutaisę pramuštą valtj, —. pasakoja to
liau Ceizas, — kai pastebėjome didžiulį, beveik tris
dešimties metrų banginį. Pasirodė jis už kokio šimto 
metrų nuo laivo kylio ir ramiai plaukė prie laivo. Du 
ar tris kartus išleido vandens fontanus ir dingo. Pra
ėjus kelioms sekundėms, vėl pasirodė, šįkart arčiau 
negu už penkiasdešimties metrų. Banginis plaukė trijų 
mazgų greičiu. Laivas — irgi beveik tokiu pačiu. Iš 
pradžių jo pasirodymas ir elgesys mums nekėlė ne
rimo. Tačiau netrukus supratome, kad jis plaukia tie
siai j mus, ir gana greitai. Veltui šaukiau prie vairo 
buvusiam jungai pasukti laivą, kad išvengtume susidūri
mo su banginiu. Jau sekančią akimirką kašalotas trenkė 
galva j- laivo šoną. Laivą taip sukrėtė, lyg būtume atsi
trenkę j uolą. Išsigandome, nutilome. Tik praėjus ke
letui minučių, supratome, kad atsitiko baisus dalykas. 
Tuo metu kašalotas pasinėrė po laivo kyliu, išlindo 
f>ro laivo apačią ir kurį laiką gulėjo vandens paviršiuje, 
yg būtų apsvaigęs nuo smūgio. Paskui nutolo.

Po kelių akimirkų atsipeikėjęs, susiprotėjau, kad lai
vo korpuse tikriausiai yra skylė Ir reikia išsiurbti van
denį. Pradėjome darbuotis, bet, nepraėjus nė minutei, 
pamatėme, kad laivo priekis pamažu ima skęsti. įsakiau 
paruošti valtis. Vos pakėlę signalinę vėliavą, už kokios 
pusės mylios vėl pastebėjome banginį, matyt, tampomą 
priešmirtinės konvulsijos.

Per tą laiką laivas gerokai nugrimzdo, todėl taikiai 
jį jau žuvusiu. Vis dėlto liepiau jūreiviams toliau pum- 
Suoti vandenį, o pats galvojau, kaip čia pasielgus.

enyje dar buvo likusios dvi valtys. Rengiausi ir jas nu- 
, leisti j vandenį. Besyarstydamas išgirdau vieną jūreivį 

T* denyje šaukiant: „Žiūrėkite, jis vėl plaukia j mus". Tie 
_ žodžiai privertė mane krūptelėti. Atsisukęs pamačiau, 

kad už kokių 500 melrų j mus plaukia banginis. Dabar 
ji* leidosi dukart greičiau, negu paprastai: Atrodė labai 
jsiutęs, apimtas troškimo atkeršyti. Jūros paviršius sky- 

- rėsi prieš jj, o jo kelią žymėjo baltų putų juosta, su
sidariusi nuo stiprių uodegos smūgių. Tikėjausi, kad 
išsisuksime nuo |O anksčiau, negu banginis pasieks 
„Essex”. Jeigu jis palies laivą dar kartą, pražūtis ne
išvengiama. Sukomandavau vairininkui: „Pilnas posūkisl" 
Tačiau, kai banginis smogė antrą kartą, laivas buvo pa
sisukęs tik vienu laipsniu. Mes plaukėme trijų mazgų 
greičiu, o kašalotas — šešių. Dabar laivo korpusą jis 
pramušė kiaurai, palindo po kyliu, iškilo kitoje laivo 
pusėje, paniro į vandenį ir daugiau nepasirodė." 

\ Tuo metu „Essex" buvo už dešimties tūkstančių mylių 
nuo artimiausio kranto. Laivas jau buvo pasmerktas žūti. 
Ovenas Ceizas bandė elgtis šaltakraujiškai. Nuleido į 
vandenį paskutinę valtį. Kažkas nubėgo j žemutinį denį 
ir atnešė du kvadrantus, du pakrančių atlasus ir kapitono 
bei antrojo karininko skrynutes. Paskui skubiai nusiyrė 
nuo laivo, kurio viršutinis denis jau buvo užlietas ban- 
94-

Tuo metu kitos dvi valtys tęsė medžioklę. Abi sume
džiojo po bartgin) ir dabar rengėsi juos tempti prie 
„Essex". Tada kapitono valtyje vienas jūreivis negras 
atsitiktinai pakėlė akis ir išsigandęs paklausė: „Kurgi 
laivas?" Polerdas pastebėjo skęstantį laivą. Tuo pat 

, metu ir kitos valties vyrai suprato, kad laivui kažkas 
atsitiko. Vyrai užgulė irklus ir ncirukus jau buvo nelai
mės vietoje. Iš siaubo ir nevilties jie neteko žado.

Išsigelbėjo visi dvylika jgulos narių, bet jie teturėjo 
tris atviras, lengvas ir gana silpnas valtis. Irklai, ku
riuos naudojo medžioklės metu, buvo taip pat laoai 
silpni. Polerdas stovėto kaip sukaustytas. Atsipeikėjęs 
paklausė Ceizo: „Viešpatie, Ceizai, kas čia atsitiko?" 
Antrasis karininkas atsakė: „Banginis pramušė laivą '. 
Ir papasakojo apie tą nejtikėtiną atsitikimą.

Atėjus nakčiai, visos trys valtys susirišo virve, kad 
nepasimestų. Jūreiviai bandė užmigti, bet nė vienas 
nesumerkė akių. Viskas jiems atrodė neįtikėtina. Ban- 
ginlų medžioklės istorijoje tokio atsitikimo dar nebuvo 
girdėta. Niekas negalėjo tikėtis,, kad banginis sąmo
ningai pultų laivą. Bet kuri įvykio sekundė rodė, kad 
čia nebuvo jdkio atsitiktinumo. Banginis per trumpą lai
ką puolė du kartus ir kiekvieną sykį stengėsi padaryti 
laivui kuo daugiau žalos, lo nuožmi išvaizda aiškiai by
lojo apie įniršį. Jūrininkai nusprendė, kad banginis no
rėjo atkeršyti už dviejų savo draugų mirtį.

Kitą dieną, lapkričio dvidešimt pirmąją, valtys plau
kiojo netoli „Essex" liekanų. Jūreiviai vis dar ieškojo 
išsigelbėjimo prie savo žūstančio laivo. Supjaustė bu
res ir pritvirtino jas prie valtyse įtaisytų stiebų. Bijo
dami, kad bangos nesudrėkintų džiūvėsių atsargų, iš 
laivo lentų kiekvienos valties priekyje įtaisė banga- 
laužius, padarė papildomus denius. Triūsė visą dieną. 
Darbas padėjo vyrams išsiblaškyti. Praėjo dar viena 
naktis, o kitą dieną Ceizas pamatė, kad laivo korpusas 

• r—' yra. Išstudijavę atlasą, Polerdas ir Ceizas priėjo iš
vadą, kad artimiausia žemė yra Markizų salos, ir ge
riausia būsią laikytis pasatų, kurie toje Ramiojo van
denyno dalyje, ligi pat 25—26” pietų platumos, pučia
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Testamentas
buvo atidaryta spalio 1 d
Tautiniuose Namuose. Gap- paveikslų. Chlcagos Žurna- 
blngas svečias, sukaktuvl- lįstų Skyriaus valdybos dėka 

į parodą prisirinko virš 
pora šimtų žmonių, kurie 
dailininką nuoširdžiai svei
kino. Atidarant parodą . 
žurn. J. Juškevičienė nušvie
tė dailininko praeitį,linkėjo 
jam Ilgus metus kurti. Sol. 
Raglenė, akomp. Motekal- 
člul, sudainavo kelias dainas. 
Buvo Ir kitų sveikinimų.Pa
roda tesėsi Iki spalio 1O d. 
Daug paveikslų autorius 
pardavė tą pačią dieną.

j pietus. O ten reikės pasukti j rytus, j Čilės arba 
Peru pakrantę. Trijose valtyse buvo dvidešimt žmonių. 
Kadangi daugiausia buvo r*-jkentėjusi Ceizo valtis, joje 
pasiliko tik šeši žmonės, o likusieji keturiolika susėdo 
j kitas dvi.

Kiekvienos valties jgula pasidalijo j dvi pamainas. 
Viena pamaina budėjo, prižiūrėjo bures, sėmė iš valčių 
vandenj. Visi tikėjosi, kad pakeliui sutiks kokj nors 
banginių medžioklės laivę. Jų pasitikėjimą skatino visų 
pirma protingi apskaičiavimai: rūpestingai paskirsčius, 
vandens atsargų gali užtekti šešiasdešimčiai dienų. Esant 
palankiam vėjui, per dieną galima nuplaukti vieną laips
nį platumos ir taip per dvidešimt Šešias dienas pasiekti 
juostą, kur keičiasi vėjų kryptis. O iš ten per trisdešimt 
dienų (apskaičiuota labai blaiviai) galima prisikasti ligi 
žemyno krantų.

.Atsargas nutarė dalyti taip: vienam žmogui parai 
duoti džiūvėsį ir pintą (470 gramų) vandens. Lapkri
čio 23 d., tvarkydamas savo bagažą, Ovenas Ceizas 
rado labai vertingi! daiktų: kostiumą, tris meškeres, pei
lį, dešimt lapų popieriaus laiškams ir pieštuką. Tame 
popieriuje jis su permoktais rašė dienoraštį, kurio pa
grindu vėliau gimė pasakojimas apie katastrofą. Be to, 
dar turėjo žibintą ir keletą žvakių.

Sekančias dienas gana stiprus vėjas kėlė tokias dide
les bangas, kad j valtis ėmė semtis vanduo. Ceizo val
tyje atsivėrė pavojinga skylė. Padėtis buvo tikrai dra
matiška. Polerdas | savo valtį paėmė dalį Ceizo jgulos. 
Sužalota valtis palengvėjo, ir Ceizo vyrai spėjo jos 
dugną užlopyti atsarginėmis lentomis.

Kitas naktis vėjas sustiprėjo. Bijodamos nutolti viena 
nuo kitos, valtys visą laiką manevravo ir plaukė pu- 

* siau nuleistomis burėmis. Vieną naktį kapitono Polerdo 
valtj užpuolė nežinoma žuvis ir pramušė bortą netoli 
smaigalio. Kai prie Polerdo priartėjo kitos dvi valtys, 
kapitonas j jas perkėlė maisto ir vandens atsargas, o 
jgula iki pat ryto sėmė vandenj. Išaušus skylę pavyko 
užlopyti.

Paskui nusistovėjo palankus, bet silpnas vėjas. Se
kančiomis dienomis iškilo naujų problemų. Pasirodė, 
kad vandens atsargos nepakankamos, o nustatytas da
vinys labai mažas. Žmones pradėjo kankinti troškulys, 
nes džiūvėsiai buvo sudrėkę nuo sūraus jūros van
dens.

Laimė, gruodžio 10 dieną j valtis įšoko keletas skrai
dančių žuvų. Vyrai valgė jas gyvas, net galvų nenu- 
piausfę. Oras buvo puikus, dvelkė silpnas pietryčių 
vėjas. Jūreivių nuotaika pagerėjo. Paskui vėjas visai 
nutilo, burės subliūško, valtis nešė tik jūrų srovės. 
Neapsakomai kankino troškulys.

Giedrame danguje kepino saulė, 1yg būtų norėjusi 
udeginti nusilpusių vyrų kūnus. Kažkas persisvėrė per 
•allies bortą, norėdamas panardinti j vandenį galvą ir 

atsigaivinti, ir netyčia padarė atradimą, kuris visiems 
labai pravertė. Valties kylys ir po vandeniu esanti da
lis buvo aplipę smulkiomis midijomis. Jas tuojau ėmė 
lupti ir mesti j valtis. Tuštiems jūreivių skrandžiams mi
dijos buvo tikra dievo dovana.

Vėjo vis nebuvo. Jūreiviai mėgino irkluoti, bet jau
tėsi tokie nusilpę, kad net irklų pakėlimas juos išsekin
davo. Gruodžio 19 d. pakilo silpnas pietryčių brizas. 
Pagaliau kitos dienos rytas jiems atnešė laimę. Septintą 
valandą vienas Ceizo valties jūreivis sušuko: „Hori- 
zonte žemo!" Visi kaip.įelektrinti įbedė akis j horizontą. 
O ten iš tikrųjų buvo matyti baltas pliažas, kuris jiems 
atrodė lyg žemiškasis- rojus. Pagal atlasą nustatė, kad 
čia tikriausiai Hendersono sala.

.„Essex" jgula saloje praleido septynias dienas. Sala 
buvo negyvenama, apaugusi krūmais ir medžiais. Kur- 
ne-kur buvo matyti vaismedžių. Sakose pūpsojo paukš
čių keliauninkų lizdai. Tačiau šaltinių nebuvo. Keletą 
dienų atidžiai ieškoję, pagaliau surado ir šaltinį. Tryš
ko jis beveik ant paties kranto, ir jį galėjai pastebėti^ 
tik atoslūgio metu, jgula papildė gėlo vandens atsar- .

b®*; greitu pąaišl^ėjp, kad išsimaitinti čia negalės ir * 
bus protingiausia plaukti prie Velykų salų. Trys jūreiviai; 
atsisakė keliauti toliau ir nutarė likti saloje, kol juos 
paims koks nors banginių medžioklės laivas.

Gruodžio 27 d. septyniolika nuskendusio laivo jūrei
vių vėl sėdo j valtis .ir pasuko j rytus. Taip prasidėjo 
tragiškiausias kelionės etapas. 1821 metų sausio 12 die
ną, po audros, kuri naktį virto tikru uraganu, valtys 
taip nutolo viena nuo kitos, kad pasimetė. Ceizas 
bergždžiai mėgino jas surasti. Kitus audra buvo nu
nešusi gerokai j pietus. Sausio 29 d., vėl pakitus 
audrai, kapitonui Polerdui iš akių dingo ir trečioji 
valtis. Nuo to laiko apie jos likimą nieko nežinoma.

Ceizas tęsė kelionę j rytus. Jūreiviai atrodė apgai
lėtinai. Mėsos buvo mažai, todėl ir šiaip menką davinį 
dar sumažino. Jėgos vis labiau seko, ir jūreiviai vis 
dažniau gulėdavo nejudėdami. Netgi 
galvą, aptemdavo akyse. Sausio 15 d. 
gauti ryklį, kuris ilgą laiką sekė paskui 
Niekas neturėjo jėgų perverti jį harpūnu. Kitą dieną 
pagavo vėžlį, atsitiktinai atsidūrusį po valtimi. Tomis 
dienomis saulė kaitino be gailesčio ir dar labiau didino 
kančias.

Valtis buvo palikta likimo valiai — niekas nepajėgė 
laikyti vairo. Vasario 8 d. išprotėjo jūreivis įsakas 
Koulas 'Ir norėjo šokti j vandenį. Kai jj vargais negalais 
draugai sulaikė, šis krito ant valties dugno ir greitai 
mirė. Po kelių valandų jūreiviai norėjo jo kūną iš
mesti j jūrą, bet Ceizas pasiūlė jj sunaudoti maistui. 
Atsargų beveik nebebuvo, ir draugo lavonas galėjo iš
gelbėti juos nuo bado mirties. Visi sutiko, bet juos 
slėgė mintis: juk kiekvieną gali ištikti tokia dalia — 
arba mirus natūralia mirtim, arba metus burtus. . . Lai
mė, tragiškoji jų odisėja baigėsi. Vasario 18 d. jgula 
pastebėjo bures ir spėjo atsidurti laivo kelyje. Tai 
buvo brigantina ,,Indian" iš Londono. Jūreiviai buvo 
išgelbėti. Netrukus, vasario 25 d., anglų jūrininkai juos 
išlaipino Valparaise.

Laimingai baigėsi ir Polerdo valties klajonės. Ji su
sitiko su amerikiečių banginių medžioklės laivu ,,Dolp
hin" iš Nantaketo. Jiems taip pat teko maitintis žmo
giena. Nuo karštligės mirė du negrai, ir draugai juos 
suvalgė. Jų valtyje padėtis buvo dar tragiškesnė, negu 
pirmojoje. Pasibaigus maisto atsargoms ir suvalgius 
mirusiuosius, kapitonas ir kiti trys jūreiviai nutarė mesti 
burtus. Vienam iš jų reikėjo mirti, kad išgelbėtų nuo 
bado mirties likusius. Metus burtus, eilė mirti teko de-? 
vyniolikmečiui Ovenui Kofinui, kuris likimą sutiko ramiai 
ir drąsiai. Dar kartą buvo mesti burtai, kas turi įvykdyti 
mirties nuosprendį. Po kelių dienų iš bado ir nuo karšt
ligės mirė brazilas Rėjus. Kai valtį pasiebėjo banginių 
medžioklės laivas, joje febu v,o du žmonės.

Tokia liūdna banginių medžioklės laivo „Essex" isto
rija, tokie tragiški jo jgulos nuotykiai. Iš dvidešimties 
žmonių gyvi liko tik astuoni.

Tą legendinį atsitikimą Melvilis buvo girdėjęs dar 
jaunystėje, tarnaudamas viename banginių medžiokles 
laive. O vienas Ceizo pasakojimo egzempliorius, atro
do, jam bus patekęs aštuonetą metų prieš pradedant 
rašyti „Mobj Diką". Iš pastabų paraštėse matyti, kad 
šis pasakojimas jam turėjo didelę įtaką. Rašytojas su
sipažino su Ceizo sūnumi, iš kurio ir gavo tėvo kny
gos egzempliorių. Knygelė su Melvilio pastabomis da
bar yra Harvardo universiteto bibliotekoje.

Vienas vyriškis rašo testamentą:
„Milijoną palieku žmonai, pusę milijono 

dukteriai, pusę milijono motinai, tris šim
tus tūkstančių sūnui...“

Staiga nustoja rašęs ir sako:
— Palauk, palauk, bet iš kur aš, po vel

nių, paimsiu tokią krūvą pinigų?

Ilgaamžis karys

Žanas Turelis gimė Dijone, Prancūzijo
je. Jis tarnavo kariuomenėje nuo XVII iki 
XIX amžiaus.

Gimė jis 1684 metais, o j armiją išėjo 
1699 metais. Dalyvavo daugiau kaip 100 
kovų.

1777 metais karalius Liudvikas XV pa
kėlė 93 metų veteraną i kapitonus ir pa
leido j atsargą. Tačiau senasis kareivis te
bebuvo reguliarios armijos sąrašuose ir 
gyveno kareivinėse Paryžiuje. 1802 m. Na
poleonas, išgirdęs apie 118 metų veteraną, 
paskyrė jam 1500 frankų premiją.

Tas kapitonas mirė 1827 metais, tureda-' 
mas 143 metus.

LITO NAMAI
Pr.Rudinskas

Naujų didesnių Ir geres
nių patalpų klausimas Litui 
jau seniai pribrendęs.Jo Iš
sprendimą trukdo'Ir trukdė 
visa eilė priežasčių.

Viena Iš jų buvo baimė, 
kad didesnė investaclja į na-

Dail. Ą. Rakštelė

-"Sandara” -m ėnra št Is -
Po redaktoriaus M.Valdy- 

los mirties, Sandara Iš sa
vaitraščio tapo mėnraščiu 
Redaguoja Inž.Lazauskas.

Laikraštis turi sveikatos , 
šeimininkių, socialinį, vie
tos žinių Ir politinės apžval
gos skyrius. Redakcijoj dir
ba žurn. J. Kapačlnskas 
žurn. Pr. Šulas.

Ir

ir jūreiviai vis 
bandant pakelti 
jie mėgino pa- 
valtj, bet veltui.

(IS ,,Epoca**l

Leono
Juk ne -

-Naujos plokštelės
Pasirodė aktorių 

Barausko Ir Dalios 
vielutės plokštelės.

Pasirodė nauja New Yorko 
lietuvių plokštelė Vyrai Dai
nuoja. .

Labai gaila, kad jaunimui, 
pritaikytų, o mažutėliams 
dar mažiau išeina plokštelių. 
Jeigu jų Išleist,! nepajėgia 
LB kultūros sekcija, tai rei
kia leisti privačia Inlclaty - 
va. Nesimato nei Kalėdinių 
atvirukų lietuviškais vaiz
dais. Susirūpinkime ’.

lukas, jis ten būtų vlenlntė
lls lietuvis.

-Vyčių 112 kuopa-
Lapkrlčlo 6 d. Vyčių salė

je rengiamas Rudens Bailus, 
gros Wally Tencllnger or
kestras.

Naujai Išrinktos kuopos 
valdybos pirmininkas yra D. 
Petkus, Kuopos susirinkimai 
vyksta kas trečią antradienį, 
parapijos salėje.

36 vyčių kuopos narė A . 
Marle Kassel buvo Išrinkta 
Daytone konvencijoj Vyriau
sios Valdybos vicepreziden
te, įpareigota rūpintis jau
nųjų vyčių 1 organizavimu 
Chicagoje. Jų grupėje tapti 
vyčiu galima nuo 8 m. am
žiaus.

Greitai bus Išmokėtos vi
sos paskolos už namą .

mus, apsunkins Lito opera
cijas. Šiuo metu Litui Išau
gus į 7 milijonus dolerių Ir 
turint įmetus virš I 600. 
OOO dol. bruto pajamų, ta 
baimė nustpjo pagrindo.

Lito namų vietos klausi
mas buvo Ir tebėra viena Iš 
pagrindinių problemų. Ankš
čiau, daugelio toliau gyve - 
nančlų narių, buvo tvirtina
ma, kad dabartinė vieta prie 
Aušros Vartų bažnyčios a - 
nalptol nėra patogi susisie
kimo atžvilgiu Ir kad reikė
tų Ieškoti vietos arčiau di
desnių susisiekimo linijų. 
Montreallo miestui pradėjus 
statyti naują Metro liniją, 
kurios Jollcoeur stotis bus 
priešais Aušros Vartų baž
nyčią, susisiekimo patogu
mo klausimas Išsisprendė 
palankia prasme.

Neišsisprendė Iki šiol tik 
paties sklypo klausimas. 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas Ir komitetas yra davę 
principinį sutikimą Lito na
mui panaudoti reikiamą že
mės plota šalia klebonijos 

(Nukelta į 8 psl.)
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nauja lietuviška radijo programa

"LIETUVOS AIDAI"
veikia kiekvieną penktadienio vakarą nuo
10 iki 11 vai. vai. iš WOPA stoties 1490 AM 
banga.

-Savieji Kandidatai - 
Artėjant r Ink Imams .labai 

svarbu visiems lietuviams, 
• koks bus Kongresas. Reikia 
rinkti geriausius kandida
tus, kurie nesllalžė su so
vietais Ir liberalais » Mūsų 
pareiga atiduoti balsą už 
kongresmanus Dervlnskį.A. 
M. Russo, Lemke. Jie yra 
daug padėję lietuviams ne
laimėje.

Illinois senatui gerai pa
žįstamas sen. Frank Savic
kas, jles vlenlntėlls ten lietu
vis- reikia už jį balsuoti. 
Cook apskrityje balsuokim 
už K. Oksą- jis geras Ir są
žiningas mūsų tautietis.

Appellete Court už teisė
jus skelbiasi adv. Anton Va-

Įvairiais pranešimų reikalais skambinkite 
Kazei Brazdžlonytel Tel. 778-5374.

2646 West 71-st St. .Chicago , Illinois 
60629

Kazė Brazdi 
Programos

ĮSI DfiMCTI N AS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj Ir Europol "JIB Haarpflege-Lotlon" preparatas sulaiko 
plaukę slinkime, naikina pleiskanas, pataline nleU|lmę, plaukę skilime, 
stiprina plaukę Šaknis, padeda atgauti nefOrallę plaukę spalvę. J IB var
todami nebūsite nei ŽIU, nei pilki 100%. palyti vaistinių RED BLUE knyga). 
JIB Medicina L'lq. 8 uncijos 16. savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60659, U. S. A.
-t

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOS tvirtai pfovi ir kovoja už. Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų igalioti- 
niais.

KAINUOJA: Chica-joje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV viętose metams 
__ $26.00, pusei metų — $14.00, vienom mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO 11,30 iki 12 vol nakties 

programos vedėjas
L. Stoni avižius, )Q53 Albanai Cr., Djvernoy. P. ū. TEL. 669-8834

PRENUMERATA $ 10.00 mėtoms ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PI B LIS II IN G COMPANY

TEt 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY* SOUTH BOSTON, MASS. 021271

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
į—į Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

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

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS .................-........................................ *....
ADRESAS .................-............................................ -............................
I---------------- ;..ZZ— --------- ---I
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Hamilton

Kviečiame
Visus kviečiame pamatyti Andriaus Norimo 3 veiksmų 
komediją "KLEVU ALĖJA" režisuojama Elenos 
Dauguvietytės - Kudabienės 
ir
Romo Spalio 1 veiksmo nutikima “BATAI", kurį 
režisuoja Algis Ulbinas.

Sekmadienj, spalio 31d.
: 6 vai. vakaro,

Hamiltono Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N.

įėjimas: $3.asmeniui, pensininkams ir moksleiviams-$2.

Hamiltono Dramos Teatras 
“AUKURAS"

AUKURO lietuvių teatras 
vėl pasirodys mūsų scenoje.

Dabar ruošiamos 2 kome
dijos: Andriaus Norimo 3 v. 
komedija KLEVį ALĖJA Ir 
Romo Spalio 1 v. nutikimas 
BATAI. Klevų Alėją reži
suoja Ele, na Dauguvletytė- 
Kudablenė, Batai režisuoja
mi Algio Ulblo.

KlevųAlėja vaizduoja nuo
tykius .sūkuriais tenka susi
durtą Ieškant gyvenimo drau
gės per laikraštį; B. Batai - 
parodo kaip viengungiai Ieš
ko panų. Abu vaidinimai į- 
vyks sekmadienį, spalių 31 d. 
6 vai. v. Jaunimo Centro sa
lėje.

Atvykite visi pas įžiūrėti Ir 
skaniai pasijuokti ’.

AUKURAS

GRANDINĖLĖS KONCERTAS

Cleveland© "Grandinėlės" 
koncertą Hamiltone turėjo
me rugsėjo 26 dienos sek
madienį, Mohawk College 
auditorijoje. Praeitas jos 
pasirodymas čia buvo 1972 
metais lapkričio mėti. Mūsų 
tautiečiai tada jos laukė di
džiai susidomėję, kas rodė 
1OOO vietų auditorijos sau
sai užpildymas žiūrovais Iš 
Hamiltono Ir tolimesnių nuo 
jo vietovių. Šį kartą audito
rija nebuvo taip sausakimša, 
bet pakankamai gausi. To 
prležąstlml skaitytina nepa
lankus oras : lijo velk Ištisą 
dieną.Taip kad Iš tolimesnių 
gyvenviečių lietingą dieną ne 
visi turėjo drąsos keliauti. 
Kon oertas buvo pradėtas 
punktualiai numatytu laiku. 
Uždangai paklius , šokėjai 
guviai atsirado scenoje pir
majam šokiui "Kepurinė". 
Nuo čia Ir prasidėjo pirmoji 
koncerto dalis Ir pirmoji 
katučių audra. Šioje dalyje 
judrusis mūsų jaunimas pa
šoko septynis šoklus, baig
damas žemaitišku ' Klumpa - 
kojų ", kurio temoje buvo 
merginų Ir vyrų klumpių 
mainymas. Čia pasirodė,

kad mergaitės buvo apsuk
resnės už vyrus, nes Išmai
nytas klumpes jos galėjo 
naudoti, o vyrai gi ne, nes 
jos jiems buvo per mažos. 
Po to sekė penkių minučių 
pertrauka atsikvėpti Ir pir
maisiais įspūdžiais pasida
linti.

Antroji dalis pradėta"Gal- 
džlu", kur senas gaidys nuo 
Vilkaviškio mokė jaunus gai
džius susirasti sau maisto 
Ir giedoti. Žiūrovams sukė
lė gardaus juoko, girdint 
jaunų gaidukų "sugledljas" 
/čia griežikų kapela labai 
vykusiai Imitavo seno gai
džio Ir jaunų gaidžiukų gie
dojimą/. Šios dalies baig
mėje buvo sušoktas jaunimo 
žaidimas "Našlė". Progra
mos paaiškinime, tarpkltko, 
pasakyta, kad šokis paimtas 
kaip liet, buities vaizdelis. 
Jo turinyje pavaizduoti kai
mo žmonių gyvenimo frag
mentai, kur vyrai žavisi 
gražia, nepažįstama mer
gina, o merginos nevengia 
pasižmonėti su svetimu vy
ru. Šis "fragmentas" labai 
tinka Ir šių laikų dvasiai, 
mūsų Išeivijai, gyvenančiai 
kaime Ir mieste.

Po pertraukos pradėta 
trečioji Ir paskutinioji kon
certo dalis. Pirmasis šokis 
buvo vardu "VUlotlnls", ku
riame Jjuvo vaizduojamos 
dvi vienišos merginos, Ieš
kančios sau poros šokančia
me jaunimo tarpe. Toliau 
sekė "Atbulinis", "Bergzde- 
nlkės". Čia vyrai, persi
rengę velniais, erzino mer
ginas, kurios Mes ėdyje ne
ištekėdavo. "Rezglnėlė"- tai 
vestuvinių apeigų šokis, ku
rio metu Jaunieji atsisveiki
na savo jaunystės draugus. 
Šio šokio metu šokėjai susi
laukė daug katučių, kada 
jaunųjų dvi Iškeltos rankos 
buvosuralzgytos kartu juos
tų rezginyje,kas reiškė, kad 
viskas baigėsi vestuvėmis. 
Šios dalies Ir viso koncerto 
pabaigai buvo sušokta Iš-
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toronto
A. Lukošius

Domėjimasis NL spaudos 
balium. . .
Šio sekmadienio popietėje 

Ir vėl matosi naujų veidų. 
Kai kurie Iš jų tikrai čia 
pirmą kartą. Ir Iš tolimesnių 
šios provincijos kampelių 
kartais mėgsta ten gyvenan
tys mūsų tautiečiai į čia at
keliauti, pasižmonėti, su 
savo bendro likimo broliais 
pabendrauti.

Nukeliauti kiton parapljon 
Ir dar dldmlestln, tai lyg Ir 
lietuviškųjų kermošių bei 
atlaidų tęstinumas.

Dabar štai, kada jau va
sara Iškeliavusi, o įvairiau
sių parengimų Ir skelbimų 
tiek mlrga-marga ant visų 
sienų, tai Ir pokalbiai dau
giausia sukasi apie tai. Štai 
Ir dabar, šios popietės me
tu, tai vienur, tai kitur prie 
sėdinčiųjų prisiartina pla
čiai besišypsanti moteriškė, 
mandagiai atsiprašo Ir klau
sia; -Ponas gal norėtumėte 
bilietą į mūsų šių metų pa
rengimą. Tikrai nesigailė
site, bus pulki vakarienė, 
bus Ir programa. Mes jau 
senai tam ruoštam ės. Paim
kite porą bilietukų sau Ir 
žmonelei. Dėl pinigo ne
svarbu, blle kada sumokė
site.

trauka Iš "Rusnlečlo" - tai 
Klaipėdos krašto žvejų šokio 
kompozicija, p a naudoja nt 
Rusnės apyl. šoklus : "Dzl- 
gells", "Rusnletls" Ir "Kad
rilis". Šiam" šokiui scena 
buvo prlpUdyta gražiu mūsų 
jaunimo būriu, kurio metu 
įvairūs skirtingi žingsniai Ir 
sukiniai, bei įvairi spalvin
ga apranga, sudarė labai 
spalvingą Ir patrauklų vaiz
dą. Pagal programą, "Gran
dinėlė" mums čhvė net 17 
spalvingų šoklų. Jaunimui 
tai kainavo arti dviejų va-; 
landų darbo. Viskas vyko 
tiesiog automatiškai,kartais 
sunku buvo spėti, kur yra 
naujojo šokio pradžia ar jo 
pabaiga. Ne be reikalo šo
kėjų veidai greitai įgavo ap- 
šHeshe spalvą Ir skruostai 
žybėjo prakaite.

Dėkojant už sutelktą po
ros valandų malonumą, 
"Grandlnelel" buvo įteikta 
gėlių puokštė nuo mergaičių 
choro "Aldas" Ir antroji - 
nuo Hamiltono liet.Bendruo
menės, o skaitlinga audito
rija tegalėjo padėkoti tik 
gausiais aplodismentais, ti
kėdami, kad "Grandinėlė" Ir 
vėl kada nors mus aplanlys.

Zp.
• Jonas Čegys pianino ir ben
dro muzikos kurso pamokas 
duoda Hamiltone o Jonas Go- 
vėdas - Toronte.
• Natūralaus gydymo klinika, 
ve dama Be r nardo Naujai lo ve l- 
klaToronte 46ORoncesvalles.

NL SPAUDOS RĖMĖJU RUOŠIAMAS LAIKRAŠČIUI PAREMTI

"NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“**- 
SPAUDOS VAKARAS
KURIS ĮVYKS Į lapkričio mėn. 1 3 d., 7 vol, vak, LIETUVIŲ NAMŲ MINDAUGO MENĖJE, TORONTE. 

Programoje: rašytojas - humoristas ANTANAS GUSTAITIS iš Bostono, ATŽALYNO tautiniai šokiai

ir kiti įvairumai. 
Veiks baras ir karštų valgių, bufetas. Įėjimas -$4.00,studentams ir pensininkams-$3.00.

Bilietai gaunami bus prie įėjimo arba iš anksto šiose vietose: V. Balėnas, 2224 Dundas St. W.-All Season 
Travel biuras; J. Margis Drug Store, 408 Roncesvalles Ave.; Lietuvių Namai(pas Daunį);Paramos 
kredito Kooperatyve (bankelyje).

Dievulėliau tu mano, kad 
nežinau. Daktaras man liepė 
mažiau valgyti, o Išgerti vi
sai uždraudė jeigu dar noriu 
klek pagyventi. Tš manęs 
jums jokios naudos nebus, 
tik vietą be reikalo užim
čiau. Va, geriau pasiūlykite 
aniems,tai nors naudos klek 
bus. Jie dar gali neblogai 
pagerti", alšklnasU’vargšas" 
užkluptasis.

O kaip su spaudos baliumi 
bus ? Ar eisime... Sako hu
moristas Gustaitis Iš Ame
rikos atvažiuoja. Vasara bu
vo perdaug liūdna.Reikia jau 
ko nors linksmesnio - visai 
neblogoje nuotaikoje drožia 
vienas bernužėlis, vien tik 
vyriškos giminės apsėstam 
stalui.

Ar tai "Nepriklausomos 
Lietuvos" Iš Montreallo čia 
bus -teiraujasi kitas. Kad 
jau visur einame, eisime Ir į 
šį parengimą.O ko čia dabar 
snausti. Du kartus žmogus 
negyvensi. Reikia naudotis 
proga pakol nevėlu. Matote, 
klek jau Iškeliavo pas Užu- 
balį. Tr visai dar neseni bu
vo. Prlslbuvome namuose 
pakol valkai dar buvo maži. 
Nėra čia ko daugiau. Mes 
tikrai einame. O kas bilie
tus parduoda ? Mums tik
riausiai viso stalo reikės. 
Be ve Ik reklamuojančiai 
čiauška vlsutlnlo amžiaus 
moterėlė. Na tai laikykis Ir 
gražiausia, kad pasimatysi
me tame spaudos baliuje Ir 
man įdomu Išgirsti Guštaltį, 
papletaves Ir kildamas nuo 
stalo, paspaudžia ranką klek 
toliau už miesto gyvenantis 
tautietis.

WESUI LIETUVIU NAMAI

Pereito sekmadienio LN 
popietė nebuvo gausi sve
čiais, dalyvavo apie 120. Ne
mažas tautiečių būrys buvo 
Išvykęs į Lietuvių Dienas 
Montrealyje.

tš toliau atvykusių svečių 
knygoje tepasirašė tik Juo
zas Ir Aldona Baranauskai Iš 
Chicago.

LN Sekmadienio popietėse 
veikiantis kioskas, nors 
svečių buvo maža, pereitą 
sekmadienį pardavė lietu
viškų rankdarbių už apie 
$ 200.

LN parduoda labai mažai 
naudotas virtuvės spinteles . 
Spintelės yra visai gerame 
stovyje Ir galėtų tikti kiek
vienam gyvenamam namui. 
Užlnteresuotl prašomi pa
skambinti tel. :533-9O3O.

L N biblioteka d&coja Bro
niui Bražlūnul už paaukotas 
bibliotekai knygas- Lietuvos 
Pinigai.

LN 25-člo dovanai Kon
certinio Fortepijono vajus 
Iki šiolei surinko apie $500.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n js ja ja 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA: »
93/i% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/i % už pensijų ir namų planų
8V4% už spec, taupymo sųsk.
7Vž% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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 —

Telefonai: 532-8723
ir 532-1149

Bloor Street 
Toronto, Ontario 

M6P

ĮVAIRIŲ BENDROVIŲ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATARTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025— Namų tel. 277-0814
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8 V 1C6

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

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

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

JS25X Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

VBačėnas Ali 
2224 DUNDAS STREET W , 
TORONTO, ONTARIO
M64 1X6________________________________

Koncertinį fortepijoną Iš
rinkti sutiko muzikai Stasys 
Gallevlčlus Ir .lėnas Govė - 
das. Reikalui esant, jiems 
padėti pažadėjo solistas V . 
Verlkaltls Ir J.R.Simanavi
čius.

Š. m. spalio 17 d. įvyko LN 
informacinis susirinkimas.

Marikė Kunkle n ė LN pa
dovanojo gražų paveikslą, 
- už dovaną LN dėkoja.

Pensininkų Klubo pamal
dos už mirusius įvyks lap
kričio 1 d. Visų Šventų Die - 
ną, pirmadienį, 11:30 vai.r. 
Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. Tuojau po pamaldų, 1 
vai. p.p. Gedimino Pilies 
Menėje įvyks bendri pietūs . 
Pietūs kalnuos 3 dol.asme-

IMA:

914% už asm. paskolas

9’/i% už mortgičius

i
Ui jonų dolerių

Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti' 

tel, 533-3531 
nlul. Pakvietimus galima 
gauti klubo patalpose pas St. 
Paclūną.

LN nario įnašus įmokėjo: 
Adelė Gedminas Iš Hamilto
no Ir V. L. po $1OO. Įnašus 
papildė:Blrglolas Elmls $90 
Ir Makusa Vladas $1O.
• Tradicinis ŠATRUOS Ir 
RAMBYNOTuntų tėvų komi
teto rengiamas BA ZARAS 
mūsų salėje įvyks lapkričio 
20 d.

Bazaro proga akademikai 
skautal-skautės parodų ga
lėję rengia kun.A.Kezlo ,S. 
J.fotografijos meno parodą .
• Prisikėlimo Parapijos 
Biblioteka Ir Knygų Kioskas 
veikla įprasta tvarka.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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sudbury

"Geležinis Vilkas* medliotojų^ir iūklautojų klubo pirm. J. Remeikis 
įteikia geriausiam šauliui Kęstučiui Podeįjui pereinamąja, klubo 
taurę. Nuotrauka Jflemeikis

kol pagaliau 1951 rti.pavyksta 
Išvykti į Kanadą Ir apsistoti 
Montrealy. Čia įsijungia į 
Montreallo U-tą, įsigydamas 
1953 m. ” M. A. Degree In 
Slavonic Studies". Ten Išbū
na Iki 1957 m. kaip prof, a- 
slst. for East Europe His
tory and Civilization. Po to 
Iki persikeliant į Ottawa , 
1968 m.. dirba atskaitomy
bės darbą įvairiose Montre
allo Bendrovėse. %

Būdamas Montreallo U-te, 
buvo paruošęs porą moks
linių darbų, pasirinkdamas 
lietuviškas temas Iš Sovietų 
okupacijos. Persikėlė į 
OTTAWA, į'ramesne poilsio 
vfetąpo audringųjų gyvenimo 
metų.Čia nors nedidelėj,bet 
gana aktyvioj LB apyllnkėj-

buvo aktyvus jos narys. Vi
sada matydavai jį su žmona 
įvairiose B-nės sueigose ar 
tai paskaitininko, simpoziu
mo dalyvio ar aktyvaus klau
sytojo rolėje.

Diskusijose aktualiais lie
tuviškojo gyvenimo klausi
mais buvo bekompromlslnls 
Lietuvos patriotas su savo 
labai aiškiom, gana griežto
kom pažiūrom Ir nūs Is ta t y - 
mals.

Jo stalgi mirtis Ir laido
tuvės ne Ottawoje, bet To
ronte užklupo vietos lietu
vius labai netikėtai, dauge
lis tesužinojo tą liūdną žinią 
jau tik po laidotuvių.

Tebūnie tauriam lietuviui 
lengva Kanados žemė Ilsėtis 
lietuviškose kapinėse tarp 
savųjų. A. P .

Finansinį stovį referavo 
Ižd. J. Valčellūnas. Jis su
minėjo, kad pajamų turėta 
$5732,53,0 lšlaldų$5296, 56. 
Tad Ir šiuo metu Iždas nėra 
tuščias. Taipgi J. Valčellū
nas pranešė Tautos Fondo 
surinktas sumas, kurios 
tvarkomos atskira kasa. Jis 
Iškėlė nuostabią Toronto Į- 
gallotlnlo A. Flrlnavlčlaus 
veiklą, kuris sugeba sukelti 
dideles sumas Lietuvos lais
vinimo reikalams. Jis pab
rėžė, reikia pasakyti, deja ,

su Centru Ir meninių grupių 
tarpusavio konkuravtmu pa - 
re nglmuose.

Švietimo srityje .Šeštadie
ninių Mokyklų reikalu p.Le- 
parsklenės pranešimas buvo 
perskaitytas. Šiame prane - 
Šime Iškeltas tikslas suda
ryti specialią komisiją tjrtl 
būdą, kaip mokyti lietuvių 
kalbos visiškai jos nemokan
čius.

Šalpos Fondo reikalu kal
bėjo W. Sakas, pabrėždamas 
Jeronimo Plelnlo veiklą Ha-

GELEŽINIS VILKAS Me
džiotojų Ir Žūklautojų Klubo 
narių metiniame šaudymoi 
turnyre geriausio šaulio ti
tulą Ir pereinamąją taurę 
laimėjo Kęstutis Poderlš, 
jaunimo klasėj pereinamą
ją taurę laimėjo Petras Tol
vaišą.
• TUMO-VAIŽGANTO litu
anistinė mokykla š.m.rug
pjūčio mėn. 25 d. pradėjo 
mokslo metus. Mokykla ve l- 
kla jau26 metai.Šiais moks
lo metais dirba šie mokyto- 
jalzNljolė Paulaltle nė-vedė - 
ja, kun. Antanaę Sabas-mo - 
kytojas.
• Rugsėjo, mėn. 17 d. suė
jo dveji metai nuo a.a.Pra
no Grlškonlo mirties.Laikas 
bėga greitai, bet a.a.Prano 
buvęs draugiškumas, lietu
viškumas,tėvynės meilė, ne
leis jo mums užmiršti Ilgai, 
Ilgai. J. Kručas

Ottawa KLB SESIJA

( Mike Kutkauskas )
GREEN WARK GLAZES FIRING KILNS 

477-G Delmar Ave, 

Points Claire. P.O. HSR 4AS 

TEL. BB9-OS70

TnAeutreAkuuVIETUVI°
Pastaruoju metu mūsų ne

didelė lietuviška sala Kana
dos sostinėj neteko vieno Iš 
pareigingųjų, sąmoningųjų 
tautiečių- teisininko Kazi
miero TRUSKOS. Tgkamuo- 
tas sunkios Hgos, pasimirė 
Ottavos Civic ligoninėj šių 
metų rugpjūčio 6 d., palai - 
dotas Toronte-lietuvių kapi
nėse- rugpjūčio 9 d.

Velionis kQlmo Iš Seinų 
apskr., buvo gimęs 1903 m. 
kovo 3 d. Gimnaziją baigė 
Lazdijuose,Teisių fakultetą- 
Kaune ,1930 mt.

Tarnavo Valstybės Kont
rolėj, būdamas Kėdainių Ir 
Ukmergės apskritims revi
zorium; vėliau buvo notaru 
Varniuose Ir pagaliau, Iki 
pasltraiiklant Iš Lletuvos- 
advokatu Kaune. Už Lietu
vos ribų likimo buvo nu
blokštas į Šveicariją, kur 
tuoj po karo,susidarius ga
limybei, lankė Komercijos 
Institutą C lur Ike, įs įgydamas 
1947 m. diplomą. Po to, dve- 
jls metus dirbo toje srityje,

Kanados Lietuvių Dienos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Montrealyje proga Spalio 9 d dar nebuvo pilnai paslruošu- 
Bendruomenės Apylinkių si įeiti į KLB Krašto Tarybą 
atstovai susirinko 3-jal se- pilnateisiais nariais.
sijai.

Aušros . Vartų parapijos 
salėje nuo 9 vai. ryto pradė
jo rinktis devintosios KLB 
Krašto Tarybos atstovai, o 
jau 11 vai./po vienos vai . 
laukimo/ prasidėjo teisėtas 
kvorumo pos ėdis.

Sesijos susirinkimą atida
rė Krašto V-bos ptrm.J.R . 
Simanavičius, jam pirminin
kauti pakviesdamas Montre
allo Ap-kės V-bos pirm.J. 
Šlaučlulį Ir Toronto Ap.V- 
bos pirm.V.Blretą. Sekre
toriavo P. Povilaitis Ir Just. 
Kibirkštis, abu montre ai ie
čiai Ir A .Ratavlčlenė Iš Del
bi Ap-kės V-bos.

Susirinkimas vadovavosi 
ankščiau per spaudą skelbta 
dienotvarke. Išbraukdami 
popietinį specialų posėdį dėl 
KLB statuto pakeitimo, pa
likdami šį punktą sekančių 
metų sesijai.

PrasidėjusKLBKrašto V- 
bų pranešimams, pirmiau
siai kalbėjo pirm. J.R.Si
manavičius, gana plačiai nu
šviesdamas praeities veiklą 
Ir Informuodamas apie nu
matytas ateities veiklos gai
res. Gal pats svarbiausias 
ateities užmojis 1978 m.su
ruošti kartu su JAV lietu
viais dainų Ir tautinių šoklų 
šventę Toronte.

Jo pranešimą apie Baltų 
veiklą Kanadoje papildė Inž . 
J. Danys Iš Ottawos. Jis pa
brėžė ypatingai, kad pabal - 
tlečlal rado kelius prieiti 
prie Kanados Parlamento 
atstovų bei vyriausybės 
žmonių. O jam, paskutiniuo
ju metu lankantis Europoje , 
Lietuvos Dlpl. Šefas St. Lo
zoraitis Romoje šią kana
diečių veiklą nuoširdžiai 
įvertino.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy

TEL. 575-8971.
T. L »u 11 n i i t i a

'ony 5 Į hoto —
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL

IO

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL.: 694-1037

(MIKE RUTKAUIKAII

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POtNT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRė

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILiU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

,* (Lietuviams duodame spec i oi i cį. nuo! oi d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas <S Son tel. 389 • 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios pot arijos Ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys Guy 

'Rlchordl, kuris jou seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo slogas blogas ar kai statotei 

"364-1470

1J7|. X.O

LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, LaSalle.P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainom, s.
- tol. 366-5237- 3!.?*. 

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• V asaros. laiko saugojimas

(Storage)

6396 Bonnontvne Ave. VerrLin, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir j I
šildyme taisymai ir nauįi 
įrengimai. Gaziniu prie- J'į 
moniu pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro • Quebec išnuomo- . j
vimui karšto vandenstie- 
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heoting kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

kad nevisi lietuviai yra tau
tiniai susipratę: dažniausiai 
neturtingesni paskiria net 
Iki $5O,o uždirbantieji kele
tą dešimčių tūkstančių į me
tus- pasididžiuodami įteikia 
penkinę...

Apie kultūrinę veiklą kal
bėjo Kultūros Reikalams 
Komisijos Pirmininkė E,. 
Kudabienė. Jos pranešimas 
skambėjo pesimistiškai. 
Ypač nusiskundė nepakanka
mu kooperavlmu Apylinkių

milto ne, per kurį šiam ttksu 
lul daugiausia surenkama 
pinigų.

f
Įdomiai kalbėjo Šiaurės 

Amerikos Fizinio Auklėjimo 
Ir Sporto S-gos pirm. Pr. 
Berneckas. Jis nurodė, kad 
vlenlntėlls būdas įtraukti 
jaunimą į lietuvišką veiklą 
yra per sportą. Suminėjo , 
kad šiais metais krepšinis 
Ir tinklinis Torontan buvo 
sutraukęs per 700 jaunimo .

(Nukelta į 8 p si.),

KLB Krašto Valdyba. įs dešines sėdi pirm. Į.IĮ. Simanavičius, Irena 
Semaite-Meiklejohn, Silvija Leparskiene, kun.A. Žilinskas^ stovi: 
kun. Į. $taskus, A. Ku°las> G. Kurpis> E. /Cudabiene ir J. Vaiceliunas.

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS į

LIETUVAfia
Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentine rūšis

Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester *io - nuolaida*iki 60 %. 
Skarelės vilnones orbo šilkines ir nouįdUsiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausios pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moteriški paltai - Borgona (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.30.
Vyriški megzti marškiniai (konodiški ) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kitų daiktu reikalingų Lietuvoje.

J /• PARCEL SERVICE 3891 St. Lawrence Bl vd.,. 
Montreal, P.O. H?W 1X9. Tel. 844 - 9 0 9 8.

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e eve 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin Z corner Bayne 365-1143

Mechoni zuotos ratų ir kitų dalių ragui i avima s. IŠorė> (Body) taisymas ir 
dažymas n airį ome garaže ir moderniom i s priemonėm! s. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pre Lopierreir vandens kanalo. "Jįel. 365- 3364,

• *7 psr.
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NL REIKALAI
PARAMA LAIKRAŠČIUI

■'* Londono, Ont. kalmlnys- 
* tėję gyvenąs Povilas Gen- 
*• člus "NL” paremti per Jūsų 

korespondentą paaukojo 50 
dol. Jis taip pat davė Ir če - 
kį 20 - člal dol. Tai būtų 
"NL” prenumeratos mokes
tis ateinantiems dviems 

'metams.
P.p. Genčiai yra ūklnln - 

kai - tabako augintojai Lon
dono kalmlnystėje į vakarus, 
tačiau jie visada yra glau
džiame kontakte lietuviškoje 
•4e įkloję su londonlšklals. VI- 
*fcl trys Jų valkai reguliariai 
"dalyvauja lietuviško jaunimo 
Sambūriuose,yra baigę litu
anistinę mokyklą/tie s a, jau
kiausias Romas yra bebal-

gląs mokyklą/lr visi gražiai 
kalba lietuviškai.

Malonu yra,kad p.p. Gen
čiai puikiai supranta lietu
viškos spaudos reikšmę.Tai 
pavyzdys daugeliui kitų lie
tuvių, Iš kurių visada lau
kiama parama spaudai. Jai 
norėtumėte spaudą paremti 
ar ją užsisakyti, pasinaudo
kite korespondento patarna
vimu.
o Londonlškls p. Adomas 
Kalnėnas, ”NL" šėrlnlrikas, 
padovanojo vieną "NL” šėrą 
Ir pranešė, kad jis šį šėrą 
aukoja ”NL" Bendrovei.

L.E Imantas

Ps. Nuoširdi padėka ui paramą, 
laikraščiui ir mūsų bendradarbiui 
už uolią iniciatyvą. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytoju 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

'Pavardė ir vardas)

KLB SEIMAS...
; (Ątkelta ii 7 psl.)
Jis galvoja, kad įsijungimas 

| šios Sąjungos į KLB veik
lios rėmus, parodys naują 
' būdą prijungti gausiau mūsų 
I jaunimą.
į Tad nuo šios sesijos Lle- 
tuvių Sporto Sąjunga Kana-

? doje turės savo atstovus 
KLB Krašto Taryboje.

Revizijos Komisijos aktą 
f perskaitė Liucija Skrlp-i 
kūtė, Iš Hamiltono.

Mandatų komisijoj dirbo 
S.Pfečaltlenė, L.Ignaltls Ir 
ik šernas.

Po to vyko diskusijos dėl 
pranešimų Ir tolimesnės 
veiklos nagrinėjimas. Nu
tarta sekančią Kanados Lie
tuvių Dieną suruošti Londo
ne, Ontario.
I-----------------------------------------

Dr. J MaliSka
Dantų gydytoja*

— ■ •
1440 rue Ste-Catherine Ouest 

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

(Tikslus adresas)

J. įŠiaudiulis, 22 Kanados Lietuviu 
Dienos komiteto ir KLB Montrealio 
apylinkės pirmininkas.

LIETUVIŲ DIENŲ
DIDŽIOJI LOTERIJA

Du laimėjusieji Didžiojoj 
Loterijoj bilietai -233 969 Ir 
213 685 dar neatsiimti. At
siimti laimikius per Aldoną 
Ottlenę tel:365-1778.
• Suvenyrinius marškinius 
taip pat dar galima gauti pa
piginta kaina minimame 
kioske: 3 už 1O dol.,arba 1- 
už $ 4.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGA

Spalio 16 d. suruošta ML 
SS-os paskaita, dalyvaujant 
Kent U-to prof. John Cadzow 
tema Lietuvių Imigracija į 
Šiaurės Ameriką buvo su į - 
domimu Išklausyta Ir padis
kutuota. Susirinko arti 40 
klausytojų, jų tarpe Ir ne be
stu dentIško amžiaus lietuvių 
dėl ko studentai buvo paten
kinti.

Prof. John Cadzow įdomi 
asmenybė,—kilęs Iš škotų Ir 
lietuvių,įsteigęs lietuviškąjį 
skyrių Kleve lando Kent U-to 
bibliotekoje nuo 1970 m. Yra 
surinkęs virš 7000 knygų . 
Dėka jo darbo, studijuojan
tiems yra galimybė įsigyti 
magistro Ir net daktaro 
laipsnį lituanistikoje.

Senajai valdybai baigus 
kadenciją, Išrinkti 5 nauja - 
jai valdybai: Regina Kudž- 
maltė, Algis Krlkščlokaltls, 
Gediminas Murauskas,Gin
taras Nagys Ir Gallė Norke- 
llūnaltė.

TAURAS TRENIRUOJASI
Tauro - krepšininkai susi

renka kas penktadienį treni
ruotis, ruošdamiesi naujo 
se zono rungtynėms, j Tre n- 
holm Parke.

VERDUNO ŠVENTĖN IR 
LIETUVIAI PAKVIESTI

Ryšium su Verduno 1OO 
metų jubiliejum.vra rengia
ma Verduno Auditorium 
/Church gatvėje/rankų dar - 
bų paroda.

Mūsų Vaivorykštė Irgi da
lyvauja. Paroda atidaryta 
spalio 24 d. nuo Iv.p.p.lkl 
1O v. v., Ir spalio 25 d. nuo 
1O v.ryto Iki 1O v. v.

Įėjimas-laisvas. Maloniai 
kviečiami visi, Ir ne verdu - 
nfečlal,atsilankyti. Parem - 
slme savus, pasižiūrėsime 
Ir kitų.

• Vida Ir Raimundas Kilčiai 
šios vasaros atostogas pra
leido važinėdami po Europą. 
Kelionės metu aplankė daug 
kraštų kaip Vengriją, Daniją, 
Prancūziją, Vokietiją Ir kt. 
Iš aplankytų kraštų didesnį 
įspūdį palikusi Vokietija.
• Albertas Norkellūnas ke- 
Horn savaitėm yra Išvykęs 
poilsiui Į Floridą.
o Algis Kllčlus tarnybos 
reikalais savaitei laiko buvo 
Išvykęs į Vokietiją.

• Kazimieras Vadlšlus savo 
draugų tarpe atšventė savo 
75-ąjį gimtadienį. Ta proga 
susirinkusieji jam Ir jo 
žmonai Onai Vadlšlenei,ku
ri taip pat šventė savo gim
tadienį, įteikdami dovanų, 
palinkėjo dar Ilgo Ir gražaus 
gyvenimo ateityje.
• Stalgiai, nelaimingomis 
aplinkybėmis mirė Elena 
Vanagienė, palikdama gilia
me liūdesyje seserįVerontką 
Stlrblenę su šeima Mont- 
realyje.

• Liūtui Ir Rachel Šablaus- 
kams gimė sūnus Viktoras .

I

LITO NAMAI. . .
(Atkelta iš S psl.) 

ant De Sfeve gatvės. Tačiau 
tas sklypas turi minusų.Na
mas būtų grynai rezidenci
nėje vienos krypties gatvėje 
tarp privačių namų Ir gero
kai nutolęs nuo Metro sto-J 
ties. Komercinei Instituci
jai tatai nemažas minusas .

Žymiai patogesnė vieta 
būtų šalia Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų namo, 
priešais Drake gatvę. Vienu 
frontu jis stovėtų Į Jollcoeur 
Metro stotį,, kitu Į parką Ir 
Į De La Vere ndrye bulvarą . 
Priešais būtų Aušros Vartų 
bažnyčia, o jo šone-Marljos 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
namai, šio tikrai lietuviško

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBB • CYVYBt 

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

Tel. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

DR. V. GIRlONlENC
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

T«l. 255-3835

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ-
Tai. 932- 6662; namų 73? - 968 ly

JO^AS&COTE^ALTIES
-- --------------------------------------- ------------ --------- -------------------------------------

5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 173

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772, namų 366-7041

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M. D.. C.M., M. Be.. L.M.C.C-, E.R.C.S.(c»

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open,

366-9742Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison grata i te - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

I 7626, rue Central St., Vi lie LaSalle

365-0505

® Royal Trust į;
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMČ TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žemė)
*

8 psl.

GALV.OJATE PIRKTI AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEME - PASKOLOS

R. J. Išganaitis, b*. bcl

216 St. Paul W., Montreal, P.Q. < 
•Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place V Ule Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel.(514)871 •1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU B.C.L.
168 Notre Dome Street E. .Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

m
Foto E.M.L.S. 

.Si sterna.

D.H. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Teh 273-3442, 273~9181, 737-0844.

Montreal, Qtre.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A <Į_e n t 0 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas N ORK ELI 0 N AS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MALONIAI KVIEČIAME TAMSTA

Į AGAPĘ
SU JUBILIATĖM SESELĖM I

Nek. Prad. Marijos Seserys - Paule, Margarita ir Klementina 
švenčia 25-riti metų vienuoles gyvenimo sukaktu 
TODĖL
1976 m. spalio men. 31 d. — sekmadieni, 11 vai. Audros Vartiį 

bažnyčioje bus padėkos intencija, iškilmingos Sv. Mišios ir 
Įžadų, atnauj i ni mas.

Po mišių^ esate kviečiami į parapijos sale, kur bus 
BENDRI PIETŪS.

Visuomenininkas Ponios Ingridos Bublienės išCleveland 
PASKAITA, 
SVEIKINIMAI -

MENINĖ DALIS: Solistė Gina Čapkauskienė, Deklamatore 
Izabelė Zmuidzinienė iš Rochester,N.Y.

PIETŪS - Auka suaugusiems $4.00, moksleiviams $2.00.

RENGIA: Montrealio Ateitininkai ir Katalikių,Moterų Draugija.

L A U K I A M E I

Drake Ir De Seve gatvių 
kampo statyba būtų atbaigta 
Lito namais.

Išrodo, kad Seselėms už
darius valkų darželį Ir ne
siruoš lant statyti senelių 
namų ar daryti kitų naujų 
Investacijų, tas žemės skly
pas nebeturi aiškios paskir
ties.

Šitokių samprotavimų pa
drąsinto Lito Valdyba rugsė

jo mėnesio posėdyje nutarė 
pasiūlyti Nekalto Marijos 
Prasidėjimo Seserims tą 
žemės sklypą parduoti Litui. 
Nėra abejojimo, kad Lito 
namai labai sustiprintų šį 
natūralų Montrealio lietuvių 
centrą prie Aušros Vartų 
parapijos Ir susilauktų vi
suotino tautiečių pritarimo. 
T Ik Imasi, kad Seselės šį Li
to pasiūlymą priims palan
kiai.

LEO' aS GUREOCAS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMQBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

(Lietuvi, atstovo,)

Gta

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

I PASIKALBĖKITE SU 
ManagaMu

IEO GURĖKAS_________

mu montrea! west automobile 

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
_____  (Ą| th* BtVX pf ShgrtXQOkO Slfttl WOfl -_______________—

LEFEBVRE & ROBERT
MUUSUMSMT - fusHtruei p-ay~~ j im;

PAR. DAVIMAS iB®!'j

* Užeikite ir Įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CENTRAL! 4e AVINUI LASAU* 363-3887

|~7B43 omntraui 3ee-iasa (Dscoratiom) Į

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE.H4E 2A5, 
Telefonas: 766 5827

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniai*, antradieniais ir trečia
dieniais ano 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Ud 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasar* nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius M* 
vaitgaliu*.

MOKA U2: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines >1.0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Terrain, ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12,0%
Termin. ind. 2 metams
Terrain. ind. 3 metams

9.75%
10.0%

Investacines nuo 11.0%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvjhės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas. už paskolos sumą.

3907-A Jtoaemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NFPRIKI AllsnuA L IETUVA
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