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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

AR QUEBEC’AS NEPAJĖGUS 
SUTVARKYTI SAVO 
VIRTUVĘ ? ,

Quebec’o Agrikultūros 
Ministeris Normand Toupln 
kolkas neparodo didesnių su 
sugebėjimų sutvarkyti netin
kamos mėsos pardavinėjimo 
skandalą. Vietoje pažadų iš
leisti naujų parėdymų geres
nei mėsos kontrolei/ kas, 
Jcaip žinome, visuomet uži
ma daug laiko/jis galėjo 
geriau prižiūrėti jau esamų 
įstatymų vykdymą. Yra Mė
sos inspekcijos aktas, Var
totojų sveikatos apsaugos 
aktas ir Agrikultūrinių pro
duktų ir maisto aktas.

Nedaug reiškia mlnisterio 
pasisakymas, kad jis reko
menduosiąs naujus potvar
kius, kad vyriausybė galėtų 
ką nors dayti,kad netinka - 
ma mėsa nebūtų pardavinėja 
jama.Bet jau dabar vyriau
sybė gali efektingai veikti.

Kažin kodėl mėsos inspek
toriai nebuvo nei atleisti iš 
darbo, nei suspenduoti. Į tą 
klausimą ministeris teisin
damasis atsako:f,rMums rei
kta įrodymų, kad inspek - 
toriai priiminėjo'kyšius ar 
kad neatlikdavo savo darbo".

Jo pastangos užmesti visą 
šio skandalo atsakomybę 
federallnei valdžiai neatlai
ko kritikos, nes tik ekspor
tuojamai mėsai yra privalo
ma federalinė inspekcija.

SVOBODOS EILĖ
Čekoslovakijos komunistų 

partijos centro komitetas 
praneš ė, kad Ludvik Svoboda 
dėl ilgos ir sunkios ligos 

./prezidento pareigų nebegali 
tinkamai atlikti ir jam lieka 
nuo tų pareigų pasitraukti.

Į jo vietą rekomenduoja 
Gustav Husak. Svoboda, at-
rodo, kad ir negaluoja, bet i paros". J Pasigavę ambasa- 
atslstatydinti dar nesiruošė, i dos pareigūną Wayne Coom-
Jis buvo išrinktas prezidentu bus, kurį išvadavo tik ka- 
1968 m. ir antrą kartą 1973 . riuomenės pagelba.

COMMUNIST WORKERS AT REW8L/CA PARATROOPERS GUARD NEWSPAPER OFFICE SOCIALIST LEADER SOARES LEADS PROTEST

1IME nuotraukoje iš kaires matosi, komunistų uiimta laikraiiio redakcija Portugalijoje, atvykusi kariuo, 
mene ir socialistu partijos vadas Soares protestuoja prieš nelegalius veiksmus.

JAUNIMO KONGRESO FINANSŲ VAJUS !

Su didžiausiu entuzlasmu, besirūpindamas lietuviš
ka ateitimi, mūsų jauilmas ruošias’ 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 rūpesčlij 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 TH 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 
lietu vijos ateitis. PAREMK UI PLJ KONGRESĄ, !

PLB Val'dyba

NITSYN’AS LANKO

Ištremtasis sovietų rusų 
rašytojas AleXandrf Solze- 
nltsyn’as, lankęsis Ameri 
rlkoje ir Kanadoje, pasuko į 
tolimąją šiaurę,Sitką mies
tan, kur vyko Aliaskos par- 
tan, kur caristlnė Rusija už 
7. 2 milijonus dolerių parda
vė Aliaską JAV-bėms 1867m.

^VIENAS KYLA, KITAS KRINTA
Iš Sovietų Polltbluro din

gęs A.Šelepln’as ir tapęs tik 
Profsąjungų rūmų pirminin 
ku, "M a n itor" skelbimu, vėl 
pažemintas lepervelksmin - 
goms vicepirmininko parei
goms profeslniopasiruošimo 
komitete. O B re ž ne v’as pa
keltas į Sov. Arm įjos gene
rolo laipsnį, minint 30 m. 
sukaktį nuo II-jo pasaulinio 
karo pabaigos.

NUSAVINO LAIKRAŠTĮ

Portugalijos
<r lalkraščlo'Respubllca"patal

pas užėmė Portugalijos ko
munistų partija.

Pats socialistų partijos 
vadas ministeris Mario So
ares .prieštaraudamas lalk - 
raščlo nusavinimui, dalino
atsišaukimus Lisabonos gat
vėse primindamas, kad laik
raščio gynimas yra Portu
galijos laisvės gynimas.

Valdančioji karininkų gru
pė pakaltino socialistus,kad 
jie vykdo portugalų tautos 
skaldymą. Jie taip pat nesi
gailėjo nepalankių žodžių ir 
prezidentui Francisco da 
Costa Gomez,kuris stengia
si išlaikyti demokratišką 
principą- remti tuos,kurie 
gavo daugiausiai baisuj rin
kimuose.

j « Portugal i jos "maoistai" y - 
ra nelegali partija ir jiems 
ten nėra leidžiama veikti . 
Tačiau jie demosstravo prie 
JAV ambasados, šaukdami 
"Mirtis visiems ČIA šni-

1975 m. GEGUŽES - MAY 28 d.

Balandžio 26 d. , Kent State 
Universiteto Ethnic Heritage 
Centras, Didžiojoje Audito
rijoje surengė Grandinėlės 
koncertą. Tikslas buvo duo
ti finansinę pradžią lietuviš
kų ątudljų stipendijų fondui 
ir supažindintiKSU 
ir etninių studijų 
su Grandinėlės 
lietuviškų sceninių 
programa.

Koncertan atvyko KSU 
vykd.kom. vlce-prezldentas 
George Urban, Ethnic Heri
tage Centro dlrr Dr. John 
Cadzow su šeima, Arts & 
Sciences kolegijos viršinin
kas Dean Rudolf Butler ir jo 
asistentai, prof. Janet Hoo
ver ir James Lewis, Prog
rams of Ethnic Studies Pub
lications dlr. Dr. Lubomyr 
Wynar, lietuvių kilmės 
prof, iš Akron Universiteto 
dr. Al. Korsak ir visa eilė, 
etninėmis studijomis besi do 
dominčių, profesorių ir stu- 

soclallstų. denfcu^„.................
Iš Plttsbourgh’o tą die

ną buvo suorganizuota spe
ciali ekskursija su vadove 
Marge Turner. Jie praleido 
visą dieną su dr.Cadzow, su
sipažindami su jo projektuo
jamomis lietuviškomis sta
dijomis, aplankėKSU biblio
tekos lietuviškąjį skyrių. Dr. 
Korsak jiems parodė skaid
res iš savo kelionės po Lie
tuvą. Organizuotai buvo at
vykęs ir Akron’o Birutės 
Draugijos Klubas, vadovau
jamas Stanley Lucas. Nesi
gailėjo koncertan atvykusi ir 
Liūto Griniaus šeima iš 
Buffalo.

Kento U-to koncerte Gran
dinėlė buvo tvirta ir orga
nizaciniai ir meniniai. Jos 
atlikta programa buvo suda
ryta iš įdomių, spalvingų ir 
greitai bėgančių šokių, rei
kalaujančių ne tik techniško 
ir vaidybinio paruošimo, bet 
ir nepaprastos fizinės iš
tvermės. Grandinėlės vado
vo Liudo Saglo apgalvotai 
parinkti skirtingos nuotaikos 
šokiai leido gabesniems šo
kėjams pasireikšti individu -

CANADA - MONTREAL - (Established 941).

VERTINGA REPREZENTACIJA

III Jaunimo Kongreso reikalais koordinacinis komi lėtas posedSiau 
ja Chicagoje. PLB pirjn. Nainys. uicepirm Kasparas, sekr. Slaj s; 
P LJS ryšiu Centras - P akelaite, Nainyte, Stoncius, Pleikys, Vaitke • 
viiillte, KLB- J. Simanavičius, Kuolas, Juozapavičiūte ir Z. Juraityt'e.

llai, ką jie atliko su jaunat - 
višku veržlumu.

Jono Pažemio vedama 
kapelą skambėjo darniai , 
jautėsi tvirtas bendradarbia
vimas tarp šokėjų ir muzl- 

' kantų.
Šokėjų dėvimi tautiniai rū

bai nuolat keitėsi, tiko šokių 
nuotaikai ir buvo vieni už 
kitus gražesni.

Komentarai:
V. P.George Urban: "Pul-

kiai atlikta ir įdomi progra
ma. Matosi precizija, laiko 
tikslumas, jaučias i uždeganti 
nuotaika. Ačiū už atvykimą 
į Kent’o Universitetą. "

Dean Rudolf Butler: "Ne - 
galiu atsistebėti, kad šios 
programos atlikėjai yra tik 
studentai. Jie atlieka beveik 
profesionališką darbą. Ir 
vadovai ir grupės nariai tu
rėjo įdėti nepaprastai daug 
pastangų, laiko ir jėgų".

Dr. Lubomyr Wynar:"Tai 
buvo pirmos rūšies koncer - 
tas. Sakau ne kompl imentą, 
bet teisybę".

Po koncerto Daktaras ir 
MIlda Lenkauskai pakvietė 
KSU vadovybę, profesorius 
ir svečius iš tolimesnių 
miestų ir visą Grandinėlę į 
Brown Derby restoraną jau
kiam priėmimui.
• m PLJ Kongreso rinkl-

minėje Dehll — London — 
Rodney apygardoje kongreso 
atstovais kandidatuoja : Al
gis Jusys, Linas Kairys, 
Lydlja Kerattė ir Jurgis Va- okupuotoje Lietuvoje nuolat 
laltls. stiprėja. L.K. Religinės Šal-

Kanados lietuvių jaunimas pos Rėmėjų organizacija pa
gyvena šiose apylinkėse, su- gelbsti persekiojamiems tl- 
darančlose vlršmlnėtą rln- klntlesiems ir kunigams iš - 
kiminę apygardą tarp 16 Ir 
30 metų amžiaus, turi tei
sę ir yra kviečiamas bal
suoti už tris asmenis. Pa-
gal balsų skaičių / du gavę 
daugiausiai balsų / tampa 
kongrese balsuojančiais pil
nateisiais atstovais, tre
čiasis, tampa antrininku.

Balsuotojų dėmesiui pra
nešama, kad rinkimai vyks
ta centrinėje arenoje, rin
kimų komisijos parinktoje 
vietoje — Londone, Šiluvos 
Marijos bažnyčios salėje, 
1414 Dundas St. London, Ont. 
š.m. birželio I dieną, sek
madienį, tarp TO vai. ryte 
ir 6 vai. vakaro / 8 — va
landų ištisame laike /.

Rinkimus Dehll — Lon
don — Rodney rinkiminėje 
apygardoje praveda rinki
minė komisija, susidedanti 
iš D. Ratavičlūtės / Dehll / ,
I. Jakubaitytės / London /, 
G. Ignaltytės / Rodney /,
J. Bersėno / London / ir 
E.Petrausko / London /.

z Rink im in ė kom is i ja

PAGELBĖKIME
PERSEKIOJ AMTIEMS
TIKINTIESIEMS
Tikėjimo persekiojimas

lalkytl bažnyčias, už kurias 
reikia mokėti didžiausius 
mokesčius komunistinei val
džiai. \

Visi įsijunkime į rėmėjus, 
metams aukodami nors 
5 dol. Amžinieji nariai au
koja IOO dol. ir mecenatai 
IOOO dol.

Aukotojams išduodami 
kvitai ir jų aukos atleidžia
mos Amerikoje įuo federa- 
llnlų mokesčių. Už aukoto
jus kasdien atnašaujamos 
šy. Mišios

LKRŠ Rėmėjai pernai iš
leido LKB Kronikų k nygą,į 
kurią tilpo septyni numeriai. 
Jos kaina tik 2. 50 dol. Da
bar leidžiama a atroji dalis.

Aukos siunčiamos ir LKB 
Kronika įsigljama : LKRŠ 
Rėmėjų Vyr. Valdyba, 6825 
So. Talman Ave., Chicago, 
m. 60629 USA. Kur veikia 
LKRŠ Rėmėjų skyriai. Au
kos įteikiamos jų valdyboms 
ir jos išduoda pakvitavimus.

LKRŠ Rėmėjų Vyriausioji 
Valdyba

1

1



PANORAMA
l 2 Li etuvos i šiai svinimą! L ! ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluanię! Layaute iui C.anada! 
For h beration of Lithuania! b\>r loyal ty to C.anada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

. . .noriu nuoširdžiai padėkoti 
už šiltą mūsų delegacijos priė
mimą. . .

Norvegijos parlamento 
pirm. G. Hansenas po vieš
nagės Lietuvoje.

Second Class Mail Registration No.' 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid .at Lachine, Quebec, Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur kitur -$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 i. Atski
ros numeri s 25 ę. Adm. iri ai k.red F. P. P a u k št o i t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8” IC4,Que.

 Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinarms mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraŠSiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
neatsako. *

JONINĖMS ARTĖJANT
RAMBYNĄ “PERKELSIM” PRIE NIAGAROS 

Šia nakt( regėjau senovės Rambyne^ 
o kiek pamirštų vaizdų jis gamina 
Jame samanotas akmuo tebetūno 
čia degdavo aukos galingam 
Perkūnui. (Išliet, poezijos).

neleis 
nusileisti

Tai va, ką Naujienų vedamasis 
norėjo pasakyti! O gal tai buvo tik 
pirmojo balandžio pokštas? Tik kad 
šiam laikraščiui pirmas balandis 
ištisus metus!

Apie žmogų, kuris stovi už šio 
Naujienų vedamojo, Pasaulio lietu
vis, gruodžio mėn. štai ką rašė:

. . .“dvigubas herojus", kuris 
1929 gegužės 6 kartu su kitais 
dviem savo bendradarbiais

i surengė atentatą prieš nepri
klausomos Lietuvos min. pirm. 
Augustiną Voldemarą, vėliau

i stojo savanoriu į tarptautinę 
komunistų brigadą ir jos eilėse

i kovojo prieš Ispanijos gen.
Franką, o atvykęs į JAV, da
bar savo laikrašty visus moko 
“lietuviško patriotizmo”.

SIDABRINE SUKAKTIS LIETUVOJE DAUGĖJA
(Amerikos Tautines Sąjungos 25 I LIETUVIU'?aip rašo l’. 7„alalorius 
metu vieningos veiklos sukakties gegužės 2 d. "Vienybėje“).
paminėjimas — Seimas ivyko Cle- x. . . . ... . , . .
velande gegužės 24 - 25dienomis. Neseniai paskelbtais duomenimis
“DIR VA“ — tautinės minties lietiem metų pradžioje Lietuvoje gyv®"na maždaug 9 mil. porų odinėj 
vtu laikraštis nr. 41 išėjo žaliai no trys milijonai ir 290 tūkstančiųavalynės per metus. Tačiau vienas 
pasipuošęs. Perspaudinarne iš ’ 1 ‘
pasisakymo apie tai j;

švenčiame Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 25 
metų vieningos veiklos su
kaktį, kada 1949 m. gegu
žės 22 dieną. New Yorke 
trys tautinės minties orga
nizacijos: Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga. Amerikos Lietu
vių Misija ir Lietuvių Tau
tininkų Centras, ligi to lai
ko tų pačių tikslų siekusios 
atskirai veikdamos, nutarė 
dar didesniam savo gretų 
bei darbų sustiprinimui su
sijungti j vieną ir pasivadi
no Amerikos Lietusių Tau
tinė Sąjunga.

ALT S-gos pirmuoju pir
mininku buvo išrinktas jau 
spėjęs anksčiau savo tauti
ne veikla pasižymėti lietu
vių ir net amerikiečių tarpe 
adv. Antanas Olis.

Per tuos dvidešimt pen
kerius metus Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjunga” nu- 
dirbo daug didelių darbų 
kultūrinėj ir politinėj sri
tyse. jo narių skaičius išau
go ir beveik visuose dides
niuose 
veikia

Per 
kerius 
garbingų Sąjungos steigėjų 
mus paliko, pasitraukdami 
į amžinybę, bet jie paliko 

Ca-mums pavyzdingos veiklos

mi. Mums sąlygos 
šioms Joninėms 
Nemunu žemyn ir pasigėrėti 
Rambyne degančiais laužais 
bet Jonynėse dalyvauti visi 
galėsime. Visi keliai ves į 
Jonines, rengiamas St. Ca
tharines mieste, Royal 
nądlan Legion Hall III Church sektinus pėdsakus. Už tai 
St. birželio mėn. 21 d. šeš- jiems garbė ir padėka. • 
tadienį. Programos pradžia Tegu šis seimas, kuris. 
6,30 vai.p.p. punktualiai.renkasi š. m. gegužės 24-25 
Programą išpildys Hamllto- ( levelande, būna darbin- 
no mergaičių choras "Aidas" 
vad. majestro V. Verlkaičio v ICit
Šokiams gros pulkus lietu- lni 
viškas orkestras " Atspin
džiai " vad.M. Chalnausko iš 
London Ont. Rengėjai nuošlr-

Kartu su prhsIdedančla 
vasara ateina graži tradici
nė šventė — Joninės. Ateina 
žleduode paskendusi, žalu
mu pasodablnusi, visų lau • 
klama ir klekviento lietuvio 
labai pamilta. Joninių var - 

1 das atkuria mūsų atsimini
muose tėviškės vaizdus, pa
sakojimus apie paparčio 
žiedą ir garsųjį Rambyno 
kalną. Rambynas ir jo apy
linkės buvo gyvenamos 
priešistoriniais laikais. Tai 
parodo Įvairios iškasenos iš 
anų laikų. Gi padavimai sa
ko, jog senovės lietuviai čia 
turėjo savo garsią šventovę 
su amžinąja.ugnim i ir vaidi
lutėmis. Maždaug-7prieš'"šuit?4*^žT‘rt kviesta visus iš1 toli - 

mešntų ir a'rtįipėsnių -Kana
dos ir Amerikos kol o hi jų tą 
dieną rezervuoti ir atvykti Į 
mūsų ruošiamas tradicines 
Jonines. Rengėjai daro visą, 
kad šių metų Joninėmis būtų 
patenkintas jaunimas ir se
nimas. Tad iki pasimatyme 
birželio mėn. 21 d. / 6,30 v. 
p. p. / iškilmingose Jonynėse

Amerikos miestuose 
įsisteigę skyriai, 
tuos dvidešimt pen- 
metus tačiau daug

gas ir jo 
sustiprina 
idealizmų

sprendimai tegu 
tautinės šro\ės 
dirbti Lietuvos

rengti: įvairioj šventės, ypač 
Joninės. Čia suplaukdavo 
būriai jaunimo ir vyresnių
jų pasilinksminti Joninių iš
vakarėse, kur be šoklų ir 
dainų būdavo Įpinama daug 
Įvairių papročių, susijusių 
su žila senove.

Rambynas buvo ir tebėra 
toji garsi Lietuvos vieta, ku
rią kiekvienas lietuvis bran
gina, nes ji tampriai susiju
si su mūsų senolių praelti-

Niagaros Pusiasalio 
P. Lukšio Šaulių 
kuopos Valdyba

Ant. Oils, pirmasis pirmininkas

daugiau negu buvo per 1970 m.kaįp trečdalis produkcijos yra bro- 
visuotinį gyventojų surašymą. Be-kas arba turi būti pervesta į žemes- 
veik visas gyventojų padaugėjimasnę rūšį. Pirkėjams taip įkyrėjd 
yra iš gimimų skaičiaus, o ne dėlprasižiojantys batai, kad jie ėmė 
migracijos. Kasdieną Lietuvojejuos sįuntinėti į redakcijas. Štai 
gimsta 150 kūdikių. Kiekvienam pilietis j Artemjevas iš Klaipėdos 
šimtui mergaičių tenka 105 berniu jau penktą kartą perka batus, bet! 
kai. 1 aip gamta kovoja su trumpes-vjs negauna tokios poros, kuri iš- 
niu vyrų amžiumi, kurio vidurkis tvertų bent dvi savaites. Vilnietis 
Lietuvoje yra 67 m. (76 m. mote-a. Stankus skundžiasi, kad jo žie- 
rims). minis batas išsižiojo penktą dieną

^4 P° pirkimO> Tuo tarpu Lėnosios Ameriką’. "Gal" vedamojo" aktorius 
tSančilT Sėdair Siaubai Su pramones min,st?riJOS od« ,ir avaly- teiktųsi atskleisti daug įdomesni 

ai Xir^XS(S tūks^adXj^S To™Sas^u ^sL ^USim^ būtent kaip minėtasis 
o Panevėžvs artėia nrie šios ribos I pavaduotojas %? ? 7 J ... . Pt herojus" pateko i si kraštą, kuriam 
° *3" . ,y 1 J p ® ° nbos. į tenkinimu pareiškė, kad kokybes jis ir jo iaįkraštis visa savo dvasia 
didžiųjų lygą veržiasi Alytus su klausimo padėtis stabilizavosi, nu-
44,000 sielų, o nuo jo ne perstojo blogėjusi”. Matyt, yra kažko- «troao 
toliausiai atsilieka Kapsukas (buyu- kja žemiausia riba, kurios net avaly- •‘❖urnaiizrnas” 
si Marijampolė) su 34,000. Daugiau n£s gamintojai negali peržengti, 
kaip po 20,000 gyvena Jonavoje, 
Kėdainiuose, Tauragėje, Telšiuose 
ir Ukmergėje. Prie 20,000 ribos 
artėja Mažeikiai, Radviliškis ir Ute
na. Iš viso dabar miestiečių yra 56 iš 
100. Manoma, jog iki 1990 m. jų 
skaičius pašoks iki 69. Amerikoje 
miestuose ir priemiečiuose gyvena 
75% žmonių.

Lietuvoje gimimų skaičius mažė-, 
ja, kaip ir kitose pramonės šalyse. 
Jeigu 1960 m. tūkstančiui gyvento
jų teko 22,5 gimimų, tai 1974 tik 
15,9, mažiau negu Amerikoj (18). 
Gal tai ir vis dar sunkiai sprendžia
mos butų problemos išdava?! Vidu
tinis lietuviškos šeimos dydis - 3,4 
narių, Amerikoje - 3,6. Daugiau 
kaip pusė visų šeimų turi tik vieną 
arba nė vieno vaiko ir tik 1700 
šeimų turi daugiau kaip 10 narių.

Klaipėda turistams

Naujienų vedamojo pradžioje yra 
dėstoma, kaip Zalatorius atvažiavo i

yra svetimi.
Atrodo, kad toks naujieniškas 

____________ ’ plinta lyg maras. 
Štai vienas mūsų respektabiliausių 
leidinių, Chicagos Draugas, balan
džio 11-tą įsidėjo žinutę, kurioje 
rašoma, kad Maskvos radijas ko
mentavo Zalatoriaus džiaugsmingą 

Šio skyrelio redaktoriui teko per pareiškimą apie didį Lietuvos pro? 
praėjusias Kalėdų šventes ir Nau- gresą, gražų gyvenimą ir kad visi 
juosius Metus pabuvoti Lietuvoje, žmonės tuo džiaugiasi ir yra laba’"'\ 
Reikia tikėtis, kad skaitytojams tas patenkinti. Čia jau kvepia kažkokia 
išeis tik į naudą, nes žinios apie koordinuota akcija tarp Naujienų ir 
Lietuvą dabar turėtų būti dar tiks- Draugo apšmeižti Zalatorių, kuris 

’ lesnės, dar gyvesnės. Tų pačių jokio kontakto su Maskvos radiju 
skaitytojų labui reikia pasakyti, kad neturėjo ir neturi ir kuris jokių 
autorius rado Lietuvą maždaug to- džiaugsmingų pareiškimų apie didį 

’ kią, kokia ji šiame puslapyje jau Lietuvos progresą ir visų žmonių 
' keletą metų yra vaizduojama. džiaugsmą niekam nėra padaręs. 

Beje ši jo viešnagė susilaukė Tokio hiberbolės yra tiesiog sveti- 
nemaža dėmesio Amerikos lietuvių mos jo kalbos būdui.
tarpe. Chicagos Naujienos balan
džio 1 d. (!) paskyrė jai net vedamą- 
jį. Deja, tas vedamasis veda skaity- Ja klausimas, kodėl šita melo ir 
tojus ne į tiesos pažinimą, bet į melo >rneįžtų kampanija vedama ir kas ją 
klampynę. Įprastu naujienišku žon- nsP*ruoja? Vienas galimas atsaky- 

Besilankant Klaipėdoje šių metų gliravimu ten įtaigojama, kad jūsų nas 1 S| klausimą buvo atspausdin- 
pradžioje, buvo girdimos užuomi- redaktorius pradėjo bendradarbiau- tas pat*es. Draugo vedamajame 
nos, kad miestą žadama atidaryti "i Vilnyje, kad jis neva kažkada pr,es pusmetį. Ten apie liežuvinius 
užsienio turistams. Balandžio 2-os sakęs vedamojo autoriui, jog "ko- suPerPatr>otus taip rašoma: 
Tiesoje buvo atspausdinta Eltos munistu jis niekad būti negalėtų, 
žinutė, kad Klaipėdoje pradės su- bet gyvenimas kažkaip jį stumia į 
stodinėti laivai su užsienio šalių Komunistų glėbį”.
turistais. Klaipėdos ekskursijų biu- Toliau tvirtinama, kad Zalatoriai 
ras esąs pasiruošęs sutikti svečius, ‘buvo priversti dėkoti" už savo 
Kol kas, atrodo, bus apsiribojama viešnagę ir klausiama, iš kur gimi-

Viešnagė Lietuvoje

Reikalui esant, jie gali būti fa
natiškiausi kovotojai prieš bol
ševizmą, gali mokyti tikrus pa
triotus patriotizmo ir “kovos 
prieš bolševikus” metodų. To- 

_______ ______ ______ „ ..______ ____________ , ._ ........ agentų yra ne tiktai di- 
turistais iš laivų, nes ittiešte nėra nės be valdininkų pagalbos gavo džiuosiubse krašto laikraščiuo- 
tarptautinių standartų viešbučio, “gėlyčių". Kaltina Zalatorių, kodėP 's®, bet ir tautinių mažumų bei 
Šiaip jau pati Klaipėda atrodo ne- jis nepasiteiravo. Reikia pasakyti, i emigrantų spaudoje. Akcijos '•"* 
blogiau už Kauną, yra labai daug,kad čia jau nebe rašytojiška fantazi- 
naujų statybų. Užsienio jūreiviai ’ 
prekybos laivų jau seniai lankos. 
Klaipėdoje.

Avalynė
Viena iš deficitinių prekių Lietu

voje yra avalynė. Jos vis dai 
tebetrūksta, ypač iš odos vaikams. 
Suminio apavo pakanka. Batus ga
ilina Eidukevičiaus odos ir avaly- 
lės įmonių susivienijimas Vilniuje 
r Ukmergėje, Elnio gamykla Siau- 
iuose ir Raudonojo spalio fabrikas 
vaune. Is viso šios įmones pagami- pokaibiu

ja, bet orveliškas kalbos naudoji
mas atvirkščia prasme. Panašiai 
Kaip anglų ' * .šytojas G./Orvelis 
tyčiojosi iš Stalino laikų terminolo- 
ęijos, kur “taika” reiškė karą, “lais- 
rė” - vergovę, “lygybė” - partijoj 
diktatūrą, taip ir Naujienų vedamą 
ji. i įprastą žmonių kalbą išvertus 
•eikia suprasti šitaip:

tikslas - sukelti tarpusavio rie
tenas, ugdyti tokį “patriotiz
mą”, kad emigrantai, užuot ko
voję su priešu, kovotų tarp sa
vęs. . . Panašiu būdu skaldo
mos jaunimo organizacijos ir 
net etninių grupių mokyklos. 
Agentų sufanatizuoti iri jų ve
dami “patriotai” eina Užrišto
mis akimis iki duobės krašto, 
kol į ją įpuola. . . Kadangi emi
grantų ir tautinių grupių silp
ninimo akcija dažniausiai sutin
ka su tų šalių, kur emigrantai 
gyvena, nutautinimo politika, 
tai kai kurių kraštų švietimo ir 
saugumo institucijos bolševikų 
pastangoms naikinti tautinių 
grupių vienybę nepasipriešina, 
o kai kuriais atvejais net pare
mia ar finansuoja”.
Atrodo, kad vedamojo autorini

Zalatorius Vilnyje nebendradar
biavo ir nebendradarbiauja. Su ve
damojo autoriumi jis niekad jokių 

j nėra vedęs ir ne tik jam, o 
stačiai niekam nėra sakęs, kad 
gyvenimas “jį stumia į komunistų 
glėbį”.

Kuriam aiškintis?
Zalatorių niekas "nevertė” uz 

viešnagę dėkoti, bet taip jau juos
. . . , _ . tėvai ir mokytojai auklėjo, taip jau reįkįa ištiesti ranką per pertva-

pagauta. Tat, siekiant Lie-tuose kraštuose, kur jie gimė, augo, rą kuriomis Dra o redaktoriai 
tuvai laisves, ar tai yra po-subrendo ir gyvena, įprasta ko vienas nuo kito atskirti> ir jis 
litiniai Išmintinga nesutar- geronet.visam pasaulyje^ Pa^ko- pagautų kiršintoją už rankos.

Bet gal ten koks avinas nežino, ką 
daro?! Tik tokiu atveju jam rimta
me patriotiškame laikraštyje ne 
vieta. Jis geriau eitų dirbti po savo 
iškaba - į Naujienas.

Baigiant, norisi įspėti skaitytojur. ' 
kad, jeigu jie ateityje pamatys uar 
vieną žinutę, skelbiančią, jog Žala- ’ 
torius pasirodė per spalvota Pekin- 
go televiziją (kurios nėra) ir liaupsi
no Mao Tsetungą, netikėti, nes 
žinutės autorius bus norėjęs paša-

so atimdavo ir atiduodavo nių ir etnografinių teisių tu
vis as tris puses : 

Į rytus su Baltgudlja, Į pie
tus su Lenkija ir į vakarus, 
kur dabar yra Kaliningra
do — Karaliaučiaus sritis. 
O kol toks laikotarpis ir , ____ __s______ , _______  ____ _
tinkama politinė situacija Antra vertus, bet kurie kul- pasiteiravo pas savo giminaičius, 
susidarys, saugokim ką tu- tūriniai atslėkimai ir veik-Tie paaiškino, kad yra Vilniuje gėlių 
rime ir gelbekim visais la, esant išeivijoje, taigi parduotuvė, kur gruodžio mėn. bu- 
įmanomals būdais tas lietu- laisvose i—j —,-------------- .
viskas salas oe tik artimoje suintensyvinti bent Jau tiek 
kaimynistėje su Baltgudlja kad musų jaunoji Intellgentųčių nereikėjo 
ar Lenkija, bet ir tollmes- karta IOO % susiorganizuotų 
nes nemažas salas palei lr palaikytų lietuvybės kul- 
Polocką, Mogilevą ir kitur tūrinį židinį. Čia, žinoma, 
Baltgudijoje ir taipgi Rusi- neapselslme be paraginimo : 
joje / Saratovo, palei Volgą pavieniui 
srity ir net tolimame Sibi
re /, nagi ir visas lietuvių 
salas visame laisvame pa
saulyje, o pirm visko di
džiausias salas JAV ir Ka
nadoje.

varydavo į dykrą rauti

pelkes ir kurti naują ūkĮ , 
ir taip daina be galo pasi
kartodavo. Ir šiandien nebe
randame senovės prūsų : jie 
nuo žiaurių persekiojimų 
arba badu išmirė arba kurie 
gal " prisitaikė " ir visai 
asimiliavosi su vokiškais

ti dėl veiklos metodų, puo- šeimininkams už svetingumą, 
selejant partinius ar pašau- pataikyk ma*, ypaprastai gi, gau. 
lėžiurinius . skirtumus, ar damas gėlių neklausi, kur pirkai? 
net asmenines ambicijas. geį Zalatorius smalsus. Ėmė ir

KAS GERIAU ?
Ar verkti, ar juoktis ? vokiečiui kolonistui, o prūsą rime į 

Ar žemę laikyti 2 ašarų pa- vėl 
kalne ", ar džiaugtis bega-r kelmų bei krūmų, sausinti 
llniu gyvos ir negyvos gam
tos žemėje įvairumu bei 
grožiu ? Ar nuolatos būti 
nepatenkintu visomis gyve
nimo smulkmenomis, ar , 
siekiant geresnio būvio bū
ti nepatenkintu savo gyveni
mo rezultatais ?

Ar dejuoti dėl prarastos* kolonistais, 
didžiulės Vytautinės Lietu
vos teritorijos, ar džiaug - 
tls, kad atkūrėme 1918 m. 
nors ir mažytę,bet lietuviš
ką Lietuvėlę. Ar visą laiką 
juodinti savo tautos kamieną 
/ kad tai jis komunistinis / 
ar dėkoti likimui, kad nepa
tekome Į " Naujos Europos " 
kūrėjo nagus, kur " verflu - 
chte Žemąiten " būtų tapę 
nustumti Į vargšų prūsų pa
dėtį, kuomet likusiems po1 
didžiojo sukilimo prūsams 
tebuvo
žemės ūkiu / jokio mokslo,

išeivijoje, taigi parduotuvė, kur gruodžio mėn. bu- 
šalyse, retkallng3vo pardavinėjami gvaizdikai po . „u.._ "" ,

--- -- . . ir gavo. Specialaus leidimo ar pažm-

leista užsiimti vien

Kas geriau : ar vien ko
voti dėl atkūrimo nepriklau
somos Lietuvos, ar vien rū
pintis kultūrine veikla, ga
limai sukuriant didelius, 
gal let pasaulinės vertės 
kultūrinius / meno, litera
tūros, mokslo / paminklus ? 
Ar gal nekrypti į kraštuti
numus, o veikti visapusiš
kai : " pos perpos ", kaip 
tie žemaičiai sako. Tat ne
dera būti vienašališku, o 
reikia rūpintis viskuo. Jei 
kuomet atsiras sąlygos iš
kelti tėritorinlus Lietuvos

Kad laisvė mūsų tautai 
turi būti grąžinta, apie tai 
kalbama ir veikiama : tat 
kodėl ginčytis dėl takto ar

ar organizuotai 
lankyti tautos kamieną, nors 
ir kaip nepalankios būtų tam 
sąlygos. Lietuvybė tai toks 
gležnas augalėlis, kad jis 
geriausia tarps, paskatin
tas Lietuvos amžiais Išsl- 
1 alkusios šventos Gabijos 
Ugnelės, kuri priduos jau
niems naujų impulsų tęsti 
lietuvybę kad ir gyvenant 
labai toli, net tūkstančius

Lietuvos muzikos ir meno veikėjai suvažiavimo proga. IS kairės: operos 
ir baleto teatro vyr. chormeisteris A. Krogertas, Panevežio liaudies ope
retės vadovasM. Karka, Operos ir baleto teatro orkestru artistas V. Skrip- 
kauskas, kamerinio orkestro vadovas ir dirigentas S. Sondeckis ir valst, 
konservatorijos prof. K. Kaveckas-

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA

amato, neįsileista į miestus 
ir 1.1./. Ir* tai dar ne vis
kas : kai savo sunkiu darbu 
ūkį sutvarkydavo, jį iš prū- 
2 psl.

klausimus, — kodėl juos pirmenybės, kodėl būti ne- 
tuomet nediskutuoti, reika- vieningais ir, nelyginant , 
laujant praplėsti dabartines dalintis " meškos kailiu " , 
Lietuvos ribas, nes istorl- kuomet pati meška dar ne

myliu nuo tėvų — protėvių 
genties žemės.

J. Valiūnas, 
Brockton, Mass.

2
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Rasa Lukoševičiutė

APIE
^KONGRESĄ

Jau prieš kurį laiką Jau
nimo Kongreso organizato
riai Pietų Amerikoje papra
šė Šiaurės Amerikos jauni
mo pateikti savo siūlymus ir 
pageidavimus dėl Jaunimo 
trečiojo kongreso progra
mos.

Per antrąjį Šiaurės Ame
rikos jaunimo suvažiavimą 
Ročesteryje, buvo puikipro- 
ga patirti Šiaurės Amerikos 

x jaunulio nuomones, nusista
tymus bei pageidavimus. 
Tam reikalui paruošta spe
ciali anketa, kurią suvažla-
vimo dalyviai užpildė, besi
baigiant keturių dienų suva
žiavimui.

Iš registracijos anketųpa- 
alškėjo, jog suvažlaviman 
užsiregistravo 71 dalyvis 
tarp 16 ir 27 m. amžiaus. 
Daugiausiai dalyvavo 20 m . 
amžiaus jaunimas, nemažas 
skaičius buvo 21-22 m. am
žiaus. Iš JAV dalyv 4S,o 
iš Kanados- 21. Atsakydami 
į klausimą" Ar ket- laly- 
vauti m PLSK', J- atsakė 
taip, 9-ne, ir 20 gal būt.

Specialiai paruoštą anketą 
apie būsimo Kongreso prog
ramą užpildė apie du treč
daliai suvažiavimo dalyvių . 
Pirmoje anketos dalyje, 
klausimai sukosi apie kong
reso stovyklą. Dauguma pa
sisakė už susipažinimo die
ną stovj’kloje, kur būtų skir
ta laiko Informacinėm pas
kaitom apie atskirų pasaulio 
kraštų lietuvių jaunimo gyve
nimą. Beveik vienbalsiai pa
sisakyta už sporto diena ir 
už sudarymą komandų tokiu 
būdu,kad išvengus konku
rencijos tarp kraštų.

Stovyklos metu išpuls Kū
čios. Dalyviai pasisakė už 
specialios programos šiai 
dienai sudarymą. Būtų skir
ta laiko susipažinti su lietu
vių liaudies Kūčių tradicijo
mis, o vakare būtų bendras 
JKūčių stalas ir bernelių mi

III P. L. J. KONGRESO RINKIMINĖJE DELHI-LONDON-RODNEY APYGARDOJE 
KANDIDATUOJANČIU I KONGRESĄ ATSTOVU VEIKLOS APRAŠYMAS.

LYD1JA KERAITE

1. Londono lituanistinės 
mokyklos mokytoja 1969 —
1974 metais. Dalyvavo mo- 
kyįojų studijų savaitėje Dai
navoje, 1969 — 1970 metų 
vasaras,

3. j. Baltijos ansamblio šo
kėja ir pranešėja 1965 —
1975 metais. Ansamblio se
niūnė 1972 — 1975 metais.

2. Londono lietuvių stu- 
1 lentų klubo narė 1970 —

'“‘T975 metais, pirmininkė 
1971 — 73 m. ir sekretorė 
1975 metais. Atstovė į Uni
versiteto Pabaltijos Studen
tų Federaciją 1971 metais.

4. Londono Simano Dau
kanto Vietininkyjos, Pane
munės Miško draugovės vy
resnė skautė. 1971 m. vasa
rą Romuvos stovykloje 
draugininke.

5. I97i — 73 m. Londono 
Bendruomenės Valdybos 
atstovė.

6. z Londono Aušros Kny
gų ir plokštelių klubo sekre
torė 1970 — 1974 metais.
19 7=. Vz. 2 8

Hl JAUNIMO KONGRESO IDĖJINIUS PAMATUS STATANT - simpo 
zipmo dalyviai, Rasa Lukoševiciūte is Mtmtrealio ir Mindaugas Ples- 
'ri s (PLJS Ryšių centro nau/asis vadovas) is Chicagos.

Foto: R. Sakadolskis

šios. Dalyviai įvertino visą 
eilę kitų siūlymų. Tarp tų, 
už kurias didelė dauguma 
pasisakė, yra tautosakos 
diena, istorinių ir informa
cinių filmų festivalis, susi
pažinimas su Lietuvos da
barties tikrove, dainų vaka
ras. Buvo taip pat pageidau
ta stovyklos metu ruošti tau
tinių šokių ir liaudies dainų 

I pamokas, ir naudoti galimai 
daugiau garso ir'vaizdinių 
priemonių, vietoj paskaitų .

Antra anketos dalis buvo 
skirta Studijų dieųoms. Di
delė dauguma pasisakė už 
Studijų dienas,kuriose galė
tų visi dalyvauti/atviros 
studijų dienos/. Atskirai tu
rėti} būti šaukiamas Pasau
lio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos suvažiavimas atstovams. 
Toliau pildytojai pareiškė 
savo 'nuomones apie akade
minę programą studijų die
nose. Anketoje buvo pateikti 
keturi atskiri siūlymai- dis
kusinių būrelių išvados .

1/ Veiklos metodika: 
Žinios apie paskirus veiklos 
būdus ir pritaikomumą bend
rai lietuvių jaunimo veiklai. 
Nagrinėjimas ideologinių ir 
bendrinių organizacijų veik
los.

2/ Tautinio sąmoningumo 
ugdymas: asmeninės ir gru
pinės veiklos dinamikos ži
nos/ gyvenimas dviejose

7. Baigusi bakteriologi
jos studijas 1974 m. su gar
bės bakalauro laipsniu ir 
tęsia studijas toje srityje.

Ji pasisako, kodėl ji no
ri būti m PLJK atstove.

— esu tikra,kad mano pa
tirtis Londono lietuviškoje 
veikloje įgalina mane pilnai 
ir darbingai dalyvauti PLJK 
organizaciniuose sprendi
muose. Aš noriu arčiau su
sipažinti su kitų kraštų lie
tuvių jaunimo atstovais, tuo 
pačiu ir praturtinti mano 
pačios lietuviškos veiklos 
patirtį, mintis ir idėjas. 
Taip pat noriu prisidėti prie 

kultūrose, mišrios šeimos, 
kalbos svarba, lietuvių kul - 
tūros požymiai, tautinio l- 
dentiteto ugdymas/.

3/ Išeivija ir Lietuva: iš
eivijos ir okupuoto lietuvio 
gyvenimo sąlygos ir aplin
kos įtakos. Išeivijos kultūra 
politinė veikla,religinis per
sekiojimas, Rusijos įtaka 
Lietuvos moksluose irgyve- 
itme-

4/ Lietuvių išeivijos jau - 
nimas ir Lietuvos padėtis: 
Lietuvos gyvenimo ir išeivi
jos padėties apžvalgos , 
technologijos pritaikymas 
mūsų veiklai.

Lietuvių cįąii ė nuo Člurllo- 
n io *“$1 ^AO^pr te im e na nv: 
C iuij ionlo metus. /usie

Paaiškėjo, jog daugumas 
pasisakė už 4-tąpunktą.Įtei
giamai buvo įverti įtos ir ki
tų kategorijų paskiros temos 
ideologinių organizacijų me
todikos simpoziumas, išei
vijos švietimas ir auklėji
mas, gyvenimas dviejose 
kultūrose, susipažinimas su 
lietuvių kultūra, tautinio są
moningumo ugdymo apžvalga 
koordinavimas jaunimo po
litinės veiklos pastangų,Lie
tuvos politinė padėtis, Rusi
jos įtaka Lietuvos moksle ir 
literatūroje, Lietuvos jau
nimo vaidmuo tautinėje re
zistencijoje, Lietuvos jauni
mo auklėjimas.

PLJK sprendimų įgyvendi
nimo grįžus namo į Londo
ną.

JURGIS VALAITIS

Dabartiniu laiku jis pasi
ryžęs įsigyti magistro 
laipsnį inžinerijos fakultete 
Londono Vakarų Ontario 
Universitete. Kartu su tuo, 
lanko 13 — skyriaus lietuvių 
kalbos kursą. Priklauso lie
tuviškos parapijos komitetą 
Baltijos ansambliui, Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Tarybai ir yra studentų 
atstovas Inžinerijos fakulte
te. Atliko dvi kadencijas 
Vakarų Ontario Universitete 
lietuviu studentu Įdubę, pas

kutinę — kaip pirmininkas, 
buvo KLB Londono apylin
kės valdybos sekretorius Ir 
atstovavo Londoną praeita
me jaunimo Kongrese.

Jis toliau pasisako:

RAŠYKIT, RAŠYKIT, VIS DAR LAUKIAM I
Dar kolkas Jaunimo Puslapis lieka bevardis. Laukiame 
jūsų pasiulymu.( Paskirti yra $25.00 ui tinkamiausi varde).

Red. Rūta Pocauskaite, 
____________ 1140 Moffat, Verdun, P.O. H4H, 1Y9. Tel. 766-4793

— seku lietuvišką spaudą, 
skaitydamas Tėviškės Ži
burius Ir kartais Nepriklau
somą Lietuvą, o Iš angliš
kos spaudos Time, London 
Free Press ir retkarčiais 
Globe and Mali. Mėgstu 
įvairius sportus — slidinė
jimą, člužlnėjlmą, krepši
nį, basball, football Ir 
paddleball. esu žaidęs ir 
tarp fakultetlnlų komandų 
universitete Ir tarp keturių 
" toilet bowl " komandų.

Laisvą laiką praleidžiu 
sportuodamas, skaitydamas 
Inžineri ilus žurnalus ir se
ku sporto rungtynes televi
zijoje.

Šį rudenį pasiryžęs baig
ti mokslą ir pradėti dirbti 
su kokia nors Inžinerine 
firma. Galvoju nepasitrauk
ti iš lietuviškos veiklos ”.

LINAS KARYS

Turi bakalauro mokslo 
laipsnį/soclalIntuose moks
luose /, baigė šiemet ir va
saros metu dirba General 
Motor kompanijoje Londo
ne, Ontario.

Lankė lituanistinę mo
kyklą ir baigė 8 skyrius, 
Dehll apylinkėje.

su naujais.mėnesius prieš užbaigimą.
Dauguma studentų tačiau bus

Jis pasisako:
a/ Priklausau šiose lietu

viškose organizacijose:
1. KLB Londono apylinkės 

valdyboje — vicepirminin
kas 1974 - 1975 m.

2. Londono studentų klubo 
valdyboje - vicepirmininkas 
1972 - 1974 m.

3. Londono studentų klubo 
valdyboje pirmininkas 1974- 
1975 m.

4. Dehll " Palangos " an
samblio senlūhas 1970 Iki 
1972 m.

5. Dehll apylinkės atsto
vas 1973 / PLJK /. z

6. Londono apylinkės at
stovas 1974 - 1975 / KLJS /

b/ Priklausau angliškos^ 
organizacijose :

1. Gimnazijoje vicepirmi
ninkas " Student Counsll "
1972 - 1973 m.

2. " Leadership Counsll " 
advisor gimnazijoje 1972 -
1973 m.

3. Sporto komandose gim
nazijoje: football komandos 
kapitonas 1971 - 1972 m. ir 
krepšinio komandos kapito
nas 1971 - 1973 m.

b/ Seku spaudą :
Lietuvišką Tėviškės Ži

burius / daugiausia /, taip ; 
pat anglišką Time, Globe 
and Mall, London Free 
Press, Financial Post.

C/ Mėgstu skaityti šias 
knygas ir žurnalus ; politi
nius, ekonomiškus, sociali
nius ir sportinius.

d/ Mano įdomiausias už
siėmimas yra organizuo
ti bet ką ir keliauti.

e/ Anksčiau daug sporta
vau, bet kadangi kojos kelį 
susižeidžiau ir turėjau dvi 
operacijas, daktarai mane 
privertė nustoti sportuoti.

MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS Valdyba ruošia išvyka laiveliais^anoe trip, 
DATA: Penktadieni, birželio 20 d. iki sekmadienio birželio 22 d. ryto;
VIETA: Mont Tremblant Pork (žemėlapiai ir smulkesnes informacijas i šsiuntinesime paštu vykstantiems;

KAINA: Stovyklavimas minimam laikotarpiui $4.00. Laivelis vienai dienai $4.00(arba $2.00 asmeniui). Apytikres 
išlaidos $6.00 asmeniui.

T R AN SPO R T ACIJ A: Auto * mašinomi s (Car Pool). Neturintieji susisiekimui priemonių skambina Vilijai 727- 5189; 
Ričiui 733- 9005;

SU SAVIMI TURĖTI: Maža palapine, maisto dviem di ir koikurluos stovyklavimo reikmenis (camping equip*

V ja I d y b a j

PO MONTREA

NESENIAI įvykęs Gintaro 
balius montrealiečiams lie
tuviams davė geros galimy
bės palyginti savo tautinių 
šoktų grupę su torontiečių 
šokėjais. Nuo pat J pradžių 
torontiečių profesionalinė 
laikysena buvo aiški. Klavi
šinis Instrumentas Ir būbnal 
padėjo sukurti gyvesnį Ir 
daugiau koordinuotą tempą. 
Tačiau, iš kitos pusės , 
montrealiečiai geriau pasi
rodė su savo vokaline grupe, 
kurios padainuotos dainos 
aiškiai ir harmoningai nu
skambėjo. Modernaus šokio 
formoje Pasaka Apie Velnius 
buvo labai gaivinanti naujie
na. Ttkuosl, kad ateityje 
bus daugiau tokios rūšies šo
ktų. .

Pagaliau, dauguma u įt
vers itetų ir kolegijų vasa - 
ros sezonui yra oficialiai 
uždaryti. Tai reiškia, kad 
daug pavargus tų studentų da
bar atsikvepia nuo tos darbo 
įtampos. Jie apsivalo nuo 
visokių prirašytų popierga
lių ir užrašų, kurių susikro
vė per paskutinius įtemptus

jau prianete metrinę 
sistemą? Nors oras dabar 
atšyla, bet Celsijaus laips
niais taip neatrodo. Pagal 
šitą naują sistemą, niekad 
daugiau nebus 90, nebent 
būtų pasaulio galas. Tačiau 
yra gerų pusių: trumpiau 
suvaikščioti Ikm negu 1 my
lią. Taip pat, jeigu leklatę 
plentu /highway/ 80 km. 
greičiu Ir jūsų motina šau
kia, kad per greitai važiuo
jate- tai tikrumoje tik 50 
mylių per valandą. Metrinė 
sistema paskatino sukurti 
Ir daug naujų anekdotų. Gal 
žinote kokių gerų juokų?Pa- 
slųsklte Nepriklausomai 
Lietuvai- jaunimo puslapiui.

f/ Aš noriu tęsti mokslą 
/ teisę / arba dirbti pas 
General Motors.

g/ Aš gal neatrodau kaip 
lietuvis, bet juo esu. / If 
You're Lithuanian / Lurgan/ 
you can do it. /

h/ Didžiausią dalį savo 
laisvo laiko aš praleidžiu 
lietuviškoje veikloje.

ALGIS JUSYS

Pasisako kodėl nori būti 
atstovu:

- lietuviškai kalbu, skai
tau Ir rašau, bet susidūriau 

, 'Nukelta į 5 psl.j

L Į PASIDAIRIUS

člą vasarą panaudoti tik po
ilsiui, nes vasaros darbų 
šiais metais sunku surasti. 
Dėl to vasaros kursų lanky
mas žymiai padidėjo. Dau
guma studentų jaučiasi lyg 
nusikaltę, leisdami laiką 
niekais. Dar daugeliui kursų 
nėra pervėlu užslreglstruo - 
tl. Tai geras būdas prakti
kuotis kitiems mokslo me
tams, ateinančiam rudeniui 
/ ha', ha’./.

Tiems studentams, kurie 
praleistų sunkią dieną kur
suose arba beieškodami dar
bo, pavargtų, Gert rude'sres- 
toranūkas prie McGill u-to 
yra pasiruošęs juos atgai
vinti. Šią vasarą jis bus a- 
tidarytas ketvirtadienio 
penktadienio Ir šeštadienio 
vakarais. Jis suteikia Ir 
diskotekinę atmosferą. Įžan
ga tik 25 centai ir muzika , 
kuri yra tikrai gera, grojama 
tikro DJ.Tai tik studentams. 
Patartina pasiimti pažyfnė - 
jlmą/lD card/. Gertrude's 
restoranas randasi Union 
pastate 3840 McTavlsh st. 
Tai yra pulki vieta sutikti 
senus draugus Ir susipažinti

-Skautų žinios-
NERINGOS skaučių tunto 

štabas buvo susirinkęs prieš 
vasaros atostogas Ir padarė 
kelis vadovybės pakeitimus . 
Pskt. Daina Kerbeiytė Ir vyr. 
sklt. Rasa Lukoševlčlūtė su
sikeitė pareigomis. Daina 
perėmė Neringos tunto ad- 
jutantės pareigas, o Rasa 
pasidarė skaučių draugovės 
drauglnlnkė.

-Valvorykštės- 
žinios

Vaivorykštė vis nenustoja 
darbuotis. Balandžio 25 d. , 
Lilė Gedvilaitė, Regina 
Staškevlčiūtė Ir Aldona Čl- 
člnsklenėbuvo nuvažiavusios 
į John Abott CEGEP.kur 
pristatė studentams lietuvių 
tautodailę Prof. Jūratė Tau— 
ner/Ciplijauskaltė/ pasirū
pino visomis galimybėmis, 
kad toks pristatymas įvyktų .

Vaivorykštė, jau antrą 
kartą pasirodė su savo dar
bais Salon de la Femme , 
Place Bonaventure, geg. 2 d. 
Gegužės 3 d. pietų metu A. 
Kuncevičienė, padedama Ga
bijos Bendžlūtės Ir Irenos 
Lukoševičienės paaiškinimų 
prancūzų k., Iškepė lietuvių 
tradicinį ežiuką, stebint pa- 
rodon susirinkusiems kita
taučiams.
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KAZYS ŠKIRPA - 
SUKILIMAS LIE
TUVOS SUVERE
NUMUI ATSTATY
TI, 1975, Vašingtonas, D. C. 
Dokumentinė apžvalga.

PAVASARINIS LITU A NŪS

1975m.nr.l, 21-ojlLl 
tuanus knyga ypatingai ver
tinga mūsų jaunesnei kartai, 
bestudijuojančiai įvairiuose 
.Amerikos kontinento univer
's Itetuose ar aukštesnėse 
mokyklose. Temos- labai 
populiarios amerikonų ir ka
nadiečių studentų tarpe-ml - 
tai, folkloras ir socialinės , 
žmonių išnaudojimo proble
mos. Visas studijuojantis 
jaunimas galės pasisemti 
šviežios medžiagos iš šio ‘ 
numerio ablems klausimais . 
Nepakankamas kalbos žinoji
mas irgi nebus kliūtis,ypač 
diskutuojant su kitataučiais— 
nes parašyta gera anglų kal
ba, duoti kai kurie tekstai ir 
lietuvių ir vertime anglų 
kalba.

Turinyje:
If you kill a snake-TheSun 
will cry - Elena Bradūnas ; 
Gražina: The first llthuanlan 
National Opera-Vytas Nakas; 
Sources for Lithuanian Jtu - 
dies: part 3 The Lithuanian 
collection tn the Kent State 
University Library-John F. 
Cadzow;
Discrimination of Lithua
nians in the Belorussian SSR
- Documents;
From a Lithuanian Archive : 
Correspondence and Conver
sations- A. E.Senn;
Violations of Human Rights 
in Soviet occupied Lithuania
- Bopk reviey>, T ,i /
Bibliography of engllah lan- 
guage sources on Estoni a- 
revievr by J. A. Račkauskas; 
Llthuanus Book Service.

Ypatingai laukta buv . 
L letuvos N epaprasto Pas iun- 
tlnlo ir įgalioto Ministerio 
Vokietijoje knyga. Ji sukau
pia savyje įvykių, žmonių, vi
sos nepaprastos epochos 
mūsų tautai aprašymą.

Tai plačios apimties,

gerai ir sklandžiai parašyta 
knyga, 583 puslapių.

Tai, paties autoriaus 
žodžiais, autentiškas liudi
jimas apie mūsų tautos 1941m ; 
kovos žygį už Lietuvos teisę 
į valstybinę nepriklausomy
bę, liudijimo, kuris tebeturi

reikšmės ir dabartinėmis 
mūsų pastangoms toliau sie
kiant to paties tikslo.

Montrealyje knygą pla
tina P. Rudinskas, Parapijos 
Knygyne ir Jonas Viliušis , 
6747 36-th Ave., Rosemount, 
Mtl.

Ar aš šią nelengvą funkciją, kuri kilo iš Lietuvos atstovo pareigos ginti Lietu
vos atatovo pareigos ginti Lietuvos interesus bei jos valstybinę nepriklausomybę ir 
kuri buvo susidėjusių ano meto aplinkybių Derlyno postui padiktuota, tinkamai atli
kau,- ne man pačiam apie tai spręsti: tesprendžia apie tai tas, kas teiksis pavartyti 
šių mano atsiminimų - raporto - puslapius ir susipažins su ten paduotų dokumentų 
nuorašais ir gausiais gyvų liudininkų parodymais apie anuos reikšmingus įvykius ir 
maiio vaidmenį juose.

Nuo savęs šiame įvadiniame pareiškime noriu pažymėti tik tai, jog visa, ką man 
teko anuomet nuveikti .nuveikiau ne kokiais asmeninės ambicijos motyvais ar sveti
mos šalies kaip nors suvedžiotas, bet iš savo, kaip lietuvio, tyro patriotizmo ir ob
jektyvaus įsitikinimo, jog metodas, kurio laikiausi, buvo vieninteliai teįmanomas a - 
noms aplinkybėms, siekiant

a/ nuplauti gėdą nuo lietuvio veido už 1940 m. birželio 15 d. sugniužimą be pa
sipriešinimo šūvio,

b/ iš naujo su ginklu rankoje paryškinti - tiek Lietuvos draugams, tiek jos prie
šams - lietuvių tautos nepalaužiamą valią siekti laisvės ir teisės į valstybinę nepri
klausomybę, ir

c/ tuo atskleisti visiems laikams Maskvos melą apie Lietuvos tariamą savano
rišką įsijungimą 1940 metais į Sovietų Sąjungą.

Nemažas darbas, kuris buvo nudirbtas, siekiant minėtų tikslų, buvo ne mano 
vieno, bet viso kolektyvo intelektualinių pajėgų Iš lietuvių tarpo, išsigelbėjusių nuo 
sovietinio teroro Lietuvoje pabėgimu į Vokietiją ir žymia dalimi susitelkusių apie 
Lietuvos diplomatinį postą pačioje Vokietijos sostinėje Berlyne.

Tačiau skaitąs šias eilutes tegu nepamano, kad likimo į Berlyną atblokštų lie
tuvių pasiryžėlių saujelė galėjo tautą vien paakinančia bei jos tikėjimą į išlaisvini - 
mą palaikiusia akcija iš užsienio viską nusverti: Didįjį Birželio 23 dienos sukilimo 
laimėjimą nulėmė pati lietuvių tauta, pirmiausia tie jos sūnūs, kurie lemtingu mo
mentu stojo su ginklu rankoje prie kovos barikadų Kaune ir Vilniuje, kaip ir visur 
provincijos vietovėse, prieš skaičiumi nepalyginamai galingesnes sovietinio oku
panto jėgas, rizikuodami tuo, kas žmogui brangiausia - savo gyvybe.

Tiek pasipriešinimas sovietiškajam terorui iki Birželio 23 d. sukilimo, pasiruo - 
slant šiam lemtingam žygiui, tiek juo labiau pats Birželio 23 dienos herojinis kovos 
aktas pareikalavo kraujo aukų. Jos nebuvo veltui: Sukilimas buvo laimėtas ir Lietu
vos valstybinis suverenumas buvo atkurtas, nors po 6 savaičiųhltlerinėsVokietljos- 
b^gp-Vėl nuslopii«tas>4'njUiB>iH - ■ .,v;.

Žemai nulenkdamas savo galvą ties maim kovos1 draugų kapais vision lįjetuyoje 
kaitusių po LĄE/(Vėl lava kovoje už lietuvių tautos šventą teisę į laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę, skiriu savo šį veikalą jų amžinam pagerbimui visur ir visada, nes 
testamentas, kurį tos aukos-šaliko naujoms mūsų tautos kartoms, neišbluks jos is
torijos puslapiuose. /ištrauka/ Kazys Škirpa

Kazys Bradūnas

APYPIETĖ
■ JI ' ■> .

Tik valandėlę atsikvėpsiu 
Ūksmlnghfn sodo nuošaly - 
Užklok mane galviu pavėsiu, 
Sena, plačioji obelie.

Ir tu šakom, tarytum rankom 
Senelių apglėbei mane.
Ir man jų žodžiai paukščiais renkas 
Tavųjų lapų ošime.

Ir vedasi sapnų pasaulin 
Į kūdikio dienų šalis,
Kol vėl į veidą krinta saulė - 
Ugningasai darbų šauklys.

G Y V Y B Ė

Eduardas Mieželaitis

Apkase, tarp vielų susigūžusių, 
Pasirodė žibutė klane.
Mums per žiemą išvargusiems mūšiuose, 
Buvo keista: tikėti ar ne ?

Bet staiga ėmė blezdingos krykštauti - 
Su dirvono kąs nei tais snape. /;
Ir gyvybė, iš žemės Ištrykštanti, 
Kunkuliuodama veržės upe.

Ji aukšle į atokaitą kalėsi.
Ir ruseno purienų ugny,
Ir ,krutėdama sraigių kriauklelėse, 
Vinguriavo skaidriam vandeny.

Įsigavus į bllndį brūzgynuose, 
Nuo lapelio prie lapo lipnaus 
Vytųriuodama apyniu pynėsi 
Spurgeliu pažiūrėti dangaus.

Ji pabudo pilkam akmenėlyje, 
Ropštės pievoj mažu vabzdeliu. 
Vyturiukais aukštyn pasikėlė ji 
ir papylė dainas virš gėlių.

laco 
n-i J c

Ir pakilo gyvtenimu trykštanti.
u Su; dirvonoils|8heltais<hnnpe>'• na <■• 

Lėkė,’ bl.aškėsli apkasui krykščianti 
Ir dalnuodanHa: veržės upe.

an/, -o J: n ■■: - ■ .

Rašo Juozas Benius
pažinkime praeitį !

BAJORU ARBA LIAUDU- VYČIU BOČIAI

Ir SVIESA ir TIESA mūs žingsnius telydi...” (1919-39 m.'Tautos Himnas)

//

Pasižiūrėkime, kaip tie "barbarai" elgėsi užka
riautame krašte:

1/ Ogi štai: Romėnams engėjams, dvarų savininkams , 
siūlomas pasirinkimas: laisvai keliauti į keturias pasaulio 
šalis, kur tik akys veda, arba pasilikti bernauti tiems,ku
riuos jie išnaudojo/Victor vttensis I, 13; Procope V, 1,5/. 
Palyginkim,kad per baisųjį birželį 1940 m., mūsų tautos 
viršūnė iš pasalų naktį užklumpama /pagal kacapų ir žydų 
paruoštus sąrašus/, duodama pusvalandis susikrauti, iš - 
vežami žiauriems darbams į nepakenčiamą šaltį,kur per 
kelis metus 90% ištremtųjų žūsta. ..

2/ Krikštydami prūsus, kryžuočiai išžudo, prieš tai 
juos žiauriai iškankindami, mūsų Arijų dvasiškius. / Čia 
paduosime keletą epizodų iš kryžuočlų elgesio. Jie po ilgų 
kovų numalšinę prūsų sukilimą ir klasta pagavę jų vadąka- 
raliųPAUPINĮ /PTPIN, pagal vyčlų-gudų PEPIN/ perskro
dė jam pilvą ir, prikalę žarnas prie šventojo ąžuolo, gai
niojo nelaimingąjį aplink,kol jisai,savo viduriais kelerio - 
pai apjuosęs medį, pagaliau mirė. /Script. Rerum Prus. , 
Die Aeltere Chronik von Oliva, vol. I, p. 677:Dusburg ibid. , 
p. 88; Wigand ibifl. , vol. II, p. 505/. /Kai kas panašias sce
nas matė lenkus darant su lietuviais paskutinio karo metu/ 
Arba, kuomet lenkų karalius KA ZIMIERAS paskelbė 
jotvingiams mirties bausmę už atsisakymą krikš - 
tytls- retai kuris tenusileido- tokia buvo jų tautinė savigar- 
ba/kurlos šiandien labai pasigendame/. Ištisais kaimais , 
ištisomis apskritimis jie tapo be amžiaus ar lyties skirtu
mo išžudyti /Dlugošas ir kt. / . Kryžuotis VLADIMIRAS 
sumušė prieš jį pastatytą VAREIKOS vedamą latvių ka
riuomenę ir, už&nęs Rygą, išžudė senosios Baltų dinasti
jos visą Rlkval dų šeimą, prieš tai * išprievartavęs 
karalaitę Riknėdą tėvų akyse. Tai buvo pagiežos veiksmas 
nes karalaitė, atmesdama jo anksčiau pasiųstus piršlius , 
išdidžiai atsakė:"Aš niekad neraišiosiu vergo vyžų" /užuo
mina apie Vladimiro benkarto motlnąšventasauluvio- kata
likų bažnyčios paskelbto šventuoju- tarnaltę-mellužę/. Ir 

tuvių Arijų prieš ištvirkėlius pagonis, Italijos miestelėnus 
/ o šiandien.komunistus/. Poetas OVTDIUS, ištremtas P a- 
n o n i j o n ir pagyvenęs mūsų vanduolių tarpe, taip susl- 

'■ žavėjo aukštu moralės lygiu ir pavyzdinga šeimos bei so - 
daline santvarka, jog išmoko net kalbos ir parašė lietu - 
viškai ilgą odę "barbarų" garbei, statydamas juos pavyz - 
džiu romėnams. Tas jo kūrinys "žuvo", o liko tik pelenal- 
blankus perpasakojimas/keletos eilučių/.

5/ Paskutinė betgi GENČIARIKIO nuodėmė pati , juo
džiausia : oficialiai panaikinus katalikybę, bažnyčios nu 
griaunamos, o Arijų tikybos apeigose karalius įveda lietu
vių kalbą / vanduolių kalbą, ką dabar bando pamėgdžioti 
katalikų bažnyčia, bet su menkais rezultatais ’./.

Štai- Romos bažnyčia šaltai ir galutinai nuneigiama. 
Vanduolial skelbia jai karą ir laimi /ar ne taip turėtų bū
ti ir šiandien, vien tik prisimenant kardinolo Mindzenty ,
tragediją. P ris įmenant, kad negaunam savo kardinolo, o 
lenkai- viską gauna ’. ?/.

Čia ir glūdi to per 1500 m.klyksmo "vandalizmo" pas
laptis. Tik paklausykime Romos vyskupo POSIDĖJAUS tų 
pačių, tik atpasakotų įvykių atpasakojimą: "Vandalai atvy
kę visur atneša,kur tik praeidami, suįrutę, žudynes, plė — 
štkavimą ir aibę baisiausių bėdų, neatsižvelgdami nei am
žiaus, nei lyties, nepasigailėdami nei dvasiškių, nei šven
tųjų indų, netgi nei bažnyčių". . . Gi nei vieno fakto, nei 
vieno įrodymo, pastebėkime, o tik pikti apibendrintai,-ir 
taip per puslapių puslapius, ir per amžių amžius. . .

Atrodo, kad aukso indų konfiskavimas čia ir buvo ar - 
šiaušia pasipiktinimo priežastimi. Kryžuočlų plėšimus 
mūsų turtingųjų Arijų bažnyčių čia, aišku, nedera minėti, 
juk tie šventieji vyrai turėjo iš anksto sutelktą popiežiaus 
dispensą. . .

Šitaip mūsų GINTARO KELIO, OLBIJOS ir DUNOJAUS 
jungtinių laivynų admirolo asmuo iškyla naujoje šviesoje. 
Tai pirmas bekompromisinis patriotą s, tautinės min
ties vedamas, sąmoningas Arijų tikybos šulas. Jis griežtai 
atmeta svetimą ištvirkavimo, kyšininkavimo, tautos ir tė
vynės išpardavinėjimo "kultūrą". Kiti mūsų karvedžlal- 
/varulių, vyčių- gudų, ostro- gotų/ karaliai prisitaiko , Į 
pripažįsta imperatorių ir popiežių, ir už tai gauna valdyti, 
Romos imperijos dalis leno teisėmis, iškildami jos armi
jų vyriausiais karvedžiais. Ne jis’. Jam Roma ir katali
kybė paliks lemtingais amžinais priešais.

Todėl jis užantspauduotas istorijoje "vandališku bar - 
baru". /Ar nelaikąs ir mums pagalvoti Romos atsikraty - 
mu- ne katalikybe, nes Arijų ir katalikų tikybos tesiskyrė 
labai nedaug- atgaivinant klek galima Arljanizmą kaip a - 
peigas, kultą ?/ /Bus daugiau/

taip tęsiasi daina be galo. . ./Kaip sako J. Valiūnas, NL nr. 
21/74, p. 2/.

Ką balsesnio sugalvos "barbarai vandalai" ? Ogi visa 
katalikų dvasiškija suimama ir deportuojama gardini- 
j o n į vienuolynus, kur jie sau ramiai užsidarę van 
d u o 1 tų netrukdomi, rašinėja juodžiausius pranešimus 
apie "vandalizmą" / Ne apie komunizmą, nacizmą arba ju
daizmą. . .• to dar tada nebuvo/.

Arabų fanatikai, užėmę ALEKSANDRIJĄ, sudegina ne
apsakomos vertės seniausią pasaulio biblioteką. Hitleris 
buvo suruošęs viešus knygų deginimo festivalius. Kaip gi 
elgėsi mūsų jūrininkai, kad palaikytų savo " vandalizmo" 
reputaciją ? GENČIARIKIS, po trijų metų apgulos paėmęs 
H i p p o n ą, uždraudžia paliesti bent vieną lapelį tos bib
liotekos, neišskiriant ir savo aršiausio dvasinio priešo Šv. 
Augustino raštų/ pal. donetlzmą, arianizmą ir kt. "herezi - 
jas"/. Taip visi šio pastarojo darbai išlieka civilizuotam 
pasauliui " in e>ctenso" / ištisai/. Jei kas taip gerbia kny
gą, įrodo, kad patsai yra didžiai raštingas. Ką dar besu - 
galvos mūsų karalius, kad užsitarnautų istorijoje negar - 
bingiausio vardo ?

4/ Ogi, užėmęs sostinę KARTAGENĄ /apie ją ir pa
čius kartaginiečius dar pakalbėsime/, pirmu savo žygiu 
uždaro pagarsėjusią "VIA COELESTIS" - dangiškos deives 
gatvę /kaip St. Pauli Hamburge/. Tai naktinių linksmybių- 
centras. Visi girdėjome apie romėnų orgijas ir plunksna 
neaprašomus iškrypimus /jų kultūrą ’./. Jokie šių dienų 
palaldžiausi'užkampiai jiems negali prilygti. Rezultatas ? 
SALVTNUS jį taip nusako:

"Pas gudus /Ispanijoje, pietų Prancūzijoje, Šiaurės Ita
lijoje/ tiktai romėnai gyvena palaidą gyvenimą. Pas van - 
duollus gi- net patys romėnai sutvarkyti. "Barbarai"moko 
"civilizuotus". . . Neblogai. Jei nustosime vartoti tuos nu - 
valkiotus žodžius ir sąvokas, Romos propagandos sukurtuą 
pamatysime, kas vyko iš tikrųjų: tai buvo dviejų pasaulė - 
žiūrų kova /kaip ir šiandien/, -padorių, dievobaimingų lie

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



FILMU PASAULYJE *ttl*****
LEPKE

Apie T9I2 metus Rytinėje 
New York, N. Y. dalyje po
licijos buvo sugautas vaikė
zas. Paleistas iš kalėjimo 
1919 metais turėjo 22 metus 
amžiaus. Pritapo prie strei
kų organlzuotojų, netrukus 
perėmė gangsterių vadovybę 
ir tapo baisiu žudiku.

Lepke buvo jo pasirinktas 
slapyvardis.Netrukus Lepke 
įsijungia į narkotikų gabeni
mus ir tampa multimUljo- 

’^nlerlus. Pagaliau nuteisia
mas ir t944 metais būdamas, 
47 metų amžiaus, nužudo' 
mas elektros kėdėje.

pramonei, fll -

tlkra dalis žlū- 
laukla franken-

kad jos išmetimas būtų spra
ga filminei 
literatūrai.

Yra tam 
rovų, kurie
štelnlnlų, kurie nėra teroro 
filmai, nors teroro celofa
nai duoda geras įplaukas. 
Jie nėra auklėjamoji prie
monė, bet nepalyginamai 
geresni už bemlntljlnlus kri
minalinius, paslleldėlljiš- 
kus, aiškiai nemoralius, ar 
jaunimą gadinančius kitokio
mis linkmėmis.

ALGIS JUSYS • •
(' Atkelta is 3 psl.)

sunkumais, kai reikėjo

Lapke buvo žydas. Filmą 
gaminant buvau pakviestas 
Į studiją,kalbėjausi su Lep- 
kę vaidinusiu Tony Curtis ir 
kitais. Be kitko, TonyCur-

Žlūrlntlejl frankenštelnl- 
nlų f Urnų žino, kad mato 
fantastiškus tvarinius, vieną 
ar du, ir viskas tenai yra 
Išgalvonė, nuspalvinta ekra- 
nlškomls gudrybėmis.

kitais. Be kitko, Tony Cur- " Jaunas Frankenšteln " 
tls pareiškė, kad pasirinkęs / Young Frankenstein / nėra 
Lepkės rolę, nes tai buvo .balsingas filmas. Lauktinas 
vienas didžiausių žydų 
gangsterių, Ir jis tuo norėjo 
pagerbti savo tatutletį.

Nelšken'člau neįsiterpęs, 
kad jeigu kalbama apie di
džiuosius gangsterius; tai 
ar jam žinomas Alvln Kar
pis.

- O taip, bet jis nebuvo 
žydas, - atsakė.

- Jis buvo 
rlau.

- Spėju, 1 
tuvis. Kodėl 
Karpio filmoje - paklausė, i Mauuuue rs.auti. zu

- Pirma, apie Karpį filmą j turi - Fox gamyba, 
jau senokai pagaminta vardu 
" The FBI Story : Alvln Kar
pis" / "Žinau", - jis įslter - 
pė/. Antra, neesu artistas , 
trečia, lętlnku būti gangste
riu.

1 frankenšteinlškumas pajung
tas satyra, jumoru, netikė
tumais, net meistriškumu, 
vietomis Išradingumu bevelk 
iki nuostabos. Įdomus talen-. 
tlngo filmų režlsorlaus Mel _ 
Brooks kūrinys.

Jaunąjį Frankenštelną 
vaidina anglų komikas Gene 
Wilder. Kiti spalvingai tin
kantieji: Peter Boyle, Marty 

Ir Jūs esate He- Feldman, Clorls Leachman, 
2. nevaidinate ■ Teri Garr, Kenneth Mars,

lietuvis - ta-

' Teri Garr, Kenneth Mars, 
Madeline Kahn. 20 th Cen-

Filme yra nepamirštamai 
Išliekančio jumoro.

su
patiekti šį aprašymą. Nuta
riau, kad reikėtų rasti lai
ko sustiprinti lietuvių kalbą. 
Toks laikas yra sunkiausiai 
randamas, todėl lengviau
sias kelias sustiprinti lie
tuvybę yra per kontaktus su 
kitais lietuviais.

Prieš du metus aš dirbau 
Vakarų Ontario universiteto 
lietuvių studentų Įdubo val
dyboje kaip iždininkas. Te
ko Išmokti kaip su kitais 
reikia dirbti, kaip kitus pri
kalbinti dalyvauti ir prisi
dėti prie bendro klubo darbą 
Svarbiausia, patyriau, kad 
lietuviams būti 
yra didelė garbė nors ir 
silpniau kalbant, rašant at 
skaitant 1 letuviškal. Supra
tau, kad jiems yra svarbu 
su kitais lietuviais bendrau
ti, nors ir linksmalaiklals, “taip pat esu Londono vyčių , 
bet tuo įslgylinti Į lietuvių ' ’ 11 '
kalbą. Todėl kandidatuoju į 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos organizaciją, kuri 
nori sustiprinti ryšius tarp 
lietuviškų kolonijų Ir buvau 
laimingas, kai buvau iš
rinktas atstovu. Prieš mė
nesį buvau išrinktas VOULS 
klubo pirmininku 1975-76 
metams. Valdyba stengsis 
pritraukti kiek galima dau - 
glau studentų. Stengsimės 
sustiprinti jų širdyse meilę

Lletuval Ir tikiu pasiseks 
visiems kartu pasigilinti __ j?'t ■
lietuvių kalboje. Štai kas yra /\ / I
man svarbiausia. ■ L— V ■

Kadangi III PLJ Kongrese . —.- . ya f n
ne visi dalyvaus, kongreso | / Į \ f Ak f
atstovo darbas bus juos i n- "
formuoti kas buvo kalbėta ir 
nuspręsta Kongrese ir įvyk
dyti tuos sprendimus. Ti
kiuosi, kad pajėgsiu šias 
pareigas atlikti, ypatingai 
kai esu VOULS klubo valdy
boje.

Pabaigsiu chemijos studi
jų trečius metus Vakarų On
tario universitete ir jei to
liau seksis mokslas, siek
siu magistro laipsnio . Gy
vendamas Hamiltone, pa
baigiau visus - IO skyrius 
šeštadieninėje lietuviškoje 
mokykloje.

K

ALIUTE ČIA DAUGIAU 
NEGYVENA

Šitai buvo pasakyta prie 
kitų spaudos atstovų. Jiems ' 
paskutinio saklnioncpabalga trisdešimt metų motinai, 
atrodė linksmoka ir vislų 'f temokančiai dainuoti ? Ir Iš-
įskaltytlnai Tony Curtis bei 
produserį ir režlsortų Me- 
nahem Golan / tos pat tauty
bės /, smagiai ' nusikvatojo.

Filmą aiškiai gaagsterlš- 
ka, bet kaipo tokia, padaryta 
be didesnių priekaištų, jei 
neskaityti neįtikėtlnumų , 
paskub ėjimų.

Ar ne keistas filmų pa
saulis ?

Kaip gauti darbą virš

laikyti, auklėti dvylikos metų 
i Angliškai ” Alice doesn’t 
live here anymore”.

Taip nutiko jos vyrui žu
vus nelaimėje.

Sklandus rankraštis, įti
kinanti valdyba, rėžislūra. 
Viskas gyvenimiška, net ge
ram filmui reikia daugiau, 
negu tikroviško gyvenlmlš- 
kumo.

JAUNAS
FRANKENSTEIN

Vardas Frankenstein yra 
filminiame pasaulyje žino
mas sinonimas balsingam 
tvariniui,mokslinėmis prie
monėmis pagamintam - su
kurtam laboratorijoje.

, \ Platesne prasme Fran- 
n ’kenstelniniai filmai turi sa

vo spektrą ir viena tvirta
dalis holyvūdlško filmų pa- , 
šaulio, tiek įslpll lėtinus,

Vaidina : Ellen Burstyn 
/jauna našlė/, Kris Krlstof- 
ferson / jos rimtas mylima
sis /. Berniuką Donaldą - 
Billy Green Bush sukūrė ge
riausiai.

Produserls David Sussklnd 
Ir Audrey Mass. Direktorius 
Martin Scorese. Rankraštis 
Robert Getchell. Pagamino 

' Warne r Bros. filmų kompa- 
I nlja.

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

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NOKI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI. __

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
. ri3ti$:os Amerikoj ir Europoj "JIB Hoorpficge-Lotion" preparatas sulaiko j 
p.’auky slinkimą, naikino pleiskanos, paiolino niežėjimu, plaukų skilimą, ' 
tfiprino plaukų iaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. JIB va r- f 
rodom' nebūsite nei ±»li, '-•oi pliki 100%. jralyti vaistinių RED BLUE knygoj. Į 

jiB Mvd-:.ne Lia A uncijos Io savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: I 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba i 
.1. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, I 

Illinois 60650, U. S. A. I

A

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu*

Esu mėgėjas sporto, bet 
neesu sportininkas. Orga
nizuotame sporte dalyvavau 
tik gimnazijoje, o universi
tete tik " intramural ". Prl- 
kluaslau šių metų " Toilet 

lietuviais Bowl "
čempionate. M an sportas pa
tinka ir man pasiseka po po
rą savaičių kasmet stovyk
lauti šiaurėje. Esu skautas, 
kas man padeda stovyklauti,

ALGIMANTO

ta

MEFISTOFELIŠKAS 
SARKAZMAS - II
Tęsiant mūsų pokalbį 

pačia tema, pravartu susto
ti ties tuo, taip vadinamu, 
lietuvišku nuoširdumu, lie
tuvišku vaišingumų Tai vis 
momentai, kuriais, papras - 
tai, mes visi didžiuojamės , 
vis bandome iškelti ir pri
minti- sau ir svetimųjų pa
sauliui. Tuo tarpu, mūsų 
kalbamu atveju, visos 
lietuviškos dorybės buvo 
blokštos į šalį. Mūsų 
džluje padorūs ir taikūs 
diečlal gerai pažinojo ir
venlme skaidriai vykdė po
sakį- svečias į namus, Die
vas į namus ’. Tegul tai ir 
perdėtas nusidavimas, bet 
liaudis jo latk si ir skrupu
lingai gyvenime vykdė. Tai 
būta/klekvienu atveju/ ; gra
žios ir mūsų tautai būdingos 
tradicijos. Tačiau, išeivijo
je kuriamos naujos tradici
jos,
persiimu vietinių papročių, 
bent dalinai, ir svetimų tra
dicijų prisitaikymą sau. Tad 
gal ir nereikėtų perdaug ste
bėtis, kai svečiui - pakelei
viui Išdrįstama pasiūlyti ne 
gaivaus vyno stiklas, bet ac
te mirkyta kempinė brukama
prie lūpų. . . Bet ir tas dar "tūros ar New Yorke prie pa
ne viskas. Vienoje lietuvių člų Jungtinių Tautų ar sovie-i

futbolo rungtynių

būrelio pavaduotojas.
Laisvą laiką pašvenčiu 

Londono ansamblio " Balti
ja " repeticijose.Priklausy
ti " Baltijai " yra vienas iš 
maloniausių dalykų per pra
eitus du metus. Tikiuosi ir 
toliau dar priklausysiu. Kai 
surandu laiko skaityti, tai 
daugiausiai skaitau Londono 
dienraštį ar kokią . /nors 
" Science fiction " knygą ar 
" Scientific American " žur
nalą.

A S D lE NINES PASTABOS
Prieš keliolika metų teko susitikti žmogų 

kuris sakėsi dalyvavęs antrojo pasaulinio 
karo metu Londono bombordavlme. Visą jo 
pasakojimų virtinę apvainikavo nuotykis apie 
Londono balionų užtvaras ir jo geras akis. .
— Kartą besiartinant į Londono prlemleš - 

člus nakties metu, visiškai netoli prieš akis 
šmėkštelėjo balionų lynai. Stalgiu posūkiu jų 
išvengti buvo pervėlu. Smigti žemyn, ar 
stalgiai kilti aukštyn — irgi pervėlu. Sekun
dės greičiu šis lakūnas įjungė atbulinį bėgį ir 
lėktuvas sudrebėjęs, atbulas pasitraukė nuo 
užtvarų. . .
Kadangi čia ir baigiasi pati nuotalkinglaųsloji 
pasakojimo dalis, tai linksmesnleji jau gali 
pradėti šypsotis. . . Tačiau kaip kartais keis
tai dalykai metų bėgyje nusldėsto . JA V Ma
rinų Korpas pradėjo naudoti artimos kariuo
menei žemės atramos lėktuvą — AV8A Haa- 
rlėr. Šis virš 6OO mylių Į valandą skrendąs 
lėktuvas gali be jokio įsibėgėjimo tiesiai ver
tikaliai kilti aukštyn, sustoti ore, "įsijungti” 
atbulinį bėgį ir palengva įskristi atgal, skristi 
šonu ir pagaliau palengva, lyg virvių prilai
komas, nusileisti į savo pakilimo tašką. Jei 
šis lėktuvas naudojasi normaliu pakilimu ar 
nusileidimu, — kiekviena "supermarket" au
tomobilių pastatymo vieta tam pakankama.

Ir kas gi galėtų dar ginčytis, kad vakar 
nakties sapnai negali šiandien virsti

? . • . Paruošė V. Š.
nakties 
tikrove

misijos 
laukti ir

durų? Kodėl buvo mirti. Jis liko 
reikalauti iš savo ganomiesiems, 

Turėjo

vadovu 
kol tik 
ir jis

tinės 
visko 
Lietuvos tautiečių ir kur kas jėgos leido, 
mažiau norėti iš mūsų pačių, dėti parašą ant kai kurių so
išeivių? Pareigose tėvynei, vietinių deklaracijų ar rezo 
mąstells turėtų būti vienodas I i

Kalbos nėra, kad visos tos 
bergždžios viltys apie susi
deginimus yra nehumaniškos 
ir ne moralios ir nuodėmin
gos. O Ir nuodėmės samprata, 
turėtų būti vienoda, tiek lais-’ 
vajame pasauly, tiek ir so
vietinėje orbitoje. Be to, nė-^ 
skaitlingai 'tautai, kiekviena 
gyvybė tutėtųbūtiršvd£bl ir 
Vėrtlnga. ^Kiekviena 'ttiŠ&fa

b

Jllucljų. Pagalvokime apie tai. 
• Į Kultūros reikalams su
važiavimą- simpoziumą To
ronte iš Montreal io buvo nu
vykę dr. P. Lukoševičius , 
Irena Lukoševičienė, dr.lt. 
Nagys, choreografė Birutė 
Valtkūnaltė- Naglenė. Taip 
pat jaunimo: penkios mont - 
real let ės šoku s bos' meninėje 
dalyje Toronte Obelėlę. Tilt 
Gabiją ‘bSfendžiutė, Kristina 
Bendžiutė, Alma Drešerle - 
nė, Lilija Jonelytė, Laima 
Skučaitė. Svečiavosi Audro
nė Jonelytė,Stasys Rutkaus - 
kas, Petras Drešerls, : Da
nutė Staskevičienė.

Buvo nuvežti Vaivorykštės 
darbų eksponatai, išklausyti 
referatai, dalyvauta posė - 
džluose, diskusijose, rezo
liucijose Ir meninėje prog
ramoje. Be moderavlmo,H. 
Nagys meninėje dalyje skai
tė savo poezijos.

Montrealio dalyviai pasi
žymėjo savo praktiškais pa
siūlymais kultūriniams dar
bams ir neatidėliotinų darbų 
vykdymo palaikymu.

gyv. vietovėje buvo kalbama, 
kad svečiui būtų pravartu 
nusiųsti galioną gazolino ir 

. degtukų. Girdi, Salgone sa
vo metu deginosi budistų Vėrtlnga. _  _ _ _____
dvasiškiai ir toji jų auka at- vieta labai lengvai bus užimti 
kreipė neginčijamą pasaulio svetimųjų. Tas itin ryšku 
dėmesį, tad, jei kas - nors anoje pusėje.
panašaus atsitiktų, tarkime , Gai jau atėjo ialkas įslsą- 
pasaulio lietuvių sostinėje mOnintl, kad daugėja atvejų, 
Čikagoje, tai irgi Išgarsintų l kuomet gyventi, ne mirti, yra 

sunkiau ir herojlškiau, o pa
čiai tautai, gal net ir svar
biau. Anomis, tikrai sunkio
mis bandymų dienomis poka
rio metu, šviesaus atminimo 
vyskupas K. Paltarokas nie
kur nebėgo, nepasirinko mir
tį, bet liko gyventi ir vado
vauti ten buvusių sąlygų ribo
se. Ir tas jo gyvenimas, pa-

Gal jau atėjo laikas įsisą-

Lietuvos laisvės reikalą, į- 
rodytų, kad drąsuolis tikrai 
nebuvo bolševikų agentu, jų 
užverbuotu kolaborantu, na, 
ir tauta galėtų didžiuotis dar 
vienu herojumi. Atsieit, visa 
taip paprasta, suprantama ir 
tikra. Apie tai plačiai para-l 
šytų spauda, kalbėtų radijas 
televizija rodytų vaizdus. O 
mes, patogiai minkštasuoly- liktas pavyzdys, liko švlesu- 
je atsilošę, alaus skardinę 
rankoje belaikydami, susi
jaudinę stebėtume vėliausias' - 
žinias žydrajame ekrane ir 
žmogiškojo fakelo agoniją 
liepsnose. Patriotiška, kilnu 
ir prasminga’.Aukos sudėtos 
ant tėvynės aukuro, t niekad 
negal i būti perdldel ės’. Jei taip 

dažniausiai tai reiškia truputfceista,kad mūsų tarpe 
dar niekas nepasiūlė (laisva
noriškų kandidatų taipgi lyg 
ir nesigirdi) irgi tėvynės var
dan, kad kas nors, bent jau 
tie, kurie šiaip jau‘turi rodyti 
pavyzdį, imtųir užsidegtų, na 
kad ir toje pačioje Čikagoje 
prie naujosios Picasso skulp-

tos
nu-
so-
so-

liuateities kartoms, nors to
mis dienomis kurkas lengviau

1J

f

» “1 LIETUVIŠKA RADIJO ' 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stontevijius, 1053 Albanel Cr.. Duvernoy, P.Cl. TEL. 669-8834

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 meti). Minint tą 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, 
neiriamos ir nesidėriamos 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 iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, 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 vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų .renesanso.
KAINUOJA: Chicagofe ir Kanado|e metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. —- $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
__ $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn.
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

JAV vietose metams 
— 2.50. Užsieniuo
se va i ta nemokamai.

viŠkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijų skambin 
Leonui G. 366-2548(namy) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKA'JDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.SVEIKAŲSKĮENĖ VEDA TEI

SINIU patarimu skyrių. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
į—į siunčiu ____ ,____  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
□ Vajaus proga prašau siusti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ---- ------- ---------------------- *.-------------
ADRESAS

f 
1
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hamittonĮ toronto Taupyk ir s k o I i n k i s

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius "Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (\Uo spalio 1 d.) '"% 
Terminuotus depozitus 1 metu "'(■4% ’ t
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 3,000.000

VEIKLA NĖRA BE PASEKMIŲ. . .

Pradžioje visi, apie di
džiulį, apvalų stalą apsėdę 
pietautojai nenori patikėti 
čia pat esančio kaimyno pa
sakojimui. Tiesa, visi sutin
ka, kad vakar jie matė tą 
kilmingą, gerai apsirengusį 
vidutinio amžiaus poną. Jis 
beveik nieko negėrė ir mažai 
šoko. Bet daugeliui jis ir 
anksčiau buvo matytas. Ly
giai kaip Jocienė , dažnai 
triūsianti kokiame Lietuvių 
Namų parengime. Kai kurie 
galvojo, • kad tai naujas,iš 
kur nors atvykęs mūsų kolo
nijos gyventojas. Kiti net 
daleldo, kad jis yra savas 
tautietis iš gretimos, netoli
mos vietovės, retkarčiais at
vykstąs čia apsilankyti. Bet 
dabar paaiškėjo, kad jis yra 
kanadietis, tarnaująs vieti
nėje miškininkystės minis
terijoje, ką tai bendro turįs 
su diplomatija. Tais relka - 
lais jis daug keliauja po į- 
vairlus pasaulio kraštus. Jis

buvo keletą kartų ir Lietuvo
je. Jis ten yra išbuvęs net 
po keletą savaičių. Dėl to jis 
kalba pusėtinai lietuviškai. 
Jis yra atlietuvinęs net savo 
kanadietiškąpavardę. To vi
so priežastimi yra netrukus 
iš Lietuvos atvykstanti jo su
žadėtinė, lietuvaitė. Jis su
rado ją, besilankydamas 
Lietuvoje. Ten jie atsitikti
nai susipažino ir, po keletos 
apsilankymų, sutarė vestis . 
Kaip jis tą mūsų tautos duk
rą išgauna iš Lietuvos, tuo 
tarpu tebėra diplomatinė 
paslaptis.

Vyriškiu L įsismaginusiai 
tai papasakojus, visi patiki. 
Po tos įdomios istorijos 
svečių dėmesys nukrypsta į 
vakarykštį parengimąimeti- 
nį Nepriklausomos Lietuvos 
balių. Aišku, kad programo
je visiems labai patiko ha- 
miltoniečių kupletai,kuriuos 
išpildė Elena Kudabienė, Ma

MOKA:
8’/a% už 1 ’*’• term. dep.
7’/a% už taupymo s-tas
8'/i% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9
Į

IMA:

9!/2% už asm. paskolas

9’/a% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visi; 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. Pirmadienį 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: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Dresher-BarauskasjNsuRANCE agency^ :
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) •

rytė Kalvaitlenė ir Liuda 
Stungevlčionė. Tai buvo nau
jas, nemažai geros .uotal-

Nors kai kas pasijuokia, 
kad Lietuvos Vyčių organi
zacija visai neskaitlinga Ir 
eina prie išnykimo, tačiau 
galime drąsiai jiems atsa
kyti: klek daug dabar vyčiai 
nuveikia įvairiais keliais. 
Jie rašo laiškus Lietuvos 
bylos reikalu, dalyvauja Pa
vergtųjų Tautų eisenose, pa
gerbia Amerikos žymius 
žmones, surengia Nepri
klausomybės minėjimus,jau
nimas turi šoklų grupes . 
Chicagoje arti 60 m.kaip 
veikia choras, turi savo na
mą Ir 1.1. Neveltui Ulinois- 
Indlana apskritis susirūpino 
ir naujų narių verbavimu . 
Tam (tikslui pąskelbtas kon
kursas nuo kovo 1 d. Iki lie
pos 4 d. Pirmai premijai 
dolerių- laimėti reikia su
rasti 20 naujų narių /mece
natas sen. F.Savickas,Uli- 
nois/. Antral-25 dol.-reikia 
15/mec. Lackevlčlauš Lai - 
dotuvių Namai/ Ir trečlai-lO 
dol.- reikia 1O naujų narių 
/mec. Diamiond valgykla/. 
Chicagos Vyčiai, dalyvauki - 
me šiame gražiame vajuje .

Vyčių namo skoloms ir iš
laikymui pasisekė surinkti 
6 tūkst. 661 dol. , ir vien tik 
vartotų gaminių pardavimas 
davė 436 dol. pelno.
Namo patikėtiniai Al .Mockus 
Al. Zaranka ir kiti rūpinasi 
tol įmes n on is lėšomis. Dide
lis ačiū ir aukotojams: p. 
Mary Srupsa, 125 dol. , John 
Evans, 1OO dol., Ant. Buk
ais iš Cleveland’© 50 dol., 
J. Karvelaitis 20 dolerių.

ravime. Veiklių vyčių šokėjų 
ir choro dalyvių, viskas ge
rai sekasi namo išlaikymui.

minois-rlndiana apskritis, 
kuriai dabar pirmininkauja 
A. Brazis, intensyviai dirbo 
dėl Lietuvos nepripažinimo 
Sovietams. Daugelis rašė 
prez. Fordui Irkltlems laiš
kus, rezoliucijas smerkia it 
tokios rūšies "ęietente". Bu- 
vopadėkota Chicago Tribune 
žurnalistui Bill Anderson. 
Vyčiai rinko ir Chicago Sa
vings Bank parašus po peti
cija, kad Amerika nepripa
žintų Genevos konferencijoj 
Lietuvos rusams.

L i e tu vos Vyč lų ch o r ą j au 
1O metų kaip vedamuz. F. 
Strolla. Jie ruošiasi įrašyti 
programas į magnetofono 
juostas ir filmą.

Šie metai yra paskelbti 
"Šventieji metai", tai dauge
lis vyčių jau pakėlę sparnus 
su ekskursija vykti į Romą.

Liepos 4 d. jų namuose 
vyks piknikas,kurio pirmi
ninku Išrinktas žymus buvęs 
žymus sportininkas Haris 
Petraitis. Bal. Brazdžionis

sudbury
ATŠVENTĖ GIMTADIENI
Vladas Kriaučellūnas at

šventė savo gimtadienį ir 
kaip sutapimas, tuojau buvo 
perkeltas iš INCO darbo
vietės Frood į geresnę - 
Creightone. Jis dirba INCO 
mechaniniame departmente 
taip pat yra specialistas -

NL SPAUDOS DALIAUS METU, TORONTE. Iš kaires: L. Jociene, S. Pranckūnas, 
Pr. P aukštaitis, J. Skrebutėniene, V. Skrebutenas ir O, Pranckuniene.

Nuotrauka Vyt. Rūbelio.

kos atnešęs Aukuro dramos 
aktorių pasirodymas, sod
riai apdainavęs šaunųjį balių 

Be to, buvo paliestas senių 
pavyzdį sekąs mūsų jauni
mas. Ir kaip, moterims už- 
sldedant mlnkus, vyreliai 
begali pačiupinėti tik savo 
pi įbes.

Gražiai pasirodė ir Atža
lyno tauHhlų šoklų šokėjai, 
kuriems akordeonu grojo Al
dona Btskytė.

Pereiti) metų baliaus gra
žuolė, D. Simanavičiūtė pra- 
.ešė, kad šįmet, nevykda.it 
rinkimų, ji nešios karalai
tės karūną iki sekančio N L 
spaudos bailaus.

Pradedant programą, gan 
kondensuotą žodį tarė To - 
ronto žurnalistų skyriaus 
pirm. Jonas Karka .Po prog - 
rainoj £alb4jo laikraščio re
daktorius Pranas Paukštai - 
tls. Jis padėkojo šio baliaus 
rengėjams ir visiems toron- 
tlečlams į jį atsilankiusiems.

Svečių buvo pilnutėlė salė, 
o šokiams grojo geras or
kestras.

Į bailų ateinančius žmones 
pasitiko /labai svetingai/A-

apylinkės lietuviams. Šiais 
metais, labai gražiai įren
gė savo dukrai Virginijai 
Kriaučellūnaitel - Hanson 
naujus namus. Jo dukra Vir
ginija turi atsakingas parei
gas General Hospital ligoni
nėje ir daug padeda savo tau
tiečiams. Vladas nuolatinis 
" NL " skaitytojas. Už gero 
pusmečio planuoja Išeiti į 
INCO pensiją.

® Sudburlo lietuvių jauni
mas, dalyvaujant LB atsto
vui, Giedrą Poderytę išrinko

tų Amerikoje. Giedra dirba 
su jaunimu ir yra " Ramu
nėlė " tautinių šokių vado
vė. Į London Ont. vykstantį 
jaunimo suvažiavimą, ruo
šiasi daug koloiijos jaunimo. 
Giedrai vykstant į PJK ti - 
kimasi, kad kelionės iš - 
laidas padengti padės LB 
Valdyba ir " Geležinis Vil
kas " klubas, kuris visą lai
ką tautinius reikalus nuo
širdžiai rėmė.
e " Geležinis Vilkas " me
džiotojų ir žūki auto jų klubo

metinis parengimas gerai 
pavyko, žinoma, ne materiaJ 
llnlu, bet tautiniu atveju. 
Svarbiausia, kad be narių, 
dalyvavo dauguma kolonijos 
lietuvių. Visi buvo paten
kinti. Tai pirmas toks gra
žus ir kultūringas tarp orga
nizacinis ir visuomeninis 
bendradarbiavimas. Padėka 
" Geležinis Vilkas " klubo 
Valdybai: St. Krivickui, 
J. Paulaičiul ir Kest.Pode- 
riui.

J. Kručas

Al. Dagis, J. Zakarka ru- - stalius ir labai daug savo atstove - kandidate į Pasau- 
plnasipavasario salės deko- darbu yra padėjęs vietos ir lio Jaunimo Kongresą, Pie-

AL J sušauktoje spaudas . radijo ir visuomenes veikėju konferencijoje, Chicago je 
Priekyje sėdi is kaires; A. lludreekas. A. Daukiene, jjal. Rrazdtionis, E. ir A. . 
f ak aini .iki ai; dešinėje stovi ALTo reikalu vedeja J. Rlinstrubiene ir ALTo 
sekretorius kun A. Stašys. Nuotrauka V. Noreikos.

6 P s I.

nelė ir Povilas Adomaičiai 
ir nepailstami. LN rėmėjai 
Vacys Ir Julija Skrebutėnai. 
Finansiniais reikalais rūpi
nosi ir gerą pelną priskai
čiavo Vincas Bačėnas.

f ■ ■ • ■ n ■ " llll

M55U LIETUVIU NAMAI
Gegužės 24 d. Lietuvių 

Namuose Toronte įvyko KA
NADOS LIETUVIU KULTU- | 
RININKU SUVAŽIAVIMAS.

Jį suruošė Kanados Lie- v 
tuvių Bendruomenė. Suvažia- 
vimas praėjo labaldarblngoj i 
nuotaikoj.

KVIETIMAS
) ' , ■ ■■■ '

MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS - VES ATVYKTI I MUSŲ RENGIAMĄ 
JONINIU ŠVENTE ST. CATHARINEJE, birželio mėn. 21 dieną 6 vai. p.p. ( Svečiu pato
gumui sale bus atidaryta ankščiau, bet programa prasidės punktualiai 6,30 vai.).

VIETA: ROYAL CANADIAN LEGION HALL, 
111 Church Street, St. Catharines, Ont.

• PROGRAMĄ IŠPILDYS HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS “ A I D A S”, vadavau- 
mos maestro V. Verikaičio.

• JONŲ - JONIŲ. PAGERBIMAS.
• PASILINKSMINIMUI - ŠOKIAMS GROS PUIKUS 5 ASMENŲ LIETUVIŠKAS 

ORKESTRAS “ATSPINDŽIAI”, vadovaujamas M. Chainausko iš London, Ont.

MIELI LIETUVIAI, ŠI GRAŽI ŠVENTE YRA RUOŠIAMA TIKSLU IŠLAIKYTI IŠ LIETU
VOS ATSIVEŽTA JONINIU TRADICIJA, REMTI KULTŪRINĘ VEIKLA IRPADĖTI 
JAUNIMUI.

TAD NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS I Š[ GRAŽU JAUNIMO IR 
SENIMO SĄSKRYDI - JONINIU ŠVENTE. 

- V. U /

NIAGAROS PUSIASALIO POVILO LUKŠIO 
ŠAULIŲ KUOPA

1
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

nevykda.it


MEŠKERIOJIM/IS
B. VAIČAITIS

Vienas Iš labiausiai va
saros metu įsigalėjusių 
sportų yra meškeriojimas 
Ypatingai miesto gyvento
jams ši sporto šaka ne tik 
sutelkia daug malonumų, po- 

,Ilslo, bet yra tikras sveika
is šaltinis. Meškerės, ku
rios tinka upėse Ir ežeruose 
meškerioti galima suskirs
tyti į 3 grupes pagal špullos 
pask irtį : špul i n ė m eške r ė, 
spiningas, palaidinė meške
rė / fly fishing /.

Špul In ė meškerė, balt 
casting, yra tokia meškerė , 
kur ant špullos yra užvynlo
tas šniūras ir metant į van

denį jauką, šniūras nuo špu
llos nūs Ivyn loja sukantis 
apie savo ašį. Metant Ir 
jaukui sus įdavus į vandenį, 
nykščiu tuojaus sulaikomas 
špullos sukimasis, nes špū
lei Iš Inercijos sukantis, 
šniūrą įsuktų į špulę prie
šingai. ŠI meškerė tinka 
tiksliam netolimam meti
mui. Jos trūkumas, kad 
kartais špul ė pagriebia 
šniūrą Ir įsuka į špulę at
virkščiai, backlash.

Spiningas, labiausiai pa
plitusi meškerė. Ant špullos 
yra suvyniotas šniūras, me
tant jauką į vandenį, pati

špulla nesisuka, o šniūras 
nuo špullos nusivyaloja au
tomatiškai. Čia panaikinta 
atbulai šniūro įsukimo į 
špullą problema. Juo galima 
špulią problema. Naudojama 
Ilgesnė kartelė Ir tinka me
timui ilgom distancijom. 
Juo galima dalinai pakeisti 
visas kitas meškeres.

Palaidinei meškerei, fly 
fishing, naudojamas plonas 
šniūras, Ilgos kartelės mė
tyti lengviems jaukams, ma
žoms blizgėms, natūraliems 
ir dirbtiniems vabzdžiams. 
Plačiai naudojama upėta- 
kams / trout / meškeriot L

Dabartinėje rinkoje yra 
Įvairiausių rūšių spiningų : 
uždarų špūlių ir atvirų špu- 
llu spiningai. Toliau spi
ningus reiktų skirstyti pa
gal jų paskirtį : sunkūs, vi
dutiniai ir lengvi. Spiningo 
pasirinkimą nulemia kokia 
žuvis norima meškerioti ir 
kokiu būdu meškerioti. Meš-
kerlojant dideles lydekas Ir 
jauku naudojant smelts, nau
dojama sunkus spiningas 
storu šniūru. Meškerlojant 
upėtakus ant muselių, nau
dojama lengvas spiningas 
plonu šniūru 6 Ibs. stiprumo.

Neprityrusiam meškerio
tojui, didelėms žuvims gau-

54 BaČėnaS AW Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

_ JeL 533-3531
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
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DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

* Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentine rūšis
— pusė kainos.

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

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

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

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

Prašome Užeiti ir įsitikinti. — - PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.,
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 09 8.

Plačlauslal yra pritaiko- kyta uždara ar atvira špulė, pernykštis reikia patikrinti 
mas vidutinis spiningas, preciziniai padaryra, kad jo slprumą. Vienas šniūro 
Naudojama Iš dviejų dalių plonas šniūras neįsiveltų į galas pririšamas prie me- 
stikllnė kartelė nuo 5 1/2 — špulę. Tinka išmetimui ii- džlo ir išvyniojus šnūrą rel- 
7 pėdų ilgumo, viršūnė vi- ligoni distancijom. kla keletą kartų tlmtelėti už
dutinio stiprumo/ middle Spinlngap galima sakyti antro galo. Jeigu truks, tai 
action/. Ilgesnė kartelė tin-yra universali meškeriojimo jis jau turi silpnų taškų ir 
ka ilgesniems metimams, mašina. Reikia turėti gal-reikėtų pakeisti nauju. 
Šniūras nuo 8—12 Ibs. voje, kad kiekviena mašina Meškeriojimui reikia gerai

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS______

6 KAINA;
DIENOS VILNIUJE Pradedant $849.00 j

^4 DIENŲ IŠVISO: žymus Vilnius — 
Maskva — Leningradas 

/ ir Minskas.
IŠVYKIMO L'AT.Q^ ęeguies 15 ir 29 d.d. 

rr ,t , 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 
Floridą (Miami).

Rašykite anglų kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

dyti patariama naudoti sun
kesnio tipo spiningą. Gėralu - 
sla stiklinė kartelė su sta ig- 
rla viršūne ir monofilament 
šniūras nuo 12 iki 16 Ibs . 
stiprumo. Ši meškerė tl ika 
meškeriojimui lydekų, eše
rių, walleyes. Ji tinka va
žiuojant laivu traukti ir 
įmetus nuo kranto ar iš lai
vo laukti, kol žuvis jūsų

Kas nori tapti geru meš-turi savo ribas. Perkant rel-atsiminti, tai spiningo špu- 
kerlotoju Ir mažiausia tam kla žinoti kuriam tikslui bus Uos įtampos nustatymas 
sportui išmesti pinigų, turi naudojama. / drag / pagal šniūro stlp-
įsigytl gerą špulę, kartelę ir Sėkmingam meškeriojimui rūmą. Įtampa privalo būti 
šniūrą. reikia iš anksto pasiruošti. 2 Ibs. mažesnė, negu Įdėtas

Lengvas spiningas turi sa- Senus tepalus iš špullos iš- špulion šniūras. Pavyzdžiui, 
vo paskirtį. Jis naudojamas valius lengvai špulę Įteptl. prie 8 Ibs. šniūro pririšama 
patyrusių meškeriotojų ir Anksti pavasarį ir vėlai ru- neilgas galiukas 6 Ibs. stip
riai Inai atstoja palaidinę denį naudojama lengvesnė rūmo ir nustatoma Įtampa 
meškerę. Mono šniūras nau- alyva, nes nuo šalto oro te- taip, kad pridurtas plones- 
dojamas nuo 6 iki 8 Ibs.stip- palas tirštėja ir špūlios vėl- als vos trūksta iš špullos

jauką prarys, still fishing. rluno. Tuti būti tam prltal-

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATOMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASAUE - 365-0770

klmas trukdomas. Šniūras traukiant. Esant didesniam 
būtų gerai kasmet nauju pa- kaip 6 Ibs. traukimui, iš 
keisti. Jeigu paliekamas (Nukelta į 8 pslj.

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

FREE SHOP AT HOME

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q., - CANADA

Tel: 844 -5292 ir 855-5/. *2.

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

Carpet $ales & Installation 
Hording — Bigelov — Celanese — Kraus

— Burlinaton — Venture —

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

e Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas.
0 Padarau madingus pakeitimus.
e Pristatau i namus pavyzdžius.
0 Padarau išmatavimus ir

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS
TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

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

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNATIONAL. dažų ižpardavimas - tel. 366 • 6237 / 3896

U OZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuoįu *
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

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

Jette & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie-1 
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorlus.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

LEFEBVRE & ROBERT

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

AMfUIlIMfNT - tUKHltUtlt

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEfrlTRALE ::r 4e AVENUE LASALLK 363-3887
_________j 7643 CENTRALE 380-1882 (DECORATION) Į

1975.V.28

ĮHinsim

LAURENT OAIQHEAULT

123 MAPLE BLVD 

CHATEAUGUAY 

TEL. 691-4760

Wilson & Sons Inc

Chrysler • Monaco a Charger e Dodge s Dart 
SOort a Swinger e fecial • Sedan • Trucks
7635 Boul. Lasslle, LsSsUg, P.O- ,

FUNERAL HOME 1
5Z«4 VEBDUN AVE 

VtRDUN, QUEBEC 

TEl. 767 9956

hi
Ur?:

7

7



1

DĖMESIO, DĖMESIO!

SIMAS KUDIRKA ATVYKSTA I MONTREALI ! t *
Birlelio 15 d. Aušros Vartų parapijos salėje rengiamas jo 
iškilmingas pagerbimas. Visi montrealieČiai ir apylinkės 
lietuviai kviečiami pagerbime dalyvauti.

S. Kudirka atvyksta birželio 12 d. ir ant rytojaus orga
nizuojama Press Conference su angliškos ir prancūziškos 
spaudos atstovais. Birželio 14 d. bus padedamas vainikas 
prie paminklo Dominion squore, 1941 m. iš Lietuvos išvež
tųjų į Sibiru paminėjimo labui. Vėliau bus nurodyta smul
kiau detalizuota programa.

S. Kudirkos sutikimą ir pagerbimą organizuoja KLB-nės 
Montrealio Apylinkės Valdyba su papildytais Šiam reikalui 
šiais asmenims: L. Girinis - Nervai Ša, J. Dalmotas, J. Ado
monienė, Vilija Malciūtė, P. Gabrys ir J. Zavys.

Sudaryta komisija spaudos konferencijai organizuoti iŠ 
Šių asrpenų: Vyt. Gruodis, P. Povilaitis, I. Lukoševičienė, 
D. Gruodienė, M. Pavilanienė, M. Beniušienė ir R. Otto.

“THE VOICE OF THE MARTYRS”
SUTEIKITE INFORMACIJAS I

Visu, pasitraukusiu iš komunistinių kraštu prašome prisiųsti kokias tik turite 
informacijas apie komunistiniuose kalėjimuose gaminamas gėrybes: iškasamas 
ar auginamas žaliavas arba pagamintas prekes-produktus.

Jūs nepaprastai pagelbėsite laisvės tikslui, prisiųsdami smulkias informaci - 
jas Rev. Wurmbrand, P.O.Box 11, Glendale, Cal. 91209 USA. Galite rašyti 
savo gimtąją kalba.

GERA PROGA
Puikiai ir*>ngto ’r r.et k-1|n.»» ‘skietą
N L-redc’t ei|o« žemutine patalpa* Iš* - 
nuomuojūina susirinkimams _ei kito
kiems reikalams.

m as šniūras.
Meškeriojimo pasisekimas 

nėra tik laimės dalykas. Pa
sisekimas priklauso nuo dau
gybės aplinkybių, kurias rei
kia Išstudijuoti ir išmokti 
pritaikyti praktiškai. Relka-

• L’Egllse de Montreal, 
oficialus Montrealio bažny
čios laikraštis geg. 22 d. nr. 
paskelbė, kad katalikų baž
nyčia, respektuodama ats - 
kiro žmogaus laisvę ir dėl 
daugelio kitų priežasčių, ne
bedaro sunkumų dėl miru
siųjų deginimo.

Mirusieji, kurių kūnai yra 
atiduodami sudeginimui, ga
li tupėti Ir bažnyčioje nor - 
mallas laidotuves su visomis 
apeigomis Ir Iškilmėmis.

• Ku n. Feliksas Gu reck as iš 
Čikagos lankėsi Montrealyje 
kur apvesdino brolio dukrą 
Mariją Genovaitę.
• Birutė Sušinskaitė, Vikto
ro ir Lindos dukra, susituokė 
su Maurice Soudre. Vestu
vių puota vyko Aušros Vartų 
parapijos salėje.
• Henrikas ir Jūratė Dau- 
deriai, kartu su motina, Sa
kalų ir Jasučlų šeimomis a- ' 
tostogavo South Caroline.
• Jeronimas Pleinys ir

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti
s u vi rtiurody tu
prenumeratos f Pavardė ir vardas) į
mokesčiu. (Tikslus adresas)

BtAULICU. OARNEAU. CnaTK

Conseillers juridiques - Title Attorneys

NOTA1RE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Salle miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi, intarpe Ir lietuviams.
' BBS7 VrBDUN. VKROUN STOS C.NTRAUK. LA»ALL«

701-3X11 3B6-S47A

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528

LASALLE AUTO SPECIALIST 
G. DESROCHERS/Bodywork/, 
išsikėlė prie Hyway 3, LERY, 
1603 de Lery Blvd. — Perva
žiavus Chateauguay miesteli. r—_ - --- .

Liūdnu n. in, kai skaito mane 
neapmokėta — laikraštis*

DR. V. GIRIOnIENC
Dantų gydytoja

5330 L'Asioption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

GPHARMACIE

aonon
ROBERT GENDRON LPH-prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATI DARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

.VIE^A GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

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

i -- - ■

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l.
5 Place Yille Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

. J. P. MILLER.bjl, B.C.L
168 Notre Dame Street E. .Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

llnga ne tik patyrimas, bet 
ir kruopštus paruošimas. 
Patyrusiam meškeriotojui 

_ , _ , nesusįpainioja meškerė. Jis, nemažas būrys nuke - , - , ...... „ .. prieš vėją ir pavėjui numes liautų jos paslzluretl. Gali- ( paslrl^

Ekspertas meškeriotojas 
mokės jauką vesti per vande- 
nį tinkamo gilumo, neuž
kliudęs dugno ar žolių. Jis

į Norka i iš Hamiltono buvo at- • Kazimieras Otto iš Toron- tūros sekcijai pakviesti Ope- 
vykę į Montrealį kartu su to lankėsi sūnaus Romo šel- 1 Kanadą-Toronto. O ir I 

moję Montrealyje 2 savaites. Montrealio, iš anksto ži- 
i • Agutė Gustainienė buvo naat» nemažas būrys nuke 
i išvykusi į Chicago. liautų jos pasižiūrėti. Gali-
• Iš atostogų grįžo sol .Gina ma būtų ir autobusų suorga- 
Čapkausklenė. Nesenai ji < 
dainavo lietuvių operoje Chl- MEŠKERIOJIMAS 

icagoje.Kalp žinome, Meilės ( Atkelta iŠ 7 psL)' _____ _____________________
IEleksyras praėjo su dideliu gpullos šniūras trauksis. Ne-pas[rinks tinkamą jauką ir

VlrŠ bandYk įtampą reguliuoti tuo patteks ant žuvies valgomo 
stalo. Jis nemeškerios me- 

šakose ar' viršūnėse, 
bet tinkamo gilumo upėje ar

Mergaičių Choru Aidas.
• Alfonso ir Noros Gudų 25 
m. vedybų sukaktis buvo gra
žiai paminėta, dalyvaujant 
visiems choristams ir ki
tiems svečiams bei savie
siems.
• A.Lymantas su žmona ir 
dukra buvo išvykę į Havajus, 
iš kur grįžo su gražiausiais 
įspūdžiais.
• Petras ir Julija Adamo- 
niai su dukromis buvo išvy
kę į Toronto, įAndrlulių ve - 
dyblnės sukakties paminėji
mą.

PARDUODAMA 
VANDENIUI PUMPUOTI PUMPA, 
mažai vartota 10 galionu. Tel. 366-0338

nizuotl.

pasisekimu, atsilankė. i
3.500 žmonių. Ištraukas a- metu kai didelė žuvis ant
iperikonųtelevizija rodė ge-megkerės> špullos stabdžiai dž(ų
gūžės 4 d.

Kitais metais Lietuvių Li
pe ra švenčia savo 2O-metį. 
Atrodo, kad jau yra 3 nau - 

įjos lietuvių kompozitorių o- 
_ peros sukurtos tai šventei .

Tokio jubiliejaus proga 
kaip būtų gerai išdrįsti, kad 
ir mūsų Bendruomenės Kul -* I

turi būti tinkamai nustatyti 
prieš važiuojant meškerioti, ežere, 
tuomet kai į špulę įvynloja-

TEL. 365 61 1 1

ROBERT RICHER RES 366 0066

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra

LEONAS GURECKaS 
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas)

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI J-UMS, 
PASITARNAUS I

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

S UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE } 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managaniu

IEO GURĖKĄS__________

mu Montreal west automobile

’ 11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_____________ (At the end of Sherbrooke Street West)

© Royal Trust f
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė—sklypai ir žemė)

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 ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talgn West. Suite 305, 
Tel: 273 - 3442, 273 -9181, 737 - 0844.

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

ji
^7—

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

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

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

ĮVERTINI MAI 
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS

Visokeriopi kiti patarnavimai
Immeubles RICHER Realties Enrg. 768suite 301*LE 

COURTIER - BROKER LASALLE, QUE.
H8P 1 L7

CENTRE AUTO CLINIC 
261, Ši;.John's Road 

POJNTEtlAIRE SHOPPING CENl 

697-3333 
v- : V ■ - ■'

TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

TUNE URS, BRAKES 

MOTOR e TRANSMISSION. ETC.

73B LAKESHORE DR1VK 
DORVAL

IŲ DIENŲ K Al NO SI

AMC
/ HORNET 1975

2 dufu sndnn A r-ilir2 durų sedan 6 cilinderiy 
reguliariu (rengimu 
pagrindine kaino

GREMLIN 1975
6 cllinderių 232p.c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrlndinb kaina

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS .

Ik"'™?]

ANharuvd

MATADOR 1975
2 durų coupe 6 cllinaeriiį 
reguliariu [rengimu 
pagrindine kaina

PASIKALBĖKITE SU MANAGER - ABE BASERMAN

nesudėtinga , bet tvirta 
gar anti j a

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

inspekciniai 37 patikrinimai 
pagrindinių dalių 
speciali apsauga valiavime

AUTOMOBILE LIMITED

4 676-7901,860 Taschereau, Greenfield Park

MOKA Už:
Einamąsias s-tas________ 6.0%
Taupomąsias s-tas 8>0%
Term. ind. 1 m. ------------J 8,0%

Term. ind. — 2 m. 8.5%
Term. ind. — 3 m. 0J)% .

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines____ ________
Nekiln. turto 1Q,2S%

.Čekių kredito___________ 12.0%
Investacines nuo_________ 11.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais 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 nuę 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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