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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

P. Vietnamo prezidentas 
Mlnh Ir premjeras Vu Van 
Mao tučtuojau buvo suimti. 
Vyriausias Salgono miesto 
policijos pulkininkas Long 
nusišovė gatvėje.

Prezidentas Mlnh po dvie
jų dienų kalinimo buvo pa
leistas, pranešant, kad jam 
bus sutelktas kitas atatinka
mas postas.

Amerikiečių evakuacija 
užtruko tiktai 21 valandą Ir 
vos suspėjo pas ibalgtl prieš 
pasidavimą.Paskutiniųjų Iš
skridimas helikopteriais bu
vo įmanomas tik- nuo Ameri
kos ambasados stogo,nes vi
sur kitur buvo priešo apšau
domi. Evakuacijoj dalyvavo 
81 helikopteris,kuriuos den
gė apie 800 marinų.

GRAIKIJA NAIKINA JAV 
KARO BAZES

Graikija nutarė panaikinti 
daugelyje Vietų JAVkaro ba
zes. Susitarimo pareiškime 
su JAV sakoma,kad bus pa
liktos veikti tik tokios ame
rikiečių bazės, kurios pri
sidės prie Graikijos gynybas 
pareikalavimų. Visos kitos 
būsiančios perduotos Graiki
jos karininkams vadovauti.

JAVlalvynas galėjo stovė
ti Graikijos uostuose ir jū
reiviai gyventi su šeimomis . 
Nuo dabar šeimos turės ap
leisti Graikiją.

TAILANDIJA IRGI YRA 
PRIES JAV KARO BAZES

Tailando vyriausybė pa
reikalavo Taphao bazės va
dovybę perduoti 1 ėktuvus, ku- - 
riuos ji grąžinsianti nauja
jai Pietų Vietnamo vyriau
sybei, kurių vertė kelių 
šimtų milijonų dolerių. Kol 
kas dar neišsiaiškinta, kam 
tie lėktuvai priklauso-JAV 
ar Vletnamul. Šis spaudi
mas padarytas netikėtai, kai 
paskutinę karo dieną iš Vlet-

PERDAUG KAINUOJĄS 
PATYRIMAS

Pietų Vletnamul kritus, 
JAV prezidentas Ford’as sa
vo žodyje pabrėžė:"Šis pa - 
s įtraukimas užverčia Ame
rikos patyrimų vieną puslapį. 
Kviečiu visus amerikiečius 
susijungti į gretas Iri vengti 
kaltinimų dėl praeities įvy
kių. Žiūrėkim pirmyn į savo 
tikslus Ir uždavinius Ir kar
tu dirbkime.”

Gražiai Ir reikšmingai pa
sakyta. Bet tai ,tinka tik 
tiems amerikiečiams, kurie 
dėl JAV įsijungimo į Vietna
mo karą nenukentėjo. Ta
čiau netinka tiems, kurių 
šeimų nariai žuvo tame karu 
nevadintame kare, arba grį
žo Invalidais.

Netinka tiems, kuriems 
buvo pažadėta evakuacija,bet 
nelštęsėta...

O ką bekalbėti apie plet- 
namtėčius priešinusius ko - 
munlzmul, pasitikinčius A- 
merlkos užnugariu? Vien 
paskutinis evakuacijos vaiz
das nemažai pasako, kokioje 
situacijoje pasiliko tie žmo
nės, kurie ambasados sode 
laukė sekančio pažadėto he - 
llkopterlo Ir kurio jau nebe
sulaukė.

SAIGONAS - HOCHI MINH 
PAVADINTAS

Sekant sena komunistų 
taktika- kritęs Salgonas jau 
perkrikštytas,pavadintas nu
galėtojų Ho Chl Mlnh. Šiau
rės Vietnamo Ir Vletkongo 
kariuomenė, įvažiavus į Sal- 
gono miesto centrą, tankais 
Išlaužėprezldentūros vartus. 
Nežiūrint, kad Pietų Vietna
mo prezidentas Mlnh paskel
bė įsakymą savo kariuome
nei sustabdyti karo veiks
mus. Hanojaus radijo tuojau 
paskelbė, kad Salgonas " Iš
laisvintas" Ir bus vadinamas 
Ho Chl Mlnh vardu.

KAIRĖJE SUIMAMI PREZIDENTAS MINH IR PREMJERAS VU VAN MAO ; DEŠINEJE EVAKUACIJA

HELIKOPTERIAIS VYKSTA NUO AMBASADOS NAMO STOGO.

BENDRUOMENYBĖS —
VLIKO TARYBOS PASISAKYMAS

Į
Ryšium su balandžio 12-13 d. Būdamas užsienyje, Vlikas yra. 

d. Chicagoje įvykusia, Vliko su- vieninga vyriausia Lietuvos lais- 
šaukta Lietuvos laisvinimo dar- vės kovos vadovybė. Jo sušauk-
bų nepaprasta veiksnių konferen
cija, Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto taryba balandžio 
26 buvo susirinkusi specialaus po
sėdžio.

Išklausiusi konferencijoje da
lyvavusių Vliko valdybos atstovų 
— dr. Kęstučio Valiūno, Jurgio 
Valaičio ir Aleksandro Vakselio 
—pranešimus ir susipažinusi su 

konferencijos komunikatu, valdy 
ha rado reikalą plačiau pasisaky
ti: 1. dėl paties Vliko, 2. dėl tarp
tautinės padėties, galinčios pa
žeisti Lietuvos valstybės -nepri
klausomybės teisinius pagrindus, 
ir 3. dėl veiklos būdų ir priemo
nių, kad to neįvyktų.

1. Vyr. Lietuvos Išlaisv. Komi
tetas yra pavergtos lietuvių tau
tos teisėta atstovybė, įpareigota 

— iki bus pašalintos dabartinės 
kliūtys tautai laisvai vykdyti sa
vo suverenines teises — užsieny
je kalbėti ir veikti tautos vardu.

NL Spaudos baliuje Toronte. Js kairės O. Pranckunienė, J. Dagiliene, 
Viktoras Dagilis ( iš pirmųjų redaktorių, kai N L-va buvo pradėta išleisti ), 
dr. E. Zubriene ir S. Pranckūnas. N uotrauka Kyt. Rūbelio.

namo nusileido 74 karo lėk
tuvai su aukšto laipsnio ka
riškiais ir jų šeimomis.

BAIGIAMAS STATYTI 
AERODROMAS
Montrealio naujasis aero

dromas Mirabel bus atida
rytas š.m. spalio mėn. 4 d. 
O tarptautiniai lėktuvai pra
dės nusileisti spalio 26 d., 

toji veiksnių konferencija Chica
goje buvo tikslinga ir gerai pa
ruošta.

2. Susipažinusi su Britanijos 
užsieniu reikalų ministerijos 19- 
75 kovo 19 raštu, rašytu Brita- 
pijds Baltų Tarybai, ir su JAV 
Valstybės departamento 1975 ba
landžio 11 raštu, rašytu JAV 
Atstovų rūmų užsienių reikalų 
komiteto pirmininkui kongresma 
nui Thomas Morgan, taryba ra
do, kad tuose raštuose tepasaky
ta, jog minėtos valstybės Pabalti- 
Još valstybių prievartinės aneksi
jos nepripažįsta ir, kad Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija bendrai deklaruo
sianti esamųjų Europos valstybių 
sienų neliečiamumą, tautų laisvą 
apsisprendimą ir žmogaus teisių 
respektavimą.

3. Taryba mano, kad vyriausy
bių oficialus laisvo apsisprendi- 

taip paskelbė transporto ml- 
ulsteris Jean Marchand.

Naujuoju tarptautiniu aero
dromu naudosis Air Canada, 
CP Air, Nordair ir Ouebec- 
alr. Taip pat nusileis Brit
ish, Airways, Air France; 
KLM, Alitalia, Lufthansa, 
Sabena, Swissair, Iberia, 
Aer Lingus, Aeroflot, CSA, 
TAP, EI Al ir Olympic.

ba kviečia Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybą prisidėti prie 
laiškų rašymo, įjungiant visą sa 
vo organizacijos tinklą. Laiškai 
siunčiami senatoriui Carl T. Cur 
tis, Rezoliucijos No. 29 autoriui; 
senatoriui John J. Sparkman, Se
nato užsienių reikalų komisijos 
pirmininkui; ir savo valstijos se
natoriams.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Taryba

PRANEŠIMAS
KLB Hamiltono Apylinkė 

šįals metais švenčia 25 me- 
,tų sukaktį,kuri bus Atžymėta 
didinga Kanados Lietuvių 
Dainų ir Šokių švente spalių 
mėn. 11-12 dienomis. Tokios

mo (self determination) sovietų 
okupacijoje esančioms Pabaltijo 
valstybėms deklaravimas toli 
gražu mūsų nepatenkina. Sovie
tai visą laiką aiškina ir toliau 
aiškins, kad Pabaltijo tautos e- 
sančios apsisprendusios ir sava
noriškai įsijungusios į Sovietų 
Sąjungą, nors tai yra ir visiškai 
netiesa.Mums reikia, kad Euro
pos Saugumo konferencijoje gre
ta laisvo apsisprendimo Vakarų 
valstybių deklaracijose būtų įsak
miai pabrėžta, kad priverstinio 
jr neteisėto Pabaltijo valstybių j 
Sovietų Sąjungą įjungimo nepri
pažįsta ir nepripažins.

4. Taryba paveda Vliko valdy-' 
bai:

(a) susitarus su latviais ir estais, 
sudaryti delegacijas ir aplankyti 
Siaurės Amerikos ir Vakarų Euro
pos’ valstybių vyriausybes ir joms 
įteikti atitinkamus memorandu
mus.

(b) ieškoti kelių susitikti su Va
karų Europos valstybių parla
mentų atstovais ir prašyti juos 
įtaigoti savo vyriausybes, kad 
Europos Saugumo konferencijoje 
nebūtų pažeistas Pabaltijo valsty
bių teisinis statusas;

(c) paskatinti mūsų politines 
partijas ir kitas organizacijas, da
lyvaujančias tarptautinėse insti
tucijose, ieškoti paramos Pabalti 
jo valstybių bylai ginti;

(d) susitarus su latviais ir es
tais .atskirai kreiptis į savo tau
tiečius Šiaurės Amerikoje ir Vaka
rų Europoje ir prašyti visus 
plunksną valdančius rašyti savo 
krašto spaudoje straipsnius ar 
laiškus apie Pabaltijo valstybes/ 
ir jų dabartines problemas.

5. Išvardintiems ir kitiems nu
matytiems uždaviniams vykdyti 
reikia daug lėšų. Todėl taryba 
paveda Tautos Fondui visame 
laisvajame pasaulyje organizuoti 
visuotinį aukų vajų Ypatingajam 
Fondui.

Didžiai vertindama Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos toje veiks
nių konferencijoje duotą pažadą, 
Taryba kviečia šias dvi organiza
cijas aktyviai prisidėti prie lėšų 
kaupimo Ypatingajam Fondui, 
sudarytam prie Tautos Fon
do- Visi lietuviai prašomi supras 
ti grėsmingą Lietuvai padėtį ir 
gausiai aukoti, nelaukiant kitų 
paraginimų Tautos Fondui duo- 
tosicrs aukos atleidžiamos nuo 
mokesčių (tax exemt). Adresas: 
Lithuanian National Fundation, 
Ine., 64-14 56th Road, Maspeth, 
N Y 11378 USA.

6. Didžiai vertindama Ameri
kos visuomenės balso reikšmę, Ta
ryba laiko, kad energinga veikla 
Jungtinėse Amerikos Valstijose tu
ri būti tęsiama. Vliko tary-

apimties renginys Kanadoje

yra pirmas ir, Hamiltono 
lietuvių džiaugsmui, susi
laukė entuziastingo pritari
mo: sutiko dalyvauti 8 cho
rai Ir 8 tautinių šoklų gru
pės su daugiau kaip 5 00 
programos atlikėjų. Galima 
laukti, kad šventė bus 
didžiausia iki šiol tautinio 
Ir kultūrinio lietuvių gyvas
tingumo Kanadoje manifes
tacija.

Įvykiui atžymėti, Apylin
kės Valdyba Išleidžia anglų 
ir lietuvių kalbom apie 120 
puslapių gausiai Iliustruotą 
leidinį, kurio pirmoj dalyj 
atsispindės pirmųjų Imig
rantų Hamiltone gyvenimas 
Ir veikla per paskutinius 25 
metus. Antroji dalis skirta 
Dainų ir Šoklų šventei. Čia 
tilps visos dalyvaujančios 
grupės Ir trys Išsamūs, au
toritetingų savo srities spe
cialistų paruošti, straipsniai 
apie lietuviu dainas, šoklus 
Ir drabužius. Visa medžia
ga, ypatingai stralpsniaį, 
taikomi kanadiečiams.

Leidiniui paruošti yra su
daryta kolegija ne tik darbo 
naštai palengvinti,bet tikint, 
kad sutelktinės jėgos atneš 
brandžiausią vaisių. Darbas 
didelis, laiko nebedaug. 
Toks sutelktai visą mūsų 
tautinį kraitį propaguojantis 
leidinys bus pirmas Kanado
je. Laukiame visuomenės 
Ir organizacijų pritarimo.

Redakcinė Kolegija 
’Z Vyt. P. Zubas

ATEITININKU 
PRANEŠIMAS

Šią vasarą vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje Įvyks birže
lio 15-29 d.; jaunučiųa-kų 
stovykla Dainavoje Įvyks 
birž. 29-llepos 13 d; Montre
al lo stovykla Baltija įvyks 
liepos 12-26 d; Ir a-kų Ne
ringos stovykla įvyks rugpj. 
17-23 d. MAS CV labai stip
riai pageidauja, kad visi no
rintieji stovyklautojai Įsigy
tų registracijos formas Iš 
anksto, ir kad juos kuo grei
čiau grąžintų iki gegužės 31 d. 
šiems asmenims:
Rytų Ap-kė:
Rasa Razgaltlenė, 2932 
Beach Channel Dr., ap. 2 L 
Far Rockaway, N. Y. 11691 
te: 212-327-2019 
Chicagos Ap-kė:
P. Kuprys, 1806S. 49th Court 
C icero, UI. 60650 
tel: 312-863-8733 
Detroito Ap-kė:
Linas Mlkullonls, 4225 
GuntheiDr. Sterling Heights, 
Mich. 48077 
tel: 313-268-6993 
Kanados Ap-kė:
MAS CV, 286 East 17th St. , 
Hamilton, Ont.L9A-4M7 
tel: 416-383-8248 
Cleveland© Ap-kė:
Elenutė Razgaltytė, 6755 
Parkgate Oval, Seven Hills, 
Ohio 44131, tel: 216-524-2307 
Montrealio Ap-kė:
P. J. Adanąonlenė, 6470 Jolo 
bert, Montreal, Que.
tel: 514-256-5355

J.

f Lietuvos X 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
< biblioteka;
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LAISVE MYLINTIS ŽMOGUS 
LAIMĖS*..

Pasaulis keičiasi: senos 
formos miršta, naujos gims
ta. Šių dienų jaunas žmogus 
nori Išsivaduoti Iš visų dik
tatų, autoritetų,kolektyvų Ir 
būti tik sau žmogumi,laisvai 
kvėpuojant, planuojant, ne
būnant kieno nors varžtuose. 
Valkai bėga nuo tėvų autori
teto, religijos dogmų, poli
tikos doktrinų, Imperijų , 
hierarchijų. . . u

Visiems trūksta gerų po
litinių vadovų, gerų dvasi
ninkų. Trafaretiniai agitato
riai virto pajuokos objektu .

Komunistiniuose kraštuose 
doktrinos pasekėjai palaiko
mi šiltomis vietomis, grą-
slntmals, kalėjimais, darbo tautą, atremlant priešų norą 
stovyklomis, ar buto nedavl- mus nušluoti nuo planetos Ir 
mu, darbo netekimu arba fiziniai Ir moraliniai.
dar vis kullpka į pakaušį.

Tik laisvę mylintis ,žmo- 
KapltalIštintuose kraštuo- gus visur laimės.

įfe^gl valdė doleris, mate- J. Karka

LIETUVIO VILTIS.

Slėgta, guita ir slopinta !
Lietuva,

Laikas bėga, amžiai kinta— 
Taip yra.

Tu nebūsi amžius rūsti 
Ir tamsi,

Ims vėjeliai švelnūs pūsti 
Jau kiti.

Šviesūs, sotūs, sumaningi 
Bus vaikai, 

Ir be vargo ir laimingi 
Bus laikai!

I
(Is rinkinio “‘Spinduliai ir Šešėliai“ —Arėjo Vitkausko)

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai
__________ _____ _________________________________ ______________________________________ <

medynuose!'rmiglos(17,i vlr. j, 5. A. Baronas, "Pavasario ’
LINGVICIDAS

Žmonių naikinimas vadina
mas genocidu. Kalbos naiki- ( 
nimas gali būti vadinamas 
lingvicidu.Šls reiškinys vyks
ta lietuvių išeivijoj tuo būdu, 
kad atsisakoma savų žodžių 
ir frazių ir į lietuvių kalbą ar 
jos raštus brukami svetimų 
kalbų žodžiai ir frazės. Dabar 
šis dalykas jau taip įsisiūba
vęs, kad net patraukė mūsų 
rašytojų dėmesį. O jeigu jau 
llngvicidas randa pritarėjų 
rašytojų-kultūrininkų, kalbos 
puoselėtojų, turtintojų, grą
žintojų, jos mylėtojų, globė
jų ir propagatorlų — tarpe, 
tai kuri gi visuomenės grupė 
gali būti šioj srity stipresnė 
ir išvesti kalbą iš pavojaus 
zonos? PAžlūrėkime pa
čių faktų.

Čia seka ištraukos iš raš
tų. Skliausteliuose nurodyta 
puslapis..ir eilutė.

1. P. Orintaitė, "Liepalotų
2 psl.

rlallstlnlų gėrybių pertek
lius.

Senoji karta yra pasime
tusi, jaunoji, nepripažindama 
autoritetų, eina savo ’ keliu. 
Senos valdymosl formos 
valstybiniame Ir religiniame 
gyvenime atgyvena diktavi
mo Ir žmonių ganymo laikus. 
Jos eina prie subyrėjimo. O 
komunistinių kraštų žmogus, 
dar vis turi kovoti už Išsl - 
laisvinimą Iš diktatūros. Tai
gi Ir mūsų kova už lietuvių 
tautos egzistenciją turi tęs
tis, surandant naujų formų , 
Ir vis naujų draugų. Čia pat, 
Ir vlsolalsvojo pasaulio tau
tų tarpe, Išryškinant visus 
svarbius faktus apie lietuvių

vilnys (26, 14 v.), kaminas 
(54,14 v.), meška (186,14 v.), 
lopeta (194, 13 a.), valgė tik 
su savo šaukštu (79, 15 v. ; 
reiškia, žmogus valgė, ir 
šaukštas valgė).

2. A. Vaičiulaitis, "Mūsų 
mažoji sesuo": vilnys (10, 10 
a.), meška (19, 17 a.), pete
liškė (55, 9 a.).

3. V. Ramonas, "Miglotas 
rytas": kaminas (72, la.), 
šmoteliai (75, 2 v.), nukirtot 
lepšę su kirviu (24, 10 v. ; ir 
kirvis kirto, bet kirviu nekir
to), važiuoja su rogėm (80, 1 
v. : rogės važiuoja, gal net ir 
arklius valdo), su kūju rėžė 
(85, 13 v. : jis rėžė, ir kūjis 
rėžė).

4. J. Gliaudą, "Aitvarai ir 
giria":peteliškės (125, 8a.), 
meškos (200, la.), spaudė 
žemę su koja (8, 7 a.), su 
viena kulka nuėmė jį (13,13 a.) 
jų pažadai laužyto cento ne
verti (25, 14 v. : tobulas rusi- 
clzmas), migloj (12, 6 a.).

PANORAMA
SENTIMENTALIZMO RAIDAI ATSIKARTOJUS -Pranys Alsėnas

Kai važiuodavau Iš darbo
vietės Avenue Rd., Toronte , 
ypač pro restoraną York
ville Ir matydavau tenai jau
nuolius, netvarkingus, ap
žėlusius, apslskuduravuslus 
ir nustojusius visus to res
torano pakampius, kaip vi
duj taip Ir Iš lauko, tada 
man Iš pasąmonės asocijuo
davosi literatūros studijų 
laikai Ir prisimindavo senti
mentai Izmo laikotarpis. Vie
nu Iš jų šulų- anglas Ri
chardson’as, o jo ypatingas 
pasekėjas- prancūzas Jean 
Jacques Rousseau/1712-1775/ 
paskelbęs šūkį, kad, girdi ," 
Žmogus yra gimęs laisvas". 
Esą, tik monarchai pavergę 
žmogaus laisvę, tik pro
to praslmanytakultūra apka
lusi žmogų taisyklėmis Ir 
dėsniais, tuo sugadindama 
jo prigimtį. Kad žmogus bū
tų laimingas, jis, girdi, turįs 
grįžti į natūralizmą, svar
biausia- atgal į gamtą.

Jo Idėjos prigijo visoje 
Europoje, bet ypač gaivališ
kai pasireiškė Vokietijoje . 
Kai kurie gamtos garbinto
jai tenai pradėjo nebekirpti 
plaukų, nebeskustl barzdų, 
nebesegtl marškinių apykak
lių, etc.

Tokie "gamtos apaštalai " 
su banguojančiais plaukais 
Ir nuogomis krūtinėmis ėję 
per visą kraštą. Gyvenimo 
būdas Ir apranga visiškai 
pakito. Atmesti perukai,gor- 
setal, pudra; gydytojai ėmę 
įspėjlnėtlaple madų pavojin
gumą sveikatai Ir 1.1.

Kuo reiškiasi nūdlen lai 
"sentlmentallstal"?

Be abejonės, jie pasižymi, 
kaip Ir anų laikų "sentlmen

AUSIS KURTINANČIOS MUZIKOS ORKESTRAS

lietus"; žemė buvo verta gy
venti (109,16 v. :anglicizmas), 
jis meilėj man prisipažįsta 
(172, 10 v. : rusicizmas), bu
vo aklas savo skausme ir pyk
tyje (193, 4 v. : rusicizmas), 
pastipsiu vienas ir niekam 
neskaudės galvą (199, 17 v. : 
ne lietuviškai).

6. A. Ramūnas, "Iš sute
mų į aušrą": vieno ir to pa
ties tikslo (63, 8 a. : rusiclz — 
mas), atsinešimas į mus eu
ropiečius (103,15 v. : rusiciz
mas), sumoje gaunasi trys 
pagrindinės (129, 4 v. : rusi v 
clzmas), del tos tai priež.as - 
ties (306, 9 a. : rusicizmas), 
Ube ralis tas (120, 4 a. : anglį - 
clzmas).

7. L. Dovydėnas, "Pašiurr' 
po mano velnias": pečius (7, 
6 v.), kaminas (74, 9 v;), 
c ve kas (125, 7a.).

Čia duota tik dalies auto
rių ir tik dalis atrinktų pa
vyzdžių. Tuos parašę žmonės 
išmokslinti Lietuvoje, gero- 

tallstal". panašiomis Idėjo
mis, Išvaizda, rašjdlnėj kū
ryboj, muzikoj. Chlcagos 
baily Ners kolumnlstas 
Mike Royko, pasak J.Prons- 
kaus, šitaip apie nūdienių 
hipių "kultūrą" pasakojąs.

Esą, ausis kurtinančią 
modernišką muziką "rock ", 
prieš keletą metų Išvystęs 
vienas baltaodis, turtingų 
tėvų sūnelis vardu Riek, sa
vo muziką pavadinęs "rock", 
o pats save "Ištiža gyvulys " 
/Slobbering Beast/.

"Blues" muzikos vystyto - 
jas, taip pat pasiturinčių tė
vų sūnelis Peter,pasivadino 
" Senu išplaktu šunim ". 
Intrumentus tai naujai muzi
kai- gitaras- pritaikė vėl 
kitas jaunuolis , savo vardą 
pakeitęs į "Pūliuojantį siau
tulį" /Festering Rage/...

Vieni "žymiausi" tos mu
zikos solistai vadinasi 
Žvengiantis Kojotas Ir Šlu
buojantis Babūnas.

Šitokie žmonės,be abejo
nės, įneša savo "kultūrą" į 
literatūrą,muziką Ir šeimy
ninį, visuomeninį bei polltl- 
nį gyvenimą.

Jų būdas "apaštalauti"
"Tėviškės Aldų" praneši

mu, vienas kunigas pasako
jęs, kad kartą pas jį atėjęs 
hipi Ir prašęs pašventinti 
"rožinį"- kažkokių menknie
kių virtinę, kurią jis nešio
jąs ant kaklo. Hipiai gi, dau
gumoje, bedieviai.

Kada kunigas paklausęs ar 
tas 25 m. jaunuolis naudojąs 
tą "rožinį" maldai, tas atsa
kęs, kad ne. Toji grandinė 
reiškianti hipių organizaci
nį susijungimą. Jis pasiūlęs 

se mokyklose, Ir jeigu jie ten 
būtų rašę tais "pečiais, ka
minais, peteliškėm, lopetom, 
meškom, cvekals", važiavę 
"su rogėm”, spaudę "su ko
jom", nebūtų santykiavę, o 
būtų "turėję atsinešimų" — 
mokyklų baigimo atestatų ne
būtų gavę. Vienokčia jie, nu-' 
s Įklausę kaip ne maža kas 
kalba, pasidavė netinkamai 
įtakai ir žudo kalbą. Prieš šį 
lietuvių kalbos bjaurojimą ra
šytojų kūryboj turi būti ima - 
masi priemoi-dų. Reikia ma
nyti, kad ir patys rašytojai 
nenori šio lingvicldo, jie tik 
nesusivaldė ir leido sau leng
vabūdiškumo, kurio jie gali ir 
atsisakv* ’..

Pagal pareigą to imtis tu
rėtų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba, kuri tu
rėtų nustatyti būdą, įgalinti 
tam tikrus nuostatus ir suda
ryti specialistų štatą. Šis rei
kalas taip svarbus, kad, jei 
Bendruomenė pasiliks nuoša
ly ir nesiims priemonių, kita 
organizacija turėtų jo imtis, 
nes mums nėra reikalo grįžti 
į prlešjablonskinlus ir "Aus- 
zros" laikus".

J. Dragašlus 
Toronto, Ont.

kad Ir kunigas prisidėtų prie 
jų. Kunigas atsakęs,kad ti
kįs Dievą Ir Jam tarnaująs, 
neturįs barzdos Ir bevelk 
neturįs plaukų, negalįs var
toti marljuanos ar 1 kito
kių narkotikų Ir negalįs lan
kyti slaptų susirinkimų su 
narkotikų naudojimu, į ku
riuos įtraukiamos Ir jaunos 
mergaitės.

To pat laikraščio nurody
mu, hlplškasls jaunimas daž
nai naudoja tamsius akinius, 
nemėgsta būti atpažintais . 
Jie mėgsta rudą spalvą, ap
sikabinėję karoliukais, skar
dos medali jonais etc. Hlpal- 
tės-dažnal valkstančios ba - 
sos.

Hipiai visiškai nutraukia 
ryšius su praeitimi, su nu
sistovėjusia tvarka, su tra
dicijomis, su dorovės nuos
tatais, kuriuos-hipių tvirti-, 
n Imu- žmonėms primetė ti
kėjimas, taigi Bažnyčia. 
Nuodėmė jiems neegzistuoja 
Narkotikų naudojimas tai 
priemonė "persikelti į kitą 
pasaulį". Kai kurie hipiai 
besIremlą Kristumi Ir Evan
gelija, tačiau savo pasaulė
žiūroje didelį dėmesį skiria 
Budai, kuris mokina panie
kinti pasaulį Ir materlallz - 
mą. Gandhl tarnaująs jiems 
maištu Ir demonstracijoms 
prieš valdžią. Hipių daugu
ma save laiką sentimentai Is- 
tals - svajotojais, tačiau jų 
tarpe netrūksta nusikaltėlių, 
anarchistų, dezertyrų Iš ar
mijos Ir kt.

Hipiai sudarą demorali
zuojančius elementus Ir uni
versitetuose. Jie traukia į 
pražūtį Ir moteriškąjį jauni
mą. Šalia narkotikų Ir alko
holio laisvo naudojimo, jie 
skelbia Ir lytinę laisvę. Su 
mažomis IštmtlmlS-jle nie
kina tikėjimą Ir neapkenčia 
tikinčiųjų bei dvasiškių.

Nūdien hipiai sudarą užsi
maskavusius bedievius. Jei
gu ateityje jiems pavyktų pa
tekti į valdžią, jie veiktų 
kaip tikėjimo, Bažnyčios 
priešai. Šiandien gl-jle Iš- 
mušlnėja langus, padeglnėja 
pastatus, naikina policijos 
pareigūnus etc. Amerikoje 
tokių hipių yra apie pusmlll- 
jonls.

Taigi, tokie yra šių laikų 
"sentimentai lstal"-Rousseau 
pasekėjai. Jie, Žengdami į 
"laisvę, gamtą Ir natūralu
mą", žengia kartu Ir į anar
chiją.

DIDELĖS NELAIMĖS

LIETUVOJE
Didelės, nelaimės Lietuvoje

Ateinančiomis žiniomis Iš
Lietuvos, mūsų gintaro 
kraštą balandžio mėn. suk
rėtė dvi didelės nelaimės . 
Pirmoji pareikalavo apie 450

A. A. JUOZĄ BULOTĄ PRISIMENANT
Br. Kviklys

Nemaža dalis miruslfjų, fovie rijos mokyklą (L’iEcole Superie- 
gyvi būdami yra padarę 'daugy-, l e d’Artillerie) Fontaineblieau. 
bę gerų daubų, nemiršta ir ųumi- Šią mokyklą baigęs 1937 — 1939 
rę, palaidoti —jie tais geraisiais studijavo Aukštojoje Ginklų Fab-
darbeliais gyvena gyvųjų tarpe 
ir šviečia gyviesiems savo gra
žiais paVyzdžiais.Prie tokių pri
klauso ir prieš vienerius metus 
Kanadoje miręs a.a. Juozas Bu
lota, žinomas inžinierius, visuo
menės ir ypač skautų veikėjas-

Juozas gimė 1909. VII. 5 Gula- 
liuose, Leliūnų vis., Utenos aps., 
gausioje ir tvirtoje lietuviškoje 
vidutinio ūkininko šeimoje.

Mokėsi Leliūnų pradžios mo
kykloje ir ją baigęs, 1922 įstojo i 
Utenos “Saulės" gimnaziją. 19- 
25 išlaikė egzaminus į Aukštes
niąją technikos mokyklą Kaune, 
(kurią baigė 1930 ir įstojo į pirmą 
ginklavimo karininkų laidą karo 
mokykloje. Baigęs Karo mokyklą 
1932, lankė Vytauto Didžioko 
universiteto Technikos fakultetą.

1935 metais buvo išsiųstas į 
'Prancūziją — į taikomąją artile-

žmonių, antroji virš 30 gy
vybių.

Kaip jau minėjo mūsų 
spauda s 4 balandžio 1975 m. 
važiavo greitasis traukinys 
Iš Vilniaus įKauną Ir Žąsllų 
stotelėje susidūrė su antbė- 
glųpalikta benzino cisterna, 
kuri buvo pastebėta tik šim
to metrų nuotolyje. Trauki
niui lekiant pilnu grelčlų.ke- 
lelvlams pranešta apie į- 
vykstančlą avariją, atidary
tos visos traukinio durys; į- 
jungtl stabdžiai Ir atkabintas 
antras traukinio sąstatas. 
Abiejuose sąstatuose buvo 
sausakimšai prisikimšę 
žmonių, Iš kurių drąsesnieji 
šoko Iš leklančlųjų vagonų. 
Traukinys įlėkęs į benzino 
cisterną, užsidegė Ir degan - 
tieji vagonai, virsdami nuo 
bėglų, prispaudė Ir tuos,ku
rie gelbėjo savo gyvybę, šok
dami Iš traukinio. Vilniaus 
Ir Kauno ligoninės bei lavo
ninės buvo perpildytos auko
mis. Taip pat žuvo nemažai 
vyrų, kurie mėgino gelbėti 
nelaiminguosius. Buvo Ir 
tokių, kurie Iš siaubo Išpro
tėjo Ir buvo patalpinti į psi
chiatrines ligonines. Mlrš - 
tantlejl atidavė savo odą Iš- 
Išllkuslems gyviems.

Po poros savaičių per pa
tvinkusią Nėrį permestas 
pantonlnls tiltas neišlaikęs 
minios žmonių, palaidojo 
šaltuose vandenyse ėjusius 
Iš sporto rūmų po koncerto, 
daugiausia studentus. Iš
traukta daugiau kaip 30 la
vonų.

Balsuslbalandis Lietuvoje 
turėtų būti mūsųlalsvėje gy
venančių lietuvių ; atžymė
tas kaip gedulo mėnuo. f 

rSkacijos m-loje (LTcole Superi- 
uere de Fabrication d’Armament) 
Paryžiuje. Šią mokyklą baigęs 19- 
39 įsigijo ginklų ir mechanikos 
inžinieriaus diplomą.

Grįžęs į Lietuvą buvo pakeltas 
kapitono laipsniu ir paskirtas į 
Tyrimų (ginklavimo) laboratori
ją Kaune. 1940 metais paskirtas 
Linkaičių ginklų dirbtuvių tech
niniu direktorium. 1943 — 1944 
Bakelito fabriko direktorius. Nuo 
1946 metų- L’Air Liquide bend
rovės, pradžioųe Paryžiuje, pas
kiau ' Montrealyje, Kanadoje, ty
rimo laboratorijos inžinierius; 
čia bedirbdamas įpatentavo nau
jus plieno apdirbimo būdus.

A. a. Juozas jau iš pat jaunys
tės reiškėsi organizaciniais ga
bumais. Utenos "Saulės” gimna
zijoje besimokydamas. 1922 m.

(NukeLka_į 7 psl.)
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GENETINES 
l INŽINERIJOS 
t GALIMYBĖS IR
PAVOJAI
( Tęsinys iš praeito numerio)

* Kad paruošus kelią žmo
giškajam "clone", pirmiau- 
- šiai bandymai buvo daromi 
'■ augalų ir gyvulių pasaulyje.

Dr. Steward (Cornell u-tas) 
nudrėskė neapvaisintą mor
kos lapo celę ir ją įdėjo į mi
šinį, kuris buvo sudarytas 
beveik išimtinai iš kokoso 

■ riešutų pieno. Neapvaisinta 
‘ celė ėmė skilti, dalintis ir 

daugintis. Iš vienos neapvai
sintos celės išaugo visa mor- 

; kasu šaknimis, lapais ir žie
dais. Čia buvo įvykdyta pir
mas ^'nekaltas" pagimdymas 
(virgin birth).

Panašiai įvyko ir gyvulių 
pasaulyje. Iš vienos varlės 
paėmė neapvaisintą kiaušinė
lio celę, ultravioletiniais 
spinduliais sunaikino bran-' 
duolį, bet palaikė panašią į 
gimdos cytoplazmą. Iš kitos 
varlės žarnų buvo paimta kū
no celės branduolys ir buvo 
"persodintas" į prezervubtą 
cytoplazmą. Netrukus gimė 
buožgalvis identiškas kiek
vienu aspektu antrajai varlei 
Iš kurios kūno celės branduo
lys buvo paimtas. Su tuo įvy
ko "nekaltas" pagimdymas ir 
gyvulių pasaulyje. O iš čia 
bebuvo tik laiko klausimas tai 
įvykdyti ir su žmogumi.

Tačiau pasaulyje dauguma 
žmonių dar nesuvokė kas tuo 
momentu įvyko, nors mokslo 
pasaulis buvo sudrebintas iki 
pačių giliausių jo pagrindų, 
jau nekalbant apie teologiją ir 
fįJLosofįją.
' Taįgj bandymai augalų ir 

__ gyvulių pasaulyje parodė, kad 
seksualinė reprodukcija nėra 
.reikalinga naujo individo pa
gimdymui, bet taip pat, kad 
kiekviena celė turi reikiamą 
genetinę medžiagą reikalingą 
pilnos Ir naujos būties sufor
mavimui.

PERSPEKTYVOS IR 
PAVOJAI
Su DNA kodo Iššifravimu 

žmogui atsivėrė perspekty
vos, apie kokias jis net ne
sapnavo.

Dėka šio atradimo mes ga
lėsime išvengti paveldėjimo 
UgU> gal ir vėžio ligą pada
ryti nebe žalinga, galėsime 
nustatyti lytį naujagimiams, 
"užsisakyti" kūdikius iš anks
to norimos lyties, aukščio, 
talentų, akių ir plaukų spal- 

' vos.
Pasaulis, atrodo, jau turi 

ir taip vad. "pakaitines mo
tinas", nors dr. Edwards ir 
dr. Steptoe dar visai nesenai 
tai paneigė. Čia dirbtinai ap
vaisintas kiaušinėlis paimtas 
iš vienos moters, buvo "per
sodintas" į kitą moterį. Ši 
moteris išnešiojo kūdikį visai 
normalų nėštumo laiką ir kū
dikis gimė pilnoj sveikatoj, 
visiškai nepaveiktas vad. "pa
kaitinės motinos" "genų", ku- 

xS4rl šį kūdikį pagimdė.
Tas žinoma mums iškelia 

nemaža etninių, moralinių ir 
socialinių klausimų, bet aš jų 
čia visai neliesiu. Tai nėra 
šio straipsnelio tikslas.

Arba toliau, išsivaizduoki
me, kokią begaliai didelę įta
ką mokslo pažangai galėtų tu
rėti, sakykim, šimtas ar 
tūkstantis Einšteinų. Tačiau 
didžiausia žmogaus ambicija 
ir troškimas visuomet buvo 
nugalėti mirtį. Šiame geneti
kos atradime ir glūdi galimy
bė, kad žmogus nors netiesio
gine prasme galės gyventi 
"amžinai", padėdamas į'ban- 
1975. V-. 14

JUOZAS LUKOŠIŪNAS

dėlius" savo kūno celes, ku
rios galės būti "atkurtos" vi
siškai tokios pačios, kokios 
jos buvo pav. prieš mums s u
sergant arba pačią mirtį. Šia 
prasme spauda ir kalba apie 
"mirusiųjų prisikėlimą".

Bet šis atradimas atnešė ir 
pavojų. Išsivaizduokime tik 
keletą taip sukurtų Stalinų ar 
Hitleriu. Reali galimybė yra 
ir "clone" karai, kur milijo
nai taip sukurtų "super-karių', 
kovotų norėdami užkariauti 
visą pasaulį. Tačiau realiau
sias pavojus šiandieniniam 
pasauliui yra pritaikymas šių 
biologinių atradimų biologi
niam karui. Šie atradimai 
įgalino žmogui pagaminti mir
tį nešančius virus ir bakteri
jas, prieš kurias žmogus bus 
bejėgis apsiginti, kadangi ne
turės prieš tai absoliučiai jo
kio imuniteto. Štai kas mus 
šiandien labiausiai baugina. 
Todėl ne veltui mokslininkas 
Einšteinas, kurio lygybė 
E»mc^ sukūrė atominę ener
giją, kai pamatė atominės 
bombos baisumą pasakė .-"Ge
riau aš būčiau buvęs kalviu".

GENETIKOS DAR 
NEATSAKYTI 
KLAUSIMAI
Jei "clone" neturės niekuo

met tikro tėvo, kokia bus jo 
reakcija kylanti iš šių nenorr 
mallų aplinkybių? Kaip "clo
ne" mylėsls ir bus mylimi? 
Nors "clone" kūnai bus visiš
ki duplikatai, jų intelektal- 
tie patys, talentų polinkiai 
panašūs, tačiau jų emociniai 
reagavimai ("response") bus 
apspręsti tik po gimimo. Čia 
psichologai perspėja geneti
kus, kad asmenybė yra for
muojama ir jo aplinkos. Taigi 
ir čia genetika stovi dar prieš 
daug neatsakytų klausimų.

Kas įvyks kai "clone" turės 
lytinius santykius su norma
liai gimusiu žmogumi ?

Todėl, kol žmogus dar ne
turi pilno ir realaus suvoki
mo apie šio atradimo etines, 
moralines ir praktines kon- 
sekvencijas, didelis skaičius 
mokslininkų pataria, kad mes 
nežaistume su gyvybės pa
slaptimi.

Bet vargu ar bėra kelias 
atgal. Mokslas yra žmogaus 
teisė ir visai natūralu, kad 
žmogus siekia patobulinti sa
vąjį pažinimą. Bet žinojimas 
dar nėra išmintis. Išmintis 
yra žinojimas apipavidalintas 
sveiku protu. Todėl mokslas 
nesustos ir visuomet žengs į 
priekį. Bet’mums jau šiandien 
reikalinga sukurti organiza
ciją iš išmintingų žmonių, 
įvairių religijų, kultūrų Ir fi
losofijų, kad galėtume nusta
tyti gaires šio atradimo tech
nologiniam pritaikymui ir 
rimtai pasvarstyti ne tik ge
netines inžinerijos galimy
bes, bet ir pavojus žmogaus 
rasei.

O šiuo momentu, kol pasau
lis suvoks šio biologinio atra
dimo svarbą ir apimtį, neži
nomas genijus, kažkur, užsi
daręs savo laboratorijoj, gal 
jau šiandien pagamino pirmą
jį žmogiškąjį "clone".

KUR PASUKS MUSŲ 
CIVILIZACIJA ?

Č ia norėčiau pas! dalinti tik 
keletu duomenų iš RAND kor
poracijos ir Tylor "Biologinė 
laiko bomba" studijų, išėju
sių prieš keturis metus.

Už penkių metų bus sukur
ta sintetinė gyvybė dirbtinų 
vlrųformoje, kurie bus nau

dojami ypač genetinių ligų gy
dymui, bus sukurti pirmi 
"clone" gyvuliai.

Už 25 metų bus įmanoma 
užšaldyti embrionus ir padėti 
į "sandėlius", kaip apdraudi
mas prieš atominį sunaikini
mą ir interplanetarinei kolo
nizacijai. Efektyvi visų žmo
giškųjų defektų kontrolė. Bus 
sukurta vlenacelė gyvybė iš 
uolėnų chemikalų. Išmintingi 
gyvuliai dirbs fizinį darbą. 
Pirmas "cloned" žmogus (Ga
limas dalykas, kad tas šian
dien yra jau įvykęs faktas).

Už 75 metų bus galima or
ganų ir galūnių regeneracija. 
Išvysime pirmąkart žmogaus 
- gyvulio hybridinę chimerą 
specializuotą astronominiam 
tikslam (Su tuo daromi ban
dymai jau šiandien). Bus su
kurti komplikuoti gyvi orga
nizmai iš uolenų chemikalų. 
Smegehų - komputerių ryšiai 
ir mirties pratęsimas ma
žiausiai bent 50 metų.

Taigi, mūsų civilizacija 
šiandien stovi be galo kompli
kuotoje kryžkelėje ir nuo mū-; 
sų pačiųprlldausys kokiu ke
liu pasuksime!

Ar nebus "biologinė laiko 
bomba" balsesnė už atominę 
boftibą?

DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI. . .

Pasirenkant skautų pošūkį 
sąskrydžio tema, yra ren
giamas vyr. skaučių,gĮntarlu 
Sk, yyčlu Ir jūrų budžiu sąs
krydis, geg. 23-26 dieno - 
mis Camp___Burnle. Fort
Murray N, J, S ąsk rydž lo 
programa yra taip sustatyta, 
kad per paskaitas Ir diskusi
jas bus bandoma papunkčiui 
Iš nagrinėti kiekvieną pošūkio 
dalį, pritaikant jį šių dienų 
jaunimui.

Šią temą Išsamiai Išnag
rinėti, programos komisija 
yra sukvietusi eilę puikių 
paskaitininkų, kurie mielai 
sutiko prie šio sąskrydžio 
prisidėti. Jų tarpe matysime 
daū. V. Jonyną, prof. V. Čer- 
nlų, dr. E.Valšnlenę, s.K . 
Matonį, p. R. Šležą, | seselę 
Tgnę Ir visą eilę kitų savo 
sričių specialistų.

Sąskrydį praveda AUanto 
rajono vyr. skautės Ir sk. vo
čiai su jų vadovais, vyr.sk. 
A. Budrecklene Ir s.v.A.Va- 
lančlūnu. Programos komi
siją, kuri įdėjo daug darbo 
sustatant labai įdomią bei 
vertingą sąskrydžio prog
ramą, sudaro: ps. R. Alek- 
sandravlčlūtė/komlsljos pir
mininkė/, ps. M. Matulaitytė 
v. sk. O. Matulaitytė, v. sk. R. 
MUukaltė, v. sk. L.Surdėnal- 
tė, ps. D. Wolosenko Ir v.sk. 
R. Lukoševlčlūtė.

Sąskrydyje gali dalyvauti 
LSS užsiregistravę Ir įžodį 
davusios vyr. skautės Irgln-
tarės, bei budėjimą atlikę 
skautai vyčiai Ir jūrų budžlaL 
Sesės Ir broliai, kurie sąs
krydyje gali dalyvauti, yra 
prašomi registruotis ’ pas 
savo vienetų vadovus, kad 
šie galėtų artimiausiu laiku 
pranešti sąskrydžio rengė
jams tikrą dalyvių skaičių.

ARTIMAS - TARNAVIMAS 
JAUNIESIEMS. . .
s. Kazys Matonis, LSB Vil

kiukų skyriaus vedėjas,pris
tatys šią temą vyr. skaučių, 
glntarlų, sk. vyčių Ir jūrų 
budžių sąskrydyje, gegužės 
23-26 d. d. ,Fort Murray, N. 
J. Šio amžiaus skautas ar 
skautė per eilę metų skautų 
organizacijoje yra puikiai 
subrendę tapti jaunais vado
vais. Kaip geriau galime at
likti savo pareigą "artimui", 
jei ne per vadovavimą savo 
jauniesiems broliams Ir se-

ni' mmif j*

AKADEMIKŲ SKAUTU, - 
JUBILIEJINĖJE STOVYKLO
JE, DAINAVOJE, IRENA 
LUKOŠEVIČIENĖ PRAVEDA 
PASIKALBĖJIMĄ - PAŠNE
KESĮ SU SKAUTĖMS. ;

paruoštą montažą "Lietuva mams, kurie bus įtraukti Į 
Skaidrėmis" Ir R. VTlgallo vakarinę programą.
susuktą filmą " Paklydęs Kas nežino, kaip žaisti 
skautas-ė". Sesė Rj Luko-"Slaptą-žodį", "Kultūr-žlnį" 
ševlčlūtė Iš Montreallo, ku- ar " Melodijų įspėjimą", At- 
rl yra sąskrydžio vakarinių lanto rajono sesės Ir broliai 
programų vedėja, žada vl- žada visus sąskrydžio daly-

Nuo trauka K. Ragausko s lems dalyviams malonių vlus Išmokinti 
staigmenų. Ją daugelis pri
simena Iš 1973 m. JubUlejl- Taigi, netik turėsime progos

sėms? Brolis Matonis pa
aiškins, kaip sėkmingai su
planuoti stovyklos progra
mas jauniesiems, kad jie 
būtų užimti, patenkinti Ir į- 
sįgytų skautiškų žinių.

Vadovaujantis ta pačia l- 
dėja, LSS Jaunesniųjų skau
čių skyriaus vedėja, v. s. J. 
MIkutaltlenė' sąskrydžio me
tu šaukia paukštyčių vadovių 
suvažiavimą, kuris įvyks 
sąskrydžio metu Seserijai 
skirtu laiku. SesėMIkutal
tlenė kviečia visas vyr. 
skautes-paukštyčių vadoves, 
kuo skalU Inglau dalyvauti Ir 
atšlvežtl pavyzdinių darbe
lių bei kitos medžiagos Iš 
savo vietovės paukštyčių 
veiklos. Bus suruošta paro
dėlė, Išdalinta pavyzdinė su
eigų, stovyklų bei Iškilų 

nės stovyklos kaip energingą pasiklausyti įdomių paskaitų 
Seserijos laužavedę. Taip bet taip pat susitiksime,pa- 
pat, sesė Rasa prašo, kad bendrausime, pajuokausime 
kiekvienos vietovės dalyviai Ir pakilioje skautiškoje nuo- 
pasįruoštų dviems paslrody- talkoje praleisime savaitgalį.

Turi kur praleisti savo laisvalaikį Vilniaus septintosios vi
durinės mokyklos moksleiviai, čia veikia dešimtys įvairiausių 
būrelių, kuriuos lanko didžioji dauguma vaitų.

medžlaga. Suvažiavime bus 
pristatytas v. s. N.Užuballe- 
nės paruoštas pašnekesys: 
"Vyr, skautė grąžina duoklę".

ŠI programos dalis bus ne
tik labai vertinga esamiems 
jaunesniųjų skaučių-tų,udry- 
člų Ir bebrų vadovams ar 
vadovėms, bet taip pat įdo
mi kiekvienai vyr. skautei, 
glntarel, sk. vyčiui ar jūrų 
budžiui, nes ateityje dauge
liui Iš jų gali prlseltl stoti į 
vadovų eiles.

SUSITIKSIM VĖL 1
Vyr. skaučių, glntarlų, sk 

vyčių Ir jūrų budžių sąskry
dyje/ geg. 23-26 d. d. Fort 
Murray, N. J. / i turėsime 
progos pamatyti p. R. Šležo

JAUNIMO KONGRESO FINANSŲ VAJUS !

Su didžiausiu entuzlasmu, besirūpindamas lietuviš
ka ateitimi, mūsų jaunimas ruošiasi trečiajam kongre
sui, prasidedančiam gruodžio 20 d. Pietų Amerikoje . 
Jaunieji lietuviai patys rašo į laikraščius apie kongre
so organizavimą bei jo vykdymą. Patys atlieka daug 
parengiamųjų darbų, kad kongresas pasisektų Ir lietu
vybės Išlaikymas ateityje nemažėtų. Tačiau be visų 
lietuvių rūpesčių Ir finansinės paramos JK-sas vargiai 
galėtų įvykti. PLB Valdyba remdama jaunimo kilnias 
pastangas, yra įsipareigojusi parūpinti kongresui lėšas, 
tad šiam tikslui gegužės mėnesį skelbia UI PLJK finan
sų vajaus mėnesiu. Finansų vajus vykdomas JAV-bės 
Ir Kanados kraštų valdybų per savp apylinkes.

, Mielas lietuvi, Tavo rankose yra mūsų jaunimas Ir 
lietuviuos ateitis. PAREMK m PLJ KONGRESĄ'1 ..

PLB Valdyba

LOS ANGELES SKAUTAI IR TĖVAI PRIEŠ KELETĄ METU IŠKYLAVO 
AUKŠTAI KALIOŠE, ŠIMTAMEČIŲ MEDŽIŲ PAVĖSYJE Nuotrauka L.Kanto
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KULTŪRINIS PUSLAPIS gerų planų Ir sumanymų.
... Siunčiu Tau "Gimtojo 
krašto" Iškarpą. Gal Tu tą 
laikraštį gauni Į namus.

A. A. KAZIUI INČIŪRAI ATMINTI

Kazį Inčtūrą pažinojau ta
da, kai mūsų teatriniai ke
liai susikryžiavo Ir mus su
artino. Nuo tada vadlndavo- 
mės kaimynais: mūsų tėviš
kės buvo tik 1O kilometrų 
atstumu perskirtos. Tad va
sarom Is dviračiais apsilan
kydavome pas vienas kitą.

K.Inčlūra buvo labai artl- 
mas draugas aktorės Onos 
Rymaltės. .Juodu buvo labai 
panašiai jautrios sielos Ir 
nepaprastai noriai Ir rūpes
tingai užjausdavo teatre be
pradedančius reikštis, tada 
taip vadinamus- studljokus . 
Vis menu, a. a. O. Rymaltė 
kartą man motiniškai davi
nėjo patarimus, sakydama: 
"Nepamirški, kad teatras 
reikalauja daugiau veržlumo 
Ir drąsos. O kartais net Ir 
nachallškumo, kad jame ga
lėtumei įsitvirtinti"... Taip 
pat Ir Kazys nevieną kartą 
su patarimais atskubėdavo . 
Jie man buvo tarytumei ko
kia atgaiva Ir stiprinantys 
ramščlal.

Tad, kai į969 metais ap
silankiau, Kazys atsitiktinai 
sužinojęs apie mano būvimą, 
atskubėjo į viešbutį. Parvy
kęs Iš miesto, radau sėdintį 
kambaryje. Į mano "labas"- 
jls tik šypsosi Ir tyli...

-Nešažįstu, sakau jam. 
Bet jis tik pagūžčloja pečiais 
Ir vėl tyli. Ir net dabar gėda, 
kai tada pasakiau "prakalbė
ki, pagaliau, kad nepažįstu" .

-Juozai, kaip tai gali
ma. Manęs neatpažįsti ?

Tada, žinoma, tas pats

sultingas, geras ir švelnus 
balsas, o taip pat Ir šypsnys 
Išduodantis kadaise buvusį 
artimai pažįstamą žmogų . 
Žmogų, iš kurio dabar tik 
šešėlis belikęs.

Tarpe kita ko, tada Ka
zys man labai slaptai nusis
kundė, kad jo sveikatą Sibi
ras pasiliko. Skundėsi kojo
mis. Rodė kaip kojos Ištinę, 
o Ir po vieno kvartalo kelio
nės, jis uždusęs sustodavo 
Ir prašydavo palūkėti. Bandė 
vis juokauti, vadindamas Sl- 
blrą-kurortu. Baiminosi jau 
tada, kad dar daug darbų, o 
sveikatos mažai.

Po to susitikimo prasi
dėjo mūsų susirašinėjimas . 
Ir štai 1972 m.kovo mėn. 31 
d. jis rašė: 
..." Po brolio mirties ma
no sveikata, mėnesį pagulė
jus ligoninėje, šiek tiek ap
sitvarkė. Vasarą praleidau 
pusėtinai, smagiai pasimau
džiau Palangoje, o rudeniop 
nutariau smarkiai padlrbėtl- 
parašiau savo vienos pjesės 
/Gulbės giesmės/ naują va- 
rljantą ir nutariau dalyvauti 
paskelbtame jaunimo veikalų 
konkurse. Dirbau, plušau,be
velk nesklrdamas dienos nuo 
nakties. Dirbau po 17, po 18 
valandų iš eilės, o galų gale 
-net 32. Tgsėjau, bet persi-’ 
dirbau.

Pabaigęs išvažiavau į 
Troškūnus^ kur buvo plačiai 
paminėtas mano 65-asls 
gimtadienis.
...O žmonių žmonių- buvo 
visur pūna. Visur kalbėjau

Kazys Intiūra Hlydi ii Vilniaus. Tai paskutinis atsisveikinimas. 
Ii kaires: J. Kaributas, K. fnčiūra ir Vilniaus Teatro re z. padė- 

jejas P. Semenas.

... Ir kaip buvo smagu, 
kai sausio 18-tą jaunieji pa
latos draugai, gavę tądien 
naują laikraštį ir bū d Am i žy
miai už mane sveikesni/ o, 
klek daug Ir kaip noriai jie 
man patarnaudavo’./ apsėdo 
mano patalą Ir, vos pramer
kusiam akis, ėmė šluos so
netus skaityti..."

Ne vienam laiške jis rū
pinosi, kad galėtų užbaigti 
veikalą - "Gulbės Giesmė ", 
bet, deja, nors veikalą iške
liaudamas į amžinybę paliko 
baigtą, bet premjeros nebe- 
išvydo. Ji buvo keletą mėn. 
vėliau.

Kazys Inčlūra mirė 1974 
metų lapkričio mėn. 30 d. 
VUnluje. Jis buvo gimęs 
1906 m. rugsėjo 25 d.Troš-

skaičiau savo eilėraščius, 
nors Iš nuovargio vos lai
kiausi ant kojų. Buvo tikrai 
nuostabių ir jautrių momentų 
Juk čia, Troškūnuose, kadai
se mano lankyta pradžios 
mokykla, čia per visą gyve - 
n imą kas metai lankydavau- 
si, ypač vasarą, o porą karių 
esu net atostogavęs, kol dar 
buvo gyva ir čia gyveno ma
no motina. Brangūs man net 
Troškūnų kapai, nes čia ji
nai Uslsl, ilsis ir du mano 
broliai. Juos pirmiausia ap
lankiau, vos tiktai išlipęs iš 
keleivinės.

Paskui pasukau į tėviš 
kę. Jau dabar ir iki Vidugi
rių eina keleivinės /iš A- 
nykščlų/, net tris kartus 
į dieną, o gimtinėje prie pat 
mūsų, net sustojimo vieta 
mūsų pavarde paženklinta.. 
Mat kaip ’.

Juokai juokais, bet ru-. 
denį mano sveikata ėmė 
sūpnėtl. Kartą vakare na
mie ėmė bėgt iš nosies

kraujas.... Paryčiu teko 
šauktis greitąją pagalbą. Vėl 
paguldė J ligoninę.O ir ligo
ninėj tesustabdė ttktatpo ke
turių dienų. Nubėgo gausybė 
kraujo. Nuo to laiko/ nuo 
gruodžio lO-tos/, nors krau
jas palengva susitvarkė, 
sveikatos nebėgailukalp rei
kiant atgauti.Buvo lyg ir pa
gerėję, bet štai ir vėl: nuo 
šio mėnesio pradžios ėmė 
brinkti kojos. Vėl nauja bė
da*. Gydausi namie, bet ne - 
atleidžia. Ko gero, vėl teks 
gulti į ligoninę, o ten taip 
netraukia...

Na, bet meskim į šalį 
visas negales. Tuščia jų’.Y- 
ra Ir linksmesnių dalykų.

Prieš pat Naujuosius 
Metus paskelbti konkurso 
rezultatai. Laimėjau antrą 
premlją/ptrmoslos niekam 
nepaskyrė/. Veikalas žada 
pasirodyti scenoje. Gal dar 
šiemet. Statys Jaunimo Te
atras VUnluje, 
... Daug dar sumanymų -

norėtųsi prie jų sėsti. Ehug 
ir šiaip darbų nesutvarkyta . 
Ką galėsiu, ką suskubslu- 
bandyslu. Bet patsai matau- 
kad dirbti jau daug sunkiau , 
negu buvo prieš 1O metų. Ir 
paslankumas mažesnis."

Taip kiekvienas laiškas 
buvo pUnas nusiskundimų 
sveikata ir rūpesčių, kūry
binių rūpesčių, kad dar daug 
nepadaryta. Džiaugsmo 
laiškas kartą atkeliavo,kai 
jo veikalas " Jūratė ir Kąs- 
tytls" išvydo rampos šviesą 
ir buvęs gerai įvertintas . 
Prisiuntė ir porą nuotraukų

Laikas bėga. Ilgokai ty
lėjęs vėl parašo ir vėl 
skundžiasi:

"...pusę metų gulėjau 
ligoninėse, o kitą pusę-no
rėjau atgauti sveikatą, bet 
kažkaip nesisekė, ir tiek. ? 
...Turėjau lėtinį, ddabar 
pastvėrėūmusls plaučių už
degimas. Greitoji Išvežė J 
"Raudonąjį Kryžių". ..

kūnų valsčiuj, Vlduglrlę kai
me.

1925 m. baigęs Panevė- 
člo berniukų gimnaziją nuo 
1925-1933 m. studijavo Kau
no ulilversitete jumanltarl- 
nlų mokslų fakultete. Tuo 
pačiu metu lankė ir Valsty
bės Teatro studiją. ’ Vė
liau kurį laiką dirbo akto
rium Kauno ir VU niaus teat
ruose. Sukūręs apie 35 vaid
menis. Buvo dažnas koncer
tų ir literatūros veikalų da
lyvis, radijo pranešėjas.

Kazio Inčlūros literatū
rinio darbo pradžia laikytina 
1926 m., kai jis spaudoje 
paskelbė pluoštą eilėraščių, 
apsakymų ir straipsnių. Be 
poezijos, parašėprozos kny
gų ir dramos vetkalųbel lib
retų operoms. Iš jų viena 
ryšk lauš lų-"G raž Ina"-ne se- 
na‘l statyta Chtcagos lietuvių 
Operos kolektyvo.

K. Inčlūra yra išvertęs 
kai kuriuos Hugo, Goldoni ir 
Puškino scenos veikalus. Jo 
eilėraščiai ir dramos kūri
niai užėmė savitą ir svarbią 
vietą lietuvių literatūroje . 
Liga ir mirtis sutrugdė jo 
planus, ir mirė, darbų ir su
manymų nebaigęs įvykdyti.

pažinkime praeiti !
BAJORŲ ARBA LIAUDŲ- VYČIU BOČIAI

• y > 

“Yra šalis, kur

Rašo Juozas Benius

upės teka. . .** (Maironis)

O jeigu jau man teko 
atsigulti į ligoninę,taip ir 
žinoki,kad, apgydžlus pag
rindinę ligą, viena po kitos 
pasirodys kltos-sirgtos ir 
nesirgtos, -ir taip ims kan
kinti, kad net laikykis ’.
. . .Labai norėtųsi dar pagy
venti, dar padirbėti, nes 
daug kas dar yra netesėta, 
per vargus, per nelaimes a- 
tldėta J šalį. Turiu dar daug

K.Inčlūra buvo darbštus 
ir draugiškas bei mielas 
žmogus. Jo nuveikti darbai 
amžiais išliks lietuvių lite
ratūroje. O kas jį asmentš - 
kai pažinojo, tiems liks 
mielas atsiminimas ir kaip 
apie žnHpfcu, kuris savo as
menybe švytėjo.

Ilsėkis ramybėje, mie
las Kazy, lai būna Tau lengva 
tėviškės žemelė.

MILAŠIUS, sutikęs Ispanijoje tik mums būdingą "ells" 
galūnę jų senoviškų laikų dvasių varduose- O DTE L, TU RU
EL, M ATACHEL, ALIUSTREL, ARVTDEL,URGEL.RIGU - 
EL, BARRIEL’ GABIEL/Gabljėl ė/,-prideda kartų 'ko
mentarą: "Tikybiniais sumetimais.. . ilgų amžių I bėgyje 
toji kūmė turėjo būti nuslėpta nupuolusiai ir pavergtai 
kiečiausiam įstatymui rasei" /O.de MUoš, Les ori - 
ginęs Iberlųues/.

Iš tiesų yra ko pasipiktinti: bernelis , saulelė, rūte - 
lė, kraitelis,. . .be kurių neapsieina nei viena mūsųdalna, 
ir ta pati Gabljėl ė /Šventoji Židinio dvasia/ dar ir 
dabar mūsų liaudies nepamiršta, neatremiamai liūdi ja
BALTLĮ išeivius krašte, kurį jie pavadino Naująja 
Vara /Nauvara/.

Mūsų žodinis palikimas ispanų kalboje labai turtin
gas, Ir tik prieš keletą metų tepradėtas tyrinėti moksliš
kai jau minėtos kalbininkės J.Statkutės de Rosales / ko 
šių straipsnių skaitytojai tikriausiai nesitikėjo dar būda - 
ml Lietuvoje- kaip ir daugelio kitų dalykų ’. /. Čia paduo
sime tik žiupsnelį prolstoriko ir kalbininko Č.Gedgaudo , 
ž. Mūsų Praeities Beieškant, p. 72/ surinktų pavyzdžių:

Ab i e rt o- atvertas; g a 1 o n -galonls, rankovės už
baigos papuošimas; g a r b o - garbė; b a n d a - banda, 
b a n d e r a -banduorė, susibūrimo ženklas /taip atslra - 
do vS lavos/; t r a m p a -trampa /trempti, trambuoti/ ; 
g r a p a -graiba /segamoji "agrafkė"/;«m a n t a -manta; 
verrugo - vergas, vargšas, ir pan.

Yra ir balto-slavų bendrų žodžių:g ach a-košė,ka - 
ša; b o t a - batas, but; h e n o -šienas, seno.

Išlikusių baltų žodž i.ų-viena bendra ypatybė 
suduoda skaudų smūgį vlzlgotų vokiškumo teoretikams : 
g r a p a yra kūusl iš veiksmažodžio griebti, vokiškai - 
grelfen; g o d o - kilęs iš gudo ne iš got/dievas/. Kaip gi 
tai galėjo atsitikti? Kaip jie savo noru atlietuvino "Laut - 
verschlebungą" ?

Užvis įdomiausias klausimas Kada ir Kaip lie -
4 p si

tuvlški žodžiai pasiekė Prancūziją, Ispaniją ir net Afriką' 
Čia reikėtų truputį sugrįžti istorijon, kur scenon įžengia 
mūsų "admirolas" GENČIARIKIS, vanduollų ir ga- 
lanų karalius /Vandalorum et Alanorum refc/. Nuo žiliau
sios senovės, grįžtant į patikrintus istorijos įvyklusyku - 
rlų dauguma iš mūsų nei Lietuvoje, nei iš vis gal Euro - 
poje, neskaitėme/, mūsų Genčlartklo žygis prasideda taip 

Nuo 1800-1200 prieš Kr., vanduollai gyveno prie u - 
pės, kurios vardą jie ir turi. Vysla dar netalp senai 
nustojo vadintis Vanduolium /Vandalus fl. senuose 
žemėlapiuose/. Ne tik upė, bet ir jos žemupio b baseinas 
buvo tuo vardu, ir jo valdovas turėjo "Dux Vandalia" ti
tulą / tie vardai šiandien lenkų bei vokiečių yra sistema- 
tingai nutylimi/.

Vanduollai, laikydami mūsų GINTARO KELIO 
šiaurinės dalies tėkmę, buvo gdo vandens laivininkais.A- 
ple IT-rą amžių po Kr. jie tiek įsigalėjo, jog užvaldė vi
są kelią, pasiekdami Juodąją Jūrą. Ten jie rado - 
kitą vandens tautą, su kuria iš karto susidraugavo - ga
la n u s /aukštaitiškai "galėnus", o lotyniškais varlan - 
tais- Gelons, Alanl/. Šie buvo tolimo Jūros t plduklojlmo 
specialistai, ir Jie sudarė Olbljos uosto laivyną .

Pangermanlstų tezė, jog vanduollai savo "kelionėje " 
iš Baltijos pietuos na nesustojo, o po klek laiko trauk ė to
liau vakaruosna, kur radę Dunojų, suskilo į dvi šakas:As- 
dlngl ir Sellngl. Tų vardų reikšmė paaiškėja, žvūgtelė - 
jus žemėlapln: Aukštlngių gyvenvietės yra TEISS,KOROS 
MAROS aukštupiuose /taigi, dabartinėje Vengrijoje, kur 
dar 1884 m. viena sritis vadinosi Jotvingių kraštas, 
t. y. tarp Pešt ir Heresch sričių, su pagrindiniu • miestu 
Tasz-Bereny ir dar turėjo 60.000 gyvento jų-jotvingių pa- 
Itkuon lų. Ž. Dic.unlv. d’hlstolre et de geographic,p. 890/ 
Gi sėslių arba selingių- derlingame Dunojaus žem
upyje.

Tačiau "kelionės tezė", kaip matome, tėra tik vo
kiečių išsigalvojimas, bandant įrodyti jų tariamų pro- 
tautės bei kultūros įtaką Ukrainoje bei Panontjoje. Tie

Užkarpačto /Karpatai arba Karpuotl kalnai/ vanduo - 
1 i a i tai visa atskira to pat amato gentis, valdžiusi nuo 
žiliausios senovės atskirą vandens kelią - DU NO Jlį 
arba Undenojų, nes Vienos, aukštlngių senosios sos
tinės, vardas buvo VINDOBONA-VANDUVONĖ.

V a n d e n s šaknis sudaro Europos vietovardžių 
senlauslį klodą, todėl tenka ją rišti su pačiais i plrmutt - 
nlals "p r o b a 1 t a is ", lenkų mokslo pramintais "We - 
netals". Dėl vardo nė klek nesiginčysime. Jis pUnai su
tampa su taip vadinamu "protndoeuropiečtų" vardynu:mū- 
slškė VENTA, UNDENOJUM,UNDONĖ, Venecijos Vene - 
tais, kuriuos italų mokslas pripažįsta pirmutiniais Adrla 
tikos gyventojais/ tuo tarpu nieko neužsimenant apie Et
ruskus arba Rasėnus, Rasų s-ne rusus’./, o taip 
pat Prancūzijos Armortkos, lygiai senais vendais ir 
dar 12-me šimtmetyje paminėtais mūsų vandals /Helnrl- 
cl Chronlcon Lyvonlae/.

Kaip jau minėjome pereitame straipsnyje, /NL nr.41, 
74, p. 3/, lenkai per daug pasišoko aprėpti /ne mes ’./, jei 
jie mano išsiplėsti po visą Europą mūsų prosenelių "We- 
netų" globoje, nes pats žodis juk lietuviškas. Slavų "Wo- 
da" nebetenka anus varos /pirmykščio N/, ir todėl yra 
aiškiai antrinis mūsų vandens šaknies padarinys.

Šis klausimas yra pagrindinis visai taip vadinamai 
"Indoeuropiečių" prokalbės teorijai; su juo ji žūsta, kaip 
įrodėme, jog apsieinama be tų sugalvotų šmėklų, nes Eu
ropos upėmis paprastai tekėjo mūsiškai vadinamas VAN
DUO /ne voda ar vodka ’. /. daugiau }
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LIETUVIAI
KINTANČIAME
KVEBEKE

Lig šiol Kvebeko lietuviai 
laikėsi savo pačių sukurtoje 
iliuzinėje aplinkoje: jie atva
žiavo į Kanadą, gyveno Kana
doj, dirbo kas pas anglą, kas 
pas žydą ir į kokius nors kve- 
bekinius klausimus nekreipė 
dėmesio. Prancūzai jiems at- 

\ rodė neturtinga mažuma, kaip 
ir kitos mažumos.

Sprogo, teisybė, keletas 
separatistinių bombų, buvo 
pagrobta pora žymių žmonių, 
pakviesta kariuomenė. Bet tai 
atrodė tik triukšmo kėlimas. 
Pagaliau tapo išleistas įsta
tymas nr.22.

Dabar visiems pasidarė 
aišku, kad Kvebekas nėra kaip 
kitos provincijos. Kyla tam 
tikras neramumo jausmas. 
Kas daryti?

Norint tinkamai padėtį įver- 
tinti, reikia atsiminti, kad 
Kvebeko nuotaikos greitai 
kinta. Tat joms suprasti ten
ka pažvelgti į praeitį.

tirštai apsėdo rytinę Ontarijo 
provincijos sritį tarp Corn
wall© ir Ottawos. Jų kolonijos 
nuslinko iki Vindsoro. Jo 
apylinkėj tebėra prancūziškų 
miestų. Perėję Amerikos pu
sėn, įkūrė Detroitą ir aplink 
jį įsteigė daug miestelių. Ki
ta banga nuslinko į vakarus 
Ottawos upės slėniu ir toliau 
iki Sault-Ste-Marle ir šiau
rės link, dabartinio Thunder 
Bay pusėn. Dar kita banga ėjo 
į šiaurę, vis kirsdama miš
kus, kurdama ūkius ir mies
tus ,/per Cochrane, Kapus lea
sing, Hearst (grynai prancū
ziškas miestas) pasiekdama 
Thunder Bay, toliau Winnipe- 
gą ir Vankouverį.

Visa tai buvo padaryta be 
jokios pagalbos ir be jokios 
imigracijos iš Prancūzijos, 
kai į Kanadą nuolat kėlėsi 
ateiviai iš Anglijos ir Ameri
kos.

1923 metais, vos pusantro 
šimtmečio laikotarpy, tų ne
laimingų, apleistų 60.000 ko
lonistų ainiai atrodė supran- 
cūzinsią visą Kanadą. Bet 
tais metais prasideda pirma
sis Kvebeko alarmas. Atplūs
ta smarki imigrantų banga iš 
Europos. Kyla baisioji 1929 
m. krizė, skaudžiai palietusi 
dideles prancūzų šeimas. 
Prasideda ūkininkų bėgimas: 
vieni į Ameriką, kiti į mies
tus. Paskui karas. Pramonės 
pagyvėjimas dar pagreitina 
kaimų ištuštinimą. Kartu iš-

N. Kyietinskas šiosios epopėjos galas! jo sukurti naujus, pritaikytus
1951 m. surašymas parodė miestams.Parapija Ir kaimas 

tokią padėtį: Kanadoje buvo buvo pakeisti fabriku Ir mo- 
14. 009. 000 gyventojų, jų tar- kykla. Kvebekas turėjo Išeiti 
pe 4.319.000 prancūzų. Ne- iš kolonijinės padėties ir tap- 
žiūrlnt šviežiai įvažiavusio ti ekonomiškai savarankiška 
milijono ateivių, prancūzai 
vistleksudarė 30, 75% gyven
tojų. Jų gimimai vis dar te
bebuvo šiek tiek aukštesni, 
negu kitur Kanadoje. Jei prie 
to skaičiaus pridedame 2 mi
lijonu Amerikon išvažiavusių 
prancūzų, negalima nesiste
bėti tų 60. 000 likimui paliktų 
kolonistų gaivalingumu. Per 
178 metus jų skaičius padidė
to daugiau kaip šimtą kartų.

visuomene. Dar tai revoliu
cijai nespėjus įeiti į akligatvį, 
padėtį išgelbėjo rinkimų pra
laimėjimas.

VE/D6oDž/A|

Kazimieras Baltrukonis

PARSIDA VINEJIM AS
Feljetonas

- Pakedenkime parsidavi- 
nėjlmo klausimą, širdele , 
- linksmai tarė Jonas žmo-> 
nelei. - Man rodos, kad tu 
paskleidei visą eilę erezijų. 
Sakei, jog parsidavinėjimas 
le igvesnis už fabriko darbą.

- Tikriausiai. Neturi boso 
ant savo galvos. Nebijai at
leidimo. Neūžla fabriko ma
šinos į ausis. Negadina plau
čių metalo dulkės. Nepriklau
sai nuo laikrodžio. Atlygi -

1. GRAŽIOJI KVEBEKO
EPOPĖJA

Taųn Kanados prancūzų ir 
lietuvjių yra viena bendra sa
vybė :, ir vieni ir kiti bijo atei
ties, o su ilgesiu žiūri į pra
eitį. Kaimo prancūzai vis te
bekalba apie praėjusį aukso 
amžių, apie savo nuostabiuo
sius "senius".

Jų praeitis yra lygiai nuos - 
tabi, kaip ir mūsiškė. Kai 
1763 m. Prancūzija apleido 
Kdnadą, joje liko 60.000pran- tuštėja ir lopšiai. Bet krizė 
ciįzų.

Bet, toks buvo nepaprastas 
prancūzų gajumas, kad, pra-

pidfeję.nuo Kvebeko miesto, jie 
. Užpildė Kvebeko provinciją, 

sūprancūzlno anglų apgyventą 
.tos. pietinę dalį, rytuose ap
gyvendino beveik pusę Naujo-

ir karas nestabdė imigraciją. 
Prancūzai, būdami vis dar 
gajesni ėmė atsigriebti: 1946 
m. , kylant naujai imigracijos 
bangai, prancūzai sudarė 31% 
Kanados gyventojų, bet nuo 
tada jų nuošimtis pradėjo ma
žėti: nuo tada prasideda da-

jo Brunswick© provincijos, bartinė Kvebeko krizė. Gra-

Tuo pačiu keliu keliauja vietiniai gyventojai ir turistai, kai vasara 
sužaliuoja parkai — Bdttlefields Park, Plains of Abraham ir kt. prie 
Kvebeko. Q ypač kai prasideda zuvavimas St. Lawrence ir kitose 

upėse ir ežeruose. Foto: Gouvernement du Quebec.

2. DVEJOPA REVOLIUCIJA 
Anglai vis tebestato klau

simą: koKvebekas nori? Se
paratistinius neramumus 
dažniausia taip aiškina: jie 
kilę dėl to, kad po Duplesis 
mirties staiga atsileldę auto
ritetiniai varžtai. Iš čia neį
prastas laisvės išnaudojimas, nimas irgi didesnis. Malonu- 
Tai paviršutiniška pažiūra į 
tautinius Kvebeko klausimus.

Tikroji tos maišaties prie
žastis yra prancūzų visuome
nės pagrindų sugriuvimas. 
Per tris šimtmečius jie buvo 
sukūrę savotiškus gyvenimo 
rėmus, kurių pagrindas buvo 
du nepaprastai tamprūs ben
druomeniniai vienetai: padri
kas, abiem kelio pusėm išsi
mėtęs, kaimas ir parapija, 
tapusi esminiu tikybiniu ir 
administraciniu junginiu. Pa
rapija ir valsčius buvo tas 
pat. Tai teokratinė santvar
ka. Iš čia, beveik visi Kve
beko miestai turi šventųjų 
vardus. Tokios tamprios vi
suomenės jėga yra daug di
desnė, negu atskirų vienetų 
suma. Ji tampa gaivališka.

Bet tokia santvarka yra kai
miška. Ji neperkeliama į 
miestą. Užtat krizė ją ir su
griovė. Krizės ir karo pasė
koje kaimai ištuštėjo. Pran
cūzai suplūdo į miestus, tapo 
palaidu proletarijatu. Tamp
raus junginio žmogus yra 
silpnas: jis nėra išmokęs gy- 
venti vienuomoj ir nebegali 
naudotis jėga, kylančia iš vie 
nybės. Iš čia: visuomenės ir 
žmogaus smukimas. Dabar 
pusė visų Kvebeko gyventojų 
yra susispietę apie Montrea- 
lį. Kaime gyvena 8%.

Duplesis režimas tebuvo 
Įpriedanga, kurios dėka senos 
iliuzijos žlugimas liko nepa
stebėtas. Prancūzai vis te- 

MKMbbebuvo pilni pasitikėjimo sa
vo jėga, savo gaivalingumu. 
Bet tai buvo tik sapnas. 1959 
m. mirė Duplesis. Prancū
zams atsibudimas iš sapno 
buvo skaudus.

Pasirodė, kad prancūzų 
nuošimtis ir jų reikšmė Ka
nadoje nuolat mažėja. Jie pa
sijuto staiga pradėję tirpti. 
Kanadą ir pačią Kvebeko pro- 

|vincijąužplūdo ateiviai, prl- 
simetę prie anglų. Montrea- 
lis pradėjo netekti savo pran
cūziško veido. Mieste pran
cūzai tapo skurdžiais,' eko
nominiai jėga esant anglų ir 
žydų rankose : kol gyveno kai
me, jie to nejautė.

To atsibudimo sukelta bai
mė pagimdė dvi revoliucijas. 
Vieną jų—tyliąją — įvedė Le
sage. Sugriuvus seniesiems 
gyvenimo pagrindams, reikė -

čiužinėjiąias ant plono ledo, 
toli nuo kranto. Jai neūžia fa
briko mašinos, bet verslo ir 
rizikos rūpesčiai kenksmln- 
gesnl už mašinas. Negadina 
plaučius fabriko dulkės, bet 
juos naikina greičiau darbo 
atmosferos situacijos. Fa
briko laikrodis duos galimybę 
naktį miegoti ir ilsėtis. Par
sidavinėjimas čiulps jėgas 
naktimis ir dienomis. Atly
ginimas nekompensuoja tų 
neigiamybių, kurios kabo virš 
galvos vargšės suklydusios 
merginos.

- Bet tu, mielasis, kalbi 
apie moterų parsldavinėjimą. 
Ar vyrai juo nesiverčia? Iš 
viso, kaip tu aiškini parsida- 
/inėjimo sąvoką?

- Sąvokos ir žodžiai yra 
kaip samčiai. Su jais ežerą 
neišsemsi. Gyvenimas yra 
gilus ir platus ežeras. Ramus 
ir mįslingas nejudinamas, bet ' 
šėlstąs Ir įspūdingas audros 
metu. Vis dėl to šio to pasi- 
semiame. Ne iš gilumos, tik

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR N C R I NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Gecrqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Bętjt 
vižkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
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mo turi.
- Ar verstumeis tuo ama

tu, jei našlė varge atsidur
tam ?

- Kuo tu mane skaitai? - 
pašoko Anelė nuo kėdės.

- Ką? Bakstelėjau? Vadi
nas tu turi tą, ko parsidavi- 
nėtoja neturi: garbės jausmą. 
O jis yra asmenybės papuoša
las. Be jo žmogus būtų tiktai 
žmogus. Asmenybė negali 
būti be garbės. Kada žmogus 
nėra asmenybė, jis nėra vi
siškai išsiskleidęs, nespindi iš paviršiaus, 
žmoniškumu. Žmogus turi Parsidavimas yra sekso 
būti žmoniškas. ‘pardavimas už pinigus ar ki-

Anelė jautė jo žodžių svorį, tokias gėrybes. Tai 
turėjo pakankamai taurios parsidavinėljmo rūšis. Par- 
ambicijos, bet klausimų pai— sidavimas taip pat yra savęs 
niavoje mėgo vyrą pabaksno- pardavimas vulgarinlam, ne- 
ti ir užblokuoti. Ji tarė:

- Seksas yra fiziologinis 
procesas. Darbas taip pat. 
Koks skirtumas ?

- Darbo metu tu su nieku 
nesidalinl intymiškals jaus
mais. Tavo "aš" garbė nelie
čiama. Sekso metu tavo gar
bė virsta komercija. Parsi- 
duodi organizmu, siela ir 
garbe.

- Jeigu mano komercijos 
nežino artimieji, argi mano sienos, 
siela ir garbė nupliš?

- Kiekvienas nepadorus el
gesys virsta sielos bakteri
jomis. Jos gali sunaikinti ta
ve su kūnu ir siela.

- Galėtumei būti dvasiškiu, 
nors dažnai eretiškai galvoji.

- Nesijuok. Tu kalbėjai 
apie parsidavinėjimo pliusus. 
Aš tau paminėsiu minusus. 
Profesionalė pars i davinėtoj a vam kailyje. Atsiranda sim- 
turi bosą. Jis gali būti žiau- patingas žmogus. Užsimezga 
resnis už fabriko prižiūrėto
ją. Tave fabrike apsaugoja 
įstatymai. Parsidavinėtoja 
neturi įstatymų efektingos 
pastogės. Jos didelę uždarbio 
dalį susikemša į kišenes 
darbdavys. Netiksi, susirgsi - 
eisi lauk be jokios kompen
sacijos. Su kiekvienu atveju 
ateina ligos netikėtumas su 
liūdnomis pasekmėmis.

- Protinga mergina turi 
taupytis ateičiai. Nuo ligos 
yra vaistų.

- Kas verčiasi parsldavi
nėjimu, negali būti protingas. 
Nevlsos ligos efektingai vais
tais išgydomos ir nevlsada 
vaistai laiku ateina į pagalbą. 
Pars i davinėtoj os verslas yra
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, padoriam ir kenksmingam 
tikslui. Savęs viso arba savų 
talentų ir sugebėjimų.

- Senovės Romoje daug vy
rų vertėsi parsldavinėjimu. 
Jų klientės būdavo kilmingo
sios matronos. Nemaža jų ir 
dabar yra. Kaip tu juos ofi
cialiai vadintume! ? Moterys 
juk turi įvairius vardus, o 
kaip vyrai ?

- Tu mane prispaudei prie

- Matai, gali jiems pritai
kinti veiksmažodį, bet vardo 
nėra. Kodėl? Todėl, kad jūs 
vyrai šimtmečiais moteris 
išnaudojote. Kaimiečiai turi 
atatikmenį, bet literatūrinio 
žodžio nėra. Man kyla visa 
eilė klausimų. Pabandyk iš
lukštenti. Mano aistros spar
neliai plasnoja, nerimstu sa-

draugiškumas ir aš atsiduriu 
jo glėbyje. Jei ne dūšia, tai 
su kūnu. Vyras nieko nežino. 
Aš nuraminu aistras. Ar aš 
šiuo atveju būčiau parsidavė
lė?

- Apverskim viską aukštyn 
kojom. Sakysim, aš tavo ro
lėje esu. Kas aš būčiau?

-Būtum ištvirkėlisl Dantis 
išdaužyčiau.

- O . jei nežinotum ?
- Ištvirkėlis, tik su svei

kais dantimis.
- Bet ištvirkėlio sąvoka ne- 

atatinka parsidavėlės sąvoką. 
Minė tome procese nebūtų ko
mercijos, tik instinkto paten
kinimas. Kaip tave reiktų pa
vadinti už tavo neištikimybę ? 
Ištvirkėle ?

- Ne1. Aš moteris. Moters 
instinktai netokie stiprūs 
prieš pagundas. Turėdamas 
žmoną, nesudaryk sąlygų jai 
suklupti.

- Juk moterys veržiatės į 
pokylius, piknikus. Negalima 
jus uždaryti.

- Kaip tu žiūri į tokį reiš
kinį iš moralinio taško ?Kuris 
nors iš susituokusių, dėl tam 
nepalankių aplinkybių, turi 
vogčiomis flirtuoti ar skirtis?

- Tu ką tik sakei, jog dantis 
išdaužytum. Vadinas krimi
nalas*. Taip?

- Aš negaliu atstovauti vi
sas moteris. Kalbu už save. 
Pagal savo prigimtį ir cha
rakterį. Ar aš būčiau teisi - 
kitas reikalas. Noriu žvilgte 
rėti per tavo galvą į moralės 
Ir filosofijos smegenis.

- Mane pastatai į keblią pa
dėtį. Filosofija nėra vienin- 
tėlė žvaigždė danguje. Mora
lės supratimas taip pat įvai
ruoja. Pagal vietą ir laiką.

- Suk devynios tuos įvairu
mus*. Ką tu galvoji? Ką tavo 
plikė mala?

- Ką tu atsakytum, tokio 
klausimo užklupta?

- Jei neiškenti - vokf: Tik 
saugokis, kad nepagautų.

- Pagautajam reikia dantis 
daužyti. Taip?

- Durnas ir bažnyčioje mu
šamas.

- Vagiant galima įprasti. 
Aistros mėgsta pasikartojan-

(Nukelta i 7 psl. J
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NAUJIENOMS šiemet suėjo fiū metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
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biamas Naujienų platinimo vajus.
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neiriamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar jų įgalioti-> 
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių ilitiziiu laikais. Jos yra visiems idomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius., pasekti lietuviškos 
naudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant. Naujienas tikslu sudaryti 
randinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. __ $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam*
_  $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St„

Chicago, Ill. 60608
Q Siunčiu _______ __ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
(23 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS --------------------------------------------------
ADRESAS ------------------------ ---------------------------------------------

5 psl.

5

5



Hamilton torontofc._____________

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosovuose namuose

iTMXi

5 
5
5 
S

6% 
1,7*

10 — 
10 — 
10 — 
10 — 
10 —
9 — 12 v.p.p.

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

.7 v.vak.

MOKAME VZ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.)____
Terminuotus depozitus 1 metu \
IMAME UŽ:

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

St. East. tel. 544-7125

T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jh jb JĮJĮ JI 
TORONTO LIETUVIŲ F^AKAfVlA
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------ —-

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” * 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas —- virš $ 5.000.000

dangum
lankę. Jie mums pasirodo

NE LEPŠIU MUMS REIKIA, lepšiai. Ir nedrįsta laisvai

0 KOVOTOJU !v*

’•Lietuvos Prisiminimų” Vy
čių bank lėtas Chlcagoje.nors 
jau senai praėjo, bet vienas 
stipriausių Įspūdžių buvo ap
dovanojimas žymiausio šių 
metų asmens dr. pik. G. Will - 
traklo. Jis yra žymus karo 
veteranas Ir daktaras, Loyo- 
los u-to dėstytojas,kelių li
goninių valdytojas, priklauso 
daugeliui organizacijų. Savo 
žodyje jis pridėjo, kad niekad 

•nesibijojo pasisakyti, jog e- 
sąs lietuvis Ir Lietu
vos vardą visur gynė. Jis 
dėkojo LV už pagerbimą Ir 
jam įteiktą pažymėjimą. Po 
to vysk. V. Brlzgys tarė lie
tuviškai gražų žodį, kuriame 
pažymėjo, kad reikia pasau
liui parodyti tikrą Sovietų 
Sąjungos veidą, dėl kurio ji 
pati dreba. Įvyko trys labai 
svarbūs epizodai: didžiųjų 
valdomos kolonijos gavo 
laisvę, mūsų Ir pasaulio o- 
plnlja Išgelbėjo Solženltsyn’ą 
Ir Kudirką. Jei būtų tylėta, 
niekada to nebūtų įvykę.

Talp pat dėl mūsų veiklos 
Ir netyl ėjimo, dėl visų lie
tuvių veiklos už teisybę, prl- 
vertėme Maskvą daryti Iš
laidas Ir tiesiog per akis 
meluoti pasauliui, kad pas 
juos religinė laisvė.O mūsų 
Kronika kalba keliomis kal
bomis visai ką kitą pasau
liui Ir parodo jko verta jų 
konstitucija.

Štai gautas laiškas Iš Lie
tuvos: "Iš laisvo pasaulio at
vyksta Ir Išvyksta mus ap

Simas Kudirka susitinka su Bostonu vyčiais Vliko seimo metu gruodžio 7. I-oj eilėj 
iš k.: Stanley Griganavičius, Ona Ivaškienė, Simas Kudirka, Laima Jasaitienė, Felicija 
Grendal ir Janet Panoras. Il-oj eilėj: Algis Budreckis, Daniel Averka, tarp jų galvos viršus 
Longino Svelnio, Fred Hirst, Aleksandras Chaplikas (Vliko seimo rengėjas), Felix Zaleskas, 
Vytautas Radzivanas (Brooklyno-Queens 41-os kuopos narys ir Vliko valdybos narys), 
A. Razevičius ir Jonas Vasys.

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

kalbėti, reikšti savo mintis, 
kaip namie. Ne lepšių mums 
reikia, o kovotojų, kurie ne
sibijotų padraskyti akis oku
pantui už vergovę Ir terorą . 
Kovokite, šaukite visur, 
bendroms jėgoms kaip nors 
ragus gal nulauš Imi".

Tenkallnkėtl, kad Lietuvos 
Vyčiai nenustotų velkę įvai
riais būdais, o jie labai 
daug gali, būdami Įvairiose 
JAV valdžios pareigose Ir 
darbuose.

DAUGIAU DARBO IR 
VEIKLOS

Pirmą kartą su dukra at
vykau Į 322 SLA kuopos me
tinį suslrlriklmą gruodžio 
m.pabaigoje, Lietuvių Tau
tiniuose namuose.

V-bos pirm. A.Kalvaitis 
kalbėjo apleSLA seimą Bos— 
tone,kur Chlcagos delegaci
ja buvo Įsijungusi veikliai ; Į 
seimo darbus. Mūsų kuopai 
priklauso virš 80 narių, dau
gumas profesionalų Ir šiaip 
gerų tautiečių, kurie Ilgus 
metus veikla. Ypač frengla-
mosi sekančiam SLA Sėlmul, 
kuris Įvyks Chlcagoje. To
dėl visų kuopų nariai turės 
daugiau parodyti darbo Ir 
ve Ūdos. Tų kuopų yra kelio
lika, apskritis didelė, veik
liausia kuopa yra paslvadl— 
nusF’JaunųjųVyrų SLA 'kuo
pa”.

Praeitais metais Išsisky
rė trys nariai, kurie bu - 
vo pagerbti tylos minute: 
Savickienė, Grigaitienė Ir 
Tumosa.

IŠ atostogų grįžęs, saulėje 
įdegęs pilietis pasakoja prie 
to-pat stalo esantiems sve
čiams, kad gerdamas stiklelį 
su Simu Kudirka, Aloyzo ir 
Stasės Vlskontų rezidencijoje 
priėjęs Išvados, kad tas 
brangus svečias yra labiau
siai fotografuojamas ir dau
giausia vaišinamas asmuo. 
Būdamas Floridoj ir dalyva
vęs Kudirkos priėmime, jis 
stebėjęsis kaip tenykščiai lie
tuviai buvo jo išsiilgę. Gal tai 
buvo dėl to, kad lygiai prieš 
metus, kai nebuvo nei vilties, 
kajl Kudirka būtų išlaisvintas, 
St. Petersburg© lietuviai, to 
miesto metiniame festivalyje 
padarė vežimą (float) vaiz
duojantį Kudirkos tragediją. 
Tai buvęs įdomus dail. Anta
no Rukštelės kūrinys, kuria
me buvo pavaizduotas geleži- 
niame rtarve uždarytas kali
nys, šalia išpieštame šūkyje 
reikalaująs laisvės pavergtai 
Lietuvai.

Apskritai Kudirkos priėmi
mas St. Petersburg© praėjęs 
plačiu atgarsiu ne tik mūsų 
tautiečių tarpe, bet vietinėje 
spaudoje ir televizijoje.

Atskridęs iš New Jersey, 
pirmąją pavasario dieną, ko-

A. Kalvaitis kvietė, kad 
kiekvienas narys stengtųsi 
gauti nors po vieną naują na
rį. Mūsų žinoma veikėja A- 
domaltlenė Iškėlė reikalą, 
kad SLA veikla mūsų visuo
menėje būtų labiau popuila- 
rlnama;kad Ir rašoma sava
me laikraštyje "Tėvynė", ki
toje spaudoje mažai kas pa
rašo. Aš pasiūliau būtinai, 
sudaryti apskrityje jaunimo 
sekciją.Buvo paaiškinta,kad 
SLA remia jaunimą stipen
dijomis. Pav., gabi Chlca
gos studentė E. Juodvalkytė 
labai gražiai dirbo Seime 
Bostone. Kuopos tegul pak
viečia jaunimą į bendrą po- . 
būvį. "Tėvynė" redakcija, 
Iš savopusės, kviečia siųsti 
kuopų veiklos nuotraukų Ir 
rašinių. Kuopoms rinktų ko
respondentų neturint,pirmi
ninkui pasiūlius Ir visiems 
nariams pritariant, Išrenka 
mane korespondentu. Rašy - 
siu, klek leis sveikata, tikė
damas geraSLA valia:.Tikiu, 
kad ji supras ne tik maną 
bet Irkltų narių nelaimes,Ir 
klek galėdama padės. Juk ji 
Ir dabar daug padeda, pav., 
Lietuvių Namams paskyrė 
1OOO dol., Šoklų šventei Ir 
kt.

Bal. Brazdžionis ,

vo 21, Tampa aerodrome, 80 
F temperatūroje, Kudirka bu
vo pasitiktas gausiai čia su
sirinkusių tautiečių, spaudos 
ir TV pareigūnų. Po trumpo 
pasitikimo įr pasikalbėjimo 
su spaudos ir TV atstovais, 
ilga mašinų vilkstine, polici
jai lydint, Kudirka buvo at
vežtas į St. Petersburg beach 
ir apgyvendintas L. ir V. Ja- 
kusovų motelyje, kaip mote
lio šeimininkų svečias.

Vakare Kudirka dalyvavo 
specialiose pamaldose, kur 
savo kalboje kvietė dalyvius 
prašyti’ Aukščiausiąjį pagel- 
bos pavergtai tėvynei ir vi
siems pavergtiesiems.

Vėliau, vakarinių žinių me
tu per visas (Tampa, St. Pe
tersburg, Clearwater) stotis 
gan išsamiai, daug plačiau 
negu Toronte, buvo parodytas
Kudirkos pasitikimas ir ver'5- 
tėjos A. Karnienės perduoti 
atsakymai. Visą laiką TV ek
rane matant, tautiniais dra
bužiais aps Įrengusių lietuvai
čių laikomą plakatą: "Welco
me Simas Kudirka from Rus
sian slave camps, freedom 
for Lithuania".

O sekančią dieną ne tik St. 
Petersburg, bet ir artimesnių 
apylinkių laikraščiai su gau
siom sutikimo nuotraukom ii 
plačiais aprašymais paminė
jo prieš 4 metus nuo sovietų

Simas Kudirka besilankydamas Floridoje, pramogauja 
pasivaiinėdamas Lukų laivu. Su juo sėdi Aleksandra 
Lukienė iš' St.P etersburg. Nuotrauka S. Pranckūno

AMERIKOS VAKARUOSE
SANTA MONIKOS - Vakarų rinkti: dr. A.Mllaknls, A- l 
Los Angeles Lietuvių Bend- leksas Kulnys Ir Jonas Kut- I 
ruomenės Apylinkės meti- ra.
niame susirinkime, įvyku- Į L. B. Vakarų Apygardos 
šiame š.m.balandžio m. 11 d. suvažiavimą atstovais Iš- 
Ir kuriame dalyvavo virš 70 rinkti: dr. A.Mllaknls, Ale - 
bendruomenės narių, buve na Devenlenė, E.Jarašūnas, 
perrinkti du buvusieji vai- ir A.Markevičius.
dybos nariai: GenėMažulle- Praėjusių metų veikla bu— 
nė Ir dr. P. G. Pamataitis vo aktyvi laiškais Į vietinius 
Naujai Išrinktas buvo Simas laikraščius Ir JAV vyrlausy- 
Kvečas. Kiti valdybos nariai bės Ir kongreso nariams, 
kurių kadencija šiais metais Jaunimo Kom Iteta pirm l- 
neslbalgė, lieka valdybos nlnkas Linas Kojelis suor- 
sąstate: Arvldas Griciuj, ganlzavo^ Simo . Kudirkos 
Monika Lembertlenė,A.Daiu- susitikimą su Kalifornijos 
kantas Ir Linas Kojelis. Universiteto/ Los Angeles/

Į Revizijos komisiją per - studentais. VRP

delhi
PALAIDOJUS ALDUTE 

STR ADOMSKYTE

Po ligos Ir sunkios Idgos, 
1975 m.balandžlo 2d.Hamil
tono ligoninėje mirė gailes
tingoji sesuo Aldutė Stra- 
domskytė, Iš Delhi, Ont.

A. Stradomskytė gimė 
1943 m. Lietuvoje. Po karo 
su savo tėveliu Ir broliuku , 
dar valkas būdama, atvažia
vo Į Kanadą. Čia jos gyveni
mas nebuvo rožėmis nuklo
tas. Nuo savo vaikystės Iki 
mirties perėjo sunkų kelią . 
1963 m. mirė jos brolis,28 
m. amžiaus, tarnavęs JAV

MOKA:
8’/z % už ’ m. term. dep.
7’/z% už taupymo s-tas
8 už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.) 

AKTYVAI virš 9
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį nuo 10 v.r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

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

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

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

laivo 
atgal išduotą lietuvį jūrlnln,- 
ką.

Kitą diena Kudirka su šei
ma aplankė Disney World, o 
sekmadienį dalyvavo jo garbei 
surengtame priėmime Lietu
vių Klube. Dalyvaujant virš 
350 žmonių Kudirka buvo pa
gerbtas ir apdovanotas. Vie
na iš būdingesnių dovanų nuo 
Romo Kalantos šaulių kuopos 
įteiktas dail. Antano Rukšte
lės tapytas paveikslas, kurla- 

bėgusį ir amerikiečių me nuostabaus Kudirkos pa-

kariuomenėje aviacijos vir
šila. Š.m. balandžio 5 d. Iš 
tų pačlųlaldotuvlų namų, gė- 
lėse Ir vainikuose skęstantis 
Aldutės karstas buve Išneš
tas Į šv.Kazimiero bažnyčią. 
Po trijų kunigų atnašautų ge
dulingų mišių palydėjom ją 
Į paskutinę poilsio vietą 
Delhi kapines, šalia savo 
brolio.

Žiūriu Į laidotuvių apeigas 
Ir galvoju:Dvidešimtas am - 
žlau, mokslo Ir Išradimo 
amžiau, tu užvaldel žemę, 
vandenį, orą. . . Tu Išradal

Į
IMA:

9!/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius > 

milijonų dolerių

našumo jaunuolis yra kanki
namas raudonojo budelio.

Papietavus Kudirka kalbėjo 
ir atsakė į klausimus. Savo 
kąlboje, gėrėdamasis Ameri
kos puoselėjama laisvės Idė
ja, kantu apgailestavo šių 
laisvės vadovų trumparegiš
kumu. Negalinčių Įžiūrėti tik
rųjų sovietų kėslų. Atsakyda
mas į klausimus, į vieną bū- 
dingesnį užklausimą ar jo su
tikti sovietų intelektualai irgi 
neigia mūsų tėvynės laisvę?
Kudirka padarė platesnį pra
nešimą. Kalėjimuose jo su
tiktieji šviesūs žmonės, pil
nai supranta Pabaltijo valsty
bių laisvės troškimą. Jie ir 
patys pritaria tokiai idėjai. 
Bet bendra visuma sovietijos 
pilietis yra įtikintas, kad di
džioji tėvynė esanti nuo Juo
dųjų marių iki Baltijos jūros. 
Jie kitaip ir negali įsivaiz
duoti, kadsovietlja galėtų bū
ti be Baltijos valstybių, Suo
mijos dalies, o tuo labiau bė 
Ukrainos ir Mandžlūrijos .Ki
taip tariant, rusai negali gy
venti be vergų. O Pabaltijo 
valstybes jie laiko mažaja 
Amerika.

pragaro mašinas,kurios per 
vieną minutę gali pareika
lauti milijonus gyvybių. Tad, 
Išradėjų Išradėjau, atidenk 
paslaptį Ir pasakyk,kas čia 
atsitiko su ta jaunuole kars
te. Seni tėvai stovi prie duo
bės Ir žiūri,kai gražiai Iš
auklėta Ir Išmokslinta jų 
dukrelė, pasirinkus garbingą 
gailestingos sesers profesi
ją, tiek daug žadėjus visuo
menei gero Ir savo tėve
liams džiaugsmo, dabar 
krinta, kaip drugelis be ra
sos Į purvinąją žemę, Ir nu
liūdusi minia stebi, kaip Iš 
tos jaunuolės paliks tik juo
dos žemės kapelis.

Brangtiletuvlų tautos duk
rele Aldute, ne vien šiandien 
liūdi Tavęs tėvai, draugės Ir 
kaimynai, bet liūdime visa 
lietuvių bendruomenė, nete
kus taip brangaus lietuvių 
tautos žiedo, Po taip trum
pos šios žemiškos kelionės, 
Ilsėkis Kanados žemelėj. O 
mes likusieji Qgalpaslgeslm 
Tavęs, nulūžus los šax 
nuo lietuvių bendruomenes 
medžio. J. Jakaitis

REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA I
— NL bendrove, valdybe yra nutarusi 
loikrc=ų siuntinėti tik ui $5.00 pir • ,į 
muaslus po užsisakymo metut nou - 

{lems skaitytojams.
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BULOTĄ PRISIMENANT.
(Atkelta ii 2 psl.),

In z. J. flULOTA

Su paskaitomis lankydavosi 
Utenos apylinkėse padėdamas or
ganizuotis šauliams. Žmonės y- 
patingai mėgdavo pasiklausyti jo 
pasakojimų apie keliones po Eu
ropą, Šiaurinę Afriką, Šventąją 
žemę, Romą, Šv. Tėvo audienci
ją ir pan. 1937 m. vasarą buvo 
atvykęs į JAV atstovauti Lietuvos 
Skautų Sąjungą, Pasaulinėje Jam
boree prie Washington© D.C.

Kaune priklausė Šaulių Avia
cijos būriui — Šaulių organizaci
joje išbuvo iki ipat mirties.

Buvo aktyvus ir profesinėje — 
inžinierių veikloje; priklausė Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų sąjungai. Vienu metu 
buvo PLiIAS Montrealio sky
riaus pirmininku.

Bestudijuodamas Prancūzijoje, 
susipažino ir karo metu vedė Li- 

;liane Bouzereau —kuri pati gra
žiai išmoko lietuviškai, ir jų ke
turi sūnūs ir dukrelė dalyvauja 
Montrealio lietuvių gyvenime: 
jie gieda Montrealio Aušros Var
tų bažnyčios chore, šoka tauti
nius šokius, dalyvauja studentų 
veikime, organizuoja garsias sli- 
dinėtojų išvykas į kalnus.

A. a. (Juozas per anksti atsisky
rė su šiuo pasauliu. Iki pat mir
ties jis buvo kupinas noro gyven- 

vadovavo iki pat ATM-los baigi- \r vei\t!; (De\a’ vez/s P*r'

.prisidėjo prie dkautų suorganiza
vimo. Vieną skiltį buvo sudaręs 
Tėviškėje iš apylinkės jauni
mo—-su iškylom1—naktigonėm ir 
pašnekesiais prie laužo.

Aukštesnio  j e T echnikos Mokyk
loje prisidėjo prie Skautų “Inž. 
Petzo Vileišio” Draugovės su
organizavimo. Tai draugovei ir 
fVCLUMVCL 1JM |UaiL 4X X nflUJ , 1 • A • • T* • • in
m. Čia gal būt ir buvo jo patys į®uS e™“1 'P1.6*“- ]“ ml1? J®' 
nošlausl skautavfmo metai. ™ me« ' P“la‘-

dotas Montrealio Le Cimetrere
Baigęs Karo Mokyklą ir studi- de Notre Dame dės Neiges” kap'i- 

Juodamas V.D. U-te jis vėl grįž- nėse.
ta įprle skautijos— vadovauja Jau Mirties metinių proga jį ypač 
nųjų skautų (vilkiukų) skyriui prisimena ne tiktai šeimos nariai, 
— be to tapo Korpl Vytis nariu, bet ir bičiuliai, bendradarbiai, 

Šiuo laikotarpiu 1932 — 1935, sk autai, kuriems visiems jis tiek 
jis dėsto Karo mokykloje ginklą- daug dirbo. Velionis yra palikęs 
vimo techniką;. Jėzuitų gimnza- įdomius atsiminimus iš sdvo 
zijpfe karinį paruošimą. Kariūno skautiškojo gyvenimo ir kitokių 
žurnale išspausdino str. — Pa-1 užrašų. Ilsėkis, Mielas Juozai, ra- 
saulinę ginklų apžvalgą. mybėjel

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

6 DIENOS VILNIUJE

■ 4 DIENŲ IŠVISO: žymus Vilnius -
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

KAINA:
Pradedant $849.00

FELJETONAS. . .
'(Atkelta is 5 psl.) 

čius seansus. Fizinė meilė | 
yra besotė. Besisot’ ma, i 
apkvalsta. Per kvai 4 pro- ' 
tas nebalansuoja akciją.Prieš I 
akis atsistoja tragiška realy- ’ 
bė.

- Kodėl ne komiška? Tra
gedija su komedija realybės 
sesutės.

- Taip jau yra, kad tas pats 
reiškinys vienam komedija, 
kitam drama.

- Kaip galų gale tu pasielg
tum, jei negalėčiau su tavimi 
dalintis rojaus abuoliais ? 
Skirtumeis, kentėtum ar vog
tum ?

- Nesiskirčiau. Tu mano 
dinamikos šaltinis. Ne, Ane- 
lluk, aš tavęs nepallkčiau. 
Baisu apie tai pagalvoti. Tau 
taip pat būtų didelis smūgis.

- Gal ir taip. Tačiau pri
leis kim tokį atsitikimą. Susi
tinki rafinuotą merginą. Ji tau x 
šypt, tu jai mirkt, ir diena po 
dienos tavo aistra ima kunku
liuoti. Jos meilės uoga iš-, 
sirpsta tavo jausmų kaitroje. 
Ar tu jos godžiai neprarytum, 
Aneliukę užmiršęs ? Filoso
fuotum ar nurytum?

- Matai, mieloji, filosofija 
myli gyvenimą knibinėti, jam 
šypsotis ir.prieš jį rūstauti. 
Tačiau gyvenimas retai .jai 
šypsosi. Jis domisi jos mei
le, šiek tiek koketuoja, šai
posi iš jos aistros Ir preten
zijų į santuoką, bet negalvoja 
su ja susituokti. Gyvenimas 
yra išdykęs senbernis su savo 
nuosava mąstysena.
, - Tu kraipai uodegą ir ne
atsakai man į klausimą.

-Negaliu atsakyti. Šios 
dienos "Aš" kinta rytojaus

! BaČėnaS All Seasons Travel
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambini

te/. 533-3537
DIDELĖ NUOLAIDA K AI N Ų (iki 60 %) SI U N T I N I A M S I

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

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

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

kitu daiktą, reikalingu Lietuvoje.
Siuntinius siunčiame paprastu ir oro paštu. Priimame užsakymus automobiliams, 

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

Prašome užeiti ir Įsitikinti.^ p ~ PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
*>•*•<*• Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d.
Birželio 19 d.

Rugpjūčio 14 d.
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į. Kanadą.
Parduodame bilietus skristi iŠ Montrealio į
Floridą (Miami).

Rašykite anglų kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL P.Q., - CANADA
Tel: 844-5292 ir 855-5662.

glėbyje fiziologiškai,psichiš- tikrosios laisvės jis izoliuo- 
kai ir filosofiškai. Žmogus tas.
nėra visiškai laisvas. - Kalbėk aiškiau: kas mums

- Brolyti mielas'. Turi juk yra toji nelaisvė ? 
valią. Gyvenimo ir filosofijos 
užgrūdintą. Ar sulinktum kaip 
nendrė nuo vėjo prieš gyveni
mo pagundas ?

- Žmogus nėra laikrodžio 
mechanizmas. Jis gyva būty
bė. Jis ima ir duoda, myli ir 
nekenčia, mąsto ir kvailioja, 
gaudo tiesos uodegą, bet nu
čiumpa dažniausiai tik asilo 
uodegą. Joja ant jo ir mano 
esąs karalius su visom kara
liškom privelegijom. Jo valia 
yra lyg mažutis paukščiukas 
didžiuliame narvelyje, jame 
gimęs ir užaugęs. Laisvas 
s kraidyti tiktai narvelyje .Nuo

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770
K

FREE SHOP AT HOME

/Bus daugiau/

montreal
♦ Mirusi Ona Kalinaus
kienė, 86 m. amžiaus.

• Algis Rudlnskas gyvenąs 
Kalifornijoje, svečiavosi pas 
tėvus G. Ir Pr.Rudlnskus.
• Gina Čapkausklenė Ir josj 
motina Karolina Butkienė a- 
tostogauja Floridoje.

GERA PROGA
! Puikiai (rengta ir net kilimu Išklota
i NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 

nuomuoįoma susirinkimams tel kito
kiems reikalams.

f

TEL. 525-8971.

Juozas šiauciulis sulaukės 60 m. 
amžiaus. Balandžio 27 d.,Auš

ros Varti^parapijos salėje /am bu
vo suruoštas amžiaus p agerbimas, 
kuriame atsilankė virš 100 asme
nų. J. ŠiauČiulis yra&LB Montra- 
lio apylinkės pirmininkas.

IOony 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETĄ*! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

HRS
W ĮĮy

41

*ušių

365-7146

AMfUBUMfMT - NMNITUZt

M
LAIDOJIMO J STAIG

[VAIRIU

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

CLEANING
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov,- — Celanese — Kraus 
Burlinqton — Venture —

m

7 ps'-

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)' .

Mechanizuotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. Uorės (Body) ( f 2___
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. K r e p 
De LaVerendrye, pre Lap i err e Ir vandens kanalo. Tol. 369-_____ •

NAUJI IR REMODELĮUOTI 
KAILINIAI, KEPURES, 
STOLES IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
grizinamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuvę 845-2912

L

1975. V. 14

'*'skas moderniems namams !
Visi kiti vandentiekio ir , 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren- 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q
Įvairi industrinė ir l'omerėinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366 • 6237 / 3896

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

KRAUTUVES

• Užeikite ir į^jt||cinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRALE r 4e AVENUE LASAU! 363-3887
________ į 7843 C«NTRAL« 386-1282 (DBCORATION) |

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

e Mano specialybė ir laiptąbei sienuišklojimas. 
e Padarau madingus pakeitimus. ;
• Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

Įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 - 7962

LĘFEBVRE & ROBERT
INC.

PARDAVIMAS

SERVICE
PATARNAUJA 

CLEANER AND VALET SERVICE LTD. T'^NAv^ClAin,
NETTOYEURS - CLEANERS V,/*AS t LU-

76b 1 -A CENTRALE 495-90e Avė
366-1143

CHATfAUGL/AY

TEL 691-4760

VERDUN, QUEBEC
TEL 767 9956

MODERNIOS

LAURENT 0AI0NEAULT

Chrysler e Monaco e Charger e Dodge o Dart 
3>ort e Swinger e Special e Sedan • Trucks 
7635 Boul. Lasalle, La Seilę, gjė.

7
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NL REIKALAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 

BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKU 
SUSIRINKIMAS

Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuotinis 
akcininkų-šėrininkų susirinkimas šaukiamas 1975 m. 
gegužės mėn. 25 d., sekmadienį 2 vai. p. p. NL redak
cijos patalpose, 7722 George Street, LaSalle, P.O.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolas
5. Valdybos narių pranešimai 

Revizijos komisijos pranešimas 
Diskusijos dėl pranešimų 
Bendrovės įstatų tvirtinimas 
Valdybos Ir Revizijos komisijos rinkimai 
Einamieji reikalai 
Susirinkimo uždarymas

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime daly
vauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti įgalioji - 
mą kitam akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.

Įgaliojimai, pasiųsti NL adresu, 7722 George St., 
LaSalle, P.O. H8P 1C4, Canada, bus persiųsti tiems 
asmenims, kurių pavardės bus įrašytos įgaliojime.

Valdyba

6.
7.
8.
9.

1O.
11.

[GALIOJIMAS

Aš,

KVIEČIAME'
NL SPAUDOS BENDROVES AKCININKU SUSIRINKIMO 

gegužės 25 d., sekmadienį, MALONIAI KVIEČIAME ATVYKTI 
MONTREALIEČIUS - LIETUVIUS IR LIETUVES APŽIŪRĖTI 

REDAKCIJOS PATALPŲ. VIDAUS REMONTO ĮRENGIMUS IR TA 
PROGA, PO SUSIRINKIMO , PABENDRAUTI SU AKCININKAIS. 
LAUKSIME SU UŽKANDŽIAIS IR KITU PATARNAVIMU.

BENDROVĖS VALDYBA

PROGA, 
VISUS 
NL

I I.

maltė, Vida Adamonytė, 
Saulius Brlkls Ir Šarūnas 
Norvaiša. Balandžio mėn. 
27 d. S.Brtklo namuose įvy
ko naujosios v-bos.podėsls , 
kuriame buvo aptarta atei
ties darbai, pasiskirstymas 
pareigomis. Užplanuota 
kviesti platesnį visų lie
tuvių studentų Informacinį 
susirinkimą. Šiuo metu 
MLSS v-bos pirmininkė Iš
rinkta Vilija Malclūtė.

Šarūnas N.

NL Spaudos baliuje Montrealyje, 'artinas Norvaiša ir Gintaras Nagys
{teikia laime įimąfDoor P rice) $25.00 J. Stulginskienei. Nuotr. T. Laurinaiti?

MONTREAUO LIETUVIU
STUDENTŲ. SĄJUNGOS 
VEIKLOS GAIRĖS

Šių m.balandžio mėn. 5 d. 
Thomson House salėje Me 
GUI u-te įvyko Montreallo 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
narių susirinkimas. Seno
sios v-bos kadencijai bai
giantis, buvo renkama nauja 
valdyba. Dviems nariams-G. 
Bulotai IrR. Bulotai atsista
tydinus, prie Valdybos buvo 
pririnkti du nauji nariai:Vi
da Adamonytė Ir Šarūnas 
Norvaiša.

• LITO EKSKURSIJA-Shrel- 
ners Cirkas,-ekskursijos 
vietoje šiais metais jaunieji 
nariai nuo 8lkll6m.am' 
žlaus gaus bUletus į Shrel- 
ners Cirką, Forume, Montre
al yje.

Bilietai užsakytigeg. 31 d. 
šeštadieniui,2 v. 30 mln.p.p. 
Visi norintieji dalyvauti už
siregistruokite Lite, tel:766- 
5827 Iki geg. 29 d.

Bilietai Ir po $ 1, -pinigais 
bus dalinami nuo 2 vai. At
water sodelyje, prie pa
minklo, priešais Forumą.

Kadangi nupirktų bilietų 
grąžinti nebus galima, tai -, 
registruotis prašome tik 
tuos, kurie tikrai galės daly
vauti. LITAS

CENTRE AUTO CLINIC

AMC

Arthanflrf 
Deatar

73S LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

šių metų v-bą sudaro: Vi
lija Malclūtė, Vida Kudž-

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cilinderii^

GREMLIN 1975 
6 clllnderių 232p.c. 
reguliariu įrengimu 
pagrindinė kaina

DUODA PASKOLAS
Asmenines________
Nekiln. turto
Čekių kredito_____
Investacines nuo___

10,25%
.12.0%
.11.5%

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6
Taupomąsias s-tas 8,0%
Term. ind. 1 m. ------------ J 8,0%

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

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

gyvenantis

šiuo įgaliojo

akcijas - Šerus.Turiu

Parašas: .Data

GM

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos” spaudos bendrovės 
1974 metų akcininkų (šėrininkų) susirinkime. Axhonatd

LEONAS GURECKAS 
Sale. Manager

(Lietuvi, at .tava • UŽEIKITE I (SITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Managarau 

LEO GUREKAS

f MONTREAL WEST i
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

7626 CENTRALE LASALLE

SU MANAGER - ABE BASERMANPASIKALBĖKITE

.VIA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'- nesudėtinga , bet tvirta

2

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TRUST GENERAL DU CANADA

AUTOMOBILE LIMITED

4 676-7901860 Tascheteau, Greenfield Park

inspekciniai 37 patikrinimai 
pagrindinių daliu

Liūdna man. kai skaito mana 
neapmokėtą — laikraštis*

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas

DR. V. GIRlONIENĖ
Dantų gydytoja

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENŲ KAINOS

MUSU FIRMA 
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS .

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups, brakes 
Motor a Transmission, etc.

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254 - 4566 / Namu—721-0614'

ADVOKATAS

RJ.I s gonaitis ba.rcl 
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1126, n amu 678 3660

1410 Guy St. pirmas aukotas, 

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namM 737- 9681.

Montreal.

Tel. 255-3535

HORNET 1975
2 durų sedan 6 cilinderiy 
reguliariu įrengimu 
pogrindine kaina

D.H. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon West. Suite TOS,
Tel: 273-3442, 273-9 18 1, 't 37 -0844.

Montreal, Q ue.
MEMBFK

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

''Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

386-9742

Dr. A.S. popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., E.R.C.S.(c>

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

168 Notre Dama Street E.Juite 205. 
Tai: 8 66 - 29 63; 86 6-20 6 4

8 psl.

GM

mu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

@ Royal Trust jį.
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO" 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme)

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L.l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

rpįsn , 2613t. John's Road
POJNTE tLAIREr SHOPPING CENTRE

697-3333

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU 1

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

Kooperatyvinė namy ( iki 4 butįi) ir noni^ inventoriaus apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

1 7 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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