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SAVAITINIU
APŽVALGA

Elvis Presley su tėvais, ‘savo karjeros pradžioje.

MIRĖ DU ŽYMŪS TEATRO 
ŽMONĖS

Visų pavadintas "Rock 
Karalius", o taip pat Ir "El
vis The Pelvis"- Elvis 
Presley- mirė, būdamas tik 
42 m. amžiaus, manoma šir
dies liga.

Jis padarė perversmą es
tradinių dainų stiliuje: buvo 
pirmas baltasis, panaudojęs 
juodųjų "blues" priėjimą 
prie dainų Ir įvedęs visokū- 
no, o ypač apatinės dalies 
ritminius judesius dainuo - 
jant.

Jo dainavimo Ir pasirody
mo stilius scenoje Išjudino 
ištisą'plokštelių gamybos Ir 
aps ire nglmo industr Iją, kurI 
užplūdo rinką jaunimo ma - 
sese. Jo įkvėpta, Išsivystė 
Ir žinomoji Beatles grupė 
Anglijoje.

Elvis Presley nedidelio 
talento Ir balso jaunuolis , 
paprastas darbininkas, ro
mantiškos Išvaizdos, darbš
tus, Iškeltas me iadžerlų, tu
rinčių komercinę nosį, pa
talkė į jaunimo masių nuo - 
talkas.

Vienas Iš originaliausių 
komikų aktorius Groucho 
Marx , mirė , sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Iš brolių Mary ko- 
medljantų grupės liko gyvas 
tik vienas Zeppo. Jų prog
ramos, virtusios klasiško
mis "slap stick" komedijo
mis, dar rodomos televizijos 
programose. 

VANCE KINIJOJE
JAV Sekretorius Cyras 

Vance atvyko į Kiniją svar
biems pas įtarimams, palai
kyti diplomatinius santykius 
tarp tų dviejų vyriausybių.

Didžiausia kliūtis, atrodo, 
yra amerikiečių pripažint - 
mas Talwano valstybės - 
antrosios Kinijos. Su tuo ne
gali sutikti Kom.Kinijos vy
riausybė, kuri skaito, kad 
Talwanas yra maždaug tik 
nepaklusni Kinijos provinci
ja. ..

JAV vyriausybės atstovai 
tvirtina, kad Talwano neap
leis.

Vance lėktuvas nusileido 
aerodrome, kuris buvo aps
tatytas milžiniškais šūkiais : 
"Mes turime draugų visame į 
pasaulyje". Po Mao mirties 
susidariusi dabartinė vy
riausybė linkus I į Industrine

pažangą.,Ir gal ne tokia kraš
tutinė savo pažiūrose.

NEPATENKINTI 
KANADIEČIAIS

JAV Main valstijos med
kirčiai pradeda rodyti dide
lį nepasitenkinimą, kuris 
kartais Išvirsta į grąs In Imus 
kanadiečiams medkirčiams .

Nemažas skaičius patyru
sių Kanados medkirčių spe
cialistų Iš New Brunswick Ir 
Quebec’o yra samdomi St . 
Regis Paper B-vės.Ameri
kiečiai pyksta dėl tos B-vės 
vedamos politikos,kuri, nau
dodama kanadiečius medkir
čius, nekelia uždarbio ame - 
rtklečlams Ir, sumažėjus 
pareikalavimams, pirmoje 
eilėje atleidžia amerikiečius.

PATOBULINTA 
OPERACIJA

Toronto chirurgas
Blair Fearon pirmą kartą Ir aptarė Žygio ruošos bend- 
Kanadoje panaudojo patį mo
derniausią instrumentą ope
ruojant tons Uus- laser’ lo 
spindulius. Keturi taip 
operuoti pacientai žymiai 
greičiau-pasveiko Ir nekrau
javo.

dr.

BENDRUOMENYBĖS_
PABALTIEČILL ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS TEISES ŽINIOS

llau. Jie nutarė tvarkyti vi
sus Žygio technikinius rei
kalus , kaip gars lakalblų s Is - 
temą, Informacinių lapelių 
redagavimą Ir dalinimą Žy - 

pos ėdyje 
Bolste Ins 
Jungtinės 
Komiteto

o

Rugplūčlo mėn. 5-7 d. d. 
Pabaltlečlų Žygio Už Žmo
gaus Teises Vykd. K-to p- 
kas Viktoras Nakas buvo nu
vykęs į Washlngton’ą,D. C. 
Jį ten sutiko Janis Bolstelns, 
Jungtinės Baltų Amerikos 
K-to prof. "Lobbyist" ’•• as 
ir JAV LJS p-kė Birutė 
Zdanytė. Jie apžiūrėjo de
monstracijos vietą prie 
Lincoln Memorial. Vėliau , 
dalyvavo susirinkime su 
Arthur Lamb, specialių įvy
kių direktorium Ir su Wa - 
shlngtono nacionalinio par
ko policijos atstovu Sgt. 
Swerda. Pabaltlečlal paaiš
kino Žygio tikslą. Arthur 
Lamb pažadėjo Žygio metu 
parūpinti Raudonojo Kry
žiaus, maisto Ir kitus reika
lingus patarnavimus.

Mūsų atstovai susitiko su 
kong. J. Blanchar Capitol 
rūmuose. Jis užtikrino,kad 
Iš Baltųjų Rūmų bus gautas 
kalbėtojas Ir kad kong. Fen
wick sutiko kartu su kong . 
Blanchard būti priėmimo 
šeimininkais. Priėmimas 
įvyks ketvirtadienio vakare , 
rugsėjo 22 d., Capitol rūmu 
salėje. Kong. Blanchard į 
šį priėmimą kviečia visus 
senatorius, kongre s manus ir 
kitus žymius Washmgtono 
visuomenės atstovus. Iš lie
tuvių bus kviečiami Žygio 
organizatoriai ir įvairių pa
baltlečlų organizacijų atsto
vai.

Žygio organizatoriai po
sėdžiavo su Jungtinės Baltų 
Amerikos K- tų atstovais 
Latvių Centre Washingtone 

ras problemas.
Jungtinės Baltų Amerikos 

Komitetas ruošia susipažini
mo vakarą rugsėjo 24 d., 
šeštadienį vakare. Salės 
vieta Ir artimųjų viešbučių 
sąrašas bus praneštas vė-

fkulic. ifuMwi &hI$ Rally'
SepTembsr i?77
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glo metu. Tame 
dalyvavo J anls 
"lobbyist" Ir kiti 
Baltų Amerikos 
nariai, Washington’o Pa- r 
baltfečlų atstovai,p.Genienė 
Joana Valčlulaltytė, Gunars 
Melrovlcs ir Ingrida O’Brien 
/latviai/ Mado Kari Ir Rev . 
Rudolph Troost /estai/, LB 
Ryt. Apyg. pirm. dr. J. Genys, 
JAV LJS pirm. Birutė Zda- j 
nytė Ir Pabaltlečlų Žygio Už > 
Žmogaus Teises Vykdomojo I 
Komiteto plrm-kas Viktoras ! 
Nakas.

Gintė Damušytė, Pabaltie
ji tų Žygio Vykd.K-to sekre
torė, Informavo sendraugius 
ateitininkus jų stovykloje 
Dainavoj rugsėjo 7 d. Žygio 
reikalu, Ir frontininkus 
rugsėjo 1O d. Organizacijos 
pažadėjo skatinti narius pa
remti Žygį finansiniai Ir ja
me dalyvauti.

Žygiui aukojo 500 dol. JA 
V LB Krašto Valdyba. Iš vi
so Iki šiol į Žygio Iždą 
įplaukė 4.000 dol. Žygio 
Išlaidoms padengti aukas 
prašome siųsti Baltic Hu
man Rights Rally Inc., 1617 
Fairway Lane, Naperville, 
Hl. ,60540.

Viktoras Nakas susitiko su 
Vytu Maciūnu,kuris yra įsi
jungęs į Phlladelphljos vieti
nio Žygio ruošos komitetą. 
Jis apibrėžė,kaip organizuo
jasi PhUadelphlja. Jau vie
tiniai komitetai pradėjo re
gistruoti žmones, vykstan
čius į Žygį.Detroito komite
tas, vad. Jono Urbono, re - 
glstruoja asmenis kelionei į 
Žygį autobusu.

Pabaltlečlų Žygis Už 
Žmogaus Teises 
Vykd. Komitetas

SANTAROS - ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Tradicinis, rudeninis, me
tinis Santaros-Šviesos suva
žiavimas įvyks Tabor Farm 
Sodus, Mlch., š. m. rugsė
jo mėn. 8-11 d. d.

Šios grupės žmonių suva
žiavimai ypač pasižymi sa
vo aktualiomis diskusijomis, 
modernios kūrybos pristaty
mu ir brolišku sugyvenimu .

Šio rudens programoje:
" Pogrindinės periodinės 
spaudos atsiradimas Lietu
voje 1861-1864 metais",prof. 
David Fainhauz; "Manoji 
Lietuva" - skaidrių monta
žas, Perkūnas Krukonls; 
Eglė Žygaltė kalbės apie 
prof. A. Greimo įnašą į lie
tuvių mitologijos studijas, jo 
šešiasdešimties metų sukak
ties proga.

Literatūros vakare pak
viesti dalyvauti Živilė Bllal- 
šytė, Marius Katiliškis , 
Czeslaw MHosz, Austė Pe- 
člūraltė, LIūnė Sutema,Rasa 
šllėnaltė Ir Tomas Venclova.

Birže

dramos

Suvalkų
Arvydas

io išvežimu minėjime Ottawoje, kurį suruošė lietuviai, estai, 
latviai ir ukrainiečiai, dalyvaujant baltgudžiams, <lenkams, čekos;- 
lovakamsir vengrams. Padedamas vainikas is spygliuotu vielų pri 
siminti išvežtuosius stovyklose Sibire.

Bus pristatytas naujas 
Kosto Ostrausko 
veikalas Čičinskas.

Apie Dainas Iš 
Trikampio kalbės
Žygas, o Zita Krukonlenė- 
aple Dzūkiškų, Žemaitiškų Ir 
Aukštaitiškų Dainų Skirtu
mus.

Laukia įdomus pokalbis su 
Tomu Venclova apie rašyto
jo kelią, vertimus, lietuvius , 
lenkus Ir liberalus.

Dailės Istorijos prof, An
tanas Melnikas skaitys pas
kaitą " Viduramžio Ir rene
sanso miniatiūros teisiniuo
se rankraščiuose";-Czeslaw 
Milosz skaitys paskaitą apie 
Oskarą Milašių Ir William 
Blake.

Aktuali Ir įdomi tema-Iš
eivijos lietuviu literatūros 
kritika Iš anglo - amerikie
čių perspektyvos pažvelgus- 
bus pristatytaDelljos Valiu - 
kėnaltės.

Tomas Re me Ik Is-apie Po
litinę Viziją Lietuvių DlsI - 
dentų literatūroje;

Živilė BUalšytė- apie
Antano Škėmos Dramatur - 
giją- '<

Po literatūros vakaro 
rugsėjo 1O d., seks Bernardo 
Prapuolenio Du Plius Trys .

VYR. SKAUČIŲ GINTARIU, 
SK. VYČIU IR JURU BUDŽIU

DĖMESIUI
Sąskrydžio, kuris įvyks 

Darbo Dienos savaitgalyje, 
rugsėjo 2-5 d. d.Dainavoje , 
pasiruošimo darbai e Ina pil
nu tempu. Detroito v vyr. 
skautės Ir sk. vyčiai nepabū
gę vasaros karščių, su dlde - 
llu entuziazmu ruošiasi kuo 
gražiau sutikti visus atva
žiuojančius bei suplanuoti 
įdomesnę programą. Suva
žiavimo vardas- Minčių 
Juosta, suvažiavimo tema- 
Naujl Laikai, Naujos Mintys. 
Pilna suvažiavimo programa 
netrukus bus išsiuntinėta vi
siems vienetų vadovams, bet 
galime dabar tik pasldžlaug- 

ir s vetlmtaučlals.

tl, kad prelegentų tarpe tu
rėsime v. s. L. Mllūklenę, v. 
s. I.Kcrellenę Ir su S. Mik- 
naltį, kurie sutiko dalyvauti 
simpoziume drauge su ats
tovais Iš atskirų skyrių, ku
riame bus iškelti labai ak
tualūs, skautišką veikimą 
liečiantys klausimai tr atvi
rai bus jie Išdiskutuoti. V. s. 
A. Saulaltls ne tik rūpinsis 
dalyvių dvasiniu gerbūviu, 
bet taip pat praves įdomių 
žaidimų bei pašnekesių Iš 
savo kelionių Ir darbų su 
Pietų Amerikos lietuviais . 
G. Grigaitienė, žinoma kaip 
gera prelegentė,Ir vyr.sk . 
Asta Banionytė,kuri puikiai 
pravedė pašnekesį apie lie
tuvių liaudies dainas anks- 
tyvesnlame suvažiavime , 
praves įdomias diskusijas 
apie lietuvių vedybas su lie
tuviais
Kun.K. Pugevlčlus, Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos 
rekalų vedėjas duos labai 
aktualų pašnekesį apie Lie
tuvos jaunimo kovas dėl 
žmogaus teisių ir patelks 
konkrečių pavyzdžių kaip 
mes, gyvendami čia, gali
me jiems padėti.Čia tik da
lis programos.Detroito se
sės ir broliai žada dar dau
giau malonių staigmenų,žai
dimų, sporto, dainų, laužų, 
talentų konkursų, šoklų Ir 
svarbiausia, smagios skau
tiškos nuotaikos.

Taigi, mielos sesės Ir 
broliai, raginame visas ir 
visus-vyr. skautes, gintare s, 
sk. vyčius Ir jūrų būdžius 
kuo skaitlingiausia šiame 
suvažiavime dalyvauti. Tai 
bus gera proga pailsėti po 
vasaros stovyklų, darbų bei 
kitokių sunkių užsiėmimų ir 
gražioje gamtoje užbaigti 
šią vasarą.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
J ŪSŲ I

ML Bendravai Valdyba yra nutarusi 
laikmatį siuntinėti tik už $5.00 p Ir. 
muoslus po užsisakymo mitui, t. y. 
naujiems skaitytoĮam*.
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VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI KOMITETAS 
ČIKAGOJE

Mieli lietuviai, ne - 
!• trakus pasibaigs atostogos Ir 

mūsų valkai sugužės į mokyk
las. Nuo mokyklų pasirinki- 
mo priklausys Ir jų ateitis. 
Lietuviams Išeivijoje bene 
geriausia tokia mokykla yra

y Vasario 16 gimnazija.
Štai kaip ją atestuoja sti

pendijų aukotojams atsiųsta-
- jame laiške 2-jų mokintų tė

vai , Ras a, savo la Iku ba Igus l 
Vasario 16 gimnazijos visas

c 9 klases Ir Algirdas Černlal:
- "Vasario 16 gimnaziją lankė 
. abu mūsų valkai, Gallė ir To

mas, Sugrįžo labaipatenkln- 
tl, kad galėjo lankyti slą lie
tuvišką gimnaziją, net norė
jo likti ten dar vienerius me-

ę tus. Buvo užmezgę artimas 
r draugystes su kitais moki

niais Ir Išsiskyrimą jautriai 
pergyveno.

Gallė Ir Tomas džiaugiasi
- turėję didelę prlveleglją,kad 
t. galėjo susipažinti su europie

tiška aplinka Ir jos kultūra. 
Dalyvavo keliose mokytojų

- suruoštose Išvykose į apjln- 
,kinius miestus Ir taip pat 4- 
rlų dienų kelionėje po Pran-

. cūzlją..
Grįžo pasitobulinę lietuvių 

kalbą, geriau susipažinę su
> Lietuvos Istorija Ir dabartį- 

le jos padėtimi, ypač todėl, 
kad yra keli mokytojal/otalp 
pat Ir mokiniai/,kurie paly- 
nus neseniai atvyko Iš oku
puotos Lietuvos. Nemažai

e pramoko Ir vokiškai.
Nežiūrint, kad pasitaikė Ir

nesklandumų gimnazijos vidų-jos Išlaikymui pinigine auka, 
je, vaikams šie metai atnešė Dievas padės baigia at- 

, naudos ne tik tautiniu — lie - slšauklmą Kuratortjos plrml- 
tuvlsku atžvilgiu, bet Ir bend-nlnkas .
ru asmenišku subrendimu. Susijungę rankomis ir šlr - 

Širdingai dėkojame už 800 dlmls padėkime gimnazijai nu 
dolerių stipendiją, kuri ne tik galėti visus sunkumus .’

v mus parėmė, bet, tikime, ir 
lietuvių visuomenei ateityje 
atneš naudos".

Milda Patrlenė gėrisi savo 
dukros Juditos praturtintu lie
tuvių kalbos žodynu Ir pamė
gimu lietuvių literatūros.

O štai kaip pasisako viena 
Iš mokinių, Lolita Kudlrkal- 
tė: "Grįžau Iš Vasario 16 gim
nazijos labai pate nklnta pačla 
mokykla, mokytojais Ir ap
linka bei jos gyventojais. Pa
daugėjo draugų, praplatėjo 
akiratis, ypač po kelionės į 
Paryžių. Ten tikrai buvo nuo
stabu. Esu pasiruošusi at
einančiais mokslo metais grįž
ti atgal. Dėkoju už paramą...

Neberelkalo sakoma, kad 
visi naftos produktai esą 
nuodingi,net mirtį nešantys , 
kuriame pavidale jie bebūtų. 
O mūsų modernioji clvlllza- 

Ija kaip tik tr remiasi tais,
r Iš po žemės gaunama Is, žl -Vasarlo 16 gimnaziją teigia- J, , , , . x ’

mat vertina tr vokiečių vai- ballnlals produktais Jei dar 
džlos aukšti pareigūnai. "Vte-,mano Mstmtolme Lietuvos 

, .. kaime buvo naudojama bala -nas Ministerijos atstovas, "- J
kaip rašo Kuratortjos pirmi- “Stems „temos vakarams 
ntnkas tėvas Bernatonlsi'šu- apsvtestl. o žibalas buvo tik 

r. mažam kiekyje ir retai nau- slzavėjas musų gimnazija, no ,
rėtų net savo vaikus į ją slųs-,dojamas’^al ^>er tu7’saky- 
tl. Jis sakė, kad nėra kitos kIm 70-80 metų viskas ap- 
glmnazljos, kurioje galima iš aTvArtA 1vo 
mokti taip senos lietuvių kal
bos Ir didingos Istorijos bei 
kultūros. Jis žavėjosi, kad į 
bendrabutį susirenka Iš dau-> 
llo valstybių valkai, o talso- 
clallnlu požiūriu labai svar
bu. Ragino neleisti gimnazi
jai sunykti".

"Mielieji, ar šio kilnaus 
vyro susižavėjimas neturėtų 
Ir mus naujai sužavėti Vasa 
rlo 16 gimnazija ? Verbuokime 
į ją mokinius Ir prisidėkime

O. Zallsklenė, 
Komiteto pirmininkė

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

MUSU TAUTOS GYVYBE 
*’ JAV blų lietuvių spaudoje 

buvo šaukiantis straipsnis 
Aleksandros Valslūnlenės — 
Kodėl Mes nutautėjame taip 
greitai ? Tai labai svarbus

- reikalas. Yra tam ir daug 
priežasčių, kurias reikia ži
noti ir giliai ; įsisąmoninti 

r nes priešingai galim sunykti 
** kaipo tauta. Žmogus nutau- 
' tėja, nustojęs gyventi savo 

tėvu būdu ir papročiais.
Pirmiausia žmogus, o ypač 

lietuvis yra kilnus gamtos kū
rinys. Gamtos gėlė nekeičia 
nei savo spalvos, net savo 
kvapo. Net ir gamtos gyvu- 

‘ lėliai per amžius nekeičia
• nei savo būdo, nei savo po-
* linkių. Gamtos dėsniai yra 
" nepamainomi ir amžini.
‘ Senovėje mūsų tauta buvo 

kilniausia ir galingiausia. JI"
2 psl. '

buvo įstatymiškai susltvar - 
klusl, neprllmdama sve tlm-i 
taučlų gyventi tarp lietuvių. 
Tol, kol ji taip gyveno, tai 
buvo nenugalima Ir valdė di
delę dalį pasaulio.

Vėliau blogų aplinkybių 
Ištikta, mūsų tauta savo kil
niausio ! dėsnio — laikytis 
vien tarp savęs, jo negalėjo 
Išlaikyti ir nežiūrint į tai , 
kad ji griežtai Ir kilniai ko 
vojo, mažėdama > pradėjo 
trauktis nuo žiaurių išnau - 
dotojų.

Dabartiniu metu mūsų tau
tai gręsla didelis pavojus, nes 
rusai stalinistl.nlu D* komu
nistiniu būdu naikina mūsų 
tautą |?ačlu žiauriausiu būdu. 
O Išeivijoj, daugumas mūsų 
kilnių Ir Išslmoksllnuslųlle- 
tuvlų, neturėdami tikros gar
bės, patys nuo savęs tolsta 
ir nutautėja.

PANORAMA
CIVILIZACIJOS SĖKMĖ IR JOS PASĖKOS

Siaubingos tragedijos Jei anuomet mes, maži, gir- 
vyksta kas dlen milžiniškame dėjome, kad Biržų 
JAV-lų greitkelių tinkle, nes 
mirtis čia dažnai aplanko , 
ypač jaunuolius, dar vos 
pradedančius gyventi. Jei 
tik esti kelios Iš eilės dienos 
atostogų/ne vien savaitgalis, 
bet pav., liepos 4,JAV ne
priklausomybės minėjimas/, 
tai jau spėjama žuvusių bū
sią apie 600 žmonių, ir mū
sų dukra 21 m. prieš 9 metus 
žuvo tokioje auto nelaimėje . 
Aplankydami jos kapą, suti
kome moterį, kuri metais 
vėliau palaidojo netoliese 
savo 21 m. sūnų, tik neseniai 
grįžusį sveiką Iš Vietnamo 
karo, o čia žuvusį auto ne 
laimėje. Arba vėl kitą mote
rį sutikome, kuri palaidojo 
savo jauną, 36 m. vyrą, net 6 
metus prieš tai sirgusį ne - 
pagydoma vėžio liga. Visus 
tuos siaubingus civilizacijos 
gadynėje mirties įvykius,tik 
tuomet visu žiaurumu įsisą
moniname, kai jie paliečia 
mūsų artimuosius.

grovas 
Tiškevičius, pravažiavęs Iš 
Biržų į Pane vėžį su karieta , 
kuri buvo tempiama ne ark ■ 
llų(, bet kokios tai, mums 
anuomet atrodančios pas
laptingos ugninės jėgos/ lyg 
koks "lluclperis"/, tai dabar 
- kaip tas viskas pakito per 
tuos nepilnus 1OO metų’.

Iš kur atsirado požemiuo
se ta saulės energijos su
kaupta masė naftos pavidale, 
kuri įgalino žmoniją padary
ti neįtikėtinai milžiniškus 
civilizacijos šuolius? Sako
ma, tai esą jūrų gyvūnų ir 
didžiausių, gyvenusių anuo
met žemėje, roplių, klėstė- 
juslų augalų perstformavl - 
mo likučiai. Jie žuvo prfeš 
porą šimtų milijonų metų. 
Kas juos, anuomet skaitlin
gus didžiulius roplius pra
žudė? Gal irgi vėžys, stai
ga paplitęs dėl mums neži
nomų Intensyvios radiacijos 
bangų? Gal tuo laiku 'orma 
vosl/sprogo/erdvėje žvaigž
dė Nova,kuri siuntė galingą, 
mirtį nešančią radiaciją?

Taigi, tie įvairių pavadi
nimų ropliai ir kt.,.paliko 
mums, sakysim,kraitį naf
tos pavidale, kuris įgalino 
mus per nepilną 1OO metų 
pasiekti nuostabiausių clvl- 
llcacljos rezultatų,kaip pav. 
nuskraidinti žmogų į mėnulį 
arba Iškelti į Marsą sudė
tingą aparatūrą.

Kaip sakoma, lazda turtdu 
galu. Taip yra ir su ta Iški
liąją civilizacija. Joje glūdi 
ir žmonijos pražūties pra
dai. Nešei mes. žmonės. Ir-
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stm žmonės priklausantieji 
didvyrių žemei Ir semstm 
stiprybę Iš praeities.

Kilnūs lietuviai, jei jaučiat 
savo tautai daromą skriaudą, 
duokite adresus. . Prisiųsiu 
savo Išleistą knygelę — Am
žini dėsniai lietuvių tautos

lldelė dalis lietuvių turi gyvybei Išlaikyti. Kai susl- 
svetlmus vardus. KalpkUnus pažinsit su knygoje parelkš- 
letuvls nejaučia, kad jo as - tomis mintimis, toliau aptar
imo yra blogiau negu purvu slme tolimesnę veiklą mūsų 
ipdrėbtas. Kai kurie lietu - tautos gyvybei Išlaikyti, 
rial vadina savo valkus: Riki, 
iamprl, CirkI ir 1.1. Vadina 
tavo vaikus anglų šunų var - 
lals. Kur dingo mūsų savi
garba. Kur dingo mūsų tau - 
os kilnumas? Jeigu tokie 
letuvlal kada nors sugrįžtų 
Lietuvą, tai jų ne tik savi 

įmonės, bet Ir tikra šeimos 
enelė neprisiimtų. Todėl,

kilnūs lietuviai, gelbėkit sa
vo valkus nuo svetimo purvo!

Kentėdamas Amerikoj mū
sų tautos tokį pažeminimą Ir 
niekinimą, parašiau: "Amži
nus Dėsnius Lietuvių Tautos 
gyvybei Išlaikytl"/kurluose 
yra Išdėstyta tautos pastovi 
santvarka,kad ji amžinai Iš
liktų tyra, garbinga Ir savita 

Kad mūsų tauta Išliktų am 
. žinai gyva! Pirmiausia tu
ri įsisąmoninti savo tautos 
žmoniškus dėsnius, kurie 
gali reikštis tik Iš savo se
novinio tautos būdo ir gam
tos įkvėptų dievybių. Be to, 
tos pačios lietuvių šeimos 

____ ______  _ __  valkas auklėjamas savo tau- 
nlškumopagrįstas gyvenimas/ tintu būdu, bus savo tautos 

Šis reiškinys primena Čiur
lionio, mūsų tikro meno kū- 

, rybą, kurios Čiurlionio metu 
mūsų žmonės, būdami apkrės
ti svetlmųjųkūrybų, mūsų tik
ro genijaus nesuprato ir ne
pripažino. Tik po Ilgo laiko 
atsigaivinusi mūsų tauta, da
bar didžiuojasi mūsų geni - 
jaus kūryba.

Taigi, mūsų tauta nutau- 
ja*todėl, kad ji negyvena sa
vo motinos tikrais gyvenimo

Tauta, kuri tokiose sunkio
se sąlygose nori Išlikti gyva, 
turi turėti labai griežtą įs
tatymą tautai apsaugoti.

Žydai per du tūkstančius 
metų nenutauto. Kodėl ? Nes 
jie gyvena savo griežtais tau
tiniais dėsniais: savo kalba, 
savo tautiniu tikėjimu ir ki
tais savo papročiais. O įsi - 
valzduoklm mūsų kilnią tau
tą, jeigu kryžiuočiai aštriu 
kardu ir šlykščiausiu melu 
nebūtų privertę mūsų tautos į 
pakeisti savo kilnaus Ir gam
tos įkvėpto tikėjimo, lietu - 
tuvių tauta nebūtų niekad nu- 
tautus. Nebūtų jai reikalo 
blaškytis pasaulio tarptauti
niuose dvasios tyruose, kurs 
buvo sukurtas, i šiauriausio 
melo kūrėjų, turėjusių tik 
vieną tikslą, apgauti kilnius 
žmones, pavergti juos ir Iš
naudoti. ,

Šiuo metu mūsų tauta to me
lo yra taip užkerėta, kad jei- 
kas nors mėgina tą melą iš
kelti į šviesą, tai kilnūs tau
tos sūnus bijo ir vengia to 
net klausyti. Pav.: parašiau 
šešias teisingas ir mūsų tau
tos savybėmis paremtas kny
gas. Visos parašytos laisvu 
lietuvišku jausmu ir jokių 
tarptautinių šmėklų ne suvar
žytu būdu. Bet, net tautinės 
minties lietuviai vengia jas 
skaityti. /O ypač vengia kny
gos - "Mūsų Senolių Žodžiai 
Iš Anapus”,kurioje yra be jo
kio varžymosi IšreIkštos mū
sų.tautai gamtos ir tikro žmo-

gi bijome tos Intensyvios 
radiacijos ,kuri gal pražudė 
galingus roplius -"zaurus ", - 
ir ne vien radiacijos Iš ku
rios tolimos naujos žvalgž - 
dės "Novos",bet ir iš mūsų 
gyvybės davėjos-saulės.

Mūsų žemę supa labai ne
storas oro, virš jo, ozono 
sluogsnls. Jei tik tas ,mus 
apsaugantlSjOzono sluoksnis 
būtų sumažintas ar kitaip 
sutrikdytas, saulės radiacija 
/jos ultra- violetiniai spin
duliai/, kuria dabar mes 
dažnas mėgaujamės nuru- 
dlndaml pajūry savo odą,ga
lėtų tapti žmonijai katastro
fiška. Jei dabar mes labai 
nūsIskundžlame vėžio pliti
mu,tai gal tuomet masinis 
jo pasireiškimas galėtų tap
ti žmonijai fatališku.

IntensyvI civilizacija su 
vis daugėjančiu akmens 
anglių ir ypač naftos pro
duktų vartojimu palieka ore 
pėdsakus. T lesa, laisvosios 
valstybės, kurių civilizacija 
didele dalimi remiasi naftos 
Importu, daro pagreltln - 
tus žygius įkinkyti atomo 
energiją elektrai gaminti, 
Bet tai irgi slepia savyje 
radiacijos pavojų nuo sunau
dotų atominių produktų lie - 
kanų. Kas gali tvirtinti, kad 
oro tarša / ypač tie miestų 
"smogai"/ neturi kokių to
liau siekiančių , žmonijos 
ateitį lemiančių, pasekmių. 
Mes be atodairos ir pagrei
tintu tempu naudojamės sau
lės sukaupta energija ak 
mens anglių ir naftos pavi
dalo ir negalvojame, .- kad 
mės,tas taupmenas Intensy
viai naudodami, gal drauge 
Iškasame žmonijai nelšven 
glamą kapą, jei oro sąstatas 
katastrofiškai pasikeistų.

Ne be to, kad žmonija jau 
uo seniausių laikų niekuo -

met nesugyveno tarpusavy 
taikingai. Visa senų laikų 
istoriją lydi velk be pert
raukos karai, kuriuose stip
resnės tautos žudė silpnės - 
nes . O jau mūsų laikais mo
dernioji technika įgalino su
kelti net Ištisus pasaulinius 
karus, kuriuose buvo pritai
kinti įmantriausi žmonių ža
lojimo bei žudymo metodai. 
Ir kas galėtų tikėti,kad to
kios aukštos civilizacijos 
2O-asls amžius pagimdė 
brutaliai varžantį, vergiją 
primenantį rėžimą, kuris 
komunizmo pavidale nestab
domai plečiasi visuose kon - 
tlnentuose Nesigilinant į tos 
apgaulingos doktrinos prie
žastis, galima betgi tvirtinti, 
kad vadinamas laisvasis pa
saulis nė nesiruošia tą įjll- 
tlmą užgniaužti arba bent jį 
sustabdyti. Ir štai prieš mū
sų akis stojasi gana priešta
ringa dilema- Civilizacija 
šuoliais žengta pirmyn, o 
žmonių moralė tokiu pat 
greičiu lūžta. Argi demok
ratijos garbinama , velk ’ne
varžoma laisvė, ar tik ji 
neprives prie visų laisvių 
žlugimo, jei komunizmui ne
sąmoningai ar, tikriausia , 
sąmoningai , bus ruošiama 
dirva palaipsniui už valdai 
pasaulį? Jei bus ir toliau 
skubama nevaržomai naudo
tis tomis teršlančlomls at - 
moscerą nuodingomis akme 
nlnlų anglių ir naftos pro
duktų atliekomis, tai palai 
dojant vienkart, su laĮąvės 
doktrinos pavergimu bei ko
munizmo išslšlėtlrpu, bus 
palaidotos ir visos žmonijos 
viltys į sveikesnę ir švie
sesnę ateitį. Nejaugi, aukš'- 
tai pažengusi civilizacija 
būtų beprieinanti savo apo
gėjų, po kurio sektų moralus, 
o vėliau ir fizinis jos galas?

J. Valiūnas

ėsnlals, blaškosi svetltauo- 
e tyruose, užmiršus kas JI 
uvo Ir kuo turi būti.
Pirmas dalykas : dar Iki 

lol daugumas lietuvių turi 
avardes su lenkiškomisuo- 
egomls. Tai yra talpblauru, 
as balsu pagalvoti-Antra , -

Inž.M. Aukštuolis 
4 Elizabeth Ave. , 
Springdale, Conn. 06907 
USA.

REIKIA IŠLEISTI VEIKALĄ 
- KARO LAKŪNAS

DIdelįaustu dėmesiu skai
čiau Draugo atkarpose per 
61 numerį paleistą pulk.lt. 
Leonardo Pesecko pasakoji
mą apie nepriklausomos 
Lietuvos karo aviaciją,kuris 
baigėsi š. m.liepos 12 d.

Veikalas yra didelės Isto
rinės reikšmės Ir būtinai tu
ri būti išleistas atskira kny
ga*. Tuo turėtų pasirūpinti 
dtdž. gerbiamo a. a. autoriaus 
giminės /skelbiama, kad jis 
mirė 1976 m. gegužės 29 d . 
JAV-se/, ar kuri lietuviška 
organizacija. Norinčių įsi
gyti tokį veikalą neturėtą 
trūkti. Jei galima, jį reikė
tų pailiustruoti.

Tarp kitų labai įdomių ap
rašymų, nuotykis su degan
čiu lėktuvu, kuris leidžiantis 
buvo balansuojamas ant de- 

gynėjas ne bus tautos prie- gančlų sparnų- yra i labai 
Šas ar išdavikas.

Mūsų tautos jaunimas pa
tekęs į nerimtą Ir svetimų 
Interesų auklėjimą, yra blo
giau negu žuvęs. Toks Išsi
gimęs jaunimas žudo ne tik 
save, bet ir kitus tautos val
kus.

Lietuviai, atbusklm, susl- 
prasklm! Gyvenkim savo se
nolių kilniu būdu ir savo tau
tos kultūros grožiu. Tai bū-

reikšmingas mūsų aviacijos 
nuotykis. AtaMnkamal pri
statytas, galėtų būti panau
dotas platesnės apimties fil
mui.

Linkėtina, kad lietuviškos 
aviacijos lakūnai parašytų 
savo atsiminimus .Jiems pa
simirus- liks neužtaisomos 
spragos.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, California.
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CHICAGO algimarrto skiltis
KEISTAI SUPRASTAS PATRIOTIZMAS 

PERIODIKOJEPASIKALBĖJIMAS SU RAŠYTOJU VYTAUTU ALANTU

dėjo mano žurnalistinė kar
jera.

Dirbdamas Eltoje, turė - 
damas klek laiko, aš para
šiau dramą Užtvanką. JI bu
vo pastatyta 1930-31 m. Po 
premjeros, kuri gerai pavy
ko, aš pasijutau Išgarsintas, 
naujas dramaturgas, nes 
Užtvanka buvo kažkas naujo 
Lietuvos gyvenime.

Dramaturgijos nepamir
šau ir toliau. Per dvejus 
metus parašiau kitą veikalą 
Gaisras Lietuvoje. Jį pasta- 
tėKauno Valstybinis Teatras 
Bet po dviejų spektaklių jį 
Išėmė Iš repertuaro,nes kaž 
kas ten kam nepatiko. Tuo 
pačiu ir mano garbė "nus
muko", buvo Išmesta į pat
vorį. Ilgą laiką nežinojau 
dėl ko veikalas buvo Išmes
tas iš Teatro. Tik čia, atva
žiavus į Ameriką, paaiškėjo 
priežastys. Mat, savo veika
le supleškinau seną bakūžėlę, sudegindamas 
kaimo mokytoją ir jauną lie - 
tuvį, kad Išsivaduotų Iš sve
timo jungo. Norėjau pa
kreipti auklėjimą Ir galvoji
mą į lietuviškas vėžes. Vel-

Mūsų žinomas rašytojas 
Vytautas Alantas, švenčląs 
75 m. amžiaus sukaktį, atvy
ko į Chicago skaityti pas kai 
tos apie Romą Kalantą.Ta 
proga radio stotis Lietuvos

?. Aldai pakvietė jį į studiją.
Pasikalbėjimą pravedė B . 

Brazdžionis; perduotas 3 
kartus stoties bangomis.

B. B.: Pirmas klaus imas - 
kada pradėjote reikštis savo 
kūryba?

V. A. : Kai aš dabar galvo
ju ąple labai seną .pradžią , 
tai matau,kad būnant penktoj 
ar šeštoj Šlhullų gimnazijos 
klas ėj, paraš lau pirmą re - 
portažėlį apie Vasario 16 d . 
mlnėjlpią. Paskui, jau būda
mas studentas, studijuoda
mas Prancūzijoj, rašiau į 
Lietuvoje einantį laikraštį 
Lietuvis. Tuo pačių laiku 
aš pradėjau reikštis Ir li
teratūroj. Išverčiau į lietu
vių kalbą Oscar Wilde pjesę 
"Salomėja", kuri buvo Iš
spausdinta Vaire. Sugrįžęs, 

?J928 m. Iš Prancūzijos, ta
pau laisvu žurnalistu. T ė - 
vlškėje Krlaukėnuose pralei
dus atostogas, Išvykstant, 
tėvas įdėjo net 1OO litų pra
džiai naujo gyvenimo. Su 
tais pinigais pradėjau sava
rankų gyvenimą.

Visą laiką norėjau patekti 
į teatrą. Apie 1930 m. Iš te
atro pasitraukė administra
torius. Ir pagalvojau, kad tą 
vietą aš galėčiau gauti.Te
atro direktorius tada buvo 
rašyt. J. Savickis. Pas jį ir 
nuėjau prašyti tos vietos . 

. J. Savickis pareiškė: "Jūs, 
D. Alantai, mokate kalbų, ko 
Jums lįsti į tą teatrą? Viso
kių kalbų Ir apkalbų lizdą?" 
Jis siūlė Imtis diplomatinio 

’darbo. /Z'm ! _
Po to as gavau pirmąjį 

t darbą Eltos žinių agentūroje, 
^.telegramų skyriuje, prancū

zų sekcijoje. Čia ir prasi- C. Genučio nuotraukoje

kalo mokytojas labai užpy
ko, kad jo mokykla buvo prie 
pelkių Ir ją supleškiną kartu 
Ir tą lietuvišką lūšnelę. Se- 
nesnlajal kartai ta lūšnelė 
buvo labai brangi. Net ir 
Maironis buvo parašęs Kur 
Bakūžė Samanota. Veikale, 

tą lūšnelę- 
sudeginau seną tradiciją, 
lietuviško gyvenimo simbo
liką. Po tokių situacijų, aš 
Ilgam, Ilgam laikui užmir
šau dramaturgiją.

e.

Admirolas Kanaris
Kalpas (Joginius

žlas moteris ir nepaprastą 
me 11 ės nuotykių pomėgį —ra - 
šė vienas Kanario agentų — 
mums nebuvo sunkų Ištirti 
prancūzų karinį laivyną, o 
bėto, mums padėjo ir kai ku
rių prancūzų didelė pinigų 
meilė. . .

įdomu Kanario šnipinėjimo 
metodas Ir prancūzų karo lal-

(Tąsa i^ praeito numerio) vetklos objektas buvo -
Šios vertingos prancūzų iš Prancūzų karo laivynas. Kaip 

davikų Informacijos patvirtt-tas bebūtų keista, bet visas va- 
nlmą admirolas Kanarls gavckfečlams reikalingas žinias 
vokiečiams okupavus Pra ą, apie prancūzųkaro 
19 9 metais Sekantį rytą Pra- 
gon, kartu su Wehrmanhtu į- 
s įveržė ypatinga ir Abwehr o 
žvalgybos komanda, kuri ne
delsdama užmezgė ryšį su 
Čekoslovakijos generalinio 
štabo N. karininku. Jis savo 
"draugams" ir atidarė slap
tąjį seifą, kuriame buvo sau
goma visi slapti kariniai do
kumentai ir tiksli Mažino li
nijos schema su visais pa - 
aiškinimais bei kitais reika
lingais duomenimis. Čekos
lovakijos štabas studijavo šią 
schemą, projektuodamas vi
sai panašią liniją pastatyti 
ant savo su Vokietija sienos. 
Tačiau, kaip jau žinoma, vo
kiečiams Mažino linijos net 
nerelkėjorimtalatakuotl.Vle- sąrašus su tiksliausia klek - 
nok, tik tam, kad Išbandžius 
savuosius apskaltllavlmus — 
patikrinti ir, jie nutarė visai 
rimtai Mažino liniją atakuoti. 
Paaiškėjo, kad visi Abwehro 
apskaičiavimai Ir adm. Kana
rio žvalgybos agentų patyri - 
mal buvo teisingi ir tikslūs.
Specialūs vokiečių sviediniai, 
lengvai, kaip degtukų dėže
les, pramušdavo Mažino 11 - 
nljos plieninius šarvus Ir. 
gelžbetoną. Už tą sumanų ir 
labai vertingą darbą, adm. Ka
narls Hitlerio buvo apdovano
tas aukščiausiu kariniu orde- 
nu ir asmeniškai pagerbtas. .

Antras labai svarbus ir 
sėkmingas adm. Kanario
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vleno charaterlstlka. Adm. 
Kanario agentų sudarytasal 
Prancūzijos pakraščių su vi- per leitenantą X Ir Lidiją Os- 
somls reikalingomis detalė- vald.tas įsakymas adm.Kana
rais tos rūšies žemėlapis.bu- rlo štabą pasiekė ankščiau, ne 
vo bevelk vienintelis. Tokio gu jį gavo prancūzųkaro laivų 
tikslaus žemėlapio net pran- vadai. Adm.Kanario agentai 
cūzų jūrųkarinls štabas, nei nesnaudė taip gi Ir prancūzų 
jūrų žinybos ministerija ne- karo aviacijoje. 2-jo pasaull- 
turėjo. Tame žemėlapyje bu- nlo karo paskelbimo išvakare- 
vo atžymėta ne tik jūrų gel- se, Kanario agentasOtto Bai
mės, bet ir potvynių ir atos-tls, kuris Berlynan sugrįžo 
lūgių ribos, vėjo greitis, ban- su prancūzų karinių aerodro- 
gos aukštis, nekalbant apie mų Ir visų tipų prancūzljos ka 
krantinius įsitvirtinimus, su rp lėktuvų brėžiniais be įtiks- 
tiksliais jūrų artilerijos pa-lfu sąrašu visų karo lakūnų, 
buklų kalibro nurodymais. jų charakteristikomis Irpa -

Panaudojant jaunų ptancū-darė adm.Kanarlul specialų 
zų karininkų silpnybę į gra- pranešimą. /Bus daugiau/.

žinias 
laivynu,

adm. Kanarls surinko Belgl- 
gljoj. Čionai, vokiečių preky- vyno žinių "Išdlrblmo" pra - 
bos firmos NN vardu darba- džla. Adm. Kanario štabas 
vosl specialus karinis sky- Ilgą laiką Ir čia tikrino visų 
rlus, kuris kruopščiai rinko •aukštenlų prancūzų jūrų lat
vis as žinias apie prancūzų ka
ro laivyną ir visus pakrančių 
įsitvirtinimus. Čia buvo stu
dijuojami vis i Prancūzijos pa- 
rubežlaL Čia buvo braižoma 
tikslūs reikalingi būsimam 
jūrų laivyno karui, o ypatin
gai povandeninių laivų ope
racijoms jūrlapiai.

Prieš antrąjam karui pra
sidedant, adm. Kanario žval
gyba apie prancūzųkarolal- 
vyną turėjo visas relkallnf as 
ir tiksliausias žinias, net ka-pateko į adm. Kanario tinklą, 
r įninku ir kai kurtų jūreivių

vyno karininkų sąrasus.Pa
galiau apsistota ties pavarde 
jūrų laivyno leitenanto X .ku
riam buvo prieinama prancū
zų admirolo Darlano kancele- 
ja. Jo silpnybė į gražias mo
teris vokiečiams buvo žinoma 
Ir "nekaltose" aplinkybėse,jam 
buvo sudaryta proga susipa
žinti su geriausiu Prancūzijos 
vokiečių žvalgybos agentu 11- 
dlja Osvald, kurios dėka suge
bėjimo, leitenantas greitai

Tasai "pagavimas" buvo tiek 
reikšmingas, kad kai adm. Dar 
lanas įsakė mobilizuoti pran
cūzų laivyną 1939 metais, tai

Toliau atsidaviau žurna
listiniam darbui. Po 4-lų 
metų mane pakvietė užimti 
Lietuvos Aldo vyr redakto
riaus vietą. Viską nustūmiau 
į šalį Ir pasinėriau žurna
listikoj.

Dirbdamas Lietuvos Alde, 
per eilę metu tikiu, jį gero
kai patobulinau. Kai pradė
jau redaguoti, prisimenu, bu
vo 8 tūkstančiai jo skaityto
jų, o išeidamas palikau su 
16 tūkstančių skaitytojų. Be 
to, dar įvedžiau popietinę 
laidą, kurt pasiekė 24 tūkst . 
tiražo.

Aš gailiuosi, kad būdamas 
redaktorium, nutraukiau li
teratūrinius darbus. Bet 
kartą, užėjus į Dirvos lei
dyklą Kaune, paklausiau, ar 
negalite Išleisti mano vėl - 
kalą Užtvanką? Bet nei to , 
nei Gaisras Lietuvoj neiš
leidau ir viskas taip pasiliko, 
Lietuvoje te Išleidau du no
velių rinkinius. Užėjo karo 
audra. Pasitraukiau į Vaka- 

atėjo pirmą į 
gyvenimą- žurna

listas, ar literatas-drama
turgas ?

V. A. : Tlesą pasakius, apie 
tai niekad negalvojąu.Aš pa- 
mllau plunksnos darbą ir 
mėgau parašyti taip,kaip gy
venime yra, be jokių pagra - 
žlnlmų ar nutylėjimų. Kas 
arčiau širdies, ar žurnalis
tika, ar lite ratu ra-tai nega - 
llu atsakyti. Aš Išvirtau to
kiu kūrėju, kuris nesilaiko 
vieno žanro. Aš'rašiau dra
mas, noveles, romanus ir 
vieną kitą eilėraštį. Roma
nus pradėjau rašyti tik karo 
metais, esant Lietuvoje, vo
kiečių okupacijoj. Romaną 
Pragaro Pašvaistės pradė
jau rašyti Lietuvoj, tęsiau 
Vokietijoj ir baigiau Ameri
koje .

B. B.: Ar galėtumėt pasa
kyti, klek parašėte knygų?

V.A.: Dramų skaičiuoju 
kelloltką. Jų daugiausia pa 
rašiau gyvendamas Detroite. 
Romanų- penkis.

B. B.: Ar gavote už juos 
pre mljų?

V.A.: Už romanus man 
jokios premijos niekas nie
kad nepaskyrė. Už noveles 
gavau tris premijas.Už dra
mas premijų nesu gavęs.

B.B.: Atrodo, kad Tams
tos kūryba aukščiausio taško 
pasiekė čia, Amerikoje. Jūs 
turėjote dirbti Ir tuo pačiu 
laiku kurti, ar ne tiesa ?

V.A.: Aš manau,kad visų 
likimas toks buvo. 18 su pu
se metų Išdirbau Fordo fab
rike; Per tą laiką vis kūriau 
romaną Šventaragis. Dabar, 
kaip žinote, jis Iškeliavęs į 
pasaulį. Tai ir buvo pasku
tinis romanas Iš to laikotar
pio. Dabar baigiu rašyti iš 
Lietuvos ūkininko gyvenimo, 
pavadinta Liepkalnio Sodyba.
Jį Išleidžia Lietuvių Agro
nomų Sąjunga. Rankraštį - 
jau įteikiau

T It ui l n I a me The New 
York Times puslapy, viršuje, 
yra toks gal ne tiek madin
gas,bet Itin prasmingas įra
šas- " Visos žinios, kurios 
tinka spausdinti" Ir tarki - 
me, tas motto netik kad mi
nėtam dienraščiui gėdos ne
daro, bet leido laikraščiui 
Išaugti tegu ir į ne patį di
džiausią, bet tikrai į vieną 
įtakingiausių ir rimčiausių 
lalsovlos spaudos balsų • 
Kai kas jį tiesiog lr vadlna- 
lalkraščlų laikraštis. Jo 
skiltyse randa vietos geros 
ir blogos, patikimos ir ne
patikimos žinios,komentarai, 
korespondentų Iš viso pa
saulio kraštų pranešimai. 
Visa tai bandoma perduoti, 
klek galint, tiksliau, plačiau 
ir giliau, be jokios "patrioti
nės" pareigos paslmelllkautl 
Washington’ui, vienai ar ki 
tai administracijai ar vado
vaujantiems asmenims. 
Nebandoma nieko slėpti, ar 
po kilimu skubiai sušluoti.

gretlnant musų

ruotl, tarsi nlekotoklo nebu
vo, neįvyko, faktas neegzis
tavo. Tuo būdu, greičiausia 
visai nejučiomis, vienais ar 
kitais atvejais bandoma ar
tėti prie sovietinės spaudos

B. B.: Tamsta parašėte 
knygą apie Romą Kalantą. 
Kada, ir ar ji pasiekė skai
tytoją?

V.A.: Kai tik sužinojau, 
kad toks didelis įvykis atsi
tiko Kaune, labai buvau jo 
paveiktas., sujaudintas. Mo
mento pagautas, s ėdau ir pa
rašiau eilėraštį. Nors jų Ir 
mažai rašiau, bet tam tikrais 
momentais, jeigu nori trum
pai Išsireikšti, tai eilėraš
čio forma yra palankiausia . 
Nuo tos dienos pradėjau 
rinkti apie Kalantą medžiagą.

B. B.: Gal tą herojišką 
įvykį būtų galima dramati
zuoti- padaryti Iš jo scenos 
veikalą?

V.A.: Žinoma galima, bet 
dar per anksti. Rašant dra
mą, reikia turėti perspekty
vą įvykio, žinių apie Kalantą. 
Žinoma, galima rašyti,kodėl 
ne, tik reikia pilnos tiesos.

B.B. : Mielas rašytojau , 
Vytaute Alante, Jūs tiek daug 
dirbote visur, Ir stebiuosi , 
kad sulaukęs net 75 metų, 
turite tokių laktų minčių ir 
kuriate. Daug sveikinimų 
sukakties proga, linkiu dar 
daug ko sukurti. Sveikatos ir 
sėkmės’.

V. A.: Ačiū už duotą progą 
praduti į Chlcagos apylinkių 
lietuvišką visuomenę Lietu
vos Aldų programoje. Iki 
kito karto. ..

Bal. Brazdžionis 

"laisvės" ir jų supratimo. 
Vadinasi, kas tik partijai ir 
valdančiai klase I nepatinka 
ar nepriimtina,bet koks toks 
reiškinys turi būti nemini
mas , Ignoruojamas, negirdo
mis praeinamas.

Mūsų aplinkoje bevelk 
klasinis toks atsitikimas bu
vo su Vilniaus Operos . so
listės Giedrės Kaukaitės 
viešnage ir koncertais šia
me kontinente. Atrodo, vle- 
nlntėlls laikraštis rašęs a - 
p fe vieną jos koncertą, ir 
Ištisai citavęs The New 
York Times kritiko recenzi
ją apie lietuvaitės menlnln - 
kės rečitalį New Yorke buvo 
Tėviškės Žiburiai. Tuo tar
pu, dauguma mūsų laikraščių 
visai "nežinojo", nematė, ne
girdėjo, kad mūsų tarpe vie
šėjo neeilinio talento ir ne
eilinio balso Hetuvaltė so - 
llstė, kuri pelnė įmantrių 
New Yorko muzikos kritikų 
netik simpatingą, bet ir vi
sai gerą įvertinimą. Objek - 

_ Tuo būdu pagerbiama skal-“ tyvumo dėllal būtina parai
tytojo teisė žinoti, ne tiek jį 
formuojant, klek Informuo - 
jaut. Tuo tarpu demokrati
niame procese augęs ir 
brendęs skaitytojas, jo men
talitetas pajėgs pats suvokti 
ir pasidaryti Išvadas. Atsi
eit, maistas paduodamas 
šviežias, paruoštas valgy
mui, tik jokiu būdu nesu- tės pasIsektmas/nors ji šiuo 
kramtytas. Tas malonumas 
/ar pareiga/ paliekamas In
divido skoniui.

ŠI Ilgoka įžanga rašoma 
šalimais
Išelvlškos spaudos kelią , 
bestebint ir bandant supras - 
tl kai kuriuos visų žingsnių 
ąįuąnsus. Visa tai, dąš.ųįąp- 

, sjal, bandoma vertinti sąvo - 
tlškąl .suprantamų patriotiz
mu. Kartais atrodo, laikoma 
visiškai patriotiniu reiškiniu 
kai kurias dienos ar laiko
tarpio žinias tiesiog Igno-

nėtl,kad toje pačioje Carne
gie Rečitalių salėje koncer
tavo nevienas Išeivių solistų 
ir Instrumentalistų, bet nie
kas dar nepelnė geresnės 
recenzijos už minėtą lietu
vaitę Iš Vilniaus. Gali žvelg
ti į šį reikalą Iš įvairių pu
stų, tačiau saviškės tautle- 

atveju ir iš sovletlnamos 
Lietuvos atvykus/, jos ir 
lietuvių vardo Iškėlimas , 
turėtų būti malonus kiekvie
nam Išeiviui, na ir mūsų pa
čių periodikai. Jei taip nėra, 
tai yra pakankamai skaudu , 
o kai kam, dalinai, net ir ne
suprantama. Čia labai men
ka politika/ je l Iš vis minė - 
tu atveju* jos būta/, gal dau
giau tik p'seudopatrlotlzmas, 
tegu ir labai kilnias Intenci
jas turint.

Dar neteko girdėti, kad
kas nors būtų apšaukęs Tėv.. 
Žiburius esant minkšta- 
sprandžlals, leprinclplngals, 
ar pasimetusiais. Priešin
gai, kas savaitė tenka girdė
ti vis naujus pasitenkinimo 
balsus, besidžiaugiant nuo - 
latlnlu tobulėjimu, platumu , 
įvatriumu ir talpinama viso
keriopa Informacija. zGl 
laikraščio reikšmė ir svo
ris jau seniau yra peržengę 
kanadiečių lietuvių ribas.

Gal kai kuriems skaityto
jams bus klek keistokas toks 
"pašlovinimas" vieno kana
diečių lietuvių savaitraščio. 
Tačiau, tiesa yra tokia, kad, 
nuolat bendradarbiaujant a- 
ble juose savaitraščiuose,
per e Ilę metų teko praktlš - 
kai įsitikinti,kad kanadiečių 
periodikoje kurkas lengviau 
plačiau Išsitiestu liesti vi
sokiausias temas ir kuo ma
žiausiai galvoti apie patai
kavimą tokių ar kitokių 
veiksnių, organizacijų, jun
ginių ar bijoti "draudžiamų", 
t. y., neliečiamų temų, kurių 
pasirodo, kalkada turi laiky
tis tam tikri amerikiečių 
lietuvių leidiniai. Todėl, vi
sai nenuostabu, kad tenka 
susilaukti pageidavimų Iš 
skaltytojiį tarpo, raginančių 
Iškelti tokius ar kitokius 
reikalus, tema s, kaip tik pa
brėžiant, kad rašyti apie, tai 
tik į kanadiečių lietuvių 
spaudą, žinant, kad tokie 
straipsneliai tikrai ’’praeis"
Kanadoje. Tai jau s avaline 
vertingi komplimentai abie m 
kanadiečių savaitraščiam, 
niekad nesibijant lems eiti 
su gyvenamuoju laiku Ir 
kiekvienos dienos /kai kada 
ir visai naujais / retkalavl-* 
mals.

3 psl.
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Kęstutis Gardinas

Lietuvių tauta, šimt
mečiais gulta slavų bet ger
manų, atrodo, geroka dalimi 
yra praradusį savo jumoro. 
Nepriklausomybės laikais 
buvo per mažai kre tplama 
dėmesio į linksmesnę gyve
nimo pusę. Visuomenėje net 
buvo įsigalėjusi pašalplnė 
jumoristo, juokdario sąvoka . 
Atsivertę gi mūsų karalių Ir 
kunigaikščių laikų aprašy - 
mus,prisimename,kad anais 
laikais juokdariai buvo ne tik 
karališkų, kilmingųjų rūmų, 
pilių artimi svitos dalyviai, 
bet kartais net patarėjai su
dėtinguose valdžios ralzga- 
luose. Pastebėję tiesą, jie 
sakydavo ją ne tiesioginiai , 
bet pridengę jumoro skraiste 
ar žvitria satyra.

T lesa, i nepriklausomoje 
Lietuvoje spauda jau buvo 
pradėjusį palaikyti Ir ugdyti 
savus, lengvo žanro, satyrI- 
nInkus, ne tik linksmai para
šančius, bet drauge ir sma
giai nupaišančius, palydint 
sklemeningal z sudėstytais 
žodžiais, ellėraštlne forma.

Buvo pas įrodę satyrinės 
Ir jumoristinės spaudos, sa
vaitraščių ar žurnalų pavi - 
dalu. Vaidinimuose, skautų 
laužovletėse, per radio ir 
kitaip, satyrinė ar linksmoji 
programa buvo pradėjusi 
plačiau Ir gyviau reikštis . 
Teisingai buvo norima są
mojingos literatūros, minti
jimo ar kritikos pagyvinimui 
duoti spalvingesnę, links
mesnę Išraiškos formą.

II-jo Pasaulinio Karo 
metu masė lietuvių, .atsldū- 

*‘rusių užsienyje
bhuotaikos jokiai satyrai, jo
kiam jumorui, Metai Iš me- 

bJ tų, gerėliau įsikuriant, pra
dėjo, kaip kibirkštėlės šalty
je , rodytis periodikoje links - 
mesnės spaudos. Deja, viena 
po kitos Išvirto į šonus Ir 
nusibaigė. Dabar, kai kurie . de Jonas Bulota rašo:

d- prūsų lietuviai. Po 
Pasaulinio Karo būtų 
pagrindiniai lalkotar- 

okupuotoje Lietuvoje

"Ir štai priėjo Klndztu - 
lis... antrą kartą. Pirmąjį 
kartą knygelė apie Išmonin
gąjį Klrtdzlulį pasirodė 1970 
m., Ir tuojau skaitytojų buvo. 
Išgrobstyta".

Išleista antroji laida, 
kaip skelbiama 120. OOO ti
ražu. Spausdinta Vilniuje . 
Kaina 50 kp. ,160 psl. Mažo 
formato, maždaug keturių 
Inčų Iš penkių su puse.

Iš įvado taip pat sužl - 
nome, kad daugiau kaip 
prieš tuziną metų Klndzlulls 
atėjo į Šluotą, paleistas 
vaikščioti po margąjį pasau
li Vytauto Mikalausko".

užsienio lietuvių laikraščiai 
turi pastovius jumoro, saty
ros, linksmosios kritikos 
skyrius. Kiti linksmybėms 
paskiria skilteles, tvarko
mas redaktorių ar paskirų 
bendradarbių.

Kam nors reikėtų pa 
nagrinėti, suskirstyti,apra
šyti lietuvių jumorą, satyrą , 
šposus, anekdotus, pagal lai
kotarpius: a- Iki Neprlklau - 
somybės atgavimo, b -ne - 
priklausomos Lietuvos lai
kotarpis, c- užsienio lietu - 
v lai, 
II-jo 
trys 
p lai:
pasilikusiųjų; į Sibirą Ir kl - 
tur Ištremtųjų; JAV-se Ir 
kitur užsienyje gyvenančių .

Arba,galima būtų skirs
tyti Ir žanrais, literatūrine 
verte, aprašomąja nuotaika, 
bei dar kitaip.

Net didžiausiuos sunku
muose jumoras, links mumas, 
kad Ir pro ašaras,lengvina 
gyvenimą, tamsai priduoda 
spalvos, raukšlėms švelnes
nius įdubimus Ir ašaros 
tampa ne tokios sūrios. To
dėl ypač reikia pasldžlaugrtl 
okupuotoje Lietuvoje ne tik 
egzistuojančio jumoro ap
raiškomis, satyros taiklu
mu, bet ir jos nauja atžala 
savitais lapukais, duodančia 
smagios užuovėjos.

Čia pr įėjo •klndzlulls 
Ir tarė. . .

Vienas Iš tokių "links- 
neturėjo 'Hmaplaučlų",lakaus sąmojaus 

sukurtų personažų yra KInd- 
ztulls,o jo nuotykiai- " Čia 
priėjo Klndzlulls... "

1973 m. Vilniuje, Lietu
vos TSR Žurnalistų Sąjunga 
Išleido antrą laidą Čia Prl - 
ėjo Klndzlulls. Veikalo įva-

Vos ją atvertus, satyra 
greitai sugundo nusijuokti:

Oratorius be pertrau
kos Ilgai kalbėjo. Pagaliau, 
šyptelėjo Ir tarė:
-Atleiskite, kad kalbu taip 
Ilgai, net neturiu laikrodžio.

Čia pakilo Klndzlulls Ir 
pastebėjo:
-Už jūsų nugaros kabo ka
lendorius. ’

Arba:
" Po penkerlų vedybinių me
tų žmona pasakė, kad aš jai 
brangiausias Iš visų’.'

Čia priėjo Klndzlulls Ir 
tarė:
- Vadinasi, jau turi su kuo 
palyginti’.

Yra linksmų posakių, 
taikliai pavaizduojančių da
bartinio laikotarpio blogybes. 
Yra pirmaeilių, taiklių, 
llnksmyblnlų blizgesių, yra 
Ir klek sunkokų, ar be įsijau
timo sudėstytų. Bet vlstiek 
nuteikia " link šviesesnės 
pusės".

Yra tinkančių juokų ne 
tik "anapus",bet Ir "šiapus1^

"Nė vienas fotografas 
nepadaro į mane panašios 
nuotrau- os’.-plktlnasl ' viena 
gerokai senstelėjusi Ir Išsi
dažiusi moteris.

Čia priėjo Klndzlulls ir / i/Mokslas ir Gyvenimas 
tarė:
- Tat Ir džiaukis ’.

ŠĮ simpatingą leidinėlį 
redagavo Juozas Bulota. Su
darytojas Pranas Raščlus . 
Dailininkas Romas Palčlaus- 
kas.

Kuklus, gyvas tas oku
puotos Lietuvos leidinėlis.

Posakis "Čia priėjo 
Klndzlulls Ir tarė" yra pasi
daręs populiarus net užsie
nio lietuvių spaudoje. Jį pa
siskolino vieno savaitraščio 
jumoristinis skyrius, - "da - 
romas" užsIenloKlndzIulIs.. 
O užsienio lietuviai žurna
listai ar negalėtų bent kas 
metai Jšlelstl po vieną kny
gutę? Čia priėjo Klndzlulls Ir 
tarė: "Jei tik netingėtų".

Vienoje didokoje lletu- 
vuų kolonijoje/Los Angeles/ 
yra tiek žurnalistų, kad neį- 
telpa į nuotrauką. Bet apie 
kolonijos įvykius rašo ne - 
tam žurnalistų sambūriui 
priklausantieji. Kodėl? Čia 
priėjo Klndzllulls Ir tarė: 
"Nežino kaip, nei apie ką"...

Tada tam tikru raštu Vabalninko miestelė
nams buvo leista daryti alų ir jį pardavinėti. 
XVII ir XVIII a. šių apylinkių valstiečiai, 
norėdami atlaidų metu Vabalninke ar so
džiuose prie koplyčių pardavinėti savo alų, 
turėjo mokėti vietos smuklių nuųmotojama 
mokestį nuo statinės. Vienu metu Vabalnin
ko klebonas buvo nustatęs savo žmonėms 
mokestį už teisę daryti namuose alų: taip 
1769 m. Meliūnų sodžius turėjo mokėti 135, 
Baibokų 56, o Bartkūnų — 151 auksiną.

Seniau, matyt, ir žemaičiai garsėję alum. 
XIX a. pirmoje pusėje L. A. Jucevičius ra
šė, kad Žemaitijoje kiekviena kaimo šeimi
ninkė pati jį padaro. O skanumu ir stiprumu 
jis pranešęs visas fabrikinio alaus rūšis. Na
minis alus nebuvo mėgiamas Suvalkijos 
valstiečių, nors šios lietuvių etnografinės 
srities valstiečių ekonominis gyvenimas 
XIX a. buvo žymiai aukštesnis, negu kitų 
sričių. Suvalkiečiai bevelijo pirktinį alų.

Be miežių alui daryti kartais būdavo var
tojami rugiai, kviečiai ar jų mišinys. O kad 
alus stipriau putotų (buvo laikoma, kad tai 
jo gęrumo požymis), I salyklą kartais dar 
primaišydavo žirnių.

Salyklinio alaus darymas gana sudėtingas. 
Jo darymo eigą galima suskirstyti į du eta
pus: salyklo paruošimą (grūdų mirkymas, 
daiginimas, džiovinimas ir malimas) ir paties 
alaus virimas. Grūdai salyklui išmirkomi sta
tinėse, geldose ar maišuose pamerkiami kūd- 
ron, ežeran. Dvi tris dienas pamirkius, grū-

Vacys

Ne tik užstalės dainose pagarbinamas 
alus. Minimas jis ir baladėse, o daugelis pa
sakų baigiamos: „Alų, midų gėriau, per 
barzdą varvėjo, burna neregėjo". Apie se
nas alaus tradicijas liudija ir jo pavadini
mas, bendras visoms baltų tautoms: latvių 
alus, prūsų alų. Iš baltų šį žodį pasiskolino 
suomiai (olų) ir jų giminaičiai vėpsai (olus).

Kaip apie daugel) kitų lietuvių liaudies 
gyvenimo reiškinių, taip ir apie alų anks
tesniais laikais randame tik užuominų. Dau
giausia duomenų turime iš XIX a. pabaigos 
ir XX a. pirmosios pusės. Iki šiol plačiausiai 
apie alaus darymą yra parašęs šiauliškis 
kraštotyrininkas Vincas Vaitekūnas („Gim
tasis kraštas", 1935 m.).

Alų paprastai darydavo pats šeimininkas, 
rečiau moterys. Ten, kur alus buvo labai 
populiarus, jį mokėjo daryti kiekvienas 
valstietis. Tačiau ypatingomis progomis ge
ram alui padaryti už tam tikrą atlyginimą 
buvo kviečiamas aludaris, kurio pareiga bu
vo daryti alų ir per pokylį prižiūrėti, kad 
ąsočiai ant stalo nestovėtų tušti.

Iš visų alaus rūšių Lietuvoje seniausias ir 
populiariausias buvo miežių salyklo alus. 
Jis yra kartu skoningiausias ir stipriausias. 
Stipriu alum pasižymėjo Vidurio Lietuva, 
ypač jos šiaurinė dalis. Seniau čia kitų stip
rių gėrimų net nevartojo.

Apie Vidurio Lietuvos alų randame žinių 
ir istoriniuose šaltiniuose. Pvz„ naminis alus 
Vabalninko apylinkėse minimas jau'1644 m.

&

PAŽINKIME PRAEITI
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Po to susirinko visi prižiūrėtojai: Stonys, Sungalla, 
• Raibužis, Balvočlus, dar du/pavardžlų nėatslmenu/lr pri

žiūrėtojas žydas Josells.
Ruošos metu buvau pastebėjęs, kad prižiūrėtojas Jo

sells su kriminaliniu kalniu Tullušlu nešė rūbus Iš kalė
jimo sandėlio į sargybinę. Taip pat buvo renkami visi ka
lėjimo įrankiai Ir dedami prie durų.

Prižiūrėtojas Balvočous stovėjo prie durų. Apie 11 v. 
atvažiavo lengva rusų mašina su vienu NKVD tarnautoju . 
Raštinėje buvo girdėti Vaitkaus balsas: "Suneškit visas 
politkalinių bylas". Taip pat davė prlžlūr. Bal vočių I įsa
kymą, kad visus politinius kalinius Iš 2 ir 3 kamerų su - 
varytų į antrą aukštą - kamerą 7. Įsakymas buvo įvykdy
tas.

Kameros Nr.l kaliniai,kurioj Ir aš buvau, pradėjo
me prašyti valgyti. Tada įėjo Vaitkus su vienu rusu. Vait
kus rankoj laikė du pistoletus, o rusas lengvąjį kulkosvai
dį. Vaitkus suriko: "Svolačlai, smetonlnlnkal, raminkitės, 
o kitaip būsite vietoj sušaudyti". Po to visus suguldė apt 
cemento.

Apie 1 vai.pasiprašėme, kad leistų atlikti ruošą.Ma
tėme tą patį rusą, kuris grasino su kulkolvydžlu, sėdintį 
ant šulinio ir sekantį prižiūrėtojus.

Vakare patikrinimo kameroje nebuvo. '■ Patikrinimo 
besulaukę,sugulėme. Maždaug po valandos laiko pasigir
do balsus bildėjimas 7-oj kameroj. Kadangi bildesys ne- 

„jštllovė, buvo įjungti trijų sunkvežimių motorai Ir trys 
traktoriai.

Netrukus pasigirdo skaudūs vaitojimai ir alkčlojlięal 
apačioj. Ir gatvėje girdėjome šauks mus; Į "Jėzus Marija 
Žmonės gelbėkite’." Tuo metu Iš kameros 1, kurioj aš 

■buvau, Iššaukė politkalinį Motuzą Iš Telšių. Po kelių mi
nučių Vaitkus Iškvietė tardomą politkalinį Jocių Iš Luo - 
4 psl.

kės. Jocius paklaus ė Vaitkaus, ar reikia pasiimti visus 
daikt us. Vaitkus atsakė,kad užsivilk tik • viršuti
nius baltinius. Vedant kalinius iš kamerų, Balvočlus,ku
riam tą dieną buvo užvilkta sovietiška uniforma, atrakinė
jo duris. Dar prie durų stovėjo vienas NKVD tarnautojas. 
Taip pat mačiau vaikščiojantį rusų kareivį su kulkosval - 
džlu. /Dabar jis suimtas ir sėdi kalėjime/. Vaitkus kali
nius Iš kameros kvietė labai švelniai; Iš jo kalbos neatro
dė, kad tą vakarą įvyktų žudymas. Matyt jis tai darė, kad 
nesukeltų panikos kalinių tarpe, tačiau kriminaliniai ka - 
llnlal suprato, jog žudymas vuksta. ‘ Kriminaliniai kali
niai man kalbėjo: "Lįsk po naru ir gerai užsimaskuok, nes 
tavo byla surišta su politika, gali jie nužudyti ir tave".Ta
da su politiniu kaliniu Žilinsku mes pasilindom po naru ir už
simaskavome. i

Po keliu minučių, atbuvau išsauktas Vaitkaus, bet krim. • 
kalinys Galdikas, -iŠ Kartenos, atsake: “jo čia nėra, jis isvezr 

tašas su kitais kaliniais arba yra kitoj kameroj •' . Tada Vait
kus nuėjo. , .

Po kokios valandos pasigirdo smarkesnis mašinų ūžesys ir 
visos mainos su vaitojančiais žmonėmis nu valiavo.

NETIKĖTAI ATRASTOS AUKOS
P ašakoj a e-air. p. t P .e c k u s
Birželio <2*6 cL Telšių apylinkėje jau buvo nutilę karo šū

viai. Nuėjau pasižiūrėti, kas dedasi Telkiu miesto ugniagesiu ko
mandoje, nes viršininkas su visais savo padėjėjais, paėmęs ge
riausią mašiną , buvo išbėgęs. ] -

'Auto t>dau mieste. Jame sėdėjo traktorių stoties vedėjas 
ir pradėjo aiškinti, kad automobiliui trūksta žvakės, kurią, ga- 
Įima gauti traktorių stotyje. Aš jįsėdau prie jo ir nuvažiavau 
traktorių stotin į Rainių dvarų. ;

/bus daugiau/

dai paskleidžiami daiginti. Daiginimo laikas 
priklauso nuo oro temperatūros. Jis papras
tai trunka 3—6 dienas. Jei grūdai daiginami 
saulės atokaitoje, jie laikas nuo laiko palais- 
tomi vandeniu. Pradėję dygti grūdai išmaišo
mi, atšaldomi ir išdžiovinami krosnyje. Siau
rės Lietuvoje salyklui džiovinti buvo tam 
tikras įrenginys klojimo jaujoje, vadinamas 
ažnyčia. Jaujos lubų kėliuose sienojuose 
padaroma išplova, užklojama kartelėmis ir 
užskleidžiama šiaudais grūdams supilti. Juos 
išdžiovina iš jaujos einanti šiluma. Išdžiūvę 
grūdai rupiai sumalami rankinėmis girno
mis, o jei jų daugiau, tai vežami malūnan.

Paties alaus darymo būdai atskirose Lietu
vos srityse buvo šiek tiek skirtingi: Žemaiti
joje salyklas, apipylus jį verdančiu vande
niu, dar buvo palaikomas keletą valandų, iš
maišomas mente, vėl porą valandų palaiko
mas ir apie pusvalandį virinamas. Po to, ma
sė (dabar jau misa) pilama į kubilą košti. 
Kubilo šone, kelių centimetrų aukštyje nuo 
dugno, buvo skylė su mediniu 'vamzdeliu. 
Kad misa nepriliptų prie dugno ir išsikoštų, 
į kubilo dugną buvo pridedama pagalių, ku
rie apklojami šiaudais. Supylus misą kubi
lam dar užpilama virinto vandens, kartais 
sulos. Kubilas pastatomas ant kryžiokų. Mi
sa leidžiama į geldelę ar kubilą ir pilama į 
rauginirnui skirtą -kubilą, Tada paruošiami 
apyniai: užpilami puode nedideliu kiekiu 
vandens, sandariai uždaromi, išvirinami ir 
atvėsinus supilami į misą. Misa užraugiama 
pirktinėmis mielėmis arba tirščiais, likusiais 
nuo ankstesnio alau? darymo. Rauginama, 
kol apyniai iškyla paviršiun. Žinomas ir ki
tas apynių paruošimo būdas: jie sumaišomi 
su misa, padaromos bandos ir iškepamos 
krosnyje. Šios sulaužomos į ■ gabalus ir su
dedamos į misą.

I Kiek kitaip alus daromas šiaurės Lietuvo
je, todėl ir įrengimai čia kitokie, negu Že
maitijoje. Misos kubilo dugne yra 4—5 cm 
skersmens skylutė. Į ją įstatoma kubilo aukš
čio lazda-volė, kuri aprišama šiaudų pėdu 
taip, kad varpos gultų ant dugno. Šiaudai 
apdengiami alksnio, lazdyno ar beržo lazde
lėmis (šie medžiai negadina skonio). Tos laz
delės vėl apklojamos šiaudų sluoksniu ir 
prislegiamos pagaliais. Išdžiovinti Ir sutrinti 
apyniai sudedami į puodynę, apkrečiami ru
gine tešla ir, užpylus vandens, pašutinami. 
Tada su visa puodyne įstatomi J kubilą, į 
kurį supilama misa, karštas vanduo. Taip pa
laikoma valandą laiko. Tada misa perkošia- 
ma ir supilama į rauginamąjį kubilą. Misai 
ataušus, dedamos mielės ir rauginama 6—10 
ar daugiau valandų. Darant ypač stiprų alų, 
dar įdedama cukraus. Putoms pradėjus nyk
ti, misa nusunkiama ir supilama į statinaites.

Rytprūsių lietuviai XIX a. pirmojoje pu-, 
sėje virė alų iš miežių salyklo įprastiniu bū
du. Be to, darė jį Ir kitaip: salyklą iškepda
vo kaip duoną ir iš susmulkintų jos gabalų 
virė alų.

Šio amžiaus pirmojoje pusėje Žemaitijoje 
dažniau už salyklinį buvo daromas duoninis 
alus. Tokiam alui virti nereikia jokių spe
cialių prietaisų. Duoninis alus buvo žinomas 
ir Suvalkijoje.

Nors ir vargingai gyvendami, dvarų ku
mečiai didžiųjų švenčių progomis taip pat 
pasidarydavo alaus. Persikėlęs gyventi | 
naują vietą, kumetis iškeldavo įkurtuves, o 
jei gerai sugyvendavo su kitais kume
čiais,— ir išleistuves. Žinoma, kumečiai ne
turėjo specialių, prietaisų alui daryti, be to, 
stengėsi kuo taupiau jį padaryti, kad niekas 
veltui nežūtų.

Alus buvo daromas ir iš pašarinių, saldu
mo turinčių burokų. Pastaraisiais dešimtme
čiais kaime paplito cukriniai runkeliai, todėl 
kartais iš jų pasidaroma alaus, tačiau jis ne
prilygsta miežių salyklo alui ir yra net 
kenksmingas sveikatai.

Dar XX a. pradžioje Lietuvos kaime gy
vavo koštuvių paprotys. Rūgstant alui, bu
vo pasemiama geriausio alaus ir po ąsotį 
nunešama paragauti kaimynams, ypač tiems, 
iš kurių buvo pasiskolinti prietaisai. Todėl 
neveltui iš visų mūsų liaudies keramikos 
dirbinių formos ir puošybos atžvilgiu įdo
miausi yra ąsočiai. Kartais kaimynai buvo 
kviečiami į namus alaus paragauti. Šaukėnų 
apylinkėje koštuvėms būdavo iškepama sū
raus tarkuotų bulvių plokštainio (kad geriau 
alus eitų gerti). Koštuvių nešimas reiškia, 
kad kaimynai gerai sugyvena. Vėliau, dau
geliui valstiečių išsiskirsčius į vienkiemius, 
koštuvių paprotys beveik išnyko.

MILIUS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NAUDA
Antanoa Jonaitis

f (Po Sla antrašte praeitais metais nemažai talpinome šio autoriaus rašinių apie 
bites. Dabar, o ypač, kai medaus produktų kainos yra iškilusios, patalpinsime 
apie medų. Autorius A. Jonaitis yra bitininkystės mokslo žinovas ir vienu lai
kotarpiu Pietų Amerikoje profesoriavo vienoje kunigu seminarijoje ir mergaičių 
kolegijoje, dėstydamas entomologiją. Ten jis iš Žemes Ūkio IDepartamentp ga- 
vo aukšto įvertinimo atestaciją. Dabar jis gyvena JAV-se. NL.)

reaguoti atitinkamomis che
minėmis medžiagomis.Da - 
bar t iri tu
medus, turintis daug reika
lingų medžiagų, kurias tokiu 
pavidalu organizmas žymiai 
geriau įsisavina. Todėl me
dų galima plačiau naudoti 
atskiriems susirgimams gy
dyti. Be to, medus gali būti 
rezerviniu šaltiniu daugeliui 
medžiagų, reikalingų orga
nizme vykstantiems svar
biems Ir sudėtingiems pro
cesams normalizuoti bei pa-

IR K ALŲ, K AL U...

re s as, tačiau, Įsibėgėjęs-va
žiuoja, nepaisydamas nei 
ženklų, nei protestų’.. .

Medus Ir skrandis
Esant virškinimo trakto 

susirgimams, medus veikla 
įvairiapusiškai. Jis didina 
organizmo atsparumą, stlp - 
rlna nervų sistemą, daro ją 
mažiau jautrią, veikla skran
džio sekreciją, aktyvina pa
žeistos gleivinės atsistatymą 
Ir randljlmą, o tas nepap
rastai svarbu, gydant minė
tus susirgimus.

KReA/I 
VE/DRoDŽ/AI

daugiaaukštis Federal Office 
Building. Nauji . stilingi , 
dviejų aukštų rūmai Aliaskos 
Istorinio muziejaus - miesto 
papuošalas. Istoriniai reikš
mingų Ir senų pastatų ne
trūksta : Greek Orthodox 
Chapel-kalp rusiška cerkvė,
su svogūno formos kupolu:, gh 
Red Dbg Saloon-1890 metų a 
karčlama. Jos grindys nu- J 
barstytos medžloplūvenomis R 
Ir atsilankiusiems turistams £ 
Išduoda garbės svečio pažy- 
mėjlmą. Įdomi Governors® 
Mansion-sena gubernato- V 
rlaus rezidencija. R

Juneau vietovė pradėjo gfe 
augti Ir garsėti nuo 1880 g 
metų, kai auksakasys Joe Ju- W 
neau su draugu Dick Harris £ 
kalnuose, kurie šiuo laiku A 
varžo miesto plėtimąsi, ūžti- a 
ko aukso. Jo vardą gavo J 
3500 pėdų aukščio kalnas Ir ™ 
miestas. Iki kasyklų uždary- R 
mo auksakasių sąjungos A 
/Alaska Juneau Mins/bendra g| 
aukso produkcija siekė 150 ” 
mil.dolerių.Kasyklas uždą - W 
r ė 1941 m. Išnaudojus aukso £ 
gyslas. Kąsyklų gružą panau- A 
dojo uosto krantinėms, gat - 
vėms Ir namų statybai.

• /Bus daugiau/

SVEIKI PONAI MIELOS PONIOS,' 
trumpi; drūti, laibi, ploni.
GINTARAIS PASIDABINĘ,
PLIKAI .PLAUKUS U&5IAUGINĘ, 

DOLERIUKAIS PASIPUOŠĘ, 
^IMTŪI METŲ, PASIRUOŠĖ. 
daug čia Žemiškos erdves, 
DAUG IR DANGINOS GARBES.

TAIP TĖVELIU I&IOKYTI, 
DEGTINĖLĖJ PAMIRKYTI 
UŽSIGRŪDINOM VISI, 

PENTINUOTI IR BASI.

VARGAI, BĖDOS PEČIUS SPAUDŽIA,
TURI TAS, KURIS NESNAUDŽIA, 
IR KALU KALU PER DIENA, 
TŪKSTANTUKĄ JAU NE VIENĄ.

EINAM, BĖGAM, LEKIAM, SKUBAM, 
BESKUBĖDAMI - AP ŠLUBOM
NES ČIONAI TOKIA MADA. -
AUGA NESKUSTA BARZDA.

(A. Lukošius).

Į

L

metu gaminamas
e dus - vaistas
Medus kaip gydymo prie

monė žinomas nuo gilios se
novės. Jo gydomasis povei
kis pastebėtas seniai.

Gydymas bičių produktais 
mokslinį pagrindą Ir tikslin
gą kryptį gavo tada, kai buvo 
pradėta tyrinėti bičių pro - 
dūktų cheminė sudėtis, jų 
’biocheminio veikimo mecha
nizmai, organizme vykstan - 
čios reakcijos, asimiliuojant 
maisto medžiagas ir šių su
dėtingų reakcijų sutrikimai, laikyti. Sunku nustatyti ribą, 
Ilgos ar kitokių faktorių po
veikyje.

Tiksliau platesnio mąsto 
bičių produktų gydomojo po
veikio principai Ir veikimo 
mechanizmai pradėti tyrinė
ti 20 amžiuje. Susidomėji
mas bičių produktų gydomo
siomis savybėmis padidėjo 
ypač paskutiniųjų dešimt
mečių laikotarpiu, nes šis 
laikotarpis susijęs su tech
nikine pažanga ir kitų moks
lų Išsivystymu. Dabar gali
ma pritaikyti tikslesnes la
boratorinių tyrimų metodi
kas tiek bičių produktų che
minei sudėčiai tyrinėti, tiek 
Ir jų poveikyje pastebėtiems 
reiškiniams IšalŠkinti be l!
veikimo mechanizmams tir
ti.

Nustatyta, kad meduje yra 
B grupės vitaminų, vitaminų 
E,K,C,PP,H Irkt. Tiesa , 
rių yra labai mažai, bet susi
ję sukitals meduje esančiais 
Ingredlentals organinių jun - 
glnlų pavidalu, nulemia,kad

kur baigiasi medaus maisti
nės Ir kur prasideda jo gy
domosios savybės.

Tyrinėjant bičių medaus 
antlbakterlnes savybes, nus
tatyta, kad jis veikla prieš 
daugelį mikrobų r ūš iu, tame 
tarpe Ir prieš Bac.anthra - 
eis /juodligės/, Pseudomo
nas pyocyanea / mėlynųjų 
pūlių lazdeles/, Trlcfcamo - 
nas vagtnalls/grybellnls/i Ir 
daugelį kitų. Įvairių rūšių 
medaus antlbakterl '.to po
veikio tyrinėjimams skiria
mas svarbus vaidmuo, nes 
tai turi praktinę reikšmę 
gydomuoju požiūriu. Bičių 
medaus a \tlbakterlnlo veiki
mo aktyvumas priklauso Ir 
nuo lakių jame esančių med
žiagų, todėl medaus negali
ma laikyti atviruose Induose 
Ir šildyti.

Medaus gydomasis efek
tas priklauso Ir nuo jo antl- 
bakterlnlo priešuždegiminio 
veikimo, Ir nuo organizmo 

............. .apsauginių jėgų veiklos ska- 
otganlzmas juos t lengvai tinimo. - s , . .
įsisavina.

Viena i£> žmogaus senėjl-^^^^^^ A 4HI
mo teorijų yra tokia, kad W ačgjffll
amžiumi, pasireiškiant meHga Twfrii 
žlagų apykaitos pakitimams,^™ 
sutrinka mikroelementų įsi
savinimas, o tai atsiliepia į 
kitus svarbius biocheminius 
procesus, vykstančius žmo
gaus organizme. Meduje e- Juozapas P au žuoli s 
santys elektrolitai Ir mlkro-(lš kelionės dienoraščio- 1973 metai s) 
elementai pagerina jį ne tik 
kaip maisto produktą, bet Ir 
kaip preparatą, turintį gydo
mąsias savybes. Jis ypač

< svarbus vyresniojo amžiaus 
žmonėms, nes Šiuo atveju,jis 
gali padėti organizmui Iš
laikyti svarbias organizme 
vykstančias reakcijas rei
kiamame lygyje.

Pastaraisiais metais, ty
rinėjant vis subtilesnes 
žmogaus organizmo reakci
jas į įvairias Ilgas, nustato
mi elektrolitų Ir mlkroele - 
mentų pusiausvyros sutriki
mai. Šią pusiausvyrą gali 
pažeisti Ir kai kurie šiuo
laikinėje klinikoje naudojami 
medicininiai preparatai, pa- Įėjau pasižvalgyti miestuo

se, kuriuose buvome sustoję. 
Pragiedrėjo tik sekančią 
dieną po pietų. Laivas stovi
niavo paimdamas Ir Išleis - 
damas keleivius Ketchikan, 
Wrangell, Peterburg Ir Slt-

•a

Yra nuomonių, teigiančių, 
kad medus veikla, skrandžio 
sekreclnę funkciją ne viena 
kuria nors kryptimi, o nor
malizuojančiai, t. y. mažina 
padidintą Ir didina sumažin
tą skrandžio sulčių rūgštin
gumą. Tačiau laikoma, kad 
naudojant medų, organizme 
padidėja Šarminių medžiagų 
kiekis. Medaus rūšys,ku
riose yra daugiau minerali
nių medžiagų, turi didesnes 
potencines, Šarmines savy
bes. Tuo Ir paaiškinama tei
giami : rezultatai, gaunami 
gydant skrandžio susirgi
mus, esant padidintam rūgš
tingumui.

Skiriant medų skrandžio- 
susirgimams gydyti, reikėtų 
turėti tikslesnes medaus rū
šių charakteristikas apie jų 
rūgštingumą, mineralinių 
medžiagų kiekius, nes šios 
ypatybės gali būti netndlfe-, 
re ntlškos, priklausomai nuo 
skrandžio sekreelnės būk - 
lės. Šiuo Ir galima paalš-, 
klitl, kad kai kuriems as me-1 
nlms, besigydantiems 
skrandžio susirgimus medu
mi, Ilgos procesas paūmėja.

Virškinimo trakto susir
gimai yra gana dažni Ir ne
retai sukelia sunkiai gydo
mas skrandžio 
plrštės žarnos 
čia patelkiami 
bendro pobūdžio 
gydantis medums.

-■- i /■ bus daugiau /

Ir dvyllka- 
opas. Todėl 
kai kur le 
patarimai ,

į M;>
isb oi

Gyvenimas Yukone 
savo palikimo teisių. Jiems 

„rūpi apsaugoti žemę nuo vi
sa naikinančio materialisti
nio progreso. Kultyvuotl 
dvasines vertybes, gyventi 
harmonijoje tarp savęs Ir su

pakraščiais
ka. Tie rusiški miestų var
dai kėlė Iliuziją, kad plaukiu 
ne Aliaskos,' o Kamčatkos 
pakraščiais. Vakare pas lė
kiau Aliaskos sostinę Juneau, 
mano numatytos kelionės 
galą.

Juneau miestas randasi 
Juneau Ir Robert kalnų pa
pėdėje ant siauro Gatineau 
kanalo kranto, gyve ntojų apie 
12.000. Pakanalio sauske- 
lls yra ilgiausia Juneau gat
vė. Su paskutiniu miesto na
mu pasibaigia Ir Ilgoji gat r 
vė, be kelių Ir takelių, lau- 

Kanados žaliūkų neprįima , kiniškoje' aplinkoje. Miesto 
turėjau Ieškoti amerikoniš
kų dolerių. Vakarop pradėjo 
lyti, blogas oras labai pa
kenkė kelionės pilnumui Ir 
įdomumui, nes lyjant nega r-

(Tasa iš praeito numerio)

Kai laivas Išslinko iš uos
to sąsiaurių užllnkluose , 
greitai pradingo Prince Ru
pert, o su juo Ir Kanada. Į 
vakarus atviras vandenynas 
Ir virš horizonto tamsiai 
pUkl, gauruoti debesys pra
našavo blogą orą. Į rytus 
kalnai didesnėmis sniego 
kepurėmis, negu rytą mato - 
ml prie Prince Rupert. Res
torane , mokant už pietus,

vyzdžiui, šlapimo išskyrimą 
skatinantys kai kurie hor
moniniai preparatai. įšals - 
kinus elektrolitų Ir mlkroe - 
lementų kiekių sutrikimus 
organizme, bandoma tai ko -

centras labai suglaustas .pa
naudojant kiekvieną pėdą ta
me siaurame žemės rėžyje . 
Tarp paprastų gyvenamų na
mų yra prasišovusių aukščiu 
Ir pločiu biznio kompanijų Ir 
valstybinių pastatų. Lyg 
siekdamas prilygti aukščiu 
Juneau kalnui, virš viso 
miesto dominuoja didelis,

(“Nepriklausomai Lietuvai”)

Sakiau,kad parašysiu kada 
Iš tikros kanadlškos šiaurės.

Nuo.čia visa Ontario pro - 
vlnclja ir Quebec’as randasi
toli į pietryčius. Apie šv.Jo Viešpaties pasauliu.Prog 
ną čia ilgiausia diena, nes 
apytamsė trunka tik porą 
valandų, Ir vėl brėkšta. . . 
Langą dengiu tamsia užuo
laida-, neįpratę miegoti su 
šviesa. Tos Ilgiausios die
nos Karnavalas, su įprastom 
įvairenybėm buvo birželio 
22 dieną.

Oras vėsus. Nesupakuosl 
^'Vlšų ' žiemos rūbų vasarą: : 

saulei už debesio pasislėpus, 
dienos kaitra greitai atvės - 
ta. Vanduo ežeruose, nebent 
labai negilūs, pasilieka šal
tokas. Augmenija vėluojasi. 
T ik miškuose, tarp kel mynų 
žydi lubinai, laukinės rožės, 
ugniažolės, auga grybai, 
bruknės, avietės. Mano šil
tadaržyje kyla daržovės Ir: 
įvairi rasoda. Tarp akme
nyno sukasta lysvė gėlėms . 
Apsltvėrėm ūkine tvora ir 
štaketals . Pro mūsų būstinę 
ėjo takas į girią. Tai dabar 
valkams, šunims ir motocik
lui bus gerai Ir gatvės. Že - 
mė čia gera, smiltinga, daug 
spalvingų, įvairiausių akme
nų. Kur sluoksnis storesnls- 
žemė durpinė, raistinė, jo - 
je daug mineralų, susifor
mavusių per milijonus metų. 
Kieme auga jaunos eglaitės, 
aukšti topoliai.

Žmonių čia gyventa prieš 
ledmečius. 20-30 metų se - 
numo Iškasenos liudija apie 
žmogaus pėdsakus prie Old 
Crow / Senosios Varnos/ 
kaimo. "Kolumbas mus at
rado. Jis nežinojo nei kur 
jis buvo, nei ką jis rhdo", - 
kalba vietos Indljonat. Jie y- 
ra auganti pajėga, Ieškanti

Žmonės stebi dienų trum
pėjimą, skaito pranašys
tes ir laukia. Vienas po kito 
prie durų paskambina e van - 
gellstal. Įvairūs apaštalavi
mo būdai, įvairios sąvokos, 
bet viena bendra mlntls:šl- 
tos karalystės praeinamu
mas, primygtinas šaukima
sis žmogaus,

A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET jeigu geri ir matai, kad gėrimas ima 
naikinti tave patį, tavo ir tavo artimųjų 
gyvenimą ir nori nustoti gerti - 
ateik pas mus. mes galime 
tau padėti. 

’’LIETUVOS AIDU" ™«i.
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ 

Veikia savaitgaliais: 
Penktadieniais

Šeštadieniais
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8:00 - 10:00 valovak.
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AM - 1230 , iš WJOB stot 
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Keleivis

"Kas turi ausis-tegul gir
di, kas turi akis- tegul ma - 
to", - dauguma tačiau pasi
renka pasilikti kurčiais Ir 
aidais. Šitai, tačiau, nesus
tabdo "Viešpaties Keleivių". 
Jie klabina Ir klabina vienas 
duris po kitų. "Shantymen", 

’/trobelninkai/, sielų meške
riotojai yra vieni Iš toklų- 
tarp miško kirtėjų, angliaka
sių. Darbuojasi jie, gyven
dami kaip darbo žmonės,pa 
dėdami vieni kitiems staty
biniuose Ir kitokiuose dar
buose bei kasdieninio gyve
nimo problemose. Visa da - 
rydami garsiai Viešpaties 
vardu. Gal kalnų majestotas 
primena žmonėms jų tėvo- 
nystę, o gal tokia laiko ap - 
raiška. Nepraeisi jų nepas
tebėjęs- jie mano,ką sako, 
gyvena tuo,kuo tiki: l eina 
skelbti Evangelijos, kaip ji 
buvo duota Apaštalams. Tai 
viskas, ir čia, tačiau, krikš
čionys pasilieka pasidalinę 
Ir to paties Vynuogyno dar
bininkai tebežiūri vieni į ki
tus įtaringat. Pažanga, kad 
visgi, pradedame kalbėtis 
vieni su kitais, neprasivar
džiuojame daugiau, nelei
džiame apie vieni kitus piktų 
paskalų. Kas žino, gal tai y- 
ra šiokia tokia pradžia glau
desnio geros valios krikš
čionių bendradarbiavimo, 
paprastame kasdienos gyve
nime. Kiti dalykai sektų vė
liau. Aguona

Whithorse, 
1977 m.birželio 25 d.

J. KLblokas
TAUTOS REIKALAMS 
DAUGIAU...

Šiandien visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams tenka 
daugiau aukoti mūsų tautos 
reikalams. Vieni tautiečiai 
tiems reikalams duoda gra- 
žlą auką, kiti- simbolinę, o 
yra tautiečių, kurie tautos 
reikalams nieko neduoda...

Gražų pąyyzdį duoda . mū- 
siį taurus lietuvis Jonag Kl- 
blckas Iš Sudbury, Ont. J Is 
šiais metais Tautos Fondo 
Atstovybei Kanadoje prisiun
tė auką net 1OOO dolerių . 
Kai pasiturintis lietuvis 
duoda didesnę auką Tautos 
Fondui- nieko nuostabaus , 
bet tikrai nuostabu, kai 1OOO 
dolerių tam tikslui aukoja 
neturtingas pensininkas , 
penslnlnkaująs jau 14- lūs 
metus.

Jonas Ktblckas į Kanadą 
atvyko 1927 m. Keletą metų 
jam teko daug vargti, bet jis 
nenuėjo atnllletuvlškals ke
liais, kaip nuėjo didelė dalis 
lietuvių, Į Kanadą atvykusių 
1927-29 metais. J.Ktblckas 
savo kuklias santaupas yra 
paskyręs savo artimųjų šel
pimui pavergtoje Lietuvoje . 
Jis įLletuvą Išsiuntė siunti
nių už 24.000 ' dolerių.
Kai okupantai labai .pakėlė 
muitus dovanų siuntinėliams, 
J.Klblckas pasakė: "Dabar , 
daugiau aukosiu tautos rei
kalams". Ir jis tą sprendi
mą vykdo: dabar Tautos 
Fondui paaukojo 1OOO dol. , 
1973 m. į Kanados Lietuvių 
Fondą įnešė 1OOO dolerliį , 
1972 m. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai- 1OO dol., neskai
tant mažesnių aukų. Pasku
tiniu laiku J.Klblckas TF-uI 
kasmet aukodavo po 50 dol., 
kai tokių aukų retai sulau
kiama Ir Iš profesionalų. . .

Jonui Klblckul už šią auką 
Tautos Fondui reiškiu nuo
širdžią padėką Ir linkiu sėk
mingų pensininko dienų.

Juozas Valčellūnas , 
Tautos Fondo Atstovybės

Kanadoje Pirmininkas
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo
n»ois nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo I 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. | 
Liepos - rugpjūč'O men. ir prieš ilgus savoit- ! 
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. Į 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas---- virš $9,000.000

valandos: pirmcd-eniois - ketvirtoji©- i MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) .. 6 %
santaupas ........ j 7 %
term, depozitus 1 m. BVa %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 

nekiln. turto pask. 93/i %

<TAUTYBIU FESTIVALIS
Hamiltone birželio 25 Ir 

_26 dienomis Gage Parko ri
bose Tautybių Festivalyje 
dalyvavo per 20 etninių gru
pių, jų tarpe Ir lietuviai.

Kiekviena tautybė turėjo 
savo atskirą pavllljoną. ku
riuose buvo gaminamas tau- 

ų > tai charakteringas maistas 
ir Išstatyti įvairūs rankdar
biai. Lietuvių B-nės valdy- 

Ibos rūpesčiu,lietuvių pa - 
vllljonas buvo įrengtas pra- 

. e itų metų vietovėje. Buvo pa
puoštas aptvara tautinių 
spalvų, o viršuje plevėsa - 
vo Kanados ir Lietuvos vė
liavos. Pavllljono pastogė - 
je vyko maisto gaminių pa - 
ruošimas Ir aptarnavimas 
gana gausaus jo pirkėjų 
skaičiaus. Pavllljono sode
lyje ant stalų buvo Išdėstyta 
/gražus skaičius ir įvairių 
rankdarbių. Lankymo metu 
visą laiką griežė plokštelių 
muzika,parinkta daugiausiai 
tautinių gražių melodijų ir 
švelnaus tono. Jų tarpe gir
dėjosi Ir choro Aldo plokš
telės. Lietuviai pašoko Ir 
tautinių poklų, kuriuos atliko 
Gyvataro šokėjai Ir labai 
gražiai sudainavo šešetą 

j dainelių mergaičių choras 
Aldas, kurio garsai plačiai 
nuskambėjo parko tolumoje .

Iš tolo stebint atrodė, kad 
Lithuanian Village pa vii I jo
nas Ir šiemet turėjo labai 

■gerą pasisekimą. Už tai rei
kėtų padėkoti jo rengėjams- 
įB-nės V-bal Ir pagelblnlam 
personalui. Pavllljonų tarpe 
šie met nesimatė latvių, estų 
ir Izraelitų tautų. Lankytojų 
šiemet galėjo būtį Irgi klek 
mažiau negu pernai, bet vls- 
tlek atsilankė apie 1OO tūks
tančių ’. Zp.
PENSININKŲ SAVAITĖ

Birželio 19-25 dienomis 
čia vyko Kanados pensininkų 
savaitė, kurios metu člagl- 
mlal Ir etninių grupių pensi
ninkai buvo Išstatę parodai 
ir pardavimui įvairius tau
tiniais motyvais pagamintus 
rankdarbius, bei tapytus pa
veikslus .

Lietuvių Klubas Irgi daly- 
Įvavo su savo darbo ekspo- 
įnatals, kuriuos gamino dau-

nas p. Jankūnlenės Išsiuvi
nėtas paveikslas, pavadintas 
Gėlės. Darbas užtrukęs apie 
2 mėnesius. Parduota buvo 
maža dalis eksponatų.

Ta pačia proga buvo Išda
linta anglų kalba leidinėlis 
apie Kalantą, vardu Flames 
for Freedom. Kadangi sen - 
j orų parodos vyko judrioje 
miesto prekybos centro pas
togėje, todėl ir lankytojų 
skaičius buvo gana gausus, 
skaitomas tūkstančiais. Zp.

Gražus vasaros sekma
dienis, saulė žeme ritinėja
si, o kaitrūs jos spinduliai 
lietuvius veja Iš miesto.Pa
sigirdę savo metalinius žir- 
gel lūs praba nglau s la ai y va - 
atsidūrė French River R.P. 
Jutellų vasarvietėje Baravy
kas. Joje vyko pirmoji LB- 
nės gegužinė, kur pas Idai In - 
ta įspūdžiais, linksmų ir 
liūdnų gyvenimo valandėlių 
prisiminimais, pasimaudyta 
žydriame įlaikos vandenyje 
ir kartu paminėta buvusio 
šios vasarvietės savininko 
A. a. Petro Jutello mirties 
trijų metų sukaktis.

Visas gegužinės pelnas 
paskirstytas taip:

Kanados LF-duI,papildant 
A. a. Petro Jutello įnašus 
$11O, Sudburio LB įnašams 
papildyti $50, vellonles var 
do prisiminimui- Tėviškės 
Žiburiams $25,Nepriklauso
mai Lietuvai $25, žurnalui 
Moteris - $20.

Gauta aukų: Juozas Vens- 
lovaltls, Iš Toronto-$1O, p.p. 
Steponavičiai Iš Hamlltono- 
$1O. Dalyvavo svečiai p.p. 
Steponavičiai Iš Hamiltono 
ir Onutė Grigutlenė su sim
patinga dukrele Dalyte 
Suvalkų Trikampio.

Gegužinę nuoširdžiai glo
bojo E.P. Jutellat,talkinin
kavo parengime B.Stanklenė 
Onutė Grigutlenė, Jadvyga 
Labucklenė, kur i taip pat pa
aukojo loterijai vyno bonką .

Gyvenime- laikas bėga 
risčia. Štai jau minime a. a. 
Prano Griškonlo trečiąsias 
mirties metines. Šis buvęs 
linksmas, nuoširdus, tėvynę 

____ kuriuos gamino dau- mylėjęs ir dėl jos aukojęsls 
gumoje lietuvės moterys, o {lietuvis, jau trys metai Ilsisi 
"vyrai savo gabumų bevelk Mississauga lietuvių kaplnė- 
leparodė. Ateityje vyrams se. Jo širdis jau ne pi aka, 
lereikėtų nusileisti mote- bet paliktų jo gyvenimo ir 

i rims, o užsispirti ir paro- tautinės reikšmės darbu 
lyti,kad ir vyrai nėra žiopli prisiminimas Sudburio LB- 

kalp jos kad mano. nei liks Ilgai, Ilgai atmintyje.
1 Eksponatų tarpe buvo vfe- J.Kručas

Iš

b p SI.

METI N AS IŠRADIMAS
Amerikoj ir Europoj "JIB Hoarptioge-Lotion*' preparatas sulai! 

slinkimą, naikina pleiskanas, pagalino niežėjimų, plauką skilimą, 
stiprina plauką iaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Lig. 8 uncijas 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mQtų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

Toronto
A. Lukošius

darni po $1OO. Atsirado ten 
dar pora naujų narių, šiuo 
metu, gaila, nežinau jų .pavar
džių.

Labai daug savo darbu ir 
sumanumu visur ir visuomet 
prisidėjo J.Manluška ir M . 
Antanaitis, talkininkavo mie
lai ir visi kiti.

Buvo vestas ir stovyklos 
dienynas. Taipogi pasirodė 
ir vienkartinis humoro laik
raštėlis Vyža" kuriuos pa 
ruošė ir tvarkė A. L.

Reiškiame apgailestavimą 
dėl tų tautiečių, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties 
negalėjo stovykloje dalyvau
ti.

PAVYKUSI PIRMOJI LN 
POILSIO STOVYKLA

Pirmoji LN Poilsio Sto
vykla suaugusiems ir šei
moms jau praeityje. Šis 
pirmasis bandymas pllnutl - 
n tai pasiteisino.

Tą mums patvirtina sto
vyklavusieji ir jų užpildytos 
specialios, šią stovyklą lie
čiančios, anketos, kuriose 
net 99% apie ją atsiliepė la
bai teigiamai, JI praėjo tik
rai pakilioje nuotaikoje ir , 
galima sakyti, turėjo savo 
sielą ir pulkų nuoširdų cha
rakterį.

Kiekviena diena ten buvo 
nuostabiai pulki. Lynodavo 
tiktai, kada mes miegodavo
me. Užregistruota tiktai |( |CSU LIETUVIU NAMAI 
vienas uodo įkandimas.

Tris vakarus vyko nepap
rastai įdomūs pašnekesiai - 
paskaitos. Vlena-T.Sekonle- 
nės,aple šį sparčiai augan - 
tį, vasarotojų labai mėgiamą 
didžiulį paežerės rajoną. 
Kitos dvl-aple tolimas Siau
rės Sibiro, Altajaus ir kitas 
ten esančias sritis, anų 
kraštų gamtą, augmeniją, 
žmones ir vargus. Tas bu - 
vo perduota stovyklaujan - 
tiems nepaprastai įdomiai, 
jaudinančiai, asmenų,kurie į 
ten . pateko be bilieto ir po 
20 metų turėjo laimės su - 
grįžti.

Vakarais liepsnojo laužai. 
Ne tik žiežirbos,bet ir juo
kas, dainos, sąmojaus pilni 
žodžiai kilo, sklaidėsi, nu
skaidrindami veidus ir sle - 
las.

Malonu buvo stebėti sto- 
vyklon įsijungusią p.Janušų 
šeimą Iš New Yorko su ke - 
tūriais mažamečiais berniu
kais, Iš.kurių niekam neteko 
Išgirsti anel vieno angliško 
žodžio. Jiems Iškeliavus, 
daugelis spėliojo:"Kažin, ar 
jie Iš viso moka angliškai?” 

Paskutinę stovyklavimo 
dieną ten pat įvyko pulki ge
gužinė. Sporto aikštėse 
rungėsi let trys sporto klu
bai. Gegužlnėn atsilankė 
daugelis tautiečių, kalkurie 
net Iš Kalifornijos, Chlcagos 
Baltlmorės, Floridos ir kt. 
vietovių.

Stovyklautojų skaičius pa
siekė Iki 70 asmenų.Gegu
žinėje dalyvavo virš 300.

Maisto tiekimą stovyklai 
parūpino B.Jackus,stov.ko
mendantas J.Dambaras,ūk- 
vedls V. Bubells, registraci
ją bei kitus administracinius 
darbus tvarkė M.Račys ir V. 
Kulnys, parengimų vadovas 
ir komendanto padėjėjas J. 
Šarūnas, ryšio ir spaudos 
reikalai -A.Lukošius.

Valgydino vyr. šeimininkė 
J.Šimkienė Iš Toronto ir jos 
dukra Nijolė, antroji šeimi
ninkė Irena Račlnsklenė Iš 
Floridos, ir trečioji-Agota 
Pranckūnlenė Iš Sudbury.

Muzika rūpinosi J. Ado
maitis .

I. Račlnsklenė ne tik pil
kiai ir daug dirbo virtuvėje,

Atostogų sezono metu į 
LN buvo atsilankę ne tik Iš 
tolimesnių Kanados ir Ame
rikos vietų, bet ir iš užjūrio 
C.Hrynlewlcz Iš Lenkijos , 
J. Kalvis Iš Anglijos, B. A . 
Butrimaltė Iš Vasario 16-los 
Gimnazijos V.Vokietijoj, J. 
Klimas Iš Kauno.

Administracija atsiprašo 
Lokio lankytojų už nepato - 
gurnus dėl tenai vykdomo 
remonto.

LN Valdyba paskyrė pini
gų dviems studentams kelio
nei, ten ir atgal į Vasario 16 
Gimnaziją. Taip pat buvo 
paskirta 1OO dol. auka Ha
miltono Mergaičių Chorui 
Aldas. /

A.a.E.Semkuvlenel mirus, 
valdybos narį sūnų Algį Sen
kų ir jo tėvelį nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

LN pirmoji poilsio sto
vykla pasigėrėtinai nuotai
kingai ir gerai praėjo.Klek - 
viena diena buvo nuostabiai 
pulki, tik naktimis gaivinan
tis lietus palynodavo. Tris 
vakarus stovyklautojai pra
leido klausydami paskaitų, 
įdomiai pravesti) Teklės Se- 
konlenės. Kiti vakarai buvo 
praleisti prie laužo, palydint 
dainomis ir juokais. Pasku
tinę stovyklavlrųo dieną įvy
ko gegužinė. Sporto aikštėse 
rungtyniavo trys lietuvių 
sporto klubai. Atsilankė Ir 
daug svečių, kai kurie net Iš 
Kalifornijos, Čikagos, Bal - 
tlmorės ir Floridos. Stovy
klavo apie 70, o gegužlnėn 
atsilankė virš 300 asmenų . 
Viskas pasisekė labai gerai 
ir rengėjams sutelkia daug 
vilčių ruošti stovyklas atei
tyje.

Nario įnašus įmokėjo: M. 
Valaitis, Angelė Kazlauskas, 
J. Lukošiūtė, J.Venckus, V. 
Staškūnas, Ir.Račlnsklenė , 
J. Kačinskas ir Ji Bakša - 
po 1OO dol; A. Spudas ir A . 
Supronas po 25 dol; papildė: 
B. Rukštelė ir 
20 dol.

D.Genys po

MANIUŠKAI 
METAI

ULONUI JONUI 
7 5 AMŽIAUS

i Mūsų broliai ir sesės pa- 
paprastal mėgsta dainas .Lietu
viai skaitomi dainingos tautos

bet dargi kartu su savo vyru ; valkais. Tačiau tokiu prleral- 
įstrašė į LN narius, įmokė - gurnu, kaip dabar gyvenantis

Jonas Manluška ‘pagirtas tarp moteriį” vieno baliaus metu. Nuotrauka s. Dabkaus.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8Vi% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų pianų 

7’/a% už spec, taupymo sųsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-taš (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9'/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
i vh

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Tel, 251-4864 arba 251-4025 ---- - Namų tel. 277-0814
2405 Lakė Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

* Namų — Gyvybės
' į D A M ★ Automobilių
< VjfcT * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur P«sau,yie sk’mWn‘'

>xt fe/. 533-3531

Pasiekęs Torontą — plr-

Toronte Jonas ManluŠka— suose tos grupės statytuose 
nedaūg Ir mūsų tautoj esama.vaidinimuose.
Gimęs prieš 75-rlus metus , Gyvendamas Vilniuje nuo 
/taigi jau. sulaukęs delmantll941 metų Iki pasitraukimą į 
nės amžiaus sukakties, dal- Vokietiją, dalyvavo Šv. Jono 
nuodamas choruose Ir valdln-parapljos/prle universiteto/ 
damas see nose mėgėjų grupė-chore, vadovaujamam mū - 
se, jis praleido bevelk visą slšklo žinomo kompozlto- 
kapą metų. Kur jis ėjo, kur rlaus Ir chorvedžio Broniaus 
gyveno — pirma tėvynėj Lle-Budrlūno.
tuvoj, paskiau Išeivijoj Vo- Vokietijoj visą laiką buvo 
kletljoj, o dabar Kanadoj -vi choristų šeimos dalyviu Bam- 
sur dainavo Ir vaidino. Ir da- bergo stovykloje. Tenai apie 
bar .peržengdamas per 75-rlų trejetą ihetų dalyvavo J.Pap- 
metų amžiaus slenkstį, dar lausko vedamam chore Ir val- 
tebėra toks pat dainos Irvaldy dlntojų trupėj, yadovautoj re- 
binto meno entuziastas Ir da.- žlsorlaus J. Jagėlos.
lyvIs.Gal Ir nebe reikalo jis Stovyklai pers įkėlus į Gar- 
sakosl esąs ainis kompozlto- mlsh-Partelnklrcheną — te- 
rlaus Ir dirigento Stanislovo nal vaidino grupėje, vadovaus 
Moaluszkos /1819-1872/, sukū-jant akt. Ir režlsorel Pata
rusio septynlarlas mišias, blnsklenel.
Re^ailem vienuolikai solistų, 
chorui Ir orkestrui, bei nu- mlausla įsijungė į Narbuto-va- 
vetkęs daugybę kitokių muzl- dovaujamą vyrų chorą, vėliau 
kinių darbų Ir parašęs gar -muz. St. Gallevlčlul įsteigus 
sląją "Halką”. * chorą”Varpą"—įsijungė į tąjį

Jonas Manluška gimė 1902 yoronto lietuvių reprezenta - 
m. birželio 23 d. /Šv. JonoCĮnį chorą, kuriame Ir dabar 
Krikštytojo šventės Išvakarė-įebedalnuoja ”VarpuI”. Šalia 
se — todėl Jonu Ir pakrIkšty^dalnęs Ir giesmės, buvo ak
tas/. Šį pasaulį jis Išvydo įyviu aktoriumi Ir p”. Jagėlos 
Miškinių km., Kučiūnų vlsč. meno mėgėjų grupėj. Toji 
selnų.apskr. Teturėdamas g^-upė gyveno nuo 1950 m. Iki 
dar nepilnus 16 m. — jis jau 
giedojo Kučlūn ų parapijos 
chore. 1920 m., dar tik 18 m.
amžiaus būdamas, Išėjo savanų gus trinko į Jono Manluš - 
noriu į kariuomenę.Tarnavo kos namus, pasveikino namų 
kavalerijoj, — 2-rame ulonų šeimininką jo vardadienio, 
Kunigaikštienės Birutės pulketalp lygiai — Ir 75 - tojo 
Tenai baigė mokomąjįeskad-gimtadlenlo progomis, nes 
roną Ir ištarnavo aštuone- tos abi datos Išpuola bevelk 
rlus metus, užsitarnaudamastą pačią dieną.
vachmistro laipsnį. Pagerbiant sukaktuvlnln-

Vos padėjęs raitelio baltą ką V. Štulkys pasakė svetkl- 
kepurę Ir mėlynas, lampa - nlmo kalbą Ir paprašė daly- 
suotas kelnes bet grįžęs na- vlus jam sugiedoti "Ilgiausių 
mo, pirmą kartą jau dalyva
vo vaidinime įgimtajam Miš
kinių km.

Vėliau, nuo 1928 m. Iklbol- 
ševtkų okupacijos, tarnauda
mas Vidaus Re įkalu ministe
rijos žinyboj, labai aktyviai 
dalyvavo Dubavo miestelio, 
Marlampolės apskr. šaulių 
būrio vaidintojų grupėj, vai- dainos 
din damas įvairias roles vi- srityje

1952.
1977 m. birželio mėn. 25 d. 

geras puskapis artimų blčlu-

metų”. Gi Stasys Jokūbaitis 
— perskaitė fragmentą Iš 
Dainavos Setų Žmonių Pa
davimai.

Rašąs šias eilutes,'kaip 
taip pat buvęs kavaleristas- 
gus ar as— linki savo ginklo 
draugui dar Ugų metų Ir ne- 
pavargstančlos nuotaikos 

meno1 puoselėjimo 
Pranys Alšėnas 

NEPRIKLAUSOMA I IETUVA
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Iš Pietų Amerikos
DR. V. DAMBRAVAI IŠVYKSTANT l

Grąžtai Išpuoštoje raudo
nais gvazdikais vienuolių 
koplyčloje,kun.Antanas Per- 
kumas atlaikė Iškilmingas 5 
Mišias, skirtas dr.Vytauto 
Dambravos Ir jo šeimos In- 

jtencljal, linkėdamas svelka- 
'tos Ir Ištvermės naujose pa
reigose.. Kun. A. Perku mas 
pamokslo metu pacitavo ke
letą vietų Iš dr.V.Dambra- 

uoste, laukiąs signalo iš
plaukti. Man jūs visi, Vene - 
zuelos lietuviai, buvote ne - 
paprastai brangūs - lyg šei
mos nariai. Todėl Ir šis at- ' 
slsvetklnlmas mane labiau - 
slal jaudina". Savo žodyje jis 
pabrėžė: " Tarnaujame, nes 
mylime, o kas esame kitų 
mylimi, tiesiog jaučiamės 
nepakeičiami. Ypač žmogus
nėra ne naudingas,kol jis tu
ri bent vieną draugą. Jūs- 
visl nuoširdūs mano draugai 
Ir broliai."

Tą pačią dieną mūsų kolo
nijos narė Regina Jarmola- 
vielutė šventė savo gimta
dienį. JI buvo mūsų lietuvių 
mokyklėlės Ilgametė moky
toja. Daug mokinių jos dėka 
šiandien kalba Ir dainuoja 
lietuviškai. Svečiai jai Ir dr , 
Dambraval sugiedojo Ilgiau - 
slų Metų.

Viešint Inž.Ant. Rudžiui 
čia, Venezueloje, bekalbant 
su juo, apgailestavau,kad dr . 
Vytas El Salvador valstybė
je nesuras lietuvių. Inž.Ru
dis man atsakė: "NenūsI - 
mink ponia, jis sukurs lietu
vius". Tokį pasakymą reikia- 
priimti kaip tikslų Dambra
vos apibūdinimą, nes iš tik - 
rųjų, kur jis bebūtų, jis liks 
Ištikimas Lietuvai ir lietu
viams.

Suskambus "Leiskit į T ė-, 
vynę", užverstas įspūdingas 
Vytauto Ir mūsų kolonijos 
Istorijos lapas = Pėdsakai 
įspausti labai giliai, neišdil
domai.

vos straipsnio, patalpinto 
žurnale "Į Laisvę",kuriame 
jis prisiminė Ir pagerbė a. a. 
Juozą Brazaitį.

Kun. Perkamas pasakė , 
’kad jo rašyti žodžiai apie 
prof. Brazaitį, tinka Ir pa - 
člam autoriui Vytautui, nes 
Ir jo gyvenimas buvo nuk
reiptas į aukštesnius tikslus, 
ne į save. " Ačiū, brangus 

'Vytai, - kalbėjo kun. Perka
mas,-kad Ta savo pavyz- 
džla įprasminai mūsų darbo 
kelią. Ta skynė! savo taatal 
gražiausias gėles, nors Tavo 
gyvenimo kely buvo ir erš
kėčių. Dėkingumo ženklan Ir 
prisiminimui jis padovano - 
jo Išvykstančiam Dambraval 
Vilniaus Aušros Vartų Mer - 
.gėlės Marijos autentišką pa
ve ikslą.

Po pamaldų visi, apie 60 
asmenų, buvo pakviesti į 

i klebonijos rezidenciją atsls- 
1 velklnlmo vaišėms.

Atsirado daug, norinčių 
tarti atsisveikinimo žodį . 
Pirmas kalbėjo Henrikas 

^Gavorskls Iš Maracay mies
to Centro V-bos Vicepirmi
ninkas, prašydamas neuž- 

’ miršti Venezueios lietuvių , 
, Ir palinkėjo laimingos kėlio
ji n ės. Prisiminimui įteikė 
^Vytautui Dambraval auksinį 
laikrodį Ir Salzburgo miesto 
spalvotą albumą, prisime
nant bendras gyveninio r d fe-ties 
n as Austrijoje. Vėliau kai - 
bėjė’ Jūratė Statkutė de Ro
sales, Stasys Jankauskas , 
gyd. Povilas Dambrava ir 
Juozas Menkellūnas. Visi 
apgailestavo jo Išvykimą Ir 
prašė, jei proga pasitaikys , 
vėl grįžti į Venezuelą.

Paskutinį padėkos žodį ta
rė pats Išvykstantys Is dr. 
Vytautas Dambrava:"Aš esu 
Šiandien kaip sunkus laivas

A.A. JURGIO BIELIŪNO 
PRISIMINIMUI

Šiais metais rugplūčlo m. 
5 d. sukanka šešeri metai 
nuo a. a. Jurgio Bieliūno mir 
" ;. Laikas yra sakoma, 
pats geriausias gydytojas , 
tai ir šiuo atve ju, gydys lie - 
tuvybel padarytą didelę 
skriaudą Ir liūdesio žaizdą. 
Mes, Venezueios lietuviai, 
Caracas nepaprastai išgy
venome Jurgio netekimą. 
Nors Caracas yra netuvliį 
Bendruomenės Centras, bet, 
Jurgiui būnant gyvam, visa 
veikla buvo Maracay mieste. 
Visi reikalai sukosi apie

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu

(Storage)’

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

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

O ATLIEKAME AUTOMOBILIU. IŠORES(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas & Sort te/. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy 

R i chord'/ kuri s jau seniai lietuviams patarnauja- Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis- Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

. 364-1470 »
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Dr. V. Dambrava

nę, iš kurios jis daugiau ne - 
begrįžo.

Jis, žiūrėdamas pro langą, 
4 snieguotų kalnų viršūnes , 
savo žmonos globoje atsts- ■ 
velkino su šiuo pasauliu.

Nuvažiuojame Ir dabar į 
Maracay miestą, bet jau ne- 
betas. Visur tylu. Jurgio jau 
nėra. Tik girdi, rodos, tose 
vietose,kur Jurgis vaiKŠčlo- 
jo, aidą nesamą vėjo.Mums, 
Jurgis mintyse pasiliks vi - 
šuo met gyvas. Minėdami 
šeštąsias mirties metines , 
prisimename Jurgio žmoną

Jurgį, nauji sumanymai, 
klausimų Išsprendimas Ir1 
rūpesčiai.

Būdamas didelis patriotas 
Ir taurus lietuvis, norėdavo 
suruošti visuomet ką nors 
didelio, lietuvių vardo pa 
garsinimui. Pinigų visuomet 
atsirado. Iškvietė krepšinin
kų komandą Iš Šiaurės Ame
rikos, kurie labai gražiai g 
pasirodė. Vasario 16 d. mi
nėjimai visuomet būdavo la
bai gražiai paruošti, daly - 
vau jaut vietos Gubernatoriui 
ir aukštai karlnlnkljal.

Jurgis buvo labai talkaus 
Ir gero bū a o, visuomet links
mas, greitai užmegzdavo 
draugiškus ryšius su visais, 
todėl Ir turėjo tie k daug ge
rų draugų. Maracay Apylin
kės V-bai neturint pinigų, 
visas parengimų sąskaitas 
pusiau padengdavo Jurgis 
su savo draugu Henriku Ga- 
v^rSKU, taip pat stipriu pre
kybininku.

Paskutiniais mėnesiais 
prieš savo mirtį Iškvietė 
Čiurlionio Chorą iš apie 80 
asmenų. Suorganizavo apgy 
vendinimą Maracay karinln- , 
kų klubo patalpose, kariuo
menė sutelkė transportą, ir 
kaipo palydovą davė lietuvį 
karininką. Čiurlionio Choras 
pasirodė labai gražiai.Davė 
koncertus keltuose mfestuo- 
sė.'LIepoš men. 5d.per Ve - 
nežaėlos Nepriklausomybės 
Šventės minėjimą Čiurlionio

• Choras pasirodė su didžiau
siu pasisekimu. Per Choro 
Išleistuvių pokylį suruošė 
Maracay kariuomenės vado
vybė savo puikiuose tropikų 
sodų pavėsiuose. Neturėda
mas jėgų paeiti, dėl labai 
pašlijusios sveikatos į visas 
iškilmes jau buvo nuvežtas 
rateliuose. Visi jau matėme 
ir gailėjomės iš Širdies,kad 
Jurgio dienos Ir valandos jau 
buvo sukaicluotos. Iš važia - 
vus Čiurlionio Chorui, po po
ros dienų išvažiavo Ir Jurgis 
su žmona įSalcburgo iigonl-

KRONIKA
ŽYMI SOLISTĖ IS 
LIETUVOS

Sol. Nijole Ambrazaitytė

Solistė Nijolė Ambrazai
tytė atvyko į Kanadą aplan
kyti savo tėvelio, brolio Ir 
seserų, kurie gyvena Mont - 
realyje , B.C lrAmertkoje,Ta 
proga ji maloniai sutiko duo
ti koncertą Montreallo lie - 
tuylams, apie kurį bus pra
nešta vėliau. Greičiausia , 
koncertas įvyks rugsėjo vi
duryje. Montreallo lietu
viams bus vienintelė proga 
Išgirsti Ir susipažinti su 
malonia soliste Iš Lietuvos .

Nijolė Ambrazaitytė kon
certe žada atlikti keletą ari
jų Iš operų, daug lietuviškų 
dainų, seniau parašytų Ir su
kurtų visai neseniai.

Dainavimo studijas solistė 
baigė Vilniaus Konservato
rijoje, pas docentę Eleną 
Mažrimaitę-D Irs lenę. Ji yra 
viena žymiausių dainininkių 
Lietuvoje, nuolat dainuoja 
Vilniaus Operoje,kur atlieka 
pagrindines mezzo- soprano

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

Jettė & F re r e Lt ė e
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir ]
šildyme taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- 
monių pardavimas ir iren- ' 
girnas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec i šnuoma- 1
vimui karšto vandens tie- l
kimo. Veltui įkainavimas. ’
’lumbing & Heating kontraktorius. •

įJŠf 140 - 2e AVENUE 
V366-O33O> LASALLE,

Vandą Ir jo gimines. Telai
mina Viešpats jo nuveiktus 
darbus, Įkvėpdamas mums 
didesnę pasiaukojimo meilę 
Tėvynei.

Aleksandra Valslūnlenė

(PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA 
*LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC 

YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035. BOUL. L'ASSOMPTION, MONTREAL, OUĖ.H1N 2H2 / TĖl.254-5302

nėjuje, Adelaidėje, Canber- 
Montrealis roję. Iš gastrolių yra atsi

vežusi puikių atsiliepimų 
roles-Carmen, AIdoje/Am- spaudoje. Jos balsas, me - 
neris/,Rlgoletto/Maddaleną/,lnlškumas Ir darbštumas pa-
Verteryje /Šarlote/ Ir visoje 
eilėje lietuviškų operų.

Pažymėtinos pagrindinės 
rolės: Vyt. Paltanavičiaus 
operoje "Kryžkelė", J. Gai
žausko operoje valkams 
"Buratinas" Lapės rolę,Vyt. 
Laurus o "Paklydę Paukščiai", 
Vyt. Klovos "Avė Vita ". 
Paskutiniu laiku ruošiasi 
Mirtos role i Klovos operoje 
"Pilėnai". Branginanti lietu
vių dainas Ir lietuvių kompo
zitorių kūrinius, savo kon - 
certuose, kur be gastroliuotų , 
visuomet savo programose 
juos įtraukia. Pažymėtini kū
riniai muzikų A. Bražinsko , 
F. Bajoro, Vyt. Montvllo, Vyt.. 
Jurgučlo oratorija "Donelal - 
tls", kuri buvo apdovanota 
Lietuvos respublikine pre - 
ml ja.

Tarptautiniame dainininkų 
konkurse Rumunijoje,Nijolė 
Ambrazaitytė Išsikovojo sau 
sidabro medalį, Ir visos Ta
rybų Sąjungos dainininkų 
konkurse laimėjo antrą vietą. 
Išleido penketą plokštelių , 
gastroliavo Rumunijoje, Ce - 
koslovakljoje, Vokietijoje , 
Lenkijoje, Bulgarijoje, Nor - 
vegljoje, Čilėje, Peru. Pas - 
kutinę jos kelionė buvo Aus - 
trallja, kur ji dainavo Aust
ralijos lietuvių kvietimu po 
du koncertu Melbur ne, Syd-

dėjo nugalėti visokius sun
kumus ir būti pastebėtai bei 
įvertintai, kaip jokia kita 
lietuvė dainininkė Iki dabar .

Savo dainavimu yra užsl - 
tarnavusi garbės artistės 
vardą Lietuvoje Ir Tar.. Są
jungoje.
SVEČIAVOSI SKAUTAI 

VYČIAI
Iš Montreallo į Toronto 

Skautų Stovyklą Romuvą, ku
ri švenčia 15 m. jubiliejų, 
buvo nuvykę skautai vyčiai 
Gintaras Brlkls Ir Gintaras 
Nagys.Ten praleido savaitę. 

NIDOS IŠVYKA
Žvejų- Medžiotojų Klubas 

Nida Labour Day savaitgalį 
rugsėjo 3 d.rengia Išvyką į 
Easterntownships,pas Lionę 
Ir Adolfą Jur jonus.

Dėl informacijų skambin
kite 365-0353 arba 366-549L

A. M.
• Aida Oscllaltė, dirbusi 
Honda motociklų prekyboje , 
dabar studijuojanti Loyola 
Kolegijoje komerciją, buvo 
Išvykus į JAV.

lE^KO ŠEIMININKĖS
Virs 70 m. amžinus vyras našlys ieško 

irgi vieni Mos, nevyresnės tarp 55-65 m. 
amžiaus moters >gami nti maiste^ abiems^ 
ir ki ti em s . menk i em s namų ruosos dar
bams.

Skambinti 733-70 16*
(Gal Ima kalbėti Ir lietuvi šisai) I

M. PHILIPPE IZZ1
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

I ff/sctt'Š

NETTOYEURS CLEANERS 
coin, corners- eve 7661 A 

495-90e AVE 
coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard

7 6 6-2667.

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Korės (Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniom is priemonėm! s. Kreipkitės - 
De LaVcrendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

1 psl.

7

7



NL REIKALAI
MUSU VASARONĖ

Nėbeprlmlnslme apie mū
sų vasarenę- gegužinę, nes 
nettkime, kad laikraštis jus 
laiku pasieks.. .Ką apie tai 
rašėme ankščiau- tikimės, 
atsimenate: tad laukiame 
jūsų Ir viliamės su visais 
pasimatyti šį sekmadienį.
• Sekantis laikraščio pa

• Dėkojame Sudburlo Lie
tuviams, ypač gegužinių Ini
ciatoriams, kurie Iš gauto 
pelno prisiuntė per J.Re- 
melkį 85 dol.lr per J.Kručą 
25 dol.laikraščio paramai.

Taipgi dėkojame Kanados 
Lietuvių Fondui,kurių V-ba 
atsiuntė 200 dol.paramos .

Dėkojame Ir visiems kl-
r e nglmas -Spaudos V akar as - 
įvyks Toronte, lapkričio 5 d. 
Lietuvių Namuose. Meninę 
programą Išpildys montre- 
allečlal sol. Gina Čapkaus- 
klenė ir A. V. Choro Oktetas. 
Tai bus trečias laikraščio 
parengimas Toronte Ir į jį 
nuvykti yra pasiruošusį visa 

nemažaiB - v ės V -b a 
montr e ai le č lų.

Spaudos B-vės Valdyba 
paskutiniame savo posėdyje 
nuoširdžiai įvertino toroi- 
tlečlų rengėjų pastangas Ir 
Ieškojo būdų jas atžymėti.

tiems laikraščio rėmėjams , 
aps įmok ė jus le ms ne maž lau 
15 dol.rėmėjo prenumeratą: 
P. Ir J. Šlmelalčlams, A. 
Sniečkui Iš Ontario, A.Kynul 
Iš B. C., dr. L.K.Krlauče- 
llūnul Iš Chicago, V. Bllevl- 
člul, P.Norkellūnlenel, K. 
Tollušlul, P. JokubkaI,J. 
Martinaičiui, A.Mecellul Iš 
Montreallo ir R.Rukšnalčlul 
Iš Australijos.

• NL Administracijai rėl - 
kalingas asmuo, kalbantis 
vietines kalbas Ir mokantis

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREA- 
LIEČIUS IR OTTAWIECIUS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS SU 
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI 1 ŠIĄ LAIKRAŠČIO VASARONĘ.

uushulinę 
gegužiuę,

KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBĮ, JO GRAŽIOJE 
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottawos upės, 
rugpiūčio 28 d., sekmadieni.

QTTAvJf\

417 -20-40
fjtGfjuįj

HOrfTRE^L

Po i rite 
F ortune F. P. Skruibio

Vietove pasiekiama va
žiuojant i Ottawa. Prava
žiavus R i gaud išsukti i P oin te Fortune 
o privažiavus 17 kelią, tučtuojau išsuk-\ 
ti į dešinu link Pointe Fortune.

Nuo Ollaivos važiuojant. į Monlreali — ( 
išsukti Rast Fortune ir paupiu pietų 
kryptimi važiuoti iki gegužine s.

Gros muzika ir veiks kiti svečiams patarnavimai.

NOTARAS

Dr. A.S. Popieraltls
B A., M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C-. E.R.C.S.(C'

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

Ill PHARMACIENS PHARMACISTS

ĮMm CUSSON - R. GENDRONH PHARMACIENS
gEįH Ouvert 9 a . m. d-to 10 p.m. Open, 

9» Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
|sj Dimanche: 10 a,m. d 9:30 p.m.

nH Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. ISganaltis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-Q- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

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

Montreal, Quebec H 38 2E3
Tel. (514)871 -1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJL, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.Juite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 ps I.

ąr mokanti rašyti mašinėle, 
"teirautis redakcijoje tel.: 
366-6220. NL.

PASIRODO LIET ŪKTAI
ŽMOGUS IR JO PASAULIS

PARODOJE
Lietuviams yra paskir

tos trys pasirodymo dienos 
Man and His World parodoje 
labai dėkingu laiku: rugsėjo 
mėn. 1-2-3 d.d.,kai su -

plaukia didelis skaičius lan
kytojų.

Tomis dienomis Etninių 
Grupių Pavllljone /2O Na
tions- 20 Cultures/ budės 
lietuvaitės, vyks didesnė 
tautodailės paroda Ir darbų
demonstravimas, o vakarais 
-lietuviška programa.Pavl - 
lljonas atidarytas nuolO v. r. 
Iki 8, 30 v. vakaro.

<i Programa vyks:
l1 Ir 2 rugs ėjo/ket vlrtadle nį

Ir penktadienį/ - 7 Ir 8 vai. 
vakaro, o šeštadienį, rug
sėjo 3 d, -6 Ir 7 vai. vakaro.

Šeštadlenį- rugsėjo 3 d. 
vyks programa Ir Inter
national Band Shell, 2 Ir 3, 
30 v. po pietų.

Lietuvių pasirodymais rū- 
plnaslRytls BULOTA Ir Ra
sa LUKOŠEVIČIUT Ė. Visose 
programose pasirodys Gin
taro Tautiniai Šokiai; 2 rug
sėjo Aušros Vartų Oktetas ; 
ketvirtadienį Ir šeštadienį- 
trejetukas: Rasa Ir Ina Lu- 
koševlčlūtės Ir Rytis Bulota.

Iš netolimos praeities gegužines F. Skruibio vasarvietėje, iš dėžinės da
bartinis NL bendrovės pirmininkas JonasPetrulis su viešniomis is Hartford, 
Conn. -<L. Krisčiokaitiene ir jos anūke;- Rima) ir Pr. P aukštaitis.

M
-įiOĮmiiii in u iiiniiinmm iirrt. m' - iirwin MininC MONTREAL WEST

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

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

LEONAS GURECKAS 
Šato* Monoęof

GiVI
■s)

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU 
'Mancigeriu 

UEO GŲREKAS

GM

muu montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

. _ (At *he eno of S_he<brfiok» Street West! .  

Pirkti

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

mainviMe - poirier ^
REALTIES

ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekilnojamą
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 -
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

JONAS&COTE^ĘALTIES
5159 DE MAiSONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL, P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS

Tel: 482-0772. namų 366-7041

@ Royal Trust
Atstovas J. S-kučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė )

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

Foto M.L.S.

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737-0844.

Montreal, Que.
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O RKEL.I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Albinas Ir Petronėlė 
Snapkauskal buvo Išvykę pas 
jo seserį Ir kitas gimines 
Grand Rapid’s, Mlch. Besi - 
svečiuodami padėjo dirbti Ir 
ūkio vasaros darbus.
• Charles Ambrasas buvo 
Išvykęs į Kanados Vakarus. 
Pakeliui aplankė Wlnnlpego 
lietuvių parapijos kleboną 
J. Bertašlų.
• Mykolas Ir Ona Šulmlst- 
rai buvo nuvykę į Chicago 
aplankyti dukters Ir žento 
L.lrK.Lelpiį ,kurie ankš - 
člau gyveno LaSalle.

W. LAPENAT
GENERAL CCNSTRUCTION REG’D.

79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.
• Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas ir 

darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

o Enginering & designing p at arn a v i m a s.
o IN — GOUND Swimming Pool s t a t y b a( 10 y e a r guaranty).

TEL. (613) 225 - 400 1•,

J

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

M6HCiA8ese St' Tor°n,°' °nt • Tel. 532-3400
AKTYVAI — virš 12 milijonų

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8V4%

_ = pensijų ir namų s-tas .9%Antradieniais 10-3 = . ” . /= taupomąsias s-tas 7%
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

= asmenines 9’/z %
Šeštadieniais 9-1 Įneki(n. turto 9»4%
Sekmadieniais 9.30-1 E 'investacines 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

■ Eta

Nemokoma visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ----- iki $10,000.
Parduodame ''American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

„ j

Greitas ir tikslus patarnavimas!

J 'pV1

■ 1

TeL Bus,: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON !S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBS 

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

LEFEBVRE & ROBERT
ĄMtUBllMfNT - FURNITURE

P A R D A V I MAS

10,5% 
10,0% 
12.0 %
10.5 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekilti. turto 
Čekių kredito 
Investicines nuo

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

ĮVAIRIU
v *-

BALDU

PER

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didąlią pasirinkimas ir ‘malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 

j 7643 CKNTRALK 368-1282 ĮDKCORATIOH) Į

Alo ji t fea lio L i et u vi i
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL

Telefonas: 76(r5827

6.0% 
1.5% 
8,5% 
8,75%
8,75% 
9,0%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
U i pensijų planą
Termin. ind. 1 metams
Termin. ind. 2 metams
Tetvuin, ind. 3 metams .
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dė iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbtum# 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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