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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

gale biudžeto pristatymą nu
kelia vienam mėnesiui,sąry
šyje su kelione Į užjūrį, Ir 
dėl parlamente Išsivysčiusių 
debatų, kokioje formoje jis 
turėtų būti viešai pristato
mas.

RENE LEVESQUE 
PRANAŠYSTĖ

Versllnlnkal turėtų priimti 
tą faktą, kad P arti Quebecois 
sudarys sekančią Quebec’ o 
vyriausybę, pareiškė partl - 
jos vadas Rene Levesc^ue.

Į tvirtinimą, kad : žmonės 
praranda pasitikėjimą val
džios atstovais Ir politine 
etika, Levesc^ue atsakė,kad 
tik partija, kurią finansuo
ja eiliniai žmonės, o ne kor
poracijos ar unijos, gali Iš
likti nesuteptos. Vlenlntėiė 
tokia partija esanti P Q . Jo 
nuomone, yra tik du pasirin
kimai- arba atsiskirti nuo 
Kanados, arba gyventi kaip 
kolonijai krašte,' kuris pri
klauso kitiems.

Dėl organizuotų nusikalti
mų jis pasisakė, kad jam 
aišku, jog mėsos Inspekto
riai buvę papirkti.
/Šia proga galima būtų susi
derėti, kad dauguma jų buvo 
tie patys prancūzai, Ir tikrai, 
jokie jų "pavergėjai” nevertė 
Imtis tokių žygdarbių prieš 
jų pačių žmones... /

BIUDŽETAS - VĖLIAU

Finansų mlnlsterls John 
Turner žadėtą gegužės mėn.

Quebeco provincijos premjeras R. Bourassa priima Cliche ^komisijos raportą^

'Lietuvos X 
nacionaline į 
Id.MažT10 • 
vbibliotek*/

NETINKAMOS MĖSOS 
PREKYBININKAI 
BUS PATRAUKTI 
ATSAKOMYBĖN

Skandalas dėl netinkamos 
mėsos pardavinėjimo žmo
nėms,lengvai nepasibaigs. 
Taip, žinoma, normaliai Ir 
turėtų būti, bet su tvarka 
kokia ji yra šiuo metu Que - 
bee'o provincijoje, tenka ma-
lonlal nustebti. . .

Pasirodo, kad Iki da
bar mėsos perdirbimo įmo
nės būdavo Inspektuojamos 
tik pagal pareikalavimą.

Sveikatos mlnlsterls Mare 
Lalond užtikrino kad visi/ 
38Q^mėsos pakavimo sandė
liai būsią patikrinti. Kitos 
didelės mėsos pakavimo 
įstaigos krovinį patikrinus , 
buvo konfiskuota apie 700 
svarų dažytos mėsos.

Federalinė valdžia pasky
rė 30 naujų Inspektorių dar 
spal lų m ėn., kuomet Maisto 
Kalnų Peržiūrėjimo Komlsl- 
slja pasiskundė, kad mėsa 
nėra tinkamai Inspektuojama 

M. Lalond komentaras- 
įstatymal esą tvarkoje, tik 
netvarkoj, kad nesirūpinama 
kad jie būtų tinkamai įgyven
dinti.

Atrodo, kad tokie komen
tarai La Belle Province pa
sikartoja bauginančiu tiks
lingumu. . .

Netinkama žmonėms mėsa, 
šiaip vartojama trąšai ar 
gyvulių šėrimui, paaiškėjo , 
jau Expo metais buvo paleis
ta į apyvartą žmonių naudo - 
jlmul.

BENDRUOMENYBĖS -v- ■

UŽ BALTIJOS KRAŠTUS JAV KONGRESE

Pagal JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos vedamą statis
tiką, JAV Atstovų Rūmų nariai 
yra įnešę rezoliucijas Baltijos 
valstybių inkorporacijos nepri
pažinimo klausimu ar prisidėję 
priėjau įneštų rezoliucijų:

Arizona — John J. Rhodes.
Arkansas — John P. Ham- 

merschmidt.
California — Leo J. Ryan, 

John Rousselot, Mark W. Hana
ford, Clair W. Burgener.

Colorado—James P. Johnson.
Connecticut — William R. 

Cotter, Stewart B. McKinney, 
Ronald A. Sarasin.

Florida — Richard Kelly, 
C.W. Bill Young, L.A. Bafalis, 
Paul G. Rogers, J. Herbert 
Burke.

Illinois — Morgan F. Murphy, 
Martin A. Russo, Edward J. 
Derwinski, Henry J. Hyde, 
Frank Annunzio, Phillip M. 
Crane, Robert McClory, John hT. 
Erlenborn, John B. Anderson, 
George M. O’Brien.

Indiana — Ray J. Madden.
Iowa — Charles E. Grassley,

Vyskupo Valančiaus minėjime paskaitininkai prof. Genutis Procuta, Juozas Danys, 
Ladas Giriūnas (moderatorius ) ir Kristina Brazlauskaite. Nuotrauka B. čeponkaus.

OTTAWA- — Kanada išvarė 
Kinijos ambasados Ottawoje 
spaudos attache. Išvarytas sau
gumo sumetimais, praneša už

sienio reikalų ministeris Allan dies, Ir jis liko Ištikimas 
MacEachen. tautos daugumai —liaudžiai.

Naikino beraštlngumą, Ir
----- ----- ----  naikino labai sėkmingai: įs-

Tom Harkin.
Maine — David F. Emery.
Maryland — Clarence D.

Long, Maijorie S. Holt, Gilbert 
Gude.

Massachusetts — Silvio O. 
Conte, Joseph D. Early, Torbert 
H. Macdonald, John J. Moakley, 
James A. Burke.

Michigan — Marvin L. Esch, 
Garry Brown, John D. Dingell, 
William S. Broomfield.

Minnesota — Tom Hagedorn, 
Bill Frenzel, Donald Fraser.

Nebraska — Charles Thone, 
John Y. McCollister.

New Jersey — William J. 
Hughes, James Ja Florio, James 
J. Howard, Millicpnt Fenwick, 
Edwin B. Forsythe, Robert A. 
Roe, Henry Helstoski, Peter W. 
Rodino, Jr., Matthew J. Rinaldo, 
Edward J. Patten, Frank 
Thompson, Jr.

New York— Thomas J. Dow
ney, Norman F. Lent, Joseph P. 
Addabbo, James J. Delaney 
Mario Biaggi, Edward I. Koch, 

Hamilton Fish, Jr., Samuel S. 
Stratton, Frank Horton, Jack F.

VYSKUPO VALANČIAUS 
MINĖJIMAS OTTAWOJE

Kemp.
North Carolina — L.H. 

Fountain.
Ohio — Clarence J. Brown, 

J. Willian^£tęmton John M. Ash
brook, Charles J. Carney.

PeM* ania — Joshua Eil- 
berg, Gus Yatron, Edward G. 
Biester, Jr., Daniel J. Flood, 
John P. Murtha, Lawrence 
Coughlin, William F. Goodling, 
Joseph M. Gaydos, Joseph P. Vi- 
gorito, John Heinz, HI.

Texas — Alan Steelman.
Washington — Joel Pritchard, 

Floyd V. Hicks.
JAV Senate — Carl T. Cur

tis (Nebraska), Roman L. Hrus- 
ka (Nebraska), Jesse A. Helms 
(North Carolina).

Šiuo metu JAV Senate tėra 
įriešta tik viena rezoliucija — 
senatoriaus Carl T. * Curtis 
Rezoliucija No. 29.

JAV LB krašto valdyba malo
niai prašo visus-lietuvius ir to
liau sėkmingai darbuotis ieškant 
rezoliucijom rėmėjų JAV Senate 
ir Atstovų Rūmuose. 
Tenelieka nė vieno lietuviui at
stovaujančio JAV Kongreso na
rio, rezoliucijos būdu nepasisa
kiusio už Baltijos valstybių lais
vę. Laiškinė akcija ypač nu
kreiptina į Senato narius, juos 
prašant prisidėti prie Resolution 
No. 29 (Senate Concurrent-Re
solution). lb j r

teigė 197 lietuviškas mokyk
las, kai kuriose parapijose 
neliko žmonių, negalinčių 

skaityti, kai tada Rusijoje 
beraštlngumas buvo dar ypa
tingai didelis. Matydamas 
gėrimo blogą moralinę Ir 
materialinę įtaką, pradėjo 
blaivybės akciją. Kai per 
metus suverbavo IOO, OOO 
blaivininkų, susilaukė pasi
priešinimo Iš smuklių savi
ninkų, dvarininkų Ir net Ru
sų valdžios.

Vysk. M. Valančius, ma
tydamas Muravjovo įvestas 
represijas Ir spaudos drau
dimą, suorganizavo lietu
viškos knygos spausdinimą 
Maž. Lietuvoje Ir jos plati
nimą. Taip pradėjo " pasy
vinį pasipriešinimą ”, kuris 
atkovojo Ir lietuvišką spaudą 
Ir daug sustiprino taut Išku
rną.

Minėjimui skirtose pamal
dose kun. V. Skllandžlūnas 
dose kun. V. Skllandžlūnas 
savo pamoksle ypatingai Iš
kėlė vysk. M.Valančlahs re
liginę veiklą; slstematlngą 
kovą prieš stačlattkybos 
platinimą Ir lietuvių rusini
mą. Tuo pat padėjo spirtis 
Ir prieš lenkinimą.

Šių metų Ottavvos Valdybą 
sudaro V. Radžlus — pirm. 
L. Glrlūnas — vlceplrm. Ir 
sekr., L. Daunienė—Ižd. 
J. V. Danys •— kultūros Ir 
vlsuomen. reikalai Ir K .Sat
kevičius — parengimai. Bal- 
tlečlų pavasario bailus yra 
dabar tradiciniai rengiamas 
lietuvių, estų Ir latvių jau 
daugiau kaip dešimt metų. 
Šiemet įvyko gegužės 3 d. 
gražioje Landsdown paren
gimų salėje Ir sutraukė 
virš 200 svečių. Tai yra 
baltlečlų bandradarblavlmas 
Ir taip pat valdyboms papil
domų pajamų šaltinis papil
dyti kuklias kasas.

J. Dns.

• KANADA GALI SIŲSTI 26 AS
MENIS I KONGRESĄ. Kanadai yra 
paskirta 17 atstovų i III PLJK. Gau
ta žinia, kad taip pat galima siųsti ir 
antrininkus. Kanadai tenka 9 antri, 
ninkąi. Atstovai paskirstyti pagal 
apylinkėse gyventojų skaičių, antri
ninkų tenka kiekvienai apygardai po 
vieną. Taigi, iš viso Kanada gali siųs
ti 26 asmenis atstovauti Kanadai stu
dijų dienose, kurios bus uždaros.
• JAUNIMO KONGRESO SŪKIS 

“Tėvų žemė Lietuva — mūsų širdy 
visada!” šūkis kilo iš Pietų Ameri-
kos jaunimo bendruose trijų kraštų 
pasitarimuose. Taigi, šiame kongre
se dėmesys kreipiamas lygiagrečiai 
į išeivijos ir Lietuvos jaunimą.

Ottavvos Apylinkės Valdy
ba vysk. M. Valančiaus šimto 
metų mirties sukakties minė
jimą suruošė balandžio 27 d 
kurį atidarė trumpa kalba 
pirm. V. Radžlus Ir pakvietė 
L.Girlūną pravesti minėjimo 
paskaitas.

Pirmiausia Kristina Braz
lauskaite padarė Išsamią bio
grafinę vysk.M. Valančiaus 
apžvalgą. Ottavvos universi
teto profesorius G. Procuta 
kalbėjo apie Valančiaus raš
tiją Ir mokslinius darbus, o 
J. Danys — apie Valančiaus 
visuomeninę veiklą.

Kalbėtojai Iškėlė daug Iš
kilių vysk. Valančiaus darbų. 
Tai buvo pirmas vyskupas 
Iš valstiečių, taigi, Iš llau-

JAUNTMO 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 bet 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 m 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 I

PLB Valdyba
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Ui Lietuvos išlaisvinimą' Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute au Canada' 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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SUTIKSIME SIMA
KUDIRKĄ

Amerikos žemyne plačiai 
pasklidusi Kudirkos pavardė 
jau spėjo per pusę metų su
traukti, sujaudinti Ir įpa
reigoti didelę dalį visuome
nės. Į tą būrį įėjo, propor
cingai žiūrint Ir didelė dalis 
aukštesnių valdžios pareigū
nų, neišskiriant nė JAV pre
zidento Ford’o arba net Ir 
Kanados Mlnlsterlo Pirmi
ninko P. E. Trudeau. Reikia 
manyti, kad Ir kitų kontinen
tų pol Itlkams teko susIpažIn- 
tl suSImo Kudirkos tragiška 
o vėliau tragikomiškai Išsi
vysčiusia Istorija.

gai! laisvai judėti ne tik p 
JAV, Kanadą, bet Ir kitu 
pasaulio kontinentus. Žino 
mas Ir visur miela! priima 
mas. Lietuvių Ir nelietuvių 
vyriausybės žmonių Ir eūl 
nlų piliečių, nes visur Ir vi 
si domisi jo pergyvenimais

Per pusę metų jis apvaži 
nėjo Amerikos kontinentą,js 
net 3 kartus yra buvęs Ka 
nadoje. Neužilgo ateina eH
jį sutikti Ir pas save priimti 
montreal lečlams. Jis yra 
pakviestas KLB Montreallo 
apylinkės v-bos. Simas Ku
dirka pasižadėjo atvykti bir
želio mėn.13-15 d., kai tuo 
laiku baltlečlal minės 1941 m. 
nekaltų žmonių Išvežimą į 
Sibiro kalėjimus.

Tragiška, kai 1970 metais 
amerikonai, laisvų žmonių 
krašto pUlečlal.lšdavė jį ru
sams, pabėgus Iš jų laivo į 
amerikoniškąjį. Žiauriai su
muštas, amertkohąms bežiū
rint, Išsivežtas, toliau kan
kinamas Ir teisiamas. Baus
mė 1O metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Kalinamas kaip 
kriminalistas tokios pat rū
šies kalėjimuose.

Tragikomiška Ir Ironiška, 
kad po 4 sunkių kalinio gy
venimo metų komunistiškuo
se kalėjimuose, Iššauktas 
pas kai ėjimo komendantą^ Iš
girdo dekretą, kad paleidžia
mas į laisvę, nes pagal mo
tiną esąs JAV-blų pilietis. 
Apie pirmąją šios Istorijos 
dalies galimybę jis galėjo 
planuodamas pabėgimą Ir 
pagal votį: kad galt kas Ir ne- 
pas Isektl /tik negalvojo, tur
būt, kad taip Iš amerikonų 
laivo gali atsitikti/. Antroji 
Istorijos dalis visai netikė
ta, ypač jam neturint jokio 
ryšio su savaisiais.

Tad montrealIečiai lietu
viai, pagalvokime kaip pras - 
mlngal priimti mums tokį 
brangų svečia, kovotoją , už 
pavergtuosius Ir skriaudžia
muosius.

Jau yra sudarytos komisi
jos, kurios ruošia kelis su
sitikimus su Kanados žy
miais asmenimis, spauda, 
televizija Ir pan. Numaty
ta data susitikimui su lietu
viais viešame priėmime, 
Aušros Vartų p-jos salėje 15 
birželio, sekmadienį po pietų 
Yra sudaryta Ir komisija , 
kuri paprašys jūsų ar patys 
pasiūlykite jai piniginę dova
ną S Imul Kudirkai. Taip pat 
dalyvaukite jo priėmime.

Tad Simas Kudirka atvyks 
Ir į Mo'-itrealį. Pasirenkime 
jį tinkamai sutikti Ir pagerb
ti, kartu su 1941 metų į Sibi
rą Išvežtųjų paminėjimu.

Taigi, šiandien jis yra 
JAV-blų garbės pilietis Ir Pr. Paukštaltls

REIKIA KEISTI KOVOS 
TAKTIKA - DEMASKUOTI 
KREMLIAUS VERGIJA
Lietuvių tauta gyvena tarp 

slavų ir germanų. Visi geri . 
kaimynai nori lietuvių tautą 
Išnaudoti, praryti Ir suvirš
kinti, pasigrobiant turtua Vi
si trys kaimynai nuo amžių ' 
lietuvius naikinę prisidengė 
Idėjomis: krikščionybe, na
cizmu, komunizmu, kultūros 
pakėlimu Ir pan.Ištlkrųjų vi
st nori pasiplėšti, silpnesnį 
pavergti .Peršamos Idėjos 
yra klastingi plepalai. Turtai 
Ir vergai yra visų užgroblkų 
siekiai.

Dabar lietuvių tauta vėl ru- n Iškum o skraiste. Užtat pas - 
sų vergijoje. Išnaikinimo pla
nuose.

Savo nešvariems darbams 
pridengti rusai Išgalvoja vi
sokius apkaltinimus lletu-

kutintu laiku Sovietų Sąjunga 
veikla diplomatiniais kana
lais. Pirmiausia okupuotų 
kraštų kilmės buvusius pi
liečius, esančius Vakaruose

2 psl.

PANORAMA

SIMAS KUDIRKA KALBA DETROITO LIETUVIAMS.
Nuotrauka Al.Ąstasaičio, jaun.

III PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT

bus. Jei trečiasis kongresas 
neįvyktų dabar Pietų Ameri
koje, gal už kelių metų jau 
būtų per vėlu.

Dirbame kartu, kad Kong
resu būtų patenkinti Ir šei
mininkai Ir svečiai.

Kongreso ruošos darbai

Jau Iš visų pasaulio kam
pų girdisi žinios apie Inten
syvią ruošą Pasaulio Lietu
vių Jaunimo trečiajam 
Kongresui.

Kongresas yra visos lie
tuvių visuomenės įvykis. Jis 
jungia įvairių įsitikinimų , 
pažiūrų, generacijų Ir kraštų" atliekami su noru Ir entuzl- 
asmenls. Jaunimo Kongresai azmu. Šį užsidegimą norime 
yra pulki priemonė puoselėti 
lietuvybei Išeivijoje. Tai ne 
tuščios kalbos, nes Pašau - 
llo Lietuvių Jaunimo antrojo 
kongreso pasekmės jau labai 
ryškiai matosi Pietų Ame
rikos jaunime. Steigiami 
kursai Ir net visai nemokan
tieji lietuviškai mokosi ai — 
bos, kad galėtų dalyvauti 
trečiajame Kongrese-Atmin
tina, kad tai yra trečios Ir 
ketvirtos kartos 1 letuvlų jau
nimas.

Kai kas skundžiasi, kad 
Kongresas ruošiamas toli 
nuo lietuvių centro-Štaurės 
Amerikos, bet gi ten, anot 
kun. Antano Saulalčio, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininko, gyvena 
mūsų tautos dalis ir kiekvie
nas lietuvis yra mums svar- 

perduoti Ir Jums šio žinia - 
raščlo puslapiuose.

Iš Jūsų lauksime pas įsa - 
kymų, kritikos Ir, žinoma , 
teigiamų atsiliepimų.

Su pagarba,
Emilija Pakštaltė, 

Kongreso Informacinės Tar 
nybos Periodinio Leidinio 
"KongresIenos" redaktorė

Jaunimo Kongresas Pie
tų Amerikoje bus šiais me
tais nuo gruodžio mėn. 20 d. 
Iki 1976 m. sausio mėn. 7 d. 
Prasidės Argentinoje, tęsis 
Urugvajuje Ir baigsis Sao — 
Paulo, Brazilijoje.

Maskvos Ir Vilniaus bei Visas pasaulis turi stabdy 
Rygos Ir Talino partlečlalko- tl Rusijos imperijos plėtymą 
munlstal visaip šmeižia, nle - si.

-kiną buvusius DP, apšaukdami 
fašistais, žmogžudžiais Ir kt . 
vardais, kurie jiems patiems- 
tikrai tinka.

Vakarų pasaulio lietuviai 
latviai, estai, Ukrainai turi

, "jungtis į vieną organizaciją, patalpino Agnės
vlams, kaip vilkai ėriukams, nori apkaltinti, suniekinti, kad paverstų muilo burbulais straipsnį, kurį redakcija pa - 
Tie kaltinimai išgalvojaml žmogžudžiais apšaukti. Nors rusų-groblkų planus. vadino "Pažinkime praeitį "
Kremliaus strategų Ir per- Stalino gauja buvo pati dl- 
leldžlamllper komunistų pro- džiausią Ir krlvlnlausla Is- 
pogandos mašiną.Kaltinimai 
lietuviams ypač gyvenan
tiems USA Ir Kanadoje, pa- 
slprlnaml,kai ruošiami dl - 
dell planai nuleisti kraują 
lietuvybei.

Kremlius Išžūdė, Ir Ištrė
mė nekaltų žmonių virš’ 
700.000 vien tik kaj jie 
lietuviai. Pilna Rusija primė
tyta lietuvių kaulų.Už ką? 

Kremlius nori,kad vieša 
pasaulio opinija jų’žygdar- 
blus "toleruotų, apdengtų žmo-

torljoje, tįšžūdžlusl arti 20- 
30 mU.savų Ir kitų tautų ne
kaltų žmonių , dabartį nlal 
Kremliaus valdovai yra jų 
pasėkėjai.

Pavergtų tautų atstovai USA 
Ir Kanadoje nuolat Informuoja 
savas vyriausybes apie Krem
liaus balsius planus, bando 
sustabdyti tų Kremlalus pla - 
nų pripažinimą.

Iš di del' o s AV- .ru a d i š u mc 
Austrai Ij i,Naujoji Zeltndlj ?. 
Estiją, Latviją Ir Lietuvą Ru
sijai. Dabar Kremlius siekia 
tokio pat pripažinimo ir Iš 
kitų pasaulio valstybių ypač 
Iš USA Ir Kanados ,kur dar 
tebeveikia baltlečlų diploma
tinė tarnyba.

Viso pasaulio lietuviška - 
sis jaunimas kviečiamas ten 
nuvykti. Štai montrealletė 
RasaLukoševlčiūtė "TŽ"nr. 
18, Iškelia įdomių minčių 
apie tą kongresą.:

Pagrindinė mintis
Čia ir prieinu prie išvadų. 

Mano supratimu, šis kongresas 
organizuojamės P. Amerikoje 
siekiant pirn/dausia pagyvinti 
grupę jaunų . monių, kurie tur
būt gali padaryti tiek pat, kiek 
ir mes. Kongresas P. Ameriko
je iškels tų kraštų lietuvių jau
nimą, įrodys, kad jis gali lygiai 
tiek pat, kiek ir visi kiti; svar
biausia, jiems duos į ką pasižiū
rėti, su kuo identifikuotis.

Mes, Š. Amerikos jaunimas, 
turime būti labai stiprūs ir įsi
tikinę. Mes turime patys turėti 
didelį pasitikėjimą savimi, kaip 
lietuviais, kad šis užsimojimas 
pasiektų gerų rezultatų. Kongre
sas — tai tik didelio namo pa
matai. Jie turi būti labai stipriai 
pastatyti. Manau, kad pagrindi
nė kongreso mintis turėtų būti 
aptarimas jauno lietuvio ar lie
tuvės identiteto. Trečiasis jau
nimo kongresas turi nurodyti 
jaunuolei ar jaunuoliui kelią, 
kuriuo einant jam būtų leng
viau surasti atsakymus į savo 
identiteto klausimus. Tuo būdu 
įgysime didesnį pasitikėjimą sa
vimi bei savo veikla ir įsitikinsi
me, kad P. Amerikos, Australi
jos ir Europos jaunimas yra ly
giai tiek svarbus, kiek ir Š. 
Amerikos.

Klausimai ir atsakymai
Ruošiantis jaunimo kongresui 

ir kongreso metu turėtume atsa
kyti į šiuos tris klausimus, ku
rie yra ne tik man, bet ir dau
geliui esminiai.

1. Kalbos ir veiklos klausimas: ne
mokėdami savo kalbos, uždarome sau 
kelią j betkokią lietuvišką kultūrą, 
į betkokią organizacinę veiklą.

2. Organizacinės veiklos klausi
mas: jeigu mes dirbsime negalvoda
mi apie ateiti ir jos pasekmes, pa
mažu tas darbas nugrims ir paliks 
mus stovinčius ir pražilusius. Mes 
turime ugdyti ne tik naujas idėjas,

Ir kartu pažymėjo,kad A.L. B 
laikraščio redaktorius Vln - 
cas Kazokas turėjęs pasl'L 
traukti siaučiant super-pa - 
trlotlškal "veiklai" t’N. L. ” 
kabutės!). Tokiu būdu "N. L. ” 
atgaivina Sydney lietuvių 
tarpusavio ginčus,kurie vy
ko 1970 metais- Atslžvel - 
giant į "N.L." pamėgimą pa
sikalbėti su mirusi?'.', tai 
visgi netolima praeitis Ir 
dar ne ’Istorija", juo labiau , 
kad Vincas Kazokas dabar 
yra toje pačioje vietoje,ku
rioje jis buvo 1970 metais, 
o Agnė Lukšytė tebėra gyva. 
Ir abejotina ar Agnė Lukšy
tė Ir kiti "Lietuvos keliu" 
rėmėjai sutiks su "N.L." 
redakcijos "super" sąvoka 
ypač kai jos Ir kitų veikla 
pažymėta kabutėse ... Ir 
nepažymėta, kad tie, kurie 
ginčijosi 1970 metais buvo 
vienos Ideologijos žmonės 
Ir pašalinti Kazoką reikėjo 
"Tėviškė*? Aldų" pagalbos, 
nežlūrln tai,kad Kazokas 
yra buvęs uolus ateitinin
kas Ir nukentėjęs Lietuvoje 
Smetonos laikais /Vargšas^ 
Taigi atrodo, kad ateity
je .tokių klausimų sprendi
mą reiktų palikti specla - 
llstams, pvz, Jūsų dr. Kas - 
keliui Ir mūsų dr. Maura- 
glul. Neabejotina, kad Il
gainiui "N. L. " korespon - 
dentas turės progos pasi
kalbėti su mirusiais Ir 
aišku, kad kas nors para
šys pUną "Istoriją”. Mudu 
savo ruožtu, padarysime 
atatinkamas nuotraukas. •

M. Ir V. Vilkaičiai, 
Sydney, Australija

P s. Ne ginču atgaivinimas, bet 
karčios piliules nurijimas tiems, ku
rie anuo metu, musu pavadinta super 
- patriotiška veikla, privertė ^past« 
traukti dabartini red. V. Kazoko. Pa- 

bet Ir jų’vykdytojus bei naujus'vb ™siu atveju yra buvę ir kitur. . Tegul 
suomenininkus.

3. Tęstinumo klausimas: organi
zuotą darbą dirbdami, dalyvaudami 
veikloj, mes paliksime gaires jau
nesniems

Prieškongresiniame laikotar
pyje ir kongreso metu mes turi
me surasti būdus, kaip galime 
ne tik atsakyti į šiuos klausi
mus, bet ir būdus, kaip sudo
minti tuos, kurie gal visai neno
ri šių klausimų kelti. Turėdami 
atsakymus, mes savo rankose 
laikysime identiteto gaires, ku
rios pašalins abejones bei neži
nios jausmus ir pažadins įsitiki
nimą, kad tai, ką jaunuolis gavo 
gimdamas lietuviu, amerikiečiu, 
kanadiečiu, braziliečiu, austra-, 
liečiu . . . , yra vienas ir tas pats 
gyvenimas, reikalaująs geresnio 
susiorganizavimo ir didelės vie
nybės.

Rasa Lukoševlčiūtė, 
Montrealis

Ontario.
P. Laukys

AUSTRALIŠKA POLEMIKA

Šm.kovo 24 d. "N. L. " pa- 
Lukšytės

bus pamoka visiems ir visur.. . 
Nesuprantama, kodėl suminėti

Ir. Kaskelis ir dr. Mauragis ? NL.D& 
š1:'----;-, '' ~ *1 ■ ’■■.r

NUOMONES PAREIŠKIMAS
t, Šiais metais pirmą kartą TU 
LSK valdybos atstovas oficia
liai buvo n.-ariu Toronto Lie
tuvių Bendruomenės taryboje. 
Tai pradžia. Pageidautina, kad 
Lietuvių Bendruomenė ateity
je atidžiau klausytų studentų 
nuomonių ir juos aktyviau 
trauktų į savo darbą.”

A. Senkus, 
Ontario.

• Montreallo Lietuvių Aka
deminis Sambūris ruošia Iš
kilmingą 25-rlų metų jubi
liejaus atžymėjlmą, kuris 
vyks š.m.lapkrlčlol5 d.Au- 
berge St.Gabriel, Istorinėje 
Montreallo dalyje.

Kadangi laukiam daug da
lyvių Iš Montreallo Ir kitur , 
visos organizacijos yra pra
šomos tą dieną parengimų 
neruošti. Valdyba—-
• Kristina Bendžlutė, Gabija / 
Bendžlūtė, Alma Dre Šerienė, 
Lilija Jonelytė Ir Laima 
Skučaitė važiuoja į Kultūri
nį Simpoziumą Toronte, kur 
meninės dalies programoje 
Išpildys "Obelėlę"- šokį,su- 
choreografuotą Birutės 
Valtkūnaltės-Naglenės, pa
naudojant seną liaudies dai

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso rengėjai po posėdžio Urugvajuje. Nuotrauka Sakadolskio.
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GYDYTOJAS
VITAMINAS C.

Jeigu Jūs esate kaip aš, 
tai turbūt turite nors vieną 
bonkutę Vitamino C virtuvė
je. Žiemos laiku jausdami, 
kad galime lengvai persišal
dyti, suvalgome keletą table
čių. Jeigu nesusergame, tai
gi dėl to, kad Vitaminas C 
mus nuo šalčio apsaugojo. O 
jei nepavyksta, perslšaldome 
bet vlstlek galvojame, kad be 
tų tablečių būtų buvę daug 
blogiau. Štai prie senų lie
tuvių liaudies vaistų — prie 
Arbatos, citrinos, acto, įr 
konjako prisideda dabarti
nis Išgelbėtojas, Vitaminas C,

KLAUSIMAI:
1. Kas yra Vitaminas C ir kam 

jis reikalingas ?
15 - ame šimtmetyje buvo 

pastebėta, kad jūrininkai iš
plaukdavo ilgoms kelionėms 
ir susirgdavo liga, vadinama 
" scurvy ". Jie nustipdavo 
kaulus skaudėdavo, pradėaa 
Jo kraujuoti dantų smegenys 
Ir senos, pasveikuslos, žaiz
dos vėl atsiverdavo. 1747 m. 
tą ligą pagydė anglas, jūrei
vių daktaras J.Llnd. Jisai 
suprato, kad čia dietos kal
tė. Ilgų jūros kelionių metu 
jūreiviai visiškai negaudavo 
•šviežių vaisių. Kai dr. Lind kitų" tyrinėtojų tuo reikalu 
liepė jiems valgyti po cltrt- ( 
ną į dieną, visi greitai pa- I974 metį 
sveiko. Ligi šiol anglų jūri skaičius i 
ninkus dėl to vadina " llme- 
eys " (Jime = citrina /.

kėliau mokslininkai tą 
trūkstamą medžiagą, kurios 
jūreiviai negaudavo, pavadi
no Vitaminas C. Citrina, tu
rinti daug to vitamino, juos 
lengvai Išgydė. Dabar su
prantama,- kad keletą mėne
sių Vitamino C negavęs, or
ganizmas negali atnaujinti 
savo struktūrinį proteiną . 
Jis pradeda suirti. Gyslelės 
nebeišlaiko kraujo ir smege
nys pradeda kraujuoti. Se
nos žaizdos taip pat vd atsi
daro. Taip ir atsiranda jūri
ninkų liga - " scurvy ".

Šiais laikais beveik nie
kas " scervy " neserga, ka
dangi turėtų nei vaisių, nei

INTERVIU SU „ADINA
Neseniai sol. Gina Čap- 

kausklenė grįžo iš Čikagos, 
kur ji dainavo Čikagos Lie
tuvių Operoje.Norėdami pa
niekti mūsų laikraščio skai
tytojams daugiau žinių apie 
tą operą, "N.L. "redakcijai 
pravedė su soliste trumpą 
pasikalbėjimą.

— Na, tai kaip jaučiatės 
po "Meilės Eleksyro" spek
taklių?

— Į šį klausimą galėčiau 
atsakyti labai trumpai: — 
puikiai Bet kadangi aš mėgs
tu kalbėti, tai savo įspūdžius 
papasakosiu smulkiau.

Kada užuolaida nusileido 
trečio operos spektaklio 

aš jaučiausi ir laiminga ir 
liūdna. La įminga,kad viskas 
gerai pasisekė. Šią rolę aš 
mėgau, ji man tiko ir buvau 
užimponuota Donlzzetl mu
zikos grožiu. Dainuodama 
jaučiau tikrą malonumą.

Liūdna pasidarė, kai vis
kas baigėsi. Atrodė lyg vėl 
kitas puslapis ant vienos gy
venimo dalies užkrito, kuris 
jau niekada neatslvers.

Tai tiek dėl nuotaikų.

— O kaip kritikai apie 
operą atsiliepė?

— Kol kas teko skaityti
1978. V.21

A8 II R tatai buvo aiškūs - Vitaml- — Ar visi operos solistai 
■w/Wk LDX nąs C nuo persišaldymo vi- yra lietuviai?

sal neapsaugo. ~ Išskyrus tenorą Wlclką
kuris yra lenkų kilmės, visi

3. Ar Vitaminas C sutrumpina ir solistai yra lietuviai. Člka- 
ar palengvina Šaltį, jei ji 
pacientas valgo jau

daržovių nevalgyti bent tris 
mėnesius. Be to, daug mais
to gaminių yra sustiprinti 
Vitaminu C. Retkarčiais vle- 
tlek ta liga dar pasitaiko, 
dažniausiai tarp valkų nuo 
7 ligi 24 mėnesių amžiaus. 
Atsiranda taip pat tarp ar
tistų / nevedusių / ir kitų, 
kurie nedažnai ir prastai 
valgo,

2. Ar Vitaminas C apsaugo 
mus nuo Šalčio ?

1970 metals prof. Linus 
Pauling,kuris laimėjo Nobe
lio premiją chemijos srity
je, susidomėjo vitaminais 
Jis pats valgė Vitaminą C 
Ir pastebėjo, kad mažiau 
žiemą perslšaldydavo. Be to 
keletą mokslininkų tarp 
1940 Ir 1970 metų davė pa
cientams valgyti to vitaminą 
Taip pat atrasta, kad šitie 
pacientai mažiau serga šal
čiais .Pagal tuos tyrinėjimus 
tai apsaugai įsigyti reikėtų 
/algytl IOOO mg. Vitamino C

'leną.

Normaliai žmogui reika
linga tik IO mg. į dieną 
Taigi kalbame apie IOO kar
tų didesnį Vitamino C kiekį 
negu jo paprastai reikia.

Kadangi prof. Pauling bu
vo žymus mokslininkas, daug

susidomėjo. Tarp 1970 Ir 
į atlikta nemažas 
naujų bandymų . 

Juose dalyvavo net keletą 
tūkstančių pacientų. Pereitą 
mėnesį Amerikos daktarų 
Sąjungos žurnalas / JAMA / 
aprašė jų atradimus. Po 
statistinės analizės, rezul-

gropo/rulto, 
citrina

6. Kas daryti ? •*•••«"•• 
braUkes ( 10) 
pomidoras 

Surinkau klek turi Vitami
no C dažnai valgomi vaisiai 
Ir daržovės. Jo reikia tik 
IO mg. į dieną, /kiti sako 
50 mg./. Aišku, kad jeigu 
kas nors valgo bent klek są
moningai, lengvai surenka 
pakankamai Vitamino C ir 
kad jokių tablečių nereikia. 
O dėl persišaldymo - renki
tės šiltai Ir nešiokite kepurę, 
kai vėjas pučia. Važiuokite

'MEILĖS ELIKSYRO” OPEROJE: Arnoldas Voketaitis, Algirdas Brazis, Gina Čapkauskiejie, 
MEILES ŽIBIKU Margarita Monkienė ir Stefan Wicick. Nuotrauka A. Plento.

tik mūsų žymaus muzikos 
autoriteto prof. VLJakubėno 
krlttką.Jls rašo,kad ši ope
ra įveda į mūsų sceną naują 
pasaulį, giedrių nuotaikų, 
komedijų. Solistai dainavo 
jiems tinkamas partijas. 
Jautėsi viską valdanti prof.

Prof. Pauling tvirtino, kad 
jei pacientas jau persišaldęs 
valgytų dar didesnį kiekį Vi
tamino C, jis trumpiau Ir 
lengviau sirgtų. Šitą efek
tą pasiekti reikėtų 4000 mg 
Vitamino C į dieną. Tai 
400 kartų daugiau negu rei
kia. Tą klausimą taip pat 
Ištyrinėjo JAMOS žurnalas. 
Mokslininkai negalėjo atras
ti nė vieno vertingo bandymo 
kuris patvirtintų tą, ką prof. 
Pauling sakė. I

Ar yra gydytoju, kurie patartu lietuviai nepaprastai dosniai 
valgyti Vitamino*C prieš 
persišaldymu ?
Turbūt yra, bet nedaug, 

Royal Victoria ligoninėje 
man teko pasiklausinėti daug 
patyrusių daktarų. Nė vie
nas tam reikalui Vitamino C 
vartojimui nepritaria.

4.

5. Ar Vitaminas C 
pavojingas ?

Kiekvienas kaimo senukas 
žino, kad perdaug betkoklo 
daikto nesveika. Tai reikia 
spėti, kad valgyti IOO arba 
400 kartų daugiau vitamino 
negu reikia, taip pat gali 
pakenkti. Bendrai pasakius, 
Vitaminas C kaipo vaistas, 
visiškai nepavojingas. Bet 
Ilgi šiol niekas tokliį dide
lių kiekių nevalgydavo. Jau 
keli tyrinėjimai atlikti, pa- , 
gal kuriuos 
per Ugą laiką 
C vartojant, 
Inkstams.

spėjama, kad 
tiek Vitamino 
gali pakenkti

suslrgtl - vartokite arbatos, 
citrinos, medaus Ir konjako. 
/Žinoma su saiku kaip vi
suomet./

Jonas Daugirdas, M. D.

100 mg» salotos 25 mg.
50 mg. broccoli 74 mg.
115 mg. bulvė 16 mg.
60 mg. kopūstaii 16 mg.
23 mg. 

žiemą į Mlamį. O jei tenka

P s. Qr. Jonas Daugirdas pradėdamas 
bendradarbiauti laikraštyje, Kada ir 
toliau parašyti sveikatos reikalu, be 
to, žada K’L skaitytojams atsakyti į 
paklausimus, jei bus atsiusti jo var
du' į N L redakajt^ NL. 

Vyt.Marljošlaus asmenybė.
Šią operą jis sulygino su ge- Čikagos Lietuvių Operai?
ru profesionalinio teatro pa
statymu. Taip pat gyrė cho
ro lengvumą Ir preciziškumą lūs Ir energingas žmogus.
Kai gausit "Draugo" 104 Nr. Tuo Ir balg&ne pastkalbė- 
galėslt Išsamiai visą kritiką jimą su Gina 
perskaityti.

igos Lietuvių Operoje viskas 
dainuojama tik lietuviškai. 
Wlclkas Irgi dainuoja lietu
viškai. Jis jau dainavo lie
tuviškai devyniose operose.

— Kada Čikagos Lietuvių 
Opera buvo įsteigta?

— Šis sambūris susifor
mavo prieš devyniolika metų. 
Sekančiais, 1976-tals me
tais, Opera švęs 20-tles me
tų veikimo sukaktį, kada J AV | 
tais pačiais metais švęs sa
vo 200 metų Nepriklausomy
bės sukaktį. ŠI Lietuvių 
opera labai gerai susiorga
nizavusi Ir, kas svarbiausia,

ją remia finansiniai. Čika
gos Lietuvių Opera yra ne 
vien tik Čikagos, bet visos 
mūsų lietuviškos Išeivijos 
pasldldžavimas. Šio konti
nento miestuose yra dešim
teriopai didesnės lenkų, vo
kiečių, Italų Ir kitų tautybių 
kolonijos, bet Išskyrus lietu
vius, jokia etninė grupė ope
ros neišlaiko.

— O kokiose operose 
Jums teko dainuoti?

— 1971 m. dainavau 'Tra
viatoje " Violetos " partiją, 
1973 m. - " Carmen"Mlcha- 
elės partiją, o šiemet "Mei
lės Eleksyre " Adlnos parti
ta-

— O kas dirigavo " Meilės 
Eleksyrą " ?

— Du spektaklius dirigavo 
prof. Vyt.Marijošlūs, o vle - 
ną - A. Vasaltls, kuris yra 
dar jaunas, bet daug žadan
tis dirigentas. Prof. Vyt,Ma- 
rljošlus pasakė, kad šis vie
netas neturi sau lygaus. Tai 
lietuvių pasididžiavimas.

— O kaip su operos publi
ka? Ar ji vien tik lietuviška, 
be kitataučių?

— Kitataučių visada yra. 
Ypatingai "Meilės Eleksyre/' 
spektakliuose jų daug buvo. 
Simfoninio orkestro dalyviai 
daug bilietų Išpirko savo gi
minėms 
kadangi 
traukli

Ir pažįstamiems, 
tai yra, tikrai pa

ir smagi opera.

jums žinoma, kokia— Gal
opera bus statoma kitais me
tais?
— Tikrai dar nėra komite

to nustatyta, bet aš manau , 
kad ji bus lietuvių kompozl - 
torių.

— O kas dabar vadovauja

— Šiuo metu pirmininku 
yra Vyt. Radžlus, labai vetk-

Sol. Gina Čapkauskiene operos “Meilės Eliksyras” ADINOS ROLĖJE.

VESTUVĖS BUVO ŠAUNIOS 
(IR MIŠRIOS...)

Tojlm Išrlų vedybų proble
ma buvo,yra Ir bus. Galime 
turėti pačias geriausias In
tencijas, kilniausius norus, 
bet Iš esmės tėvai yra bejė
giai ką nors toje srityje pa
keisti. Tai lygiai galioja tiek 
mūsų elitinio siuogsnloprie
augliui, tiek Ir eilinio darbo 
žmogaus šeimai.Susipažįsta 
kolegijoje, darbovietėje, 
traukiny, lėktuve, kokiame 
nors pobūvyje, įsimyli, na, Ir 
burtas yra mestas. Pabandy
kite pasiginčyti su savo jau
nimu- bent žodinėse,kartais 
net Ir loginėse plotmėse, bū
site pralaimėtojais. Meilė, 
esą, neturi ribų, sienų ar 
kliūčių, ji lygtai gali bujoti 
tarp skirtingų tautybių as
menų, net skirtingų religijų 
atstovų. Žodžiu, vyresnieji 
nebandykite pastoti kelią lai
mei, meilei , aistrai...

Pereito rugsėjo vieną sek
madienį teko dalyvauti vie
nose vestuvėse. Jaunikaitis 
lietuvis, dailiai nuaugęs, ne
toli studijų pabaigos,pasitu
rinčių tėvų sūnus. Jaunoji, 
amžiumi klek vyresnė, lino 
spalvos blondlnukė, nestam
baus sudėjimo, bevelk mėly
nų aklų, mokytoja, Izraelitų 
tikėjimo mergina. Kadangi 
jaunasis nesutiko pereiti ju
daizmo rellgljon, jų santuo
ka negalėjo būti laiminama 
sinagogoje. Iškilaus resto
rano salė buvo paversta lyg 
Ir koplyčia, žibėjo girlian
dos, įvairios šviesos, gėlių 
bukletai, balti takai, gėlės 
prie sienų, gėlių arkados 
Virš pagrindinio tako, o 
prieky lyg Ir altorius, švelni 
Ir Iškilminga orkestro mu
zika. Vyrai svečiai turėjo 
dėvėti pakaušį uždengiančias 
kepurytes-pi juses. Mėlynos 
spalvos Izraelio sūnums Ir 
baltos mums, krikščionims . 
Rabinas atliko reikiamas a - 
pelgas. Kas buvo tarta heb
rajiškai, aišku, nesupratome, 
bet kas kalbėta angliškai, 
tai bevelk skambėjo visiškai 
krikščioniškai/abipusė rtiel- 
lė, pagarba, Ištikimybė Ir 
santuokos neišardomumas 
Dievo akyse/, malda baigia
ma visiems žinomu ir sup

rantamu-Amen.Neapsiėjo Ir 
be tradicinio stiklų daužymo 
šukių mindžiojimo.

Gretimoje salėje vyko val- 
žės. -Vietiniai jas vertintų 
"First Class", gėrimai, val
giai Ir visokiausi delikatesai. 
Linksmybės vėliau dar tęsė
si jaunojo tėvų sodyboje. Iš 
ten Ir Išlydėjome jaunaved
žius povestuvlnėn kelionėn .

Ir, katp teko nustebti vi
sai nesenai sužinojus, kad 
mūsų jaunieji jau nuo Padė
kos dienos kartu nebegyvena. 
Užvesta skyrybų byla. Nete
ko sužinoti visų detalių, bet 
pagrinde, pasirodo, buvo 
jaunosios nusivylimas vyro 
finansine padėtimi. JI galvo
jo, kad jos uošviai Išskirti
nai turtingi žmonės Ir tikė
josi turėti lengvą Ir nerū
pestingą gyvenimą. Realybė 
jai buvo visai kitokia Ir ne
laukta. Dabar jau ji prisieki
nėja pažįstamų ratelyje, kad 
jei tekėsianti antrą kartą, jos 
pasirinktasis turės būti žydų 
kilmės Ir neabejotinai, Ir 
tikrai,turtingas. . .

Štai, turime vlenąmlšrlos 
šeimos labai trumpą, vos ke
lių mėnesių istoriją. Ji bai
gėsi netikėtai, nelauktai, 
stalgiai. Mūsų jaunimas 
vargiai ar šluos žodžius 
skaitys, o jei atsiras vienas 
kitas, vargiai ar pakels sa
vąją nuomonę apie "tikrosios 
gilios Ir vlenlnta.ės meilės" 
suradimą. Tėvai, faktlnal yra 
visai bejėgiai, nes visokie- 
prakeikimai, atsižadėjimai, 
Išvarymai pačią žaizdą Ir 
vėliau sąžinę tik dar labiau 
gUlna Ir plečia. Atsieit, 
bendroji situacija nėra džiu
ginanti, tuo labiau, kad Ir 
lietuviškų jaunų porų tarpe 
skyrybos nėra jau tokia re-, 
tenybė.

REMKIME LIETUVIŠKA 1 
SPAUDA 1

— NL bendrovė, valdyba yra nutarusi 
lalkralų siuntinėti tik už $5.00 plr •_ 
muoslus po ulslsakymo metus nou < 
(lems skaityto)ams.
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Vytauto Kavolio filosofi

nis traktatas šviežiai prista
to aktualias mūsų civiliza
cijos situacijas, Struktū - 
ra, Antlstruktūra Ir Emble
mų Motinos.

Kodėl pasaulis nežino 
Čiurlionio- diskutuoja Ro
mas Viesulas.

Šmaikšti detektyvinė no
velė Pranclškėllo Diena Ir 
Naktis: n-Jurglo Janavičiaus.

Apžvalgos Ir kritikos 
skyrius įneša vėlgi gyvos Ir 
gyvai pristatytos medžiagos: 
Czeslaw M įlos z apie O. V. 
Milašių, V. Trumpa apie 
Balys Sruoga mūsų atsimini
muose:

Visiems mums akade - 
mlkams Ir ne akademikams, 
Išsamus Ir naudingas 
straipsnis, kurio autorius 
pristato pasaulinių sociologų 
Stojanovlč,Medvedev Ir Ro
ger Garaudy Idėjinius konf
liktus: Romas J.Misiūnas, 
Alternatyvių kelių utopljon 
Ieškojimas.

Po Vasaros Dangum , 
Vytauto Bubnio romaną prls - 
tato L. Mockūnas: Epinio 
vaizdavimo neužbaigtumas.

Tarptautinio, aktualiau
sio šiuo metu mums visiems

” CREDO” /JOHANN HANDL/, 
LUEBECKER KAMMERCHOR, EUTIN, GERMANY

... vokiečiai dainuoja, o pavadinimas lotyniškas, kaip kokiuos atlaiduos,velniai ži
no, ką reiškią ? mačiau juos palaplnėn žygiuojant, balti frakai raudonais atlapais, nu
sigandę nlemcal, veidai kaip pasturgaliai, glb špek, glb buter dabar lotyniškai dai
nuoja, o tada maršyren, maršyren, maršyren, inderhelmat, Inderhelmal, Inderhelmat’. 
programoj čia rašo,kad fabriko choras, nl člorta darbininkai susimes, lotyniškai pa
giedos, paims Ir atvažiuos čia, dutkl*. padainavo jie Inderhelmat keturiasdešimt ket
virtais pasturgalius nešdami *. o, Katryt, turėsiu tau ko papasakoti sugrįžęs, susime
sim drauge gyvent, bus laiko pasakotis /tik ne viską, aišku, ne viską/, bet klek tu vy
rų atrasi, kur taip po svietą važinėtų Ir tiek matytų ? ot mes dabar Velse / kiti sako 
Valljoj, velnias žino, mano viršininkas sako Velse, tai tegu būna Velse/, apgyvendino^ 
mus tokiam bažnytkaimy, o visas tas folkloro festivalis, nastajaįčlj balagangretlmam 
miestelyj; čia slėny sustatytos palapinės didžiausios, dešimt tūkstančių gali sutllpt/ie- 
galėjo halės pastatyt kaip reikiant, kapitalizmas, ne taip kaip pas mus/, du < šimtai 
chorų, daugiau kaip Vingio aikštėj, ar gali įsivaizduot? o patsai miestelis gražus, nie
ko nepasakysi, kaip ant tų spalvotų kortelių; krautuvių dar nespėjau apžiūrėt, bet me - 
džlagų yra, nebijok, tau nailono parvešiu, Ir parlkų, nepamiršauot miestely tie ang
lai, ne anglai-valai, prie darželių kapstosi, darželiai dailūs, o gatves šiukšlina Ir 
supaisyk tu juos darželiai dailūs Ir žmonės pavalgę, apsirengę, beplga jiems, anglų 
Imperija karo nedaug matė, kolonijas plėšė; o pro miestelį srauni upė teka, verda,kun
kuliuoja pro akmenis, aš sustoju ant akmeninio tilto Ir, žiūriu, dievaži *. žuvis pašoka 
Iš sriauto Ir, žaltys sublizga saulėj, pagalvojau tada, kad mes abu taip ant to tilto ka
da nors. .. ką aš čia darau ? ne viską tau galėsiu pasakyt, bet kitaip neišeina, toksai 
pasaulis, Ideologijų dvikova, supranti ? vokiečių valdantys sluoksniai revanšlstal, bet 
eiliniai darbininkai dori, mlr l družba, taip *. ko aš tau negalėsiu psakyt tai koksai ma
no darbas, gal Ir gerai, ba juoktumels, aš su visais choristais, frakuotas, kaip tie po
nai fUanuose, lipu ant scenos Ir žiūriu į dirigentą, laukdamas ženklo, Ir Išsižioju 
drauge su visais, tik nedainuoju, jie dainuoja, o aš tik žopčloju į mellodlją.kalp lude - 
ka. ..

BENEDICTUS /HANS LEO HASSLER/, 
KRASNOHORSKA WOMEN’S CHOIR, 
BRNO, CZECHOSLOVAKIA
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žurnalo KONTTNENT Ir lie
tuvių balso jame situaciją 
aptaria V. Jungėnas: Kam
mums reikalingas Kontinen
tas /Keletas samprotavimų 
apie Išeivijos naujokus, jų 
viltis, nusivylimus bei rea — 
llzacljas/.

. .. čekės Ir tos lotyniškai tlrlena, kaip kokiam davatkų festivalyj; jei man reikėtų 
tau paaiškint, Katrlut, kodėl aš ant scenos kaip lydeka žlopčloju, aš tau pasakyčiau, ar 
prisimeni Čekoslovakiją ? paleido vadžias, neprižiūrėjo kaip reikiant, Ir revlzlonlstal 
Ir nacionalistai Ir žydeliai /raporte rašysiu sionistai/ pradėjo savo daineles nlūnluot , 
supranti? manai, kad galima Išleisti porą tuzinų balsingų vyrų į užsienį,kaip į Žirmū
nus, o jie padainuos Ir sugrįš tokie patys ?’. balsus jie turi, bet dauguma, Ideologiškai 
kalbant, žali, kitiem gal buržuaziniai nacionalistinės miglos dar neišgaravo; žlūrlkalp

Naujasis METMENŲ nr. 
yra ypatingai gerai Išbalan
suotas tiek savo turiniu, tiek 
dailės darbų Iliustracijomis .

■ Turinyje randame dviejų 
poetų- Marcelijaus Marti
naičio mąstymo sistemos 
-Živilės BUalšytės-lr Dell- 
jos J. Vallūkėnaltės T.S.E- 
lloto poezijos angliškojo 
teksto sugretinimą su lietu

viškojo Tomo Venclovos 
vertimu, aptarimus.

Kostas Ostrauskas pa
tiekia Ištrauką Iš savo dra
mos veikalo Čičinskas/ kaip 
nedaug mes turime moder
nių, trumpų scenos veikalų!/.

Originaliai Ir įspūdingai 
traktuoti skaudžlauslejl įvy
kiai Algirdo Landsbergio 7 
gabalų novelėje Dainos G b-

Iš kritikų pokalbio- ke - 
Has mintis patiekia ŽlvUė 
BUalšytė apie literatūros 
kritiką.

Dailės darbai- šjoto
Dailės darbai- photo A. 

Kezlo, V. Petravičiaus ral - 
žlnys, keliolika V. O. Vlrkau 
Ex Llbrls Ir estetiškai su
komponuotas Henrletos 
Vepštlenės viršelis;

nekalti, tyli, o velniai žino, ką jie galvoja ? vakar tas tenoras raitytais plaukais, Ir 
per Ilgais, sukišęs nosis su čeke šnabždasi, net krūptelėjo mane pamatęs, aš į knygutę 
įsirašiau, turės paslalšklnt, gal apie Kauno chuliganus pasakojo, ar tuos Pragos Ir Kau
no susideginusius pamišėlius lygino, supranti ? tik paleisk juos be priežiūros, susigun
dys kokiais blizgučiais ar skudurais, galva apsisuks, dar pas kapitalistus sugalvos 
pabėgt, Ir padainuok tada ’. o kas žino dar kokie ahtltaryblnlal emigrantai prisistatys j, 
pradės savo giesmelę? o kur dar anglai sus avo žvalgyba, žinom jų fokusus, jų laik
raštininkų čia tik knibžda, o klek Iš tų laikraštininkų tikri laikraštininkai ? prie mūsų, 
prie visų socialistinių kolektyvų tik sukasi, mūsų įdalnavlmus per radiją transliuoja,Bl- 
bl-sl televizija į videomagnetofono juostą įrašė, Iš tos Bl-bl-sl televizijos palapinės tik 
šypsenos, mojavimai, avinėliai nekaltieji susirinkę, lygmes nežinotumėm, kad čia ta 
pati Bl-bl-sl kur antitarybines laidas siunčia, vy-bls jiem ’.o kaip su manim atsitiko ?

pažinkime praeiti !
BAJORU ARBA LIAUDU- VYČIU. BOČIAI

“iš praeities Tavo sūnūs, te stiprybę semia. . .” ( 1919— 1939 m. Tautos Himnas)

Nuo žU lauš tos senovės, grįžtant į patikrintus įvy
kius, mūsų GENČIARIKIO /vanduollų Ir gal anų 
karaliaus/ žygis prasideda taip:

/ Jo tėvas, aukštlnglų karalius GAIČIARIKIS , 
5-am amž.po Kr. beauštant, ėmėsi apjungti Rytų Eu
ropos upių Ir jūros kelių laivynus. Aukštlnglal, sėlln - 
glal, Gintaro Kelio vanduollal Ir Olbljos tolimo plaukio
jimo galanal sudarė sąjungą dideliam tikslui - pri
baigti griūvančią Romą. Prie jų neklaidinga uosle prisi
plakė visokie pasaulio perėjūnai, nuotykių Ieškotojai su- 
elvlal, gaudai /Suevl, Quadl. .. "Hlstorla ėst magister 
vitae"/.

Kaip tik tuo metu Romos vyriausiu karvedžiu buvo 
vanduollų kUmės AUKŠČTLIUS KAUNYS /StUIcon/,kurį 
dalis romėnų laikė papirktu. Mat, jis, gavęs {žvalgybos 
pranešimą apie priešo jėgų telkimąsi Ir,bevelk neturė - 
damas kariuomenės, atšaukė Reino pasienį saugančias 
vėliavas sostinei Romai ginti, palikdamas savo giminai
čiams atviras duris Galljon.

Tačiau, jo kaltintojai, rinkos kalbėtojai/ kaip Ir 
dauguma lietuvių net šiandien/, dėdamiesi dideliais stra 
tegals, negalvojo, kas būtų atsitikę, jei jis to nebūtų pa
daręs. Vanduollal, paprasčiausiai pakeitę maršrutą, bū''- 
tų puolę Ir užėmę neapsaugotą Romą /gali taip vieną die
ną atsitikti su Maskva, kuomet rusai bus užimti kovose 
su kiniečiais/. Dabar gi jungtinis 80 vėliavų laivynas 
pajudėjo gerai žinomu Vidurio Europos vieškeliu - Du
nojumi prieš vandenį Ilgi Maino upės, kur persimaino - 
ma į Šiaurės jūros vandenskyrą, Reino magistralę.

Jiems ten pastojo kelią vienintelė likusi Reino vleš- 
, kelio sargyba- 1 e t e s,l l a u d a l / Kodėl? Nes tarp jų 

Ir vanduollų, kaip tarp lenkų Ir ukrainiečių, nors tos pat 
tautos sūnų, nuo seno nebuvo sugyvenimo/. Dideliame 
mūšyje žūsta Galčlarlkls, bet vanduollal, galanų pade - 
darni, nugali llaudus. Išsirinkę karaliumi jo sūnų GUN - 
DARIKĮ, jie jau be pasipriešinimo pereina per užšąlusį 
Reiną 406 m. gruodžio 3 1 dieną prie MAYENCE/ 
Malnlškės/. Laivai paliekami, užsėdama ant žirgų Ir 
žygiuojama per Belgiją, Šiaurės bei Pietų Prancūziją 
4 pil.

Rašo Juozas Benius

Ir 409 metais užimama Ispanija, neužmirštant pakeliui 
gerokai pasiplėšti. Ispanija pasidalinama taip: a u k š - 
tingiai bei s u e l v i a l pasiima GALICIJĄ /jie ją 
taip pavadino’./ . Galonlal gauna LUSIT A NIJĄ, da
bartinę Portugaliją. Kita jų dalis užima svarbų K ar
ta g e n o s uostą, nes jie jūreiviai Iš prlglmtles.V a n- 
duol lai,s ė 1 Ingiai įsitaiso Ispanijos vieninte
lėje derlingos žemės srityje, GVADALKVTVTRO žemu - 
pyje, kuris jiems primena Dunojaus žemupį. Savo vardą 
jie sutelkia tam kraštui- VANDELOCIA,/V/a n d a 1 u - 
z l a.

Romos Imperija, giliai atsidusus, pasIrašp garbingą 
sutartį:oficialiai pripažįsta Ispanijos tfžkarlavlmą 411 m. 
/Ir taip jiems prasideda tie negarbingi "Dark Ages"/.

Viskas tuo būtų gal Ir pasibaigę, jei Romos strate - 
gal nebūtų persistengę. Mat vyčiai-gudai, pa
matę vanduollų pralaužtą Limes /Romos rubežlų/ , 
paspaudė gerokai pentinais Ir jų Vyties vėliavos berną - 
tant atsidūrė Pietų Prancūzijoje. Šią padėtį Roma pano
ro Išnaudoti savo tikslams, sukiršindama abu savo prie
šu, tarp kurių Iš tradicijos didelės meilės nebuvo/ kaip 
jau minėjome/. Klastingai laužydama savo duotą žodį 
vanduollams, Roma sudaro slaptą sutartį su vyčlų-gudų 
karaliumi AUKŠTALEIVA Ir jo palikuoniu VALIJA,pri
žadant jiems Ispaniją, jei jie sugebės Iš jos Išstumti 
vanduollus. Gudai tarp 416-418 metų sąžiningai Imasi šie 
darbo. Jie niokoja sėllngus vanduollus Andalūzijoje. Bet 
besivaidijančioms mūsų gentims staiga atsiveria akys.

Turime vieną įdomiausių diplomatinių dokumentų, t. 
y.bendrą kariaujančių šalių laišką Romos Imperatoriui, 
pasirašytą visų suinteresuotų,kuriame, tarp kitko, tie
siai Ir drūtai sakoma: "Mes kariaujame tarp savęs, bet 
nesvarbu, kas pralaimėtų, tu vlsvlen Išloši". Žinoma,to 
laiško signatarai turėjo progos Ir bendrai pasitarti dėl 
tolimesnių planų, šįkart grynai Romos sąskaitom

Netrukus matome juos vykdant. 428 m.,mirus GUN
DA RIKIUI, vainikuojamas jo brolis GENČIARlKISJr re U 
kalal ima virte virti. Jis dar labiau paspartina laivyno 
statybą, .pradėtą jau 425 metais, taip kad 429 m. vanduo

llų ekspedicinė jėga /vėl apie 80 vėliavų/ sėda į laivus 
Ir persikelia Afrlkon. CASSIODOR’AS žiūri į tai kitomis 
akimis: "Vanduollų gentis, gudų Išvyta, perėjo Afrlkon". 
O kur karas? Jo nebuvo. Viskas, matyt, buvo vykdoma 
pagal prieš dešimtį metų pasiektą susitarimą.

Išlipę, berods, Orano uoste, vanduollal žaibo karu 
užima visą tuometinę Afrikos "provinciją". Pavėluotai 
Romos atsiustas generolas BONIFACUOS, nežiūrint vie
toje esančių 11 pėstininkų Ir 1O raitelių pulkų, greit "su
tvarkomas Ir su vienintele Išlikusia jo palydovų gudų 
gvardijos vėliava /nusamdyta asmeninei apsaugai, kaip 
Vytautas turėjo škotų gvardiją, rusų carai vokiečius, vė
liau kazokus/ apsupamas H Ipponoje, kur taip pat 
gyveno Ir šv.Augustinas.

Ką Roma laimėjo? Tik Išviliojo vilką Iš miško. U- 
žuot nustojusi tik nederlingos Ispanijos, pražudė savo ū 
klnės gamybos centrą. Afrika Romai buvo tas pats, kas 
Ukraina buvo Ir tebėra Rusijai: grūdų Ir visokiausių 
maisto produktų neišsemiamas aruodas. Jos 7-8 mUljo-; 
nų darbščių maurų Ir berberų žemdirbių pa
vertė šį kraštą žydinčiu, pertekusiu gėrybėmis, derlin
gos žemės ūkio kultūros centru. Tai buvo vertingiausias 
perlas Romos karūnoje. Jo netekimas lėmė galutinį eko
nominį Ir valstybinį suirimą. Afrika aprūpindavo i visą 
Romos Imperiją aliejum, vynu, o patį miestą kviečiais, 
metinės duoklės pavidalu. Ir čia pajuntame, kur batas 
spaudė. Senatoriai, turtuoliai, generolai, gavę didžiules 
Afrikos latlfundljas-dvarus, klek galėdami čiulpė vietos 
gyventojus.

Vanduollams Išlipus Afrikoje, gyventojai džiūgauja 
Kas čia vyksta ? Tie nemokšos, matyt, neskaitė mūs^ 
enciklopedijų. Pagal priimtą nuomonę, jie turėtų bėgti 
nuo neapsakomai "žiaurių vandalų- barbarų", ar bent ne
pasiduoti kaip lepšiai. Tačiau, Istorijos dulkėti perga
mentai byloja ką kitą:

"Mokesčių Iškankinti vargšai troško priešo atėjimo . 
Jie meldė Dievą atsiusti barbarus". /SALVINUS, taip pat 
OROZUUS/. O Dievą jie meldė savotiškai- pagal DO - 
NATO "herezlją" /senąją Airių tikybą/. Vienas antrą jie 
sveikindavo mūsiškiu "Tegul bus pagarbintas" /Deo lau- 
des/, užuot krikščionims privalomu "Deo gratlas"-"Die
vui dėkokime/. Tai ne atsitiktinis sutapimas, nes gal jų 
tarpe buvo nemažai mūsų tautiečių vergų-belalsvlų,kurie 
dažnokai griebdavosi ginklo prieš romėnus Išnaudotojus .

Tuo pat metu, kai vanduollal lipa krantan, Donatlstų 
maurų vadai GILDON Ir FIRMUS suorganizuoja didžiau
sias riaušes. Čia taip pat ne sutapimas, o Iš anksto su
sitarus, suplanuota diversija.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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žuotas visas Judėjimas, ta
čiau su apledėjusiu lėktuvu - 
džetu-šlalp taip Išslkapstėm 
Iš aerodromo.

Po 4 valandų skridimo nu- 
tūpėm Kubos s ostinėje H a va
noję. Čia mus pasitiko man
dagiai, bet vienas žioplas 
muitininkas, tikrindamas 
mus pagal sąrašą, rado var
dą Bertą. Jis, tur būt, pama
nė, kad mes kokios sabota- 
žlnlnkės.atvažiavom nuversti 
Castro Ir atsivežėm vokiečių 
armotą Bertą, su kuria pa
sauliniame kare vokiečiai 
apšaudė rusų pozicijas. Ka
dangi mano vardas Berta, aš 
jam paaiškinau, kad aš esu 
Berta, mano vardas Berta . 
Tada jis Iš padilbų Ironiškai 
į mane pažiūrėjo, pakraipė 
galvą Ir nusiramino. Na,bet 
smulkesnių ginklų tai tikrai 
Ieškojo, magnetinį kažkokį 
gelažgalį visur kaišiojo. Bet 
nei pistoletų, nei kitokių 
ginklų pas mus nerado. Po 
to prie mūsų prisistatė pa
lydovas-gidas, kuris autobu
su mus nugabeno į Vakadero 
salą. Važiavom 5-las valan- 

Mes, devynios "Miracle tui*lstės das. ^la mus apgyvendino
MartLadles", nutarėm,kaip Castro.’ aplankyti Fidel dele l sniego pūgai siaučiant Amerikos kapitalisto naclo-

___________ ___ ___ __________ 2.* Balandžlo 3 d. dl- Montrealyje, buvo suparall- nallzuotoj viloj. Gavus kam-

PrieS kiek laiko "The Delhi News- Record* 
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Atlyginimo minimumas
pradedant ( BIRŽELIO 1 d.)

•> . . . .A

darbdaviai.

~ valandinio atlyginimo minimumas galiojantis nuo birželio 
• C) Vp pirmos dienos, dirbančiam pagal bendros atlyginimų tvarkos 

parėdymą nr. 4 -1972. Jaunesniems 18 m. amžiaus minimumas nustatytas $2.40.

M2 O ~ dirbant viršvalandžius (46 vai. ar daugiau ), privaloma iro-
*** * keti pagrindinį atlyginimą, plius 50 %, t.y. $ 3.90 dirbančiam

m. amžiaus ar vyresniems ir $3.60 jaunesniems kaip 18 m. amžiaus. Taip 
♦ori mokėti visi

Išimtis : hotelių versle, dirbantieji, kurie paprastai gauna arbatpinigius (tips), 
turi pilną teisę į minimumo atlyginimą, atskaičius $0.30 už kiekvieną nor
malios savaitės, darbo valandą iki 45 valandą. Jeigu kas dirba daugiau 45 
valandų. į savaitę, tai jiems už kiekvieną pridėtinės valandos (viri 45 vai.) 
minimumo atskaitoma $0.45.

Daugiau informacijų norint gauti, kontaktuokite su Minimum Wage Control 
Commission artimiausia įstaiga.

Figure it out right...
I demand yaur rights!

GOUVERNEMENT 
DU QUEBEC

COMMISSION 
DU SALAIRE 
MINIMUM

krem 
VEIDRoDž/M

KASDIENINES PASTA

protingai galvojančio, ■ 
nes

BOS

Žmonės paprastai nemegsta
Rerą. darančio ir daug ką. gerai padarančio, 
jis juos pastato į niekam tikusiu 
padėti,

~ Paruošė V. p.

barius Ir apsitvarkius, mus 
nuvedė į geriausią turistų 
restoraną pietų. Prie pietų 
duoda ką norl-bonkutę alaus , 
ar stiklą vyno. Po pietų nu
tarėm paragauti kubletIško, 
Iš cukrinių nendrių daryto 
romo. Mano draugės, Išgė- 
ruslos po porą "čeękų", už
simanė dainuoti. Trys pran
cūzės prancūzlškal-Alouette, 
trys anglės angliškai O my 
darling, I love you, o aš už
traukiau solo lietuviškai:OI 
tu Kuba, tu Havana, nerami 
širdele mano, Ir Kur tas 
bernužėlis, kurĮ aš mylėjau. 
Gidas, nugirdęs negirdėta 
kalba minint Kubą Ir Castro, 
palaikė mane, turbūt, arabe , 
nes priėjęs, pirštu grąsln-

• damas, prikibo prie manęs , 
"arabl, arabl", lyg aš muš - 
člau Ir Kubą Ir Castro. Ka
dangi aš po "čerkos" buvau 
jau truputį drąsesnė, sakau 
jam, glušlau tu, aš ne arabė 
o kanadietė, Ir nešmelžluKu
bos, nei Castro, bet giriu Ir 
džiaugiuosi, kad čia viskas 
taip gražu Ir man labai ma
lonu. Su mimikos pagalba Ir 
rankų gestikuliacija sušu
kau: Gracla Kuba, ( Havana’. 
Sallut Castro*. Gidas pa
tikėjo, nusišypsojo Ir mums 
visoms užfundljo po gerą 
stiklą grogo Ir dar po ciga
retę. Cigarečių rūkyti tai 
jau negalėjom, nes taboka 
juoda Ir labai smirda, kaip 
"machorka".

Už kelionę ten Ir atgal su 
maistu, vakariene Ir trans
portu, sumokėjom po $ 359 . 
Mūsų, kaip turistų restora
ne, visą laiką grojo smulkų 
Ir gitarų orkestras.Kas nori 
gali pasišokti. Maistas res
torane neblogas, daugiausia 
žuvis, jautienos Ir kiaulienos 
patiekalai. Sriuba kiekvieną 
dieną ta pati- Iš kokių tai 
miltų Išvirta buiza su mėsos 
likučiais, bet mes nė viena 
jos valgyti negalėjom.

Maisto pasirinkimo nėra, 
ką duoda valgyk, nepątlnka- 
nleko daugiau negausi. Žmo
nių apsirengimas prastas,

daugiausia kartūnas. Žmonės 
materialiai Ir dvasiniai su - 
žlugdyti, nuotaika prasta, 
jaučiamas susirūpinimas ry
tojum.

Vakadero saloje Ir Hava
noje pavaikščiojus, neteko 
matyti nei apsipirkimo cent
rų, nei kitokių krautuvių. Y- 
ra tik keletas suvenyrams 
parduotuvių, kur galima 
pirkti krokodilo Iškamšų, jū
ros kriauklių Ir kitokių 
menkniekių, bet nesvietiškai 
viskas brangu. Pav., aš nu
pirkau savo sūnui sportiškus 
kartūno marškinius, už ku — 
rluos sumokėjau $ 15. Kubos 
pinigai, pezos-lygu kanadle — 
tlšklems 84 et.

Kubos klimatas švelnus Ir 
malonus, vidudienį tempera
tūra pakyla Iki 90% Far. , 
maudyklose vanduo labai 
švarus Ir šiltas.

Kuboje laisvai pirkti nieko 
negalima. Avalynė, drabu - 
žlal, malstas.net Ir cukrus- 
vlskas su kortelėmis. Kubos 
gyventojas gali pirkti batų 
tik vieną porą į metus, bet 
batai ne odiniai, o plastiki
niai ar brezentiniai.

Grįžtant, vieną naktį nak
vojome turistų International 
Hotel: švara Ir tvarka be 
priekaištų. Radio Ir televi
zijos viešbučiuose niekur 
nėra. Prie minėto viešbučio 
Havanoj yra maudymosi ba
seinas. Yra vienas bendras 
tualetas,prie kurio stovi se
na bobutė Ir įeinant,kiekvie
nam atplėšusi paduoda tik po 
vieną popierėlį. . .Kuboj nie
kur negausi pirkti kramto
mosios gumos, sako, čia ka
pitalistų Išmlslas. Saulės a- 
klnlų Irgi nėra. Paklaustas , 
vienas senukas sako:Mat,per 
spalvuotus akinius, mes ne
matys Im raudonos spalvos". 
Negavom pirkti nė : rašymui 
plunksnos, matosi, kad rėži
mas kietas.

Grįžusios į Montrealį Iš 
gilumos plaučių atsidusom, 
kad laimingai Iš nešėm savo 
kudašių Iš komunistų "ro
jaus". Bertha

A 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. ____________________ ______________ ________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos pa/°}P°se ^722 
George Street, Lo Salle, Owe.) 8 v.*. Susirinkime ^£™o^ 
vilkai.- Jie atviri visiems, ieškantiems pagel • sk(jrnbink: 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau intorrra ly 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tei.j, 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N.277-7868.________ — ------------

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 AĮbanel Cr., Duvernay. P.G. TEI- 649*8834

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 .

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iš'KANADOS 
GYVENIMO/KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR- 
SĖJĘ MAIK4O SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ YRA GRAZKį AP 
SAKYMU, EILERaSČIŲ. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIŲ patarimų skyrių. {Metinė prenumerata tik $ 7.00

1975. V.21

JUBILIEJINĘ! METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tų sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i 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 iliuzijų laikais. .Tos 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 valų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuidškos 
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: Chlcagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

JAV vietose metama 
— 2.50. Užsleniuo- 
savaitę nemokamai.

08 

on 
_ m

trim* mėn. — $8.50, vienam man. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
*• — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, HI. 60608
į—Į Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubilie;

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą. *
| | Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. tfib
Ą(TPAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

5 psl.

5

5

malstas.net


Hamilton

4TAIXA
TMJU

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Pirmutiniame ir didžiausiame jr j* RA 
TORONTO LIETUVIŲ KAKA/yIAI
KREDITO KOOPERATYVE -------------- -----------------------

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —,7 v.vak.
0 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš Ilgus savaitgalius “Talka” • 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers" čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 3.000.000

Sžcagos dangum
Negailestingą mirtis Iš

traukia Iš mūsų tarpo bran
gius tautiečius: tik ką nete - 
kus L.Šimučio, sužinojom, 
kad bal.25 d. mirė dr.Nlna 
Krlaučellūnaltė, vos 53 m. 
pakirsta bals los vėžio Ilgos . 
Atsiskyrė Iš šeimos Ir Ag- 
llnsklenė, Marquette Parko 
LB valdybos nario Aglinsko 
žmona, Inž. Algmino mo - 
tlnėlė, 76 m., bal. 27 d. mū
sų spaudos darbuotojas Jo
nas Valdelys.Tą pačią dieną 
mirė Brldgeportoseniausias 
gyventojas Juozas Leščlaus- 
kas, sulaukęs 95 m.

Lietuvių Televizija s unk la l 
verčiasi, turi netoli $3.000 
deficito. Nors yra virš 400 
rėmėjų, tačiau palietus In
fliacijai Ir bedarbei, dalis 
jų atpuolė. Reikėtų dar ko
kių 300 naujų rėmėjų, tada 
LTV galėtų paruošti naujų 
programų. Dabar dėl spal
votos programos kainos pa
kilo, o stambesnių skelbimų 
nėra. Būtų didelis nuostolis, 
netekus vlenlntėlės lietu
viškos programos televizi
joje, laisvame Amerikos 
krašte.

Trumpėja radijo progra- 
mos lietuvių kalba. Sophie 
Barčus kasdien teduoda tik 
po pusę valandos, Margutis 
kasdien transliuoja penkias 
dienas savaitėje nuo5-6 vai., 
o Lietuvių Forumas atkeltas 
į sekmadienio 3 vai.p.p. 
Labai neparankus laikas, bet 
dabar žmonės turi FM im
tuvus Ir mašinose, ar nešio
jamus aparatus- tai progra
mas gali Išklausyti kad Ir e- 
sant piknikuose. Remkime 
lietuviai savo programas , 
remkime savo spaudą ’.

LTV paskutinėse progra
mose gražiai pasirodė Al- 
dučlų choro kvartetas: Na
vickaitė, Nevareckaltė, Bu- 
žlenė Ir Praskelaltė. Sol. A. 
Mastlenė Išpildė kelias dai
nas Ir arijų Ištraukas, akom- 
ponavo Al. Vasaltls/nuolatl - 
nė LTV akomp.Alekslūnaltė- 
Mltchel sunkiai susirgo/.

Gerai pasirodė f Urnoje 
skautai, kurių pavasario 
šventėje dalyvavo virš 600 . 
Skaut. Elduklenė pristatė 
veikėjus Ir džiaugėsi, kad 
Chlcagoj esą virš 800 skau
tų įvairiuose tuntuose.

Simas Kudirka, lankęsis 
Lietuvių Opdroje, per LTV 
programą atsakinėjo į įval - 
rlus p. Siuto paklausimus ir 
pasisakė apie savo ateities 
planus. Kai Romietis Tumė - 
nas , pasirūpinęs Kudirkos 
kelionės Išlaidom į Chlcagą, 
įteikė Ir $1OO LTV paremti. 
Jam nuoširdi padėka Iš Ku
dirkos Ir LTV.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 11% 
Terminuotus depozitus 1 metu 714% ‘
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4% '

Balfo 5 skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko geg.4 d. 
Išrinkta v-ba: pirm.Macke
vičius, sekr. Giedraitytė, Iž. 
Repšys, fln.Kregždys.Sas - 
nausklenė, Blažys Ir Mali
šauskas. Revizijos k-ja:Če- 
paltls, Sekmokas Ir Trinka. 
Iš viso paaiškėjo, kad Balfo 
rinkėjai Iš šio skyriaus 
vaikščiodami po namus. Ir 
parapijos Bažnyčioje surln- 
kol3 tūkst. 156 dol. aukų.Rin
kimuose pasiaukoję artimo 
meilei dirbo 35 pasišventė
liai. Ačiū jiems’.

’’Ateiti regim Tėvynės lal- 
mlngąll-tal Ateitininkų him - 
no žodžiai, kurie skambėjo 
Chldagoje geg. 4 d. Gimimo 
par. mokykloje, Dlellnlnkal- 
člokuopos metinėje šventėje.

Šventės programa buvo Iš
pildyta pačių ateitininkų, Po 
L letuvos himno buvo prišalk - 
dlnti nauji ateitininkai, įteik
tos dovanos. Žodį tarė a-kų 
vadas, gauta sveikinimų.

Suvaidinta "Raudonkepu
raitė", suruošta nedidelė 
parodėlė, bendrai pasivai
šinta.

Kuopų globėjai paliko tie 
patys, tik Em. Pakštaltė pa
sitraukė, nes ji bus užimta 
su IR PLJ kongresu.

Tėvai Ir jaunime, kaip 
gražu Ir kilnu,kai visi kartu 
rūpinamės valkų ateitimi . 
Negailėkim nieko aukštiems 
Idealams! ‘

Alvudo Lietuvių Sodyboj 
geg. 4 d. įvyko Motinos die - 
nos minėjimas, kurį atidarė 
dr. J. Adomavičius.

Akt. A. Brinką, akt. Klrval- 
tytė Išpildė programą. Ona 
Šaltmanlenė Ir J.Mažlnlenė 
skaitė savas eiles, A.Kevė- 
ža savo kūrybos apie Moti - 
nas. Dar skaitė V.Kuliešius, 
agr. Dubllenė, mokyt. Glrd- 
valnytė. Vėliau buvo rodo - 
m as filmas Ir pasivaišinta.

Lietuvių Sodyba labai gra
žiai gėlėmis išpuošta, Iš to
lo skleidžia malonų kvapą.

Alvudas nupirko šalia ki
tą 12 butų namą, kurio rūsys 
pavirto koplyčia Ir sale. Bu
tą gali įsigyti Iki gyvenimo 
pabaigos, mirus palieka Ai
vų dul. Seneliai labai paten
kinti, ypač to darbštaus ir 
visiems gėli nešančio dr. J. 
Adomavičiaus trlusu Ir pa- 
gelba. Jis yra visos LS va
riklis. Bal. Brazdžionis

ruošiamų šimtmečio švenčių, jas Ir ariją Iš operos"Da- 
KLB Apylinkė, gavusi pinigų Ha".
Iš Carling Community Arts ^Tenoro A.Pavasario pasl-
Foundatlon Ir Albertos Provln slrlnktos dainos skambėję 
cljos , pakvietė atvykti lietu tvirtai Ir subtyilal. Pabalgo- 
vlus muzikus Iš Los Angelos, je koncerto abu solistai pa- 
Kallfornljos. Programoje da - dainavo linksmą duetą. So- 
lyvavo vietos jaunimo šoklų 
ratel lai, vadovaū jam l E .K raw 
slenės, I. Barutos, įJvfTsta - 
kėnaitės.

Solistams akompanavo Rai
monda Apetkytė. Pianistė iš- 
pildėG. Gudauskienės, J. Gruo
džio, A. Kačanausko kūrinius

Šlais_metais Kalgarlo m les- Ir lietuviškų dainų varia ei
tas švenčia pirmąjį šimtmeti jas.
nuo savo įsikūrimo. Vietos Llrlnls sopranas Birutė 
1 letuvlal,kaip Ir kitos tautybės Dab§lene "jautriai attiko 
yra pakviesti prisidėti prie naudles dainų Interpretacl-

toronto
_______ *-

Svetainėje matosi vis dau
giau naujų žmonių. Jų tarpe 
nemažai saulėje įdegusių, 
visais savo bruožais atgiju
sių veidų. Pirmieji Iš jų y- 
ra Iš kitur čia bes įlanką tau
tiečiai. Vieni Iš jų tik pra
važiuoją, sustoję pažiūrėti 
torontlečlų pažibos Lietuvių 
Namų. Kiti, po Ilgosios žie
mos, Išsiruošę pirmam pa
vasariniam pasisvečiavimui. 
Tuo tarpu rudieji, tie pail
sėję Ir žiemos šalčius pra
leidę šiltuose kraštuose, vėl 
reguliariai pasirodo savųjų 
tarpe. Bent pradžioje jie ne
praleidžia nė vieno sekma - 
dlenlo. Žlemavodaml, jie Iš
siilgo savųjų. Labiausia jie 
pasigedo savosios pastogės, 
kuri buvo tokia jauki daugelį 
metų.

Prie vieno stalo, pletau- atvejų buvę Ir mūsų slauna- 
jančlų tarpe matosi svečių me mieste Toronte, su blo- 
Iš Amerikos. Broliai "ame - gesnėmls pasekmėmis dėl 
rlklečlal" atvažiavo aplankyti tokių neišbalansuotų prlė- 
savo artimųjų, o šie atvedė mimų.
juos čia papietauti. Vasario 16 minėjimo pro-

Vlslems gerai pavalgius , ga čia besilankantis Kudirka 
svečiams pasigėrėjus Lietu- buvo tinkamai priimtas. Ža
vių Namais, pokalbis nu- Ha daug žmonių sutraukusių 
krypsta į nūdienio pasaulio renginių, Čia buvo Ir prlva- 
negeroves. Pietautojai ta- člų priėmimų. Kaip tokiai 
rlasl nesuprantą vėliausių kolonijai dera, čia viskas 
Amertkęs gudrybių Ir aps - vyko platesniu mastu. Vieno 
kritai lietuvių susirūpinimą tokio priėmimo atveju, ne
keliančios politikos. Toron- senai Išrinktas mūsų pirml- 
tlečlal klausia savo ame r l- nlrikas pasiūlė ta proga pak- 
klnlų brolių, argi jų didysis vlestl Ir darbštesnių kolonl- 
kraštas galėtų taip Ir pasl- jos narių. Naujasis plrml- 
elgtl.Ar Amerika, kaip Aus- n Inkas, būdamas pats darbš- 
trallja, galėtų pripažinti tus žmogus, norėjo tuo pa- 
Lletuvą sovietams? Atrodo, gerbti, ar bent įvertinti sa- 
kad Ir patys amerikonai dėl vo bendraminčius. Kad šia 
tokio klaus imo klek apslgan- proga būtų Išskirtas tais pa- 
dę. Jie nemėgina jo net at- člats reikalais besislelojąs 
sakyti. Vietoj to, jie suka į lietuvis, jis negalėjo prama- 
švlesesnes apraiškas, pas- tytl.
taruoju metu pasirodžiusias. Dėl tokio pasiūlymo Iškilo

Apie tai užsiminęs, vienas nuomonių skirtumas. Tlkra- 
amerlkonas net pabrėždamas sis kolonijos vadovas,už
sako, Simo Kudirkos paslro- mlestyje vykdomų naujųjų 
dymą tenka laikyti,bevelk statybų šeimininkas, vlsdėl- 
kalp stebuklą. To didžiojo to negalėjo perprasti pirmi - 
žmogaus,galima sakyti,kan- nlnko pasiūlymo. Šeimlnln- 
klnlo, pasirodymas, jo pas- kul atrodė, kad tai būtųkalp 
kleistos mintys, padvelkė Ir Išėjimas Ir daugiau savos, 
nepaprastai šviežiu lietu- uždaro ratelio, rutinos. Klek 
vlškumu. Jis tarsi pakėlė tai lietė jo reikalams gauna
mus Iš sustingimo, Iš to mus mą materialią paramą, klek 
vis daugiau apimančio peši- buvo relkal Inga pagalba, tuo- 
mlzmo. Ir tai atsitiko tokiu met visi tėvynainiai buvo 
metu, kada mes bardamlesl geri Ir pagarbos verti. Bet 
pradėjome net skaldytis. Tik kai atsirado proga juos prl- 
Slmas tegalėjo atgaivinti Imti,tinkamai pagerbti,tuo - 
mūsų sąmonę, papildyti ją met pasirodė nesvarstytlnas 
šviesesniais polėkiais. Jis Ir per drąsus naujojo plrml- 
uždegė naują kibirkštėlę nlnko žingsnis..;
mūšų krašto laisvės troški- Prlvatusls Simo priėmi
me. Tarp kitų teiginių, mūsų mas įvyko, kaip buvo pia- 
naudal pažadinta vietinė nuotas. Dėl to naujasis plr- 
"media" Ir geron linkmė: mlnlnkas savo neišsemiama 
sudomintas mūsų jaunimas . energija planavęs vlsuome- 
Pastebėta Ir būdingų asme- nlnėj veikloj kalnus versti, 
nlnlų tendencijų, žmonių sa- buvo skaudžiai nuviltas. Be 
votlškos reakcijos, ypatingą- to jis buvo viešai pabartas , 
jį svečią priėmus. kad viešame baliuje, ne

Nedidelėje kolonijoje, ap- visai gerai kalbėdamas ang- 
sllanklus Kudirkai, teko llškal, jis neturėjęs sakyti 
stebėti svečiui rengiamus angliškos kalbos. Taip tas 
priėmimus. Pirmiausia, į- tikrasis Idealistas buvo pas- 
domu,kaip tėvynainiai, tarsi tatytas į tokią padėtį, kad

vaikydamiesi kokio prestyžo 
būtinai norėjo į savo namus 
pasikviesti Kudirką. O šalia 
jo į svečių tarpą buvo ri
kiuojami pasirinktinai žino
mi visuomenininkai, bi bend
ruomenės vadovai, lietuviško 
klubo direktoriai. Tuo tarpu, 
labai krito į akis, kad buvo 
apeinami lietuviai, arti
miausi kaimynai, geri pa
žįstami Ir net Ilgų vakarų 
kortavtmo bendrininkai.

Vienu atveju, tiesiog į ba
ilų Išvlrtuslame priėmime , 
Ilgo, svečiais apsėsto stalo 
gale nebuvo pasodintas Si
mas. Bet- f suslspausdaml 
atsisėdo Ir save paslgerbė 
abu šeimininkai.

Klausydamas tos Istorijos 
įsiterpia čia pat sėdįs toron- 
tletls. Jis sako, kad panašių 

llstės buvo apdovanotos gė
lėmis o solistas A.Pavasa
ris gavo tradicinę Calgarlo 
dovaną kovbojlšką baltą 
skrybėlę. Koncerto progra
mą pravedė Birutė Pilipa
vičienė.

Tokio koncerto Kalgarlo 
lietuviai laukė 30 metų. Dai
nų žodžiai jaudino jautrias 
širdis Ir kėlė tėviškės prisi
minimus. Tie, kuriems žo-

MOKA:
8’/z % už 1 m. term. dep. 
7’/a % už taupymo «-ta»
8’Z»% už pensiją planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9

IMA:

914% už asm. paskolas

9!4% už mortgičius 

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

(American Express).

KASOS VALANDOS: 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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos bo muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus {vairius siuntinius iki 193<4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui jvairių medžiagų Ir kitų prekių. 
Sąžiningai Ir greitai patarnaujamo.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketviriodieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ rs-lf.;- p „ r, 4,0 RONCSSVAI.US AVI..
ĮSTAIGA Baltic exporting LO. TORONTO a, Ontario

Telefonai LE 1-3098 Savininkai A. ir 5. KALOZA

IS Kudirkų priėmimo St. Petersburg, Floridoje. Iš kairės: K. Kleiva, 
su žmona, S. Viskontiene, L. J akusonienė. J. V ai aus k as, S. Kudir
ka su duktere ir žmona, S.-Pranckunas ir aaiL Rukstele su žmona.

naujose pareigose tinkamai 
net kojų nesušilęs, buvo pri
verstas atsistatydinti.

LESU LIETUVIU NAMAI

Kaip kasmet taip Ir šįmet 
Toronto mieste vyks tautybių 
karnavalas. Patartina kar - 
navalo pasus įsigyti Iš anks
to, nes tuo sutaupys vieną 
dolerį / Ir nereikės stovėti 
eilėje/. Pasai bus pardavi
nėjami Lietuvių Namuose.

Motinos Dienos proga LN 
popietę aplankė apie 400 as
menų. Gaila, bet popietės 
rengėjai nebuvo pasirengę 
tokį svečių skaičių tinkamai 
aptarnauti.

LN Moterų būrelis mano 
pertvarkyti sekmadienio po
piečių tarnybą: žada įves
ti popiečių šeimlnlnkes/hos- 
tess/ Ir patarnaujančioms 
prie stalų, uniformas. Po
piečių šeimininkė ne tik pa
laikys tvarką, bet vietoje 
priims Ir svečių nusiskundi
mus.

Yra pastebėta, kad svetai
nės "Lokys" lankytojai kar
tais Išsineša svetainės alaus 
bokalus. Nors geriamųjų In
dų Išsinešimas dažnai prak
tikuojamas šiame krašte Iš 
ne pirmos eilės įstaigų, ta
čiau svetainės "Lokys" ad
ministracija mano, kad šioje 
svetainėje tokios praktikos 
neturėtų būti. LN svetainė 
yra mūsų visų turtas Ir mes 
turime visi jos turtą saugoti 
bei žiūrėti, kad svetainėje 
neįsigalėtų blogi papročiai.

Š.m. gegužės 24 - 25die
nomis LN įvyks Kanadoslle- 
tuvlųkultūrlnlnkų suvažiavi
mas. Jį ruošia Kanados Lie

tuvių Bendruomenė.
Šeštadienį, geg. 24 d. bus 

balius, kurio metu bus ren
kama Vilniaus Karalaitė, o 
sekmadienį įvyks koncertas, 
kuriame dalyvaus nauji, to
rontiškiams nematyti talen
tai. Daugiau Informacijų 
gausite pas K. L. B. pirmi
ninką J. R. Simanavičių.

Pereitą sekmadienį įvyko 
naujų LN narių vajaus talki
ninkų susirinkimas. Prime
nama Ir prašoma visų narių 
įsipareigoti surasti dar po 
vieną narį, pranešant jų 
vardus, pavardes, adresus 
Ir telefono numerius. Pra
nešti galima telef.: 533-9030

LN Moterų būrelis mano, 
kad Lietuvių Namų talkai 
galėtų daug padėti vyrai, jei 
jie susiorganizuotų panašiai 
kaip moterų būrelis. Vyrus 
suorganizuoti sutiko St .Kuz
mas Ir T.Stanulls. TIąkurie 
norėtų jiems padėti, prašomi 
paskambinti į LN raštinę 
tel.: 533-9030.

LN reikia dviejų valymo 
darbininkų. Darbas naktinis . 
Užlnteresuotl prašomi įKaZ 
kreiptis tel.:533-9030 pas 
reikalų vedėją.

Nario įnašus įmokėjo: 
Po $500,-"E" Ir "M"; po 
$1OO, - Krakaltls A., Va
nagas A., Lukas A., Keva- 
laltls Pr., Slnlka N.,Miški
nis V., Vlskontlenė St., 
Ciplijauskas L.,Medelis R., 
M ei nyk as VI., Stankus A., 
Ir Vaidotas Vitas. Po $ 75,- 
Žemaltls A. Ir Ščeponavl- 
čius B.

Įnašus papildė: po$75,- 
Požerlūnas A.; po$ 50,-Ur- 
navlčlenė O.; $ 25- Butlenė 
K. Ir $20, -Poška B.
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AIDIETEMS BAIGUS KONCERTĄ. Dešinėje KLB Montrealio apyl. pirm. j.Siaučiulis defcoja atsilankiu
siems ir chorui, yp-i? jo vadovui sol. V. Verikaiiiui, kuris stovi kairėje. Nuotrauka Aug. KalvatBio.

V Bačėr
2224 DUNDAS S
TORONTO, ON
M6K 1X4

• Medžiaga šaknį
- pusė kainos.

• Angliška medži
• Skarelės vilnon
• Megztukai, golf 

kainomis. '
• Moteriški paltai
• Vyriški megzti 

kitu daiktų, reik
Siuntinius siu 

šaldytuvams, tek 
Prašome užeiti ir

CALGARY...
(Atkelta is 6 psl.) 

džlal buvo neperprantami 
vertino solistų muzikinį su
gebėjimą lengvai Ir su įsi
jautimu perduoti aukštąsias 
Ir žemąsias gaidų variacijas

r—------------ ““
HAMILTONO “AIDAS" MONTREALYJE

Berods, ar ne antrą kartą 
atvyko pas montreallečlus 
Hamiltono mergaičių choras

Ir palyginti mūsų muzikų su- teto prof. K.Lederls Ir p. p. 
gebėjimus su ankščiau girdė-s. Noreikos . Į koncertą buvo 
tų koncertų Išplldymals.Kon- atvykę Edmontono, Brooks , 
certe dalyvavęs Kalgarlo Red Deer , Lethbrldžlo lle- 
meras R.Sykes labai aukš- tuviai.Sekančią dieną soils - 
tai Iškėlė solistų talentą Ir tus priėmė miesto meras 
prižadėjo savo asmeninę pa- R.Sjdces Ir įteikė miesto 
ramą viešiems paslrody - šimtmečio suvenyrines lėkš 
mams. Po koncerto solistus tęs Ir segtukus /couplings /.
globojo Kalgarlo Unlversl - A.Kazlunas

Aldas, vad. sol . Vaclovo 
Verlkalčlo.

Šį kartą geg.lOd., mont- 
realIečiai gėrėjosi šiuo jaunų 
žmonių pajėgiu koncertu, į- 
vykuslu Verdun High School 
salėje. Gal ji dainavimui Ir 
nėra geriausiai pritaikinta, 
tačiau choras skambėjo ge
rai. Pajėgus Ir rūpestingai 
paruoštas 5O-les jaunų mer
gaičių sąstatas ne tik pats 
dainavo, bet Ir palydėjo so-

Jls taip patZ* lietą Verlkaltį.

navo Ir parodė gerą muzika
lumą, bet Ir gražiai atrodė' 
Pirmiausia jas matėme tau
tiniuose rūbuose, po to bal 
tomis kaip sniegas suknelė
mis Ir paskutinėje dalyje, - 
baltos su raudonomis palak 
dinukėmis .Patrauklu, puošnu 
Ir įvairu.

Daugelis montreallečlų š; 
chorą girdėjo pirmą kartą, c 
kiti jau senai bebuvo jį matę 
Ir girdėję. Visi jie juo džiau
gėsi Ir stebėjosi jo pažanga 
Stebėjosi ypač, kad taip ne - 
gausioje lietuvių kolonijoje 
buvo galima sutelkti tok;

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
1975 METAIS

6 KAINA:
DIENOS VILNIUJE Pradedant $849.00

14 DIENŲ IŠVISO: žymus V i I n i u s - ■ 
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d.
Birželio 19 d.
Liepos 10 d.
Rugpjūčio 14 d. 
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas -
- REGISTRUOKITĖS DABAR!

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į, Kanada.

Parduodame bilietus skristi iŠ Montrealio i
Floridg(Miami).

Rašykite anglų kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

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

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

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

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

s 89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kainomis. Taip pat

Į IN T ERNATIONAL dažų iipardavimas -tel. 366-6237/3896

JUOZAS GRĄŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)^

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

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems namams

Visi kiti vandentiekio ir j
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- 
moniu pardavimas ir įren- 1 

Atstovaujame — 1 
Quebec išnuoma-j 

karšto vandens tie-į 4.
Veltui įkainavimas. 

Heating kontraktorlus.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975. V.21

paįvairino programą Ir savo 
solo dainavimu,kuris sukėlė 
publikos didelį entuziazmą.

Merginos netik gerai dal-

skaltllngą Ir dinamišką jauni 
lietuvaičių būrį.

AIDO mergaičių choras 
atvykoKLB Montrealio Apy-

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASAUE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelow — Celanese — Kraus

William DI

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

V

Mano specialybė ir laiptu, bei sienų išklojimas.
Padarau madingus pakeitimus.
Pristatau į namus pavyzdžius.
Padarau išmatavimus ir 
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUSUMfMT ■ fUSNITUet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

INC

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEBTRALE ::r4e AVENUE LASAU! 363-3887
j T843 CENTRALE 300-1282 (DEC OR ATI OM) f

'OtllJ A Į holo —
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O-
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

■ĮVAIRIOS PROGOS___________

atvykimo iki sekmadienio skulptūrų buvo visą mėnesį 
popietės Išvykimo- jau vien Išstatytos Eatons Foyer Des 
dėl to buvo vertą šį vienetą į Arts galerljoje,Montrealyje

HRS

SERVICE
PATARNAUJA

CLEANER AND VALET SERVICE LTD.
NETTOYEURS - CLEANERS V'*AS / LU- 

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

CLEANING

123 MAPLE BLVD. 
CHATEAUGUAY 

TEL. 691-4760

IMNTDM0NEAULT

"insii

Wilson & Sons Inc
FUNERAL HOME 1

5784 VERDUN AVE.
VERDUN, QUEBEC 

TEL. 767 9956

S : _____ ___
Chrysler • Monaco e Charger • Dodge o Dart 
Sport e Swinger e Special o Sedan o Trucks
7635 Boiil. Lasalle, La Šalie, ___ -y*--------—r- ; .... .. > -- f ,■ T - —— v.

R D M

Mechanizuotas rotų Ir kitų dailų reguliovlmas. llorts(Body) talRynjd* 
dažymas naujame garažo Ir moderniomis priemonėmis. r* *J?* * 
De LaVerendrye, pre Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365 - 336j«.______ __
—___ į - M ■ ~ »............  i..**— - ~ .

7 psl-
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

( Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

— LASALLE AUTO SPECIALIST 
G. DESROCHERS/Bodywork/, 
išsikėlė prie Hyway 3, LERY,

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 * 8233, namų488-8528

žiavus Chateauguay miesteli.

LiOdng m4n, kai skaito mana 
neapmokėtą — laikraštis*

DR. V. GIRIOnIENL
Dantų gydytoja

5330 L’Assomrtiom Buvo.

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENE

1410 Guy St. pirmas auk It a s, 

11-12 kambarys 
T ei. 932- 6662; namM 737 - 968 L

R.A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.K.C.S.fc' y

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West,. Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

I______________ ___

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATI DARA NUO 9. V AL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

R J IŠGANAITIS ba bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. — Tel: 875- 6446, namu 678 - 3660.

NOTARAS

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

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

KVIEČIAME I
NL SPAUDOS BENDROVES AKCININKU SUSIRINKIMO PROGA, 

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

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

NL NELAIMĖS
Paskutines savaitės laikotarpyje 

NL-vq skaudžiai palietė nelaimes t. y 
kai stalgiai mirė Jonas Gedvilą, kuris 
virs 10 metų dirbo lalkraselo rinkėju. 
Paskutiniais metais jis versdamasis 
Delicatessen krautuve, atliko dalini 
laikraseio rinkimų krautuvėje.

Skaudžiai palietė NL tarnautojo ir 
bendrovės valdybos sekretore Birute. 
Naglene, kai staigiai mirė jos brolis 
medicinos daktaras Vytautas Vaitkū- 
nas Lietuvoje.

Taipgi Ir NL bendroves valdybos 
narį - Iždininkę Inž. Julių. Aniolauska, 
mirus jo dedel Stasiui AneliUnuI ir 
Lietuvoje sesers vyrui - svogeriul.

NL redakcija Ir bendrovės valdyba 
nelaimes paliestuosius ir jų šalmas 
nuoširdžiai užjaučia.

o Ryšium su laikraščio rinkėjo Jono 
Gedvilas mirtim, šiom numeriui ronk - 
rašdlal buvo įduoti jam surinkti. Stal
giai jom mirus krautuvėje, policija už
antspaudavo duris Ir be teismo procedu-

BENDROVES VALDYBA

ros iŠ ten bent kas negali būti paimtai 
Tad, ypac,tfralpsnių tęsos negalėjo pa
tekti I šį laikraščio numerj. Atsiprašo
me skaitytojus Ir tu rankraščiu autai- 
rlus. NL.

NAUJAS VERSLININKAS
Robert Richer / buvęs 

Des Rosiers real estate / 
praneša, kad atidaro savo 
Richer Realties Inc. ištaigą 
7687 Centrale, suite 3OI.

R. Richer kviečia visus 
savo buvusius klientus atsi
lankyti Ir padiskutuoti bet 
kokios nuosavybės proble
mą su juo. )

Tel. 365 - 6TH / įstal - 
gos / arba 366 - 0066 / na- 

. mų /.

MONTREAL WEST

R obert R leher

GERA PROGA
Puikiai įrengta 'r net k:l|a,>< 'žklota 
NL radaScijos žemutinė patalpa. !»• Į 
nuomuojoma susirinkimams Lel kito-| 
kieme relkalums.  i

• Ateitininkų stovykla ruo
šiama "Baltijoje” prasidės 
liepos 12 Ir bus Iki 20 d.
• Staiga mirė Jonas GEDVI
LĄ, talkininkavęs per gerą 
dešimtmeti NL.
• Po sunkios Ilgos gegužės
14 d. mirė Stasys Anellūnas.

Jis buvo aktyvus, daug
žadantis Lietuvos karluo - 
menės kariškis. Kanadoje, 
Montrealyje, jis buvo gerai 
žinomas kaip pulkus 
mechanikas, dirbo didelėje y- 
monėje. Taip pat pasitarna
vo daugeliui savo tautiečių.

Paliko žmoną Ir dukterį 
Danutę, baigusią Meno Mo
kyklą Ir dirbančią eilę metų 
Kanados šiaurėje su eski
mais. Sūnus Algis, chemijos 
daktaras jau senai dirba 
Montrealyje.

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

Soles Manager 
(Lietuvis atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

O NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

GM
r——t—r

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managetėu 

LEO GUREKAS

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
________________ (At the end of Sbartyooką Street ____________

@ Royal Trust 
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 )

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
i Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLO?

D.N. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273 - 3442, 273 - 9 18 1, 737 ■ 0844.

Foto E.M.L.S. Montrea/, Que.
Sistema. Į

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ o GYVYBt
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

A ą_e n 10 r a veikia nuo 1945 m.

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

PIRKIMAS
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

Vi so keri opi kiti 
Immeubles RICHER Realties Enrg. 

COURTIER - BROKER

AutNruud

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

patarnavimai 
7687 CENTRALE

SUITE 301 , 
LASALLE. QUE. 

H8P 1L7

CENTRE AUTO CLINIC
261 St. John's Rozd

POINTE CLAIRE SHOPPING CENTRE
261 St. John's Rosd

697-3333
Austin TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
OSNIRAL MECHANICAL REPAIRS 

Tuns ura. Brakes
MOTOR e TRANSMISSION. ETC.

73U UAKKSHORK DRIVB 
DORVAL

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

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

Term. ind. - 2 m. 8J%
Term. ind. — 3 m. 9JJ%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________ ,
Nekiln. turto „ 
čekių kredito______
Investacines nuo 

,_____ ISLASb
____  10,25% 
_____ 12.0% 
_____Jl.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmaiįleniiii, 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 nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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