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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Q uebec'o provincijos Imigracijos ministerija organizuoja vaikų 
aarželiūsi imigrantų vaikams, nemokantiems praciizų kcJibos.

GYVENTI QUEBEC’E

VTVAQ-Vlvre au Quebec, 
-Gyventi Quebec*e- taip va
dinasi projektas, kurį suor
ganizavo Imigracijos Mi
nisterija suaugusiems Imi
grantams, norėdama sutelkti 
progų susipažinti Ir ’ gęjrlau 
pritapti Quebec* o prancū - 
zlškon visuomenėm

Tam tikslui bus : rengiami 
pasišokimo vakarai, taut, šo
klų spektakliai, kelionės po 
provinciją, savaitgaliai gry
name ore Ir 1.1.

Užsiėmimų programas ga
li patiekti visi Mme Hele - 
ne Brossard- Pearson, 355 
McGUl, tel.: 873-5036.

Taip pat, norint palengvin
ti Vaikams išmokti prancūzų 
kalbos j rezervuota vieta 
prancūzų valkų darželiuose , 
kurie randasi tirščiausiai l- 
mlgrantų apgyvendintose 
vietose. Būdami jauni 2 1/2 
Iki 4 1/2 m. amžiaus greitai 
pramoksta susikalbėti.Nau - 
da ir prancūzų valkams,ku - 
rle turi progos susipažinti 
Ir susidraugauti su kitokios 
kilmės ir papročių žmonėmis

ŽMONIŲ APGAUDINĖJIMAS

Vartotojai buvo apgaudi
nėjami "Mėsos) skandalo" 
suktybėse ne tik nudažant 
netikusią mėsą, vartojant 
padvėsusių gyvulių mėsą,bet 
f r parduodant arklieną už ne
va tai jautieną.. .

Federal Inlal Įstatymai , 
pagal Social Credit MP A .
Caouette turėtų numatyti 2 
metų kalėjimo bausmę už 

^dažytos mėsos pardavlnėjl-

mą, o / ne paprastą $1OO 
bausmelę.

PALIETE URAGANAS
Nesenai praėjęs netikėtas 

uraganas padarė apie 1 mil. 
nuostolių St. Remi ir apylin
kės ūkiams. Quebec’o pro
vincinė valdžia visų nuosto
lių padengti negalėsianti ir 
bus priversta kreiptis para
mos į Federalinę valdžią.

STIPRĖJA EKONOMINIAI 
RYŠIAI

Kanados vyr iausyb ė,' su 
grupe Kanados Ir Britanijos 
bankų , sutiko paskolinti P. 
Korėjai 380 mU. dolerių, a - 
tomlnlo reaktoriaus formoje, 
elektros energijos gamybai.

VYRIAUSYBIŲ GALVOS 
DALYVAVO NATO 
KONFERENCIJOJ 
BELGIJOJ
Prezidentas Ford’as lan

kėsi Europoje, NATO konfe
rencijoje pabrėždamas, kad 
nei Amerikos kongresas, nei 
jos piliečiai nesvyruodami Ir 
toliau palaikys NATO tikslus 
Ir tvirtai laikysis savo įsi
pareigojimų jai.

Tikimasi,kad jo vizitas ir 
pareiškimai Išblaškys atsi
radusius netikrumus po JAV 
įsipareigojimų atsisakymų 
Indokinijoj. Taip pat šioje 
konferencijoje dalyvavo Ka - 
nados mlnisterls pirm min
kąs E. P. Trudeau.

NE ATLAIDUS TROŠKIMAS
GALYBĖS
De Gaule troškimą galy

bės ir vadovavimą Europai

BENDRUOMENYBĖS
ELTA INFORMUOJA

Baltų Tautų Santalka šau
kia savo pirmą konferenciją. 
Ji įvyks 1975 m.birželio 7- 
8 dienomis Upsala u-te, East 
Orange, New Jersey. Vitkas 
Į konferenciją paskyrė sep- 
tynlus savo atstovus Ir pak
vietė kitų lietuvių organiza
cijų vadovaujančius asmenis. 
Pakviesti Ir Baltų valstybių 
diplomatiniai atstovai, taip 
pat Ir Valstybės Departa - 
mento atstovas.

Bus svarstyti šie klausi
mai: tarpusavė baltlečlų 
veikla, Europos saugumo Ir 
bendradarbiavimo konfe - 
renclja, ateities veiklos 
gairės.

• Žymusis pasaulio dien
raštis The New York Times 
savo š.m.gegužės 26 d. ve - 
dainuoju konstatuoja, kad 
daug metų sovietų propaguo
jama Ir dvejus metus besi
tęsianti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cija susilaukė pasipriešini - 
mo iš NATO ir neutraliųjų 
Europos valstybių.

Iš tos konferencijos Vaka
rai nieko daugiau negausią 
kaip tik kilnias /plous/fra- 
zes. Tik esąs klausimas ar 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SĄJUNGOS METINIS SUVAŽIAVIMAS-SASKRYDIS-GEGUŽINĖ 
IVYKS birželio 28 d. pas Česnulius, 70 Main Street, P ari s, Ont. Sąskrydžio pradžia 12 vai. Vėliau 
pasivaišinimas, naujos pažintys bei senų atnaujinimas. Prašoma pranešti iki birželio 25 d. £esnu - 
Hams Las dalyvausite ir ar reikalinga nakvynė. Nuotrauka iš praeitų metų suvažiavimo ir jos vidury
je sėdi Sąjungos pirmininkas Kazys Veikutis. ,

rodo ir dabartinė Prancūzl- sferoje. Jos planuose numa- sa^s raketos, kurios galė- laiško, prašom skambinti
jos vyriausybė. JI norėtų tyta pasigaminti tolimosios slančlos pasiekti virš 1500 vakarais /416/ 388-4945.
būti bent trečiąja pasaulinėje distancijos atominiais užtai- mylių atstumo. Redakcinė Kolegija

JAV Ir Prancūzijos prezi
dentai, Vokietijos Ir D. Bri
tanijos mlnlsterlalplrm įnin
ka! Ir kitų valstybių galvos 
vyks į Helsinkį pono Brež
nevo suruošton puoton,kurl 
galėtų sudaryti klaidingą par 
saulinės talkos nuotaiką.

Sovietų Sąjungos siekimas 
savo tikslų Viduriniuose Ry
tuose, Varšuvos pakto para
ma Vietnamo pergalei, Por- 
tugallja, Berlyno klausimas 
ir Prezidento Fordo atidėtas 
susitikimas su Brežnevu, 
Brand atidėliojimas vykti į 
Maskvą sudaro visai kitokią 
atmosferą dėl detente Euro
poje.

Šią savaitę įvyksianti NA
TO vlršūniųkonferenclja tu
rėtų vengti per anksti pasi
rašyti Europos saugumo su*- 
tartį. Straipsnio pabaigoje, 
pataria pačiai V. Europai 
susirūpinti savo saugumu.

• 1975 m. kovo 19 d. sukako 
3 metai, kai pasirodė 1-sis 
LKB Kronikos numeris.Pa
dėka visiems kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie 
jos leidimo ir platinimo.

ALT INFORMACIJA
Baltųjų Rūmų korespon

dencijos direktorius R. L. E- 
lliott atsiuntė raštą Bostono Drama — 500 dol. premija. Ji 
Altos skyr.pirmininkui Sta- gali vaizduoti vieną vysk. Va- 
siul Lušlul, kuriame pažymi- lančiaus iškarpą, kuri iškeltų jo 
ma, kad JAV politika Balti- asmenybę, reikšmę lietuvių tau- 
jos valstybių atžvilgiu nėra tai- Drama turi būti pritaikyta 
pasikeitusi; Europos Saugu- roila« "aldaug

, _ .. , per 2 vai. suvaidinama.
mo konferencija nepakels Novelė — 250 dol. premija. Ji 
dalyvaujančių joje valstybių gajį vaizduoti vieną vysk. Valan- 
llnljos Europos teritoriniais čiaus gyvenimo momentą, ku
klaus linais. ris išreikštų jo idėjas. Novelės

Panašius užtikrinimus,kad 
Baltijos kraštų inkorporacija 
nepripažįstama gavo Keno- 
shos lietuviai V. Balčiūnas , 
M.D. ir K.Darbutas iš se
natoriaus G. Nelson.

Panašaus turinio laišką 
gavo dr.K. Bobelis iš Kong
resui ano Robert A. Roe.

Dar visa eilė kongresma - 
nų ir senatorių pasisako už

į re-pavergtųjų kraštų teisę 
Ilginę, laisvę ir politinę 
priklausomybę.

LIETUVIU RAŠYTOJU 
DRAUGIJA SKELBIA

Romano, dramos, novelės 
konkursas Valančiaus tema

lietuvių Rašytojų Draugija 
skelbiu vysk. 'Motiejaus Valan
čiaus tema romano, dramos, no
velės konkursą ir tuo atžymi jo 
mirties 100 metų sukaktį.

Romanas —- 1000 dol. premija. 

Parašyti mašinėle mažiausiai 200 
psl. romaną, kuriame atsispin
dėtų vysk. M. Valančiaus veikla 
ir jo reikšmė lietuvių tautai.

•ilgis — 20-35 puslapiai (ne il
gesnė) .

Terminas. Visi kūriniai turi 
pasiekti Lietuvių Rašytojų Drau
gijos nurodytą adresą iki 1976 
kovo 31. (Pirmame pranešime 
apie konkursą buvo netyčia pra
leista terminas).

Adresuoti: Vysk. Valančiaus 
Konkursas, % Kultūros židinys, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Pasirašoma slapyvardžiu. At- 
ne- skirame voke, ant kurio užrašy

tas slapyvardis, reikia įrašyti 
vardą, pavardę, adresą, telefoną.

Kūriniam įvertinti bus suda
ryta komisija. Jos sąstatas bus 
paskelbtas spaudoje.

Premijos mecenatas — dr. Jo
nas P. Lenktaitis, Patrijos lei
dyklos savininkas, buvęs Vil
niaus Filharmonijos direktorius, 
Vilniaus operos organizatorius ir 
direktorius, lietuviškos kultūros 
puoselėtojas ir rėmėjas.

KREIPIAMASI I 
UŽSIMIRŠUSIUS/. .

P Irmos los Kanados Lie
tuvių Dainų Ir Šokių šventės 
proga ryoš lamo sukaktuvinio 
Leidinio Redakcinė Kolegija 
kreipėsi atskiru raštu Į 
kiekvieną šventėj dalyvau
siantį chorą ar šoklų grupę 
prašydama prisiųsti leidi
niui reikalingą Informaciją. 
Raštu buvo kreiptasi Į Ha
miltono lietuvių organizaci
jas ar sambūrius, kurių tik 
adresus Apylinkės Valdyba 
turi.

Dar yra neatsiliepusių 
Hamiltono organizacijų Ir 
net chorų bei šoklų grupių, 
nors data, Iki kurios buvo 
prašyta atsakyti jau praėjo . 
Antrą kartą į užsimiršusius 
ar nenorinčius atsiliepti 
atskirai nesikreipsime Ir 
pranešam, kad leidiny tilps 
tik tie aprašymai /ne nuot
raukos/, kurioms Informa
cinė medžiaga bus gauta 
prieš birželio 15 d.

Jei kas negavo leidėjų

• KLB Ottawos A-kės kul
tūros sekcija, vad. Inž. J. Da
nio, organizuoja Vaivorykš
tės projekto darbų parodą. JI 
vyks National Library patal
pose.

Oficialus atidarymas bus 
18 birželio 7, 30 v. v. Paro — 
da tęsis Iki birželio 29 d.

—- •
REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA. I
— NL bendrovė* valdyba yro nutarusi X 
lalkrajų siuntinėti tik ui $5.00 plr - .
muoslu* po užsisakymo metu* nau • 
tiems *kaltytoĮam*.
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IVeptiklwm
Ui Lietuvos išlaisvinimą1 Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

ElOfcjAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVE

Second Class Mail Registration Mo. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, L o Sei I e H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur —$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <. 'Atski- 
r as numeri s 25 f. Adm. ir I ai k. red. F. P. P aukštaiti s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que.

Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraSCiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija ir leidykla 
neatsako.

III JAUNIMO KONGRESO
REIKALU
AUKOTI AR NE AUKOTI

Ar mums patinka ar ne, 
bet aukų rinkimo akcija 
bendrajame mūsų gyvenime 
ir veikloje, buvo, yra Ir bus 
neišvengiamu reiškiniu. 
Kiekvienais metais turime 
keletą užsimojimų, kurių 
sėkmingas įvykdymas gali
mas tik turint bent minimalų 
finansinį pagrindą. Papras - 
tais žodžiais tariant, tai 
reiškia kreipimąsi Ir pasiti
kėjimą geravaliais Ir su
prantančiais tautiečiais,pra
šant aukos tokiam ar kito
kiam reikalui, tikslui, ar, jei 
jau geriau skamba, ties lo- 
glam ar netlesloglamlaisvi
nimo darbui.

Tiesa, jau nekartą Bronys 
RaUa bandė mums aiškinti, 
paprastai, suprantamai ir 
beveik dalykiškai, kas yra ir 
kas nėra ta mūsų daugumos 
pamėgta vartoti sąvoka- 
lalsvlnlmo kova, bet, regis, 

r likome nepataisomais ir kon
servatyviais užslrauguslals- 
kasdlen, visur ir visuomet 
savobetkurlą veiklą apšauk
dami pavergtos Lietuvos 
vadavimu. Atsieit, Raila te- 
paslslepla su savais išvedl- 
nėjlmals ar špŪkuojančiomis 
replikomis.. .

Kaip ten bebūtų, bet ir vėl 
girdime naują kreipimas l- 
raglntmą paremti materiali
niai m-jį Pasaulio Jaunimo rezultatai gali kelti 
Kongresą Pietinėje Ameri
koje. Atskiroms vietovėms 
nustatytos kvotos, tai yra 
sistema-tlkslas, surinkti 
tiek ir tiek dolerių. Čia įdo
mu tai, kad net nespėjus pa
sirodyti ar pasireikšti bet 
kurioms diskusijoms minėto 
kongreso nauda-relkalu, bet 
jau ratuos na kišami pirmieji
basliai. Tai aiškūs ir ryškūs mis išgalėmis padėti ir pri- 
trukdymal, tikros ar taria
mos abejonės, su nemaža 
doza fantazijos, truputį 
keistų prielaidų, persūdytos, 
lyg ir, logikos, na ir miš -
rainė gatavą-lmkit, valgykit. Taigi.. . Atsakymas 
splaudykltės ir darykite sa- sprendimas teateina iš 
vas išvadas.

Pasirodo, kelintais jay, 
tšetvtškalslals metais, vis 
dar mūsiškių tarpe turime 
"neramių dūšių", kurios

tENT DALINAI ATSAKAU
.V. ISMANTUI
Pone redaktoriau, pra- 

šau : Audi alteram1 partem - 
Hear the other side. Z. V. Iš
mantas savo 
" Atsakymas
kuris tapo "NL " š.m. Nr. 9 
reiškia nepasitenkinimą 
kam aš neigiamai ats U le
piau apįe jo atralpsnį : 
"Sensacingi Labirintai", 
Jam įdomu, kaip gali kibti 
’’ Tūlas Strlkaltls " prie ne- Ž.V.Ismantas kad sako, gal 
2 psi.

JAUNIMO KONGRESUI ? 
randa ir malonumą ir pasi
tenkinimą drumsti bendro
sios veiklos vandenį. Dėl 
sunkiau aiškinamų prie
žasčių, tiems meškerioto
jams, kažkodėl vis užkliūva 
jaunimas. Štai, savo metu , 
pasigirdo bevelk Isterija 
persunkti šauksmai, kad 
paslapčiomis Ir negirdomis , 
į Pirmąjį Pasaulio Jaunimo 
Kongresą buvo kviečiami 
pilnateisiais svečiais kom
jaunimo atstovai Iš sovletl- 
namos Lietuvos. Kad tai 
gryna nesąmonė, žinojo Ir 
patys tokių "ančių" skleidė
jai Ir didžiuma visuomenės , 
tačiau Iššauktas erzelis ar 
net Ir dalinis susirūpinimas, 
tik jau pakenkė anuometinio 
Kongreso finansų rinkimo 
akcijai.

Dabar, pasirodo, šį kartą 
Iš Chlcagos apylinkių, lei
džiami šūviai,m-jo Jaunimo 
Kongreso adresu. Šį kartą 
mintis lyg Ir patrlotlškesnė, 
girdi, yra svarbesnių, lyg 
ir vienkartinių laisvinimo 
uždavinių, į kuriuos Ir turė
tų būti nukreiptos visos mū
sų lėšos Ir pastangos. Atsi
eit, tikima, galvojama Ir 
spekuliuojama, kad jaunimo 
susitelkimas nėra jokios 
kovos dalimi, kuris nebūti - 
nal reikalingas Ir galutini 

daug
abejonių su eile nemažų 
klaustukų.

Taigi, aukoti ar neaukoti 
kongresui? Palikti jaunimą 
vieną, jau iškart nurašyti jį 
į nuostolius, galvojant, kad 
vlstlek nieko lietuviškai ge
ro nesulauksime iš jaunosios 
kartos. Ar, priešingai, vlso- 

sldėtl, kad jaunieji pajustų, 
kad jie mums svarbūs ir 
reikalingi dabar ir ateities 
uždavinių vykdymui, lietuviš
kųjų ateities salų išlaikymui.

ir 
pa

čių galvojančių, matančių ir 
netolima ateitimi besirūpi
nančių tautiečių širdžių Ir 
kišenių.

Al. G Imantas

pažįstamo asmens. Bet man 
atrodo, kad jis, kaip pats 
Ž. V.Išmantas sako : " Turi 
ypatingai gerą uoslę, kad 
net per spaustuvės dažus

straipsniu : perėjusios minties užuodžia 
advokatui " kUmės vietovę Ir net Ž.V. 

Išmanto partiškumą nustato” 
Taigi, su vietove jau kaip 
ten bebūtų, bet kad Ž.V.iš - 
mantas yra slapyvardė., tai 
tu būt neapsiriko. Tokios 
mandrlos ” asabos " , kaip

PANORAMA
GEDINGA 3 0 METU SUKAKTIS 

ta dalis Sibiran išvežta. Gi 
nemaža dalis išbėgiojo iš 
traukinių, vežant per Vokie
tija. Vokietijos lietuviai kai

Kaip jau buvo rašyta, Jal
toje ChurchUlls, Roosveltas 
Ir Stalinas ne tik pasaulį o 
ypač Europą padalino, bet 
padarė Ir gėdingų nutarimų, patirdavo, kad vežami be- 
kurlals remiantis Stalinas 
mUljonus savo Ir kitų vals
tybių pUlečlų Išžudė, prieš
taraudamas Iki tol veiku
siems tarptautiniams prin
cipams.
- Tik dabar tie Jaltos slap
ti nutarimai iškUo viešu
mon. Pasinaudodamas ar
chyvine medžiaga, anglas 
Nicholas Bethell I974m. iš
leido knygą apie Jaltos nu
tarimus Ir kazokų Išdavimą.

1945 m. vasario mėn. 
ChurchUlls, Roosveltas Ir 
Stalinas Jaltoje nutarė nu
tarė netrukdyti Stalinui 
prievartos būdu susigrąžin
ti visus SSSR piliečius, ku
rie pateks į sąjungininkų zo
nas / anglų, amerikonų, 
prancūzų,rusų/.

Be to sąjungininkai pasi
žadėjo panaudoti prievartą 
/ Iki nužudymo / grąžinant 
į " Matušką Ros i ją ".

Jaltos sutartyje grąžina
mieji buvo suskirstyti į tris 
kategorijas :

1. Visi SSSR piliečiai, su
gauti kare vokiečių unifor
mose.

2. Visi raudonosios armi
jos kariai.

3. Asmenys, kurie talki
ninkavo savanoriškai vokie
čiams, karinei Ir civUlnei 
valdžiai.

Šiai kategorijai ameriko
nai išsiderėjo sąlygas, kad 
kiekvieno trečios kategori
jos asmens byla būtų svars
toma atskirai išnagrinėjant 
aplinkybes, sąlygas, dėl ko 
jis dirbo vokiečiams.

Kaip prisimenama Stali
nas norėjo ir Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos pUlečius 
skaityti SSSR pUlečlais ir 
priskirti prie karo nusikal- —?Mes geriau mirsime negu 
tėlių kategorijos.

Deja, kaip prisimename 
sąjungininkai : D. Britanija, 
USA Ir Prancūzija, de jure 
tebeskaitė Baltijos valsty
bes nepriklausomomis ir 
SSSR okupacijos nepripaži
no.

Dėka USA lietuvių akty
vaus veikimo ypač ALT ir 
VLIKO / Vokietijoje /, Vyr. 
USA Karo vadovybė D. Ei- 
senhowerio štabas Frank
furte, Baltijos valstybių pi
liečius išskyrė nuo prievar
tinio grąžinimo į tėvynes.

Dalis lietuvių, kurie buvo 
daugiausia prievarta apvilk
ti vokiečių karių uniformo
mis, kaip pagelbIntai kariai 
pateko į sąjungininkų belais
vių stovyklas. Jie Iš karto 
nesuslorentavo ypač Prancū
zijoje, Belgijoje, Austrijoje 
belaisvių stovyklose Ir rusų 
polltrukų raginami, užsira
šė grįžti į Lietuvą. Jų dalis 
su rusų belaisvių ešelonais 
grįžo. Tik, kol kas neži
noma, klek Ir kur. Daug,yra 
žinių, jų buvo rusų zonoje 
Vokietijoje sultkvlduota, kl-

ne visi žino, kuri mėgsta 
maskuotis, nors tuo jis sau 
teisinės atsakomybės nenu
siima, bet tik nuo to atpa
laiduoja savo rašinio kriti
kus Ir kartu paverčia savo 
straipsnį beverčiu — plepa
lais. Ir per tokius neargu
mentuotus plepalus pila pats 
sau į " skutą ". Ž.V.lsman- 
tas rašo, kad jis yra neva 
koks tai ’komunistas ". Ta
čiau, čia ir buvo proga pa
sisakyti sau pačiam, kas

laisvių transportai budėda - 
vo geležinkelių stotyse su 
lietuviškomis vėliavomis. 
Didelis skaičius buvo išgel
bėta , berods 1946 m. tarp 
Frankfurt — Fulda stočių. 
Netoli Paryžiaus , viename 
belaisvių lageryje, buvo keli 
šimtai lietuvių. Dalis įsira
šė pas lenkus gen. Anderso 
armijon. kiti išbėgiojo pas 
ūkininkus dirbti.

Didžiausia tragedija įvy - 
ko su gen. Vlasovo armijos 
kariais ir su kazokais. Žiau
riausiai sąjungininkų buvo 
pasielgta su 50. OOO kazokų^ 
kurių dalis buvo pasltrau - 
kus į Europos valstybes 1944 
metais, o kita dalis dar iš 
1918 — 20 metų ir pastarie
ji jau nebebuvo SSSR pUle- 
člais.

Drau Valley tarp Lienz 
ir Oberdrauburg lageryje 
buvo apie 20.000 kazokų, 
karininkų, dvasiškių, karei
vių clvRių, moterų ir valkų. 
Jie buvo Britų armijos ži
nioje.

Britų maj. McGrath per
davė žinią, kad visi kazokai 
turi ruoštis grįžti į tėvynę - 
Kaukazą ir būsią perduoti 
rusams - NKVD. Tuomet ka
zokų etmonas 
jiems perskaitė 
kad jie negrįž, 
mirs.

Jis perskaitė 
ninkams deklaraciją : 
rusai, kazokai, kurie esa
me evakuoti iš Rusijos, sa
vanoriškai ir esame stoję į 
vokiečių karių ettes ne dėl _ _ ______ _
noro apgHff7aVdkietĘ^ bef^įviums ' visiems aišku, kur rįgo : K.S-cituoja : nuoca- 
prleš SdVietų Rušfją kovėti. jie buvo nuvežti . 3
Todėl grįžimas į Sovietų 
Sąjungą visai negalimas.

Baturin 
deklaraciją, 
geriau čia

anglų karl- 
mes

grįšime į Sovietų Rusiją, 
nes ten mes esame pa
smerkti lėtam Išnaikinimui"

Karlai A. Me Malcom, 
Davis pranešė, kad jei prie
šinsis, bus prievarta su
krauti į vagonus Ir išvežti.

Prasidėjo " sodoma ho- 
mora "/kazokai nepasida
vė, britai šaudė, mušė mi
nias ir krovė kaip malkas į 
vagonus.

Pirmiausiai kazokai pa
skelbė bado streiką, Iškėlė 
juodas vėliavas, sustojo ra
tu, kad britų kareiviai nega
lėtų jų paimti. Popai skaitė 
maldas, visi balsiai meldė
si.

Britų kareiviai, vadovau
jant kap. Campbell geruoju 
negalėjo Išardyti žiedų, tai 
pradėjo kazokus mušti, šau
ti virš galvų. Dalis kazokų 
bėgo į miškus Ir buvo nu
šauti. 1946 m. nuo gegužės 
28 Iki birželio I d. vyko te - 

esi, o taip pat Ir skaitytojui 
susidaryti nuomonę apie to
kio straipsnio autorių.

Sena lotynų patarlė sako ; 
Abusus non tolllt usum — 
Abuse is not an argument 
against proper use. Taigi, 
mielas Ž. V. Ism antai, įžei
dinėjimas, kollojlmasls nė
ra naudingas prideramai 
tiesai įrodyti.

Ž.V. Išmantas rašo, kad 
K. S. visus savo savotišku
mus bando primesti kitiems 
net per keturias "Naujienų " 
marškas Ir nei vieno fakto 
nenuneigė, kad " Naujienos" 
to nerašė, o atvirkščiai 
dar patvirtino. Jis rašo, kad 
" pilstyti Iš tuščio į tuščia , 
nėra prasmės ", o aš sa
kau? kad pilstyti Iš pilno į 
pilną yra tas pats, jei nieko 
neįrodal. Aš savo rašinyje 

roras kol sukrovė į vagonus 
kitoj vietoj / už 130 mylių/ 
prie Klagenfurt, kapLS. S. 
Love panašiai " tvarkė ” 
2000 kazokų.

Daugelis kazokų nepasida
vė, nužudė su stiklais savo 
šeimas ir patys žudėsi su 
stiklais perslplaudaml gys
las.

Kazokus vežamus šioje 
vietovėje, sukrovė į sunkve
žimius ir vežė į rusų zoną 
Austrijoje.
Gi rusai greit' kazokus su

tvarkė. Kaip anglai palydo
vai pasakojo, naktį girdėję 
šūvius, o rytą visi sunkve
žimiai buvo atvežti tušti/r 
perduoti anglams.

Amerikonai kazokus pra
dėjo tvarkyti prie Dachau 
sausio mėn. 1946 m. Ten 
buvo apie 20. OOO kazokų.

Pirmiausia atvyko rusų 
polltrukal ir kvietė kazokus 
grįžti geruoju, organizavo 
mitingus, sakydami ” Ma- 
tuška tėvynė užmiršo Jūsų 
kaltes, bus Jums dovanota”. 
Sausio 17 d. net buvo suor
ganizuotas kazokų paradas, 
stebint polltrukams Ir ame
rikonų karininkams.

Kazokai jautė, kas jų lau
kia, Iš lengvo pakavosi, ki
ti mėgino Išbėgti. Sausio 
19 d. atvyko amerikonų karo 
dalinys, kuris apsupo sto
vyklą ir pradėjo gaudyti 
P-as įdėjo mirties scenos 
žudėsi patys Ir žudė savo 
šeimas. Amerikonai į bara
kus prUgldo ašarojančių du
jų-

Kazokai perslplaudavo su 
stiklais kaklus vieni kitiems, 
padėdami tragiškai mirti. 
Greitai kambariuose krau
jas plaukė kaip upelių van
duo. Taip aprašė 1946 m. 
" Stars and Stripes ".

Taip amerikonų kankina
mi ir mušami kazokai buvo 
perduoti rusų politrukams.

Dabar iš archyvinės me
džiagos aiškėja, kad anglai 
ir amerikonai apgaudinėjo 
kazokus, mutyiėdami faktus, 
kad bus išduoti rusams. 
Kol kazokai padėjo ginklus, 
britai žadėjo kazokų vadus 
Ir generolus paimti britų 
armijon o kareivius leisti 
išemigruoti. Vėliau visų ka
zokų likimas buvo, kaip bri
tų kareivis — šoferis James 
Davidson pasakė : " We 
thought that machine — gun
ning must be the finish of 
them. * We thought they 
were just taken back and 
sloughtered ". Ltn.English 
paklausė rusų karininko 
apie kazokų likimą. Jis at
sakė : " karininkai bus su
šaudyti vietoje, kareiviai 
išvežti Sibiran ".

Gabar mes žinome koks 
buvo kazokų ir Vlasovo ar
mijos karių likimas.

Mes turime veikti., kad 
antroji Jalta nebepasikarto
tų. . . M. Saulis 

nurodžiau straipsnių auto
rius, kurie į " Naujienas " 
rašė, todėl Ir rašiau, kad 
tuos straipsnius ne " Nau
jienos" rašė, o jų korespon
dentai. Prie to dar buvau 
parašęs Ištrauką Iš "NL ", 
kad " bendradarbių Ir ko
respondentų mintys nebūti
nai atatlnka redakcijos nuo
monei " , ką Ž.V.Ismantas 
man atsakydamas tą patį 
kartoja. Tai ar nėra pusty
mas Iš tuščio į tuščią ?

Taip pat Ž.V. Ismantas 
rašo, kad K. Strlkalčlul ne
patinka " NL " įvestas ski
rtus "Ir gerai Ir blogai "... 
Ir be to aš mokinąs " NL " 
redakciją, kaip ji turi cen
zūruoti savo skaitytojų pasi
sakymus. Dabar man labai 
įdomu Iš kur tą Ž.V.Išman
tas Ištraukė ? Išeina, kad

dls kušintus 
labai mėgsta ,

pats muša tr pats rėkta. 
K. St r įkaltis niekur nėra pa
sisakęs, kad jam šis sky
rius nepatinka, bet labai pa
tinka Ir pirmiausiai laikraš
ti gavęs tik šį skyrių Ir 
skaitau. A. A. J. Kardelis, 
net laiške man rašė, kad 
skaitytojai 
straipsnius 
kas laikraštį padaro įdo
mesniu. Ar J.Kardelis tą 
" skiltį " buvo pavadinęs 
" Laisvoji tribūna ", ar ji 
dabar pavadinta " Ir gerai 
Ir blogai " , nematau jokio 
skirtumo.

Toliau Ž.V.Ismantas ra
šo, kad mano nuamfij^1 
esanti , jog visi išeivijos 
laikraščiai turi užsidėti 
"aprobatur — Imprimatur ". 
tai tada ir "NL" galės tap
ti kaip "TŽ" Alma Mater. 
Manau, kad kiekvienas laik
raščio skaitytojas turi teisę 
pareikšti nuomonę apie sa
vo skaitomą laikraštį. Tai 
kas čia blogo ? Jeigu aš 
"T ėvlšk ės Ž Ibur lūs' ’ pavadi
nau Alm a M ate r,nereiškia kad 
mano nuomonė ar pageida
vimas būtų, kad visos išejj= 
vijos laikraščiams reik 
uždėti tą Ž. V.Išmanto mi
nimą " Aprobatur — Impri
matur ". Pagaliau tą vieno
kį Ir kitokį " aprobatur — 
Imprimatur " beveik visi 
laikraščiai Ir turi. Juk visi 
žinome, kad laikraščio re
daktorius yra vairas kuris 
saugo laikraščio autoritetą. 
Žinoma tą reikią suprast 
platesne ptasme. Nėra rei
kalo Ž. V.Ismantul įrodinėti 
kad K. Strlkaltls nemėgsta 
laikraščio- " NL " . Jį skai
tau nuo pat savo kojos įkė
limo į Kanadą, esu "NL " 
Spaudos bendrovės šėrlnin- 
kas ir kiek galėdamas ją re
miu. Jei ji man nepatiktų, 
tai tokiu nebūčiau.

, /Toliau Ž.V. .Ismantas vėl 

ro Amerikon pabėgę lietu
viški socialistai —komunis
tai pasivadino pažangiai
siais " etc. .. Ir užbaigia : 
"Čia jau tikra K.S. haliuci
nacija. Jei kas tuo įdomau
tus! gali atsiversti 1974 m. 
liepos 3 d. " NL " Nr. 26 
ir paskaityti Ž.V. Išmanto 
rašinėlį, kuriame Ir su žva
ke tokios citatos neras "...

Čia tai jau Ž.V.Ismantas 
tikrai, kaip tas valkas, at
rado geležėlį pažaisti. Pa
galiau nereikėtų nė tos glau- 
nlos " asabos " kad visą šį 
reikalą lengvai perprasti. 
Kas įdomavosl, be abejo 
skaitė " NL " Nr. 36/74 
J. Brelvės straipsnį " Klau
simas Ieško atsakymo " Iš 
kurio tas K.S.pa&nė Ž. V. 
Išmanto minimą citatą Ir ja 
tęsė kabutėse, tik per klal\_x- 
dą " Naujienos " vietoje 
J. Brelvė, kažkaip į vėl ė Iš
mantas. Bet ir tai kiekvie
nas lengvai galėjo suprasti, 
kad tai ne Išmanto žodžiai, 
nes tie patys sakiniai Ir to
liau ėjo kaipo J. Brelvės Ir 
kabutėse. Tik gaila, kad 
Ž.V. Išmantas Ištraukęs Iš 
mano straipsnio žodį haliu
cinacija, 
reikšmės, 
traukas 
straipsnio 
haliucinacija ?

Tiesa , 
pavardės 
straipsnio 
parašiau 
laišką, bet Ir jos matyt ne
rado reikalo taisyti. Tad be 
reikalo Ž.V. Išmantas nuro
do, kad atsiverstų " NL " 
Nr. 26. Ne savo straipsnį 
skaitytojui reikėjo nurody
ti, bet J. Brelvės, kuris 
tūpo " NL " Nr. 36/74, tai 
viskas Ir būtų aišku. •

nesupranta jo 
Jeigu darau Iš- 
Iš J. Brelvės 

, ar tai čia by*

dėl to Išmanto 
į J. Brelvės 

Ištraukų tarpą, 
” Naujienoms "

Toliau Ž. V. Išmantas ra
šo, kad ” Naujienos ” kiek
vienam sega komunisto Ir
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KULTŪRA — TAUTOS 
GYVYBĖ

Š. m.gegužės 24-25 d. d. 
Toronto Lietuvių Namuose 
vyko Kanados lietuvių kultū
rininkų suvažiavimas. Buvo 
suvažiavę apie 60 kviestų 
atstovų Ir apie tiek pat sve
čių. Erdvios Ir vėsios L N 
patalpos rie tik prlglaudėkul- 
tūrlnlnkus pašnekesiams,bet 
juos Ir pamaitino.

Simpoziumas 
vyko visą šeštadienio popietę. 
Programoje buvo apie porą 

..... desėtkų klausimų, kuriuos 
plačiau referavo Iš anksto 
numatyti asmenys. Tai buvo: 
G. Brelchmanlenėjkun. dr.P. 
Gaida, A.Kairys,E.Sondle- 
nė,A.Tamošaitis, D.Vlskon- 
tlenė. Simpoziumo modera - 
torius dr. H. Nagys. Buvo

• bazuotasl: Tautiniai šoktai , 
Teatras, Tautodailė.

Kai kur leki aus imal-re- 
feratėlial mažai turėjo ryšio 
su kultūra, pav., E. Sondle- 
nės Ilgokas referatėlls apie 
lietuviškus valgius. Tačiau, 
apie lietuvišką knygą, žur
nalą nebuvo jokio klausimo. 
Vienas klausytojas paklausė 
kas yra kultūra Ir buvo atsa
kyta, kad vokiečiai mano, 
kad kultūringas yra tas žmo
gus, kuris suvartoja daugiau 
muūo, tai gal lietuviai būtų 
skaitytini kultūringais, kurie 
suvalgo užtenkamai barščių? 
Kadangi klausimų buvo labai 
daug, ir norint juos paliesti 
dėl laiko stokos velk neturė
jo apie juos progos pas įsa - 
kyti kiti dalyviai.

Akademija 
gal būtų galim?. < įvadinį i 
šeštadienio vakare vykusias 
paskaitas. Buvo skaityta a - 
ple tautinius šoklus/ G. 
Brelchmanlenė"Tautlntų šo
kių vystymasis" ir B.Valt- 
kūnaltė-Nagienė "Kokios įta
kos išraiškos šokiai galėtų 
turėti į tautinius šoklus"/, 
apie teatrą /A.Kairys "Mė - 
gėjų teatrų reikšmė"/ ir 
bendrai apie kultūrą ir jos 
vytimą /A. Rlnkūnas/. Tai 
buvo įdomios ir kruopščiai 
paruoštos paskaitos.

Rezoliucijos 
buvo aptartos sekmadie

nio popietėje, sudarant iškel
tų minčių santraukas ir re - 
komendacijas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei. Rezo
liucijų pagrlndan buvo palm - 
ta simpoziume Ir akademl-

agento etiketę, tai tlkrle- kaltis sužinojo, kad taikau 
stems okupantų agentams St.Catharines antlbolševikl- 
čla nebėr kas veikti, nebent nlų demonstracijų rengė- 
tik žiūrėt ir iš džiaugsmo jams, aš to neminėjau. Ar 
rankas trlnt ". Kaip tai su- tik nebus kaip sako patar - 
prasti "kiekvienam " ? Man 
tokio vardo niekas nėra pri
metęs. Nemanau, kad ir 
Ž. V. Išmantul reiktų " iš 
džiaugsmo rankas trinti " 
Tai pagaliau kam tokį var
dą " Naujienos " primetė ? 
Nurodyk pavardes, įtikink 
mus, tai tikėsime. Jog Ir 
pats Ž.V.Išmantas tvirtina : 
" Kad 
mai ir 
jlmo". 
skelbk 
prašai

Toliau 
^skundžiasi : 
savam 
vieno laikraščio / išskyrus 
" Akiračius " /. Pasaulio 
Bendruomenės Garbės Teis
mas J. Lejevičiaus skundo 
taip pat nepriėmė, esą čia 
ne jų reikalas ". Tai kodėl, 
tokiais 
mantas 
pats J. L>elevlčtus ? K. S. 
nežinojo, nors Ž.V.Irman
tas rašo, 
" advokatauja

lė : " Vagie kepurė dega."., 
Pačiai pabaigai, dėl šnipų 

Ž.V. Išmantas štai kaip ra
šo : " Kodfl gi Amerika ne 
save įspėja, bet Kanadą ? ", 

■ Pirmiausia Ž. V. Išmantas 
turi žinoti 
" Naujienos " nėra Amerika. 
Antras, dalykas , kacj " rusų 

: šnipų yra , žinoma ir be 
" Naujienų " įspėjimo " . 
K. Strlkaitls niekur nerašė, 
kad ką žino apie agentus bei 
šnipus ir jais visai neslln- 
teresuoja, kaip Ž.VIšman
tas, o kai Ž.V.Išmantas tuo 
suinteresavo , tai " Naujie
nos jam ir nurodė kur tuo 
reikalu kreiptis.

Užbaigai norisi tik pa
klausti : tai kur ta Ž.V.Iš- 
manto " garbinga " pavardė 
kad spaudoje niekur nesima
to, nors visus lietuviškos 
ve iki os darbuotojus įžūl la i 
kritikuoja ? Tur būt taip ir 
dings tuose jo paties sukur
tuose " paslaptinguose labl- 

kad Strlkaitls rlntuos’e ", Tad dar kartą 
", bet kaip tai norisi1 priminti, kad įželdl- 

žlno Ž.V. Ismantas, kuris nėjimas, kollojlmasls nėra 
savęs advokatu ^nevadina ? naudingas tiesai įrodyti.

Dar toliau Ž.V.Išmantas K.Strlkaitls
rašo : " Iš kur gi K.Strl- Winnipeg, Manitoba. ' 
1975. VI.4

rusų šnipų yra žlno- 
be "Naujienų " įspė- 
Kad žinai, tai pats 
jų pavardes,’ kodėl 

" bhujlenų ".
Ž. V. Išmantas 

: " Lelevlčlus 
žodžiui nerado nė

reikalais Ž.V. Iš- 
skundžlasi, , o ne 

joje Iškeltos mintys. Jos y- 
ra įdomios gal naujos Ir 
gražios, tačiau nelabai įgy
vendintinos. Pav., stengtis 
kultūriniams vadovams bent 
dalinai atlyginti už jų darbą . 
Pravesti kultūrinių vienetų 
Varžybas Ir laimėtojams 
skirti pinigines premijas. 
Sudaryti sąlygas apsaugoti 
turimus kultūrinius archyvi
nius dalykus. Išmokyti lie
tuviškai mišrių šeimų nelie
tuvius šeimų partnerius Ir 
jų valkus Ir 1.1.

Šoklų vakaras 
įvyko šeštadienio vaka

re. Programoje buvo numa
tyta Grožio Karalienės rin
kimai. Patys kultūrininkai 
vienoje rezoliucijoje pas įsa
ko prieš banalias programas 
Ir reikalauja daugiau kultū-
Tingesnių, -tuo tarpu patys 
įtraukia į savo programas... 
L ik imas pats tam pasiprie
šino- nebuvo kandidačių iš 
ko rinkti.

Paroda
suvažiavimo proga vyko 

susidedanti iš Mėgėjų daili
ninkų, Tautodailės, Spaudos, 
Foto mėgėjų, Filatelijos,Nu
mizmatikos. * Išstatytieji 
eksponatai buvo jau daugelį 
kartųmatytlkltose parodose.
Gal išimtį sudarėMontreallo 
skaučių Vaivorykštės pro
jektas. Čia buvo tikrai įdo - 
mlų darbelių.

Koncertas
užbalgąi buvo didingas ir 
meniškas. Dalyvavo daug 
meninių vienetų ir pavienių 
asmenų.

Sugestijos
Jei šis kultūrininkų su

važiavimas bazavosi ant tri
jų kultūros šakų-tautlnlal 
šokiai, teatras ir tautodailė, 
tai ateityje ar nevertėtų 
šaukti suvažiavimą aptarti 
kitas kultūros šakas/pav. li
teratūrą, organizaciją,litu - lai. Kaip žinoma, III Jaunl- 
anlstlnę mokyklą/. Reikėtų 
sudaryti siauresnę darbot
varkę ir leisti pasisakyti ir 
kitiems dalyvlams^pilnlau 
jas išgvildenti. ? Parodėlę 
ruošti ne pripuolamai kas 
pakliūna po ranka, bet paro
dyti diskutuojamų šakų plė
timąsi ir jų reikšmę kultūrai 
bei lietuvybės išlaikymui. 
Parodyti statistiką diagra
momis ir kitomis vaizdinė
mis priemonėmis. Jei jau

mo Kongresas įvyks Pietų 
Amerikoj- Brazilijoj, Ar
gentinoj ir Urugvajuj gruo- tingų pastangų bet ir lėšų 
džlo2O d-sauslo 6d., 1976 m Piniginis jaunimo parėml-

Korespondento sutiktas mas bu t Inas. Kai jaunimas

kad dienraštis

rodytl Kanadoje Išleistas 
knygas Ir žurnalus, tai su
daryti jų pilnus rinkinius. 
Suvažiavimą šaukti adventų 
ar gavėnios metu,kada ren
giama mažiau pramoginių 
subuvimų. Į suvažiavimą 
kviesti visų organizacijų 
atstovus, ypač stengtis pri
traukti1 daugiau jaunimo.

Bendrai
paėmus, šis kultūrinin

kų suvažiavimas, neskaitant 
kai kurių trūkumų, buvo 
r Imtas .pravestas gerai Iš’ 
kurio turėjo, be abejo, ne
maža naudos jo dalyviai.Pa
dėka organizatoriams, na, ži
noma, Ir dalyviams, kurie , 
vietoj poilsio gamtoje, susi - 
kaupę sėdėjo salėse. Tas į- 
rodo, kad Išeivijos lietuvis 
dar ne visai nutauto.

Pr. Enskaltls

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

UI- lojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso pasiruo
šimui aptarti gegužės mėn. 
17-18 d. d. LONDONE, Ont. , 
įvyko darbingas Šiaurės A- 
merlkos Lietuvių jaunimo . 
suvažiavimas .Dalyvavo apie 
šimtas į m-ąjį Jaunimo 
Kongresą Išrinktų atstovų bei 
kandidatų ir daug svečių. Jie 
buvo suskridę Iš daugelio A - 
merlkos ir Kanados miestų . 
Suvažiavime dalyvavo Ir Pa
saulio Lietuvių B-nės pirm .
inž. Bronius NAINYS, vlce- 
plrm. Romas KASPARAS ir 
iškilieji jaunimo veikėjai Ro
mas SAKADOLSKIS, M . 
Pleškys, D. Vaitkevičiūtė ir 
kt.

Suvažiavimas vyko Wes
tern Ontario U-to Communi
ty Centre.

Atsidėjus svarstyta visi su 
m-juPasaulio Lietuvių Jau-, 
nlmo kongresu susiję relka-

Sužinokite 
daugiau apie savo

Australijos kultūrininkai muz. B. Budriunui lankantis Sydney apylinkėje. Vilkaičio V. nuotraukoje • 
B. Budriūnas su Sydney “Dainos'’ choro dirigentais ir choro valdyba. Ii kaires: P. Ropė, A. Kra- 
miltus, B. Budriunas, Z. Belkutė, B. Kiveris ir P• Nagys.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Pirmininkas Br. Nai
nys nepaprastai džiaugėsi 
šio suvažiavimo dalyviais . 
Jis visur matęs didį pasiry
žimą, pakilią nuotaiką,kiek
vienos nuomonės respektavi- 
mą Ir tikrą demokratišką 
susiklausymą ir darbą. Šis 
suvažiavimas, Pirmininko 
nuomone, buvęs puikus pa
vyzdys visiems mūsų bend
ruomeniniams susirinki
mams ar suvažiavimams.Jis 
užtikrintai įrodė, kad mūsų 
jaunimas pilnai suprantalle- 
tuvybės ir vienybės reikalus 
ir tik šia linkmėj tenorįs 
spręsti visas mūsų turimas 
problemas. Džiaugėsi Pir
mininkas ir jaunimo gražia 
ir taisyklinga lietuvių kalba . 
Jis labai nuoširdžiai ragino 
visus tautiečius visokeriopai ° 
remti mūsų jaunimą- tą mū
sų Išeivijos ateities laidą. 
III-jam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui suruošti 

.reikia ne tik gražių irryž-

šiais metais

Jūsų šalis nori būti tyrinėjama. Ramūs ežerai ir dideles upės; nepaliesti miškai ir 
aukšti kalnai; sudėtingi d i d m i e š č i a i, a t s p i n d i n t y s augančios salies gyvastingumą; ramūs 
miestai ir miesteliai, kur gyvenimas plaukia lėtesniu tempu. įsisavinki šalies kultūras, 
jos tradicijas, jos istorija ir tikrai jauskis namie.

Kur bekeliausite, rasite nuoširdžius, draugiškus žmones ir šiltą bičiulišką bei malo
nu priėmimą.

Jūsų, kelionių įstaigos atstovas pagelbės jums suplanuoti pažintine kelione, painfor
muos apie lankytinas vietoves, matytinus dalykus arti ir toli. Teiraukitės apie įvairias 
galimybes pamatyti ir pažinti Kanadą, iškaitant ekskursijas ir kitas sistematingai 
suplanuotas pasiūlas..

Canada
fl ’A’ Canadian Government Office de tourisme
■ "r Office of Tourism du Canada

ateis rinkti aukų- būkime 
d o s nūs.

PLB Vicepirmininkas R. 
Kasparas parodė labai 
puikių skaidrių. Jis jau buvo 
Pietų Amerikon nuvykęs ir 
ten padaręs nuotraukų. Suva
žiavimo dalyviams jis taik
liai aptarė tas Brazilijos> 
Argentinos ir Urugvajaus 
miestų bei tų vietų kur vyks 
kongresas, nuotraukas ir lai
bai patarė visiems ten nu- 
vykti. Organizuotam nuvyki
mui Lietuvių Bendruomenė 
mui, Lietuvių Bendruomenė 
ruošia netik jaunimui,bet ir 
visiems norintiems tautie-
člams ekskursiją, 
vienam asmeniui visa 
lionė ir pragyvenimas 
nuotų apie 730 dol. Ekskur
santai turėtų tuojau regis- tuvių pagerbtas už parodytą iš- 
truotls vietos apyl i nk ės e.Tail skirtinį dėmesį Lietuvos laisvės 

reikalui. Suvažiavime taip pat 
dalyvaus ir bus pagerbtas kon- 
gresmanas* E. Derwinski, uoliai 
siekiąs JAV Kongrese ir vyriau
sybėje, kad nebūtų pripažintas 
Lietuvos inkorporavimas į So
vietų Sąjungą.
KWigr.Edward DenVinski pain

formavo Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kad Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
baigiamoji sesi ja negalės įvykti, 
bus nukelta į rudenį.

ke

labai papiginta ir puiki pro
ga pamatyti ir pagyventi to
limose Pietų Amerikos 
Valstybėse.Girdėjau, kad ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė apie panašią ekskursi
ją galvoja.

Gegužės 17 d. vienoje pui
kioje Community Centro sa
lėje įvyko jaunimo pasilinks
minimas. Visi puikiai daina
vo, šoko lietuvių jaunimo or- 

kestrul Atspindžiai ppulklai 
grojant, ir bendrai, labai 
kultūringai linksmlnosl.Lon- 
dono Jaunimo Tarybai, ypač 
Linui KAIRIUI, Jurglaui VA
LAIČIUI ir kt. priklauso už - 
tarnauta padėka, nes Taryba 
padarė viską, kad šis šuva - 
šlavimas pasisektų.

L. E-tas

ALT INFORMACIJA

Bill Anderson, kurio straips
niai atskleidė pavojus Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai Europos 
Saugumo konferencijoje ir daug 
pasitarnavo Lietuves reikalui,

Iš JAV sut^° atvykti į Amerikos Lie
ke- tuv’’l Tarybos suvažiavimą, į- 

kal_ vyksiantį ateinantį rudenį Chi- 
cagoje. Čia Bill Anderson pasa
kys pagrindinę kalbą ir bus lie-

3 psl.

3

3
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ūkiu 
nerašė, 

labai

Štai jau baigia prabėgti šimtas metų nuo M. K.Čiur
lionio gimimo/ 1O rugsėjo,1975 m./. Kai Čiurlionis pra-
dėjo reikštis kaip dailininkas, jis buvo laikomas keistu 
naujovišku, originaliu, nesuprantamu, o tikrumoje dau
gumai nepatinkamu dailininku. Netrukus jis buvoprlpažln- 
tas, - įsileistas į lietuvių Ir kitų tautų parodas, tuojau pa
sirodė spaudoje jo teigiami įvertinimai. Po to buvo Išleis
ta keletas knygų bei dedikuotų jo kūrybai žurnalų lietuvių 
Ir slavų kalbomis. Tik Vakarų Europos spaudoje jo var
das Iki šių dienų nebuvo sutinkamas.

Dabar, jo gimimo šimtmečio proga meno knygų lei
dykla Drezdene /Rytų Vok Ietį joje/ paruošė Ir gal jau ats - 
pausdlno pačią geriausią Ir gal vertingiausią knygą apie M. 
K. Čiurlionio kūrybą. Pasklidus gandui apie šios knygos 
būsimą pasirodymą vokiečių kalba, spaudoje aš Iškėliau 
mintį, kad lietuvių Išeivių kultūrininkai susirištų su tos 
knygos leidėjais Ir paprašytų atspausdinti jos dalį anglų 
kalba Iš anksto užsakydami vieną ar antrą tūkstantį kopijų 
mums Išeiviams. Lietuvos sovietinė spauda, pastebėjusi 
šias mano sugestijas, jas pavadino balsu , šaukiančiu ty
ruose. Atrodo, taip Ir buvo. Turbūt, jokia organizacija nė
nebandė sudaryti gallmybeų tos Čiurlionio kūrybos knygos 
paskleisti mūsų tarpe, kartu Ir kitataučiams šiame pasau
lio krašte.

Muzlka Ir tapyba
M.K.Čiurlionis vaikystėje Ir jaunystėje rr mokėsi ir 

studijavo muziką. Grojo orkestruose, uždžirbiavo, duoda
mas muzikos pamokas, dažnai grojo ją improvizuodamas 
Ir retkarčiais užrašė tas kompozicijas. Tačiau, jei nebū
tų vėliau pradėjęs kurti savo originalių paveikslų, šiandien 
jis gal būtų mažai temlnlmas. Jo čiurlioniškieji paveiks
lai Išgarsino jį ne tik kaip dailininką, bet Ir kaip muziką. 
Kai žmogus ypatingai pasižymi vienoje srityje, tada būna 
Išlukštenarhl Ir visi kiti privalumai.

Šį straipsnį rašau apie M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo 
būdą Ir kitus asmenis, pasiremdamas jo jauniausios /ko
kiais 23 m. jaunesnė/ sesers Jadvygos atsiminimų knyga 
apie savo brolį Ir krlkštotėvą Konstantą, Kostusį arba 
Kastusį, - taip jis buvo namiškių vadinamas. O jo žmona - 
žemaitė jį vadindavo Kąstyčlu. Kad jo pirmas vardas yra 
Mikalojus, Jadvyga sužinojusi tiktai Iš spaudos Ir Iš jo 
sukcmponuotų trijų raidžių MKČ ženklo.
. Mikalojaus Konstantino tėvai'-

M.K. Čiurlionio tėvas buvo kilęs iš Llepallnglo vals - 
člaus. Ten jis gimė apie 1846 m. Ir augo kaime- ūkyje. Iš 
mažens jis domėjosi pasakomis Ir dainomis. O kai bažny-
čloje Išgirdo vargonus grojant, kurie "giedojo Iš kart ke - 
llals balsais", panoro Ir patsai tapti vargonininku, Ir ta i

PAZ INKIME
APIE 1934 METU. SU KILIMĄ^

Suprantama, kad mums lietuviams netekimas nepri
klausomybės visuomet bus skaudus prisiminimas Ir dėl 
to nestebėtina, kad vis atsiranda įvairių nuomoniųbei kal
tinimų Ir teisinimų buvusiai Lietuvos vyriausybei ir ka
riuomenės vadovybei.

Būnant man tada Ryšių Batai t jone, mokomoje kuopoje, 
Ir to sukilimo dalyviui ,čla gailu papasakoti, kaip tas 
1934 metų birželio 7 d. sukilimas atrodė pagal prieinamas 
žinias eiliniam kareiviui.

Mokomos kuopos vyr.karininkas Itn.Užemeckas tuo 
laiku buvo atostogose. Bet Išvakarėse,birželio 6 d. vakare 
jis pasirodė kareivinių.rajone. Mes galvojom, kodėl ne - 
laiku grįžo Iš atostogų? V.’.

NepMslmenu gerai, 11 ar 12 v. nakties, tamsoje mus 
tyliai pradėjo judinti už kojų-keltl. Liepė tyliai rikiuotis 
kiemo pusėje, su šalmais. Paprastai visuomet rikiuo
davo Juozapavičiaus prospekte. Kaip vėliau sužinojom , 
dėl to nerlklavo gatvėje,kad bijojo prikelti Batalljono Va
dą pik.Itn. Vitkauską/ ne tą Vitkauską,kuris nuėjo pas ko
munistus/.

Kleme išrikiuotai kuopai padalino po 15 šovinių, dau
giau jų neturėjo. Maternal sukilimo vadovybė buvo numa - 
člusl, kad šaudyti neprlsels, atsargos šovinių neturėjo , 
naudojo tuos, kurie buvo skirti kareivių apmokymui. Iš ka
reivinių Išžygiavome tyliai,pirštų galais. Pijonlerlal buvo 
Išžygiavę anksčiau, II-jo pėstininkų pulko dvi kuopos su 
ginklais buvo Iškeltos per langus į Juozapavičiaus pros - 
pektą. Mūsų kuopą vedė Mokomos Kuopos vadas maj. Ma
telis, vyr.kuopos karininkas Itn.Užemeckas Ir j.ltn.Vytas

Žygiuojant Juozapavičiaus prosp. .matėsi kaip vienur, 
kitur kareiviai varinėjo civilius. Mes nesupratome, kas 
darosi Iš viso, mes kareiviai nežinojome, kur žygiuojame 
Ir ką darysime. Spėliojome,kad tai viso Kauno karių pra
timai.

Žygiuojant ties Šančių telefono Ir telegrafo centrine , 
Iš kuopos buvo paimtas vienas būrys centrinės užėmimui. 
Centrinės budintieji nenorėjo įsileisti. Durtuvais atplėšė
me langines ir centrinę užėmėme, joje palikę keletą ka
reivių. Kiti, pasiviję prisijungėme prie kuopos.

Nuo Žaliojo Tilto sutikome atropojant du tankus. Per 
jį riedėjo Ir daugiau tankų miesto link. Pražygiuojant, ge
ležinkelio stoties aikštėje matėme dar daugiau tankų. Mus 
vedė Vytauto prospektu prie Vyr.Kariuomenės Štabo. Ge-

.

Dall. DAGYS nulėmė jo profesiją, - jis tapo vargonininku, o tėvo 
visai nesidomėjo. M.K.tėvas muzikos nekūrė, 
nors visą gyvenimą vargonininkavo. Laisvalaikiu 
mėgo meškerioti, ypač, kad Ilgiausiai gyveno arti didelių
vandenų- Druskininkuose. Jaunystėje tėvas turėjo šautuvą. 
Nors nebuvo uolus gyvūnų šaudytojas, bet labai mėgdavo » 
jį pasiėmęs, klajoti po laukus, krūmus Ir miškus. Ta jo 
prigimties savybė keliauti, aistringai pasireiškė po kele - 
tos ramių-laimingų šeimyninių metų, kada jis, pardavęs 
savo miško dalį /senelio palikimas/, pasijutęs pinigingu , 
paliko jauną, gražią Ir malonią žmoną su trijų metų Kas- 
tuku, visiems metams Išvažiavo klajoti po Rusijos mies
tus Ir Sibiro miškus. Žmona su valku apsigyveno pas sa - 
vo prletellus. Po metų tėvui, tam palaidūnui, tuščiomis 
kišenėmis sugrįžus, vargais- negalais pavyko susigrąžin
ti giliai įskaudintą bet nuolaidžią žmoną Ir vėl Iš naujo 
kurti laimės židinį. ŠI keliavimo savybė buvo įgimta Ir 
valkams. Ir Kostas apkeliavo Europą, nors pinigų netu
rėjo. O jei būtų jų turėjęs Ir Ilgiau gyvenęs, būtų važiavęs 
į Aziją Ir Afriką, nes taip vis svajojo, tik jam nebuvo 
lemta tatai padaryti.

M.K. Čiurlionio motina / ne kaip tėvas, laisvųjų lie
tuvių ainis-tikras lietuvis/, buvo vokietaitė Radman.Par 
likuonė vienos Iš šeimų Iš Bavarijos, įmlgravuslų į Lie
tuvą. Tai evangelikų šeimos, kurios dėl katalikų bažny - 
člos persekiojimo, apleido savo kraštą Ir apsigyveno 
Seirijuose. Čia jie turėjo savąją evangelikų bažnyčią, Iš
laikė savo pradžios mokyklą Ir daugiausia vertėsi įvai
riais amatais. Jos tėvas,M.K.Č. senelis buvo liaudies 
dailininkas. Jis gamindavo Iš gipso, gintaro “Ir medžio 
statulėles bei papuošalus.

Seneliui Radmanui anksti mirus, M.K. Člulrloirfo mo
tina tebuvo 14 metų. Likimo ji buvo nuvesta į Aniškiu dva-
rą pas Opermanus, prižiūrėti jų valkų, nes gerai kalbėjo 
vokiškai, lenkiškai Ir lietuviškai. Jai būdavo tik ne taip 
smagu, kai per puotas svečiai imdavo kalbėti prancūziškai 
kai, ko ji nesuprato. Čia jai bendrai buvo malonu gyventi. 
Ji buvo šeimininkų mylima ir kartu visur vežiojama. Jie 
ją nuslveždavo ir į Liškiavos bažnyčią, bet katalikiškos a- 
peigos jos nedomino. JI ten būdama tesldalrė į šonus, į 
grojančius vargonus, ©labiausiai į šviesų, jauną vyrą su 
erelio nosimi, mikliai rankomis beslskėtrlojantį. Tas gi 
vargonininkas irgi nesnaudė: ir jis pastebėjo,kad su Oper- 
manals atvyksta kokia tai gražuolė. / Kad ji buvo graži, 
aišku Iš Kosto žodžių, kuriuos jis vis sakydavo savo se
serims: "Jūs nei viena grožiu neprllygstate mūsų ma
mai". /

Čiurlioniu šeima
Netrukus jie abu susipažino Ir susituokė 1873 m. Po 

to Iš Liškiavos persikėlė į Varėną, kur 1875 m.gimė -i Mi
kalojus Konstantinas. Viso šeimoje buvo vienuolika vaikų. 
Iš jų du mirė dar kūdikiai.' Keletas IŠ jų studijavo ar lan
kė muzikos mokyklas/namle bevelk visi skambino piani
nu/. Kiti mokėsi politechnikume ir tapo Inžinieriais, tik 
viena sesuo buvo linkusi į meną ir studijavo meno teoriją 
Ir istoriją. Šią gausią šeimą Išgarsino tiktai pirmasis , 
genialusis sūnus. Jis Ir namuose buvo laikomas autoritetu,
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K. Lukas
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dim Ino gatvėje radome daug kariuomenės Ir jos vis daugė
jo. Aviacijos karininkai lengvomis mašinomis zujo visom 
kryptim žvalgybos tikslais.

Man kaip tik teko apie 30 vyrų ir liepta žygiuoti prie 
3-ios policijos nuovados.Mums pareikalavus įsileisti, at
sakė, kad vartų neatidarys Ir nepasiduos. Mums vadova - 
vęs karininkas /ne mūsų kuopos/ Iššaukė tanką,kuris Iš
vertė geležinius vartus. Policininkus nuginklavome Irvlrš 
dešimties atvarėme į kariuomenės vyr. štabą, kieman.Ki
ti kareiviai atnešė jų ginklus.

Naktis buvo rami Ir graži. Miestas tebemiegojo, , tik 
vyko kariuomenės judėjimas, ypatingai karininkų. Kryž
kelių budintys policininkai buvo pakeisti kareiviais. Matė
me kelius kartus Ir gen.Kubiliūną. Karininkas mėgino ko
manduoti, gen. sveikinimo nepriėmė, smuko į rūmus . 
Mums belūkurluojant, pasigirdo trys šūviai- nežinojom , 
nei kur, nei kas šaudė.

Apie 9 vai. ryto, karininkai pradėjo kareivius Išve
džioti į kareivines. Mūsų kuopą vedė namo j.ltn. .Vytas. 
Prieš kareivines pasitiko batalljono karininkas Itn.Šlevas 
Ir perėmė kuopą Iš j.ltn. Vyto. Maj.Matelis Ir Itn. Uže- 
meckas su mumis negrįžo.

Kas dėjosi prieš tai batalljone, mums Išžygiavus?Ba- 
talljono vadas pajuto, kad kuopa Išvesta. Atbėgo į tuščią 
kareivinę. Kareivinės budėtojas prisistato su raportu:. 
"Tamsta vade, man kareivinėje budint, niekas neatsitiko'.' 
Vadas atsako:"Po velnių, kaip neatsitiko, jei nė vieno ka
reivio neturi?". Tame pačiame aukšte, kitame kareivinių 
gale buvo jaunų kareivių kuopa, kuri dar šautuvų neturėjot 
Batalljono vadas apginklavo, pamokino kaip šaudyti ir a- 
pie kareivines Išstatė sargybas.

Gen.Kazys Mustelkls-rašo 1974 m.KARIO 8 nr. " Iš
vesti į Kauno gatves daliniai nieko nedarė, jokio uždavinio 
nevykdė". Buvo šis tas daroma, pav., Šančių telefono 
centrinės užėmimas, Vyr.Štabo užėmimas,tuo pačiu Ir 
kariškos centrinės, nutraukimas ryšio tarp prezidentūros 
ir Karo Mokyklos. Kauno miesto policijos nuginklavimas/ 
3-la Policijos Nuovada/. Gusarų pulkas kontroliavo . Ža
liąjį Kalną Ir buvo apsupęs Karo Policijos Mokyklą. P a- 
nemunės Ir Aleksoto tūtai buv sukilėlių kontrolėje. Kauno 
Įgulos komendantas šaukėsi pagalbos Iš Karo Policijos 
Mokyklos. Pagalbos nesulaukė, nes Mokykla buvo gusarų 
apsupta. Komendantas plk.Pr.Saladžlus buvo areštuotas, 
nuvarytas į Vyr.Štabą. Buvo Ir daugiau "belaisvių". Kaip

net tėvas nedrįsdavo su juo ginčytis, daugiausia nusileis - 
davo jam, arba su juo sutikdavo. Kitiems valkams tėvas - 
buvo griežtas: pats juos mokė muzikos Ir reikalavo vis ją 
praktikuoti.

Čiurlioniu šeima savo prigimtimi yra dvltautė: lietu - 
vių ir vokiečių junginys. Iš to galima daryti toliau einančių 
prielaidų apie M.K. Čiurlionio mistinę kūrybą. Pas lietu - 
vlus kūrėjus vyrauja daugiau lyrinė nuotaika. GI pas vokie
čius dailininkus mistikos yra nemažai, tik jie ją labai rea
listiškai perduodavo. Pas juos vyrauja apokalipsiniai vals- 
dal, mirties šokiai, šventųjų gundymai. YpačM.K.Člur - 
llonį žavėjo mistiko BtJklln’o paveikslai, jo užmirštosios 
salos bei audrose nykstantys pastatų griuvėsiai. Tam tik - 
ros mistinės nuotaikos jaučiamos ir M.K. Č.kūryboje.

ŠI šeima namuose augo lenkiškoje dvasioje bei jos kul
tūroje. Tarpusavyje jie kalbėjo lenkiškai ir lentynose ras
davosi lenkų klasikų knygos. Tačiau visi mokėjo ir gana 
lietuviškai ir galėjo susikalbėti su kaimiečiais : lietuviais. 
Jaunystėje jų tėvas buvo pasišovęs būti ir vadintis lenku, f * 
tai buvo naudinga jo karjerai, nes visą gyvenimą besldar - 
buojant prie klebonų, tekdavo susitikti su jo svečiais dva - 
rlnlnkals Ir kitais vadinamais kultūros žmonėmis, kurie 
teprlpažlno lenkų kalbą.

Nors pirmoji Mikalojaus Konstantino kalba buvo lerikų 
bet jis, suprasdamas lietuviškai, mėgo klausytis lietuvių 
liaudies dainų ir jomis žavėjosi. Be to, jis visada domė
josi paprastų žmonių /mužikų/ gyvenimu, jų ' paprastume 
Ieškojo sau Įkvėpimo bei gilesnės minties. Todėl jis nenie
kino jų, kaip tėvas, o teigiamai vertino jų kultūrą.

M.K.Čiurlionį vadintis lietuviu,© ne lenku i galutinai 
paskatino šis Varšuvos Filharmonijos direktoriaus elgesys 
1902 m. Mat, tada buvo numatytas Filharmonijoje jaunų 
kompozitorių kūrinių koncertas jiems patiems diriguojant.j 
Tuo metu Člurllon is studijavo Lelcige, kur jo draugas u 
Varšuvos jam pranešė, kad tame koncerte planuojama gro
ti jo poema "Miške" jam pačiam diriguojant, ir kad kelio
nės išlaidos bus apmokėtos. Klek vėliau Čiurlionis sužino
jo, kad koncertas įvykęs Ir jo poema "Miške" nebuvo atlik
ta. Prieš tai buvęs autoriaus džiaugsmas ir pakili nuotaika 
virto skausmingu smūgiu. Savo laiške jis rašė:"Norėčiau, 
kad tas galvijas /direktorius/ žinotų, kokią man skriaudą 
padarė. Ir už ką ? Kam, po šimts, žadėjo, - ar kas prašė? 
Patys užsimetė" /144 psl./ O direktorius puikiai paslaiš - 
kino: Koncertas buvo skirtas lenkų kompozitorių kūri
niams, o Čiurlionis -lietuvis.

Č lu rl i o n l s - lietuvis.
Taigi , lietuvis, jei ne visiškai savo krauju, tai visu 

1OO % savo nusistatymu. Jei prieš tai ir jis, kaip daug ki
tų, sėdėjo ant dviejų kėdžių, tai šis įvykis jį visiškai nus
tūmė nuo lenkiškosios kėdės. O 1905 m.įvykiai- jį galutinai 
įugdė lietuvių dvasios dirvon. Jo dėka tuomet įvyko visoje 
šeimoje persilaužimas į lietuvybę. Tėvas kurį latkądar dar 
nenorėjo savo pažiūrų keisti, dar prieštaravo, bet ilgai 
negalėjo savo mylimam Ir gerbiamam sūnui priešintis. Ir 
jis pradėjo eiti su lietuviais. Šis persilaužimas kai kurių 
Druskininkų gyventojų buvo sutiktas su pasipilsiu Imu /137 
psl./. Ir M.K. Č.tėvasytoje parapijoje Ištarnavus apie ’30 
metų, naujo lenkuojančio kunigo pašalinamas už lltvomaf - 
nystę/ 261 psl./, bet jis gavo darbo kitoje, nepertoltmoje 
parapijoje. Šis smūgis tėvą dar labiau suartino su lietu - 
vlals ir sutelkė moralinę paguodą

/ b.d. /

rašo KARYJE 1974 m. nr. 5,kariūnai Lozoraitis Ir Zarem
ba parsivarė kareivėlį nuo Panemunės tilto, apklauslnėjo 
pats gen. Jackus. Tardymas buvo maždaug toks:" Kieno 
valdžios klausai?" Kareiviui tylint, vėl pakartojo:" Kieno 
valdžios klausai? ". Kareivėlis atsakė-"Skyrlnlnko". Ka
reivėlis buvo uždarytas į daboklę. Žinoma, visa paprasto 
kareivio valdžia jam buvo jo skyrininkas. . .

Per tris paras buvome parengties stovyje,miegojome 
apsirengę. Visą laiką buvo pranešlnėjama, kokių vač vadų 
klausyti, kokių ne. Mes .kareiviai, dar vis nežinojome ,, 
kas čia darosi. Spauda nieko nerašė, tik Į trečią dieną 
"Lietuvos Alde" pora eilučių pranešė, kad prof. Valdema- 
ras mėgino perversmą, kad Ryšių Batalljono Mokomos 
kuopos kareivinių antrame aukšte buvo privaryta karinin
kų, Ir mūsų karių saugomi.

Į trečią dieną buvo suvesti sukilime dalyvavę daliniais 
Atsidarius rajono vartams, įvažiavo keletą mašinų. Apsupi 
tas generolų, pirmas žygiavo pik.Itn.St.Raštikis. Prieš 
Išrikiuotus kariuomenės dalinius jis daug kalbėjo. Ne vis
ką prisimenu, bet pradžia buvo tokia: rodydamas į karei
vines, kur pro langus matėsi areštuotieji karininkai:"Per 
šituos jūs galėjote nekaltą kraują pralieti. Šitie verti ant 
durtuvų pamovus po valandą Išlaikyti".

Prieš keletą metų apie tą sukilimą esu rašęs Naujle - 
nose. Gen. Raštikis savo Išleistoje knygoje rašo, kad Lu
kas meluoja, jis tomis dienomis visai Kaune nebuvęs... 
Po sukilimo į antrą dieną mums kareiviams buvo perskai
tytas įsakymas,kad"Vyr.Štabo Viršininkas yra gen. Jac
kus, o Vyr.Štabo v-bos viršininku pik.Itn. J st. Raštikis". 
Mes kareiviai kalbėjome, kad Raštikis laipsniu žemesnis z 
bet parelgęs aukštesnės, negu generolų/ nes tie generolą ^ 
buvo divizijų vadai, todėl jiems reikėdavo prieš Rašttkį Iš
sitempti/. Klausimas, kam buvo reikalingas tas 1934 m 
triukšmas ?

Nuo 1926 m.perversmo buvo seimo Išvaikymas; nu
vertimas vieno padoriausių Iš visų buvusių Lietuvos pre
zidentų dr. K. Griniaus. Parodė, kad perversmininkai 
splauna Į demokratiją, Į gyventojų teises rinkti valdžią 
balsų dauguma. Tas perversmas nužemino Lietuvos var
dą užsienyje, nes apie mus susidarė nuomonė,kad esame 
nepatenkinta tauta.

Visą laiką tauta laukė progos atstatyti demokratiją. 
Gal pagrindinė priežastis buvo dviejų vadų grupių polltl - 
nės kovos. Rezultatas -Valdemarįninku Ir vokiškosios po
litikos šalininkų prieš Smetonos-Tūbelio grupę, esančią 
lenkiškoje įtakoje. Buvo kalbama, kad pralaimėjo voklš 
koji Ir sustiprėjo lenkiškoji Įtaka,ypatingai po sukilimo , 
paskyrus Užsienių Reikalų mlnlsterlu St.Lozoraitį, /b.d./ 
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LIETUVIAI
KINTANČIAME
KVEBEKE

( Pradžia 19 numeryje)
Jau dabar aišku, kad eko,-- 

nomlnls savarankiškumas yra 
nepasiekiama Kvebeko svajo
nė. Gamtos turtų būtų pakan
kamai. Žinojimo irgi: Kvebe
kas tapo mokyta visuomenė. 
Silpnoji jo ekonominio gyve

's, nlmo pusė yra žmogus. Pran
cūziško kaimo dorybės pasi
rodė nepritaikomos mieste. 
Jie gyveno tarp anglų, bet nuo 
jų.atslskyrę.Talp dvi bendrlio- 
menės viena kitai per daug ne
sipainiojo: jos bevelk nesu
gis lėkė. Nepatogumai prasl- 

r dėjo, kai jos buvo priverstos 
susisiekti mieste.

Tų bendruomenių skirtin
gumas kyla ne dėl kalbos, o 
dėl tikybos Ir Iš jos gauto 
skirtingo gyvenimo suprati
mo. Katalikai visuose kraš-

&

jų. Kvietinskas tebuvo 15,3%glmlmų, o liku
sioje Kanadoje 18, 2%.Taigi, 
net Ir Imigraciją sustabdžius 
Quebec’as kol kas smuktų.

Prancūzų nykimas sulėtėtų 
jei būtų panaikinta Imigra
cija. Dabar Kanadoje kas - 
met prls įdeda vidutiniškai po 
350.000 gyventojų, maž
daug pusė jų Iš Imigracijos .

patraukti kvebeklečlūs, ypač,Bet prancūzai, įskaitant Ir 
Išmokslintą jaunimą Ir dar- Imigraciją Iš Prancūzijos, 
blnlnklją. tame skaičiuje tesudaro tik

Jiems kelią į valdžią truk- dešimtą dalį: apie 35.000. 
dė balsavimo susiejimas su Todėl jie Ir jaučiasi aptvln- 
paslsakymu už nepriklauso- domi. Quebec’as neturi jo- 
mybę. 1973 m. tos partijos klų galimumų sustabdyti l- 
suvažlavlmas aiškiai pabrė- migraciją. Taip pat nėra jo- 
žė tą tiesą, tuo būdu padary- klų gallmvfmų padidinti atei
damas valdžios paėmimą vlų skaičių Iš Prancūzijos: 
neįmanomą. Bet pereitų me
tų suvažiavimas, R. Le- 
vesųue verčiamas, pakeitė 
tuo atžvilgiu partijos įsta
tus: nepriklausomybės klau- lėtų bent sulėtinti prancūzų 
slmą sprendžia ne partijos 
Išrinkimas, o po rinkimų

jų tėra po 3-4000 perme
tus. Prancūzai niekad ne
mėgo emigruoti.

Lieka kita Išeitis,kuri ga

nyklmą: suprancūzlntl ate i - 
vlus Quebec’e. Tam Ir tu rė

dą romas referendumas. To- jO tarnauti įstatymas nr. 22 . 
klu būdu Quebec’o Partijai jis sukėlė daug trukšmo . 
kelias į valdžią pasidarė at- Anglams jis pasirodė per- 
vlras. O jos galimumai lai-daug stiprus, prancūzams- 
mėtl rinkimus yra 
rimti.

visai perdaug minkštas. Blogiau
sia su juo, kad jis yra ne-

kRe/vi 
VE/DRoOž/ai

KazimierasBaltrukonis
— Nuo senų laikų kalmle - 

člal Ieškodavo merginos su 
dideliu kraičiu Ir pasoga. 
Šiais laikais Ir vyrai Ir mo

tų Investuoti į pramonę per 
eilę metų du kartu daugiau, 
negu Ontario provincija. Iš 
tikrųjų, jis Investuoja du 
kartu mažiau. 1970 m. visų 
rūšių Quebec’o Investavimai 
buvo 4.711 milijonų, o Onta
rio provoncljos- 9.078 mil. 
1972 m. ta pati proporcija: 
5.767 mH. Ir 10.113 mil.

(Bus daugiau)

PARSIDA VINEJ IMAS
Feljetonas (pradžia 19 nr.)

— Paveldėjimas, prigim
tis su visais Instinktais Ir 
komplikuoto gyvenimo rep
lės. Koks aš būčiau tau rū
pimoje situacijoje, nesu pa
jėgus atsakyti. Savo ryto
jaus aš nežinau. Net mano 
šio momento žinojimas yra

— Būtum pusė jau parsi
davėlė Ir meilužė. Blogio 
mišrainė.

— Ką turėčiau daryti,jei 
jis ryžtųsi mane vesti ?

— Pasisakyti reikalą tė
tei Ir mamai. Pasitarti su 
geru žmogaus sielos žinovu,

tetys kreipia dėmesį ie tiek 
Į žmogų klek į turtą. Susi
tuokę neblogai gyvena. Ar 
tai Irgi prostituciją ?

— N-ėra gryna prostituci
ja, prisidengusi santuokos 
formalumais, bet mlšliyd 
meilės, komercijos, prak-

tlktal mano žinojimas, re
liatyvus žinojimas, galįs 
Išblukti rytojaus saulėje.

— Sakei, kad moralės su
pratimas įvairuoja pagal 
vietą Ir laiką. Ar ji yra to
kia kurtizanė, keičianti el- 
glasį Ir suknias pagal vietą 
bei laiką ? Ar ji chameleo
nas , ke Ič ląs

tos srities specialistu.
— Ir ką jie man patartų ?
— Apgailestauti savo silp

numą, palikti jo įstaigą Ir 
pasakyti sudiev savo meilei.

— Kodėl ? Ar aš neturė
čiau teisės į mano širdies 
reikalavimus ? Ar širdis 
nėra moralės giminaitė ?

i tuose paprastai yrą linksmi, 
nerūpestingi, vlendlenlškl, 
svetingi, labiau palinkę į 
draugijinį gyvenimą. Turtas 
katalikų akyse siejasi su 
nuodėme: nekraukite turtų 
žemėje. Tokie yra Ir pran
cūzai. Protestantai visur y - 

?• ra rimti, paniurę, užslda - 
rę, pilni pslchozų, o į turtą 
žiūri kaip į žmogaus vertės 
įrodymą. Tokie yra Ir ang
lai.

Užtat ekonominėje srityje 
katalikai"niekur negalėjo ly
gintis su protestantais. Pa
ryžius buvo Europos kultū
ros židinys, bet finansinė 
jėga buvo Londone. Quebe- 
c’o užsimojimai įsigyti eko
nominį savarankiškumą yra 

, ,^evlltlškl. Teatrų atžvilgiu 
7jiįontrealls yra daugiau ver

petas, negu,,visi didieji Š.A- 
merlkos miestai kartu. Bet 
ekonominė jo jėga tėra vidu
tiniška Ir ta pati anglų bei 
žydų rankose.

Jei Quebec’as negali įgyti 
ūkinio savarankiškumo, net 
negali sulaikyti savo tirpi
mo, kas jam lieka ? Atsis
kirti nuo Kanados ? Tas ne
rimas suk S ė antrąją revo
liuciją: separatizmą. ŠI re
voliucija atrodė greičiau Ir 
lengviau įvykdoma, negu a - 
nojl, Todėl apie ją susitelkė 
jauni žmonės turį daug užsi
degimo, maža patyrimo. 
Svarbiausias Iš tų judėjimų 
buvo RJN, vadovaujamas P . 
Bourgault. Separatistai leš - 
ko jo savo kelio apgraibomis 
Bandė sienų tepi lojimą, ban
dė bambas. Bet Quebec’o 

kjfc visuomenė nėra pakankamai 
įaistrinta, kad tokios kovos 
priemonės ją patrauktų.

-e R. Levesęue, 1968 m. įkw 
-fręs Quebec’o Partiją, davė 
i separatizmui kitą kryptį: el- 
j( tl į nepriklausomybę demok

ratiniu būdu. Turėdamas 
- valstybės vyro patyrimą, jis 
_ į tą partiją sutelkė geriau

sias prancūzų jaunosios Ir 
-i vidurinės kartos jėgas, Iš

dirbo rūpestingą jos ekono- 
r minę programą. Jie turi kuo

?
nuo-

KVEBEKO 
NEPRIKLAUSOM YBĖ

Kaip minėta, anglai 
lat stato klauslmą:ko Que -
bec’as nori? Į tai jie ne
randa atsakymo. Iš tikrųjų, 
atsakymas yra aiškus: jis 
nori Išlikti nesuvirškintas. 
Kitas dalykas Irgi yra aiš
kus: jei jis kitaip negalės Iš
likti, jis taps nepriklauso
mas. Bet ar gall Quebec’as 
Išlikti federacijoj ?

Dabartinėmis sąlygomls- 
Ir nepanašu, kad jos pasi
keistų be didelių sumalščių- 
Išllklmo galimumai yra labai 
menki. 1951 m. ’ prancūzai 
dar sudarė 30,75%, 1961 m . 
jau tik 28,l%.1971m. -26, 9 %. 
Kaip Ilgai toks smukimas 
gali tęstis? Tokioje padėtyje 
bet kuri tauta jaustų paniką, 
bar blogiau: panašus reįšįl- 
nys vyksta Ir pačiame Que-_ 
bec’e. Dabar dar čia pran
cūzai sudaro gražią daugu
mą: 81 %. Bet, ypač Montrę- 
alyje, jų nuolat mažėja. Jau 
■dabar prancūzai Montrealyje 
tesudaro nepilnus du trečda
lius gyventojų.

Kad dabartinėmis sąlygo
mis tas prancūzų nykimas 
sustotų, nėra nė mažiausios 
vilties. 1960 m. Quebec’e

sėkmingas. Jau dabar val
džia atsižadėjo egzaminų 
tam įstatymui pritaikyti val
kams. Daugumas ateivių pro 
tą įstatymą pralįs. Dargi 
Anglų Mokyklų Komis įjos dėl 
jo kelia Quebec’o valdžiai 
bylą. Kūdikiai’. Tas įstaty
mas tėra tlkplrmas žingsnis 
ta kryptim. Po jo seks kiti, 
daug griežtesni. Bet Ir jie 
didelės reikšmės neturės: 
jais gal Ima,geriausiu atveju, 
tik svetimtaučius priversti 
Išmokti prancūzų kalbą. Tai 
dar jų nepadarys prancūzais.

Net Ir įvedus prancūzų 
kalbą į mokyklas Ir į darbo
vietes, padėtis daug nepage
rės, kol Quebe c’ o eko nom i n Is
lygis nepakils Iki Ontario elgesiu Ir vyriškumu. Mano 
provinęląos lygio. Jei jis pa- grožis įstringa jam į širdį. 

Romantikos velniukas ne- 
šnausdamais supančioja mu
du meilės virvutėmis. Ar 
būčiau aš parsidavėlė ?

— Tik meilužė.
— Bet jei mano meilė bū

tų susijusi su apetitais kar
jeros, turto ? įiel Iš meilės 
man padovanotų limuziną, 
brangius kailius ? Aš jį my- stltuclją ?
lėčiau Ir kaip žmogų, Ir — Ne. Tik jei mes žalstu- 
kalp liuksuso šaltinį. Viskas me trapiais stikliniais žals- 
būtų kartu sumišę. Kokius liukais, 
pavadinimus man prlseg-

aplinkybes.
— Žmonės įvairiais amžių 

laikotarpiais Ir įvairiose 
geografinėse vietose moralę 
supranta nevienodai. Jeigu 
aš būčiau svečiuose pap 
eskimus, man vyras pasiū
lytų savo žmoną džiaugtis 
nakties metu. Jam tai mo
ralu, svetinga. Pamėginęs 
tą pat padaryti aš savo sve
čiui, būčiau tavo akyse pus
galvis Ir nemoralus. Man 
akis Išdrąskytum.

— Paimsiu kitą pavyzdį. 
Sakysim aš jauna gražuolė. 
Dirbu įstaigoje. Sekretorė 
didelio politikos Ir biznio 
tūzo. Jis turi žmoną Ir val
kų. Mane užimponuoja savo

spalvą pagal Meilės laimintoja ?

tlškumo Ir gyve limo diktuo
jamų aplinkybių. Todėl to
kios rūšies santuoka yra 
vienas kito Išnaudojimas. 
Bendrai kalbant, santuoka 
yra žaismas, pagrįstas 
kompe įsacljos pagrindų 
principais. Kad tos kompen
sacijos svarstyklės Išlaiky
tų pusiausvyrą, jie turi tu-

&
pf
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’•ėtl maždaug vienodus su
pratimo staidartus apie pa
grindinius gyvenimo reika
lus.

— Kas pastumia žmogų Į 
parsldavlnėjlmo nagus ? — 
teiravosi Anelė.

— Priežasčių daug bran
gioji. Gali būti nesuvaldoma 
aistra, troškimas liuksusi
nio gyvenimo, tinginystė, 
vargas, karas, vyrų trūku
mas Ir visa daug kitų daly
kų. Tam tikro laipsnio po
tencialą Ištvirkimui turi be
maž kiekvienas žmogus. 
Potencialas didėja armažėja 
pagal pagundos kalną Ir di
dį. Pagundos įs įvelka į pi - 
nlgo, garbės, karjeros Ir 
laimės drabužius. Žmogus 
prieš pagundas silpnas.

— Tu minėjai tėvus 
Ir specialistus. Jeigu tėvai 
žavėsis manė karjera Ir pa
tars tuoktis, ką turėčiau 
daryti ? Ar konsultantas, 
vadinamas specialistas, yra 
galutinis autoritetas ? Ar 
širdis neturi pirmenybės 
prieš visokius patarėjus ?

— Reti tėvai telp ellgtųsl. 
Konsultantas taip pat gali 
būti neišmanėlis Ir blogos 
Intencijos. Reikia klausti, 
tartis Ir pačiai galvoti. Toks 
žmogus, kuris lengvai pa- 
1 leka šeimą Ir valkus dėl 
saldesnio kąsnelio, nėra 
asme ybė, nė’-a tvirto cha
rakterio. Po trumpo laiko 
jis ga’l pamiršti Ir tave. Jei 
tu pajėgstl sužavėti vedusį 
turtuolį, vadinas turi šį tą

(Nukelta į 6 psl.)

— Tu sugriautum kitą šei
mą. Valkus paliktum be tė
vo. Elgesys būtų moraliniu 
atžvilgiu krlmliallnls nusi
kaltimas. Ir tikėk manim, 
meilės laimė tavęs ateityje 
nelydėtų. Žmogus turi tei
sių Ir pareigų. Tavo teisė 
egzistuoti laimingai neduo
da moralinės teisės susukti 
savo laimės lizdą ant kito 
galvos. Kito ašarose Ir 
skausme toks lizdas yra va
landos prieglauda. Prieš 
gyvenimo vėjus jis neatspa
rus. Širdis yra moralės gi
minaitė. JI laimins meilę , 
jei toji meilė bus junginys 
sielos, proto Ir moralės; 
Aistra be meilės, proto Ir 
sąžinės yra laukini is gyvu- 
1 lukas.

Dar vienas pavyzdėlis, 
mielasis. Tu Ir aš esame 
aštuonlollklnlal. Meilė — 
kaip Vezuvn jaus vulkanas. 
Du kūnai, bet vleia siela. 
Rodos, kad dangus Ir žemė 
sujungė mus. Apie santuoką 
nekalbame. Ar mūsų žais
las pars Idavln ėjimas —pro-

provinęljos lygio. Jei jlspa-
AV, Ki jis pereitų į 

prpųcūzų rankas, įstą- 
tymas nr. 22būtų nebereika
lingas: kiekvienas ateivis, l- 
talas ar anglas, skubėtų mo
kytis prancūzų kalbos iš
skaičiavimų, ne įstatymų, 
verčiamas. Tačiau, pakelti 
tą lygį Quebec’e Irgi nėra nė 
mažiausios vilties. Čia 
žmonės yra, kaip minėta, 
viendieniai, nerūpestingi , 
Išlaidus. Kad Quebec’as ga
lėtų atsigriebti, jis ture-

Quebec’o upese krintančio ns ošime malonu žveioti.
Foto: Gouvernement du Quebec.

Išpūstais nuodin
gomis dujomis. Netasarglal 
elgiantis, jie gali sudužti. 
Dujos gali sužaloti. Net 
mirti lai. Vienam Iš mud
viejų atšalus, kitas gali 
tragiškai baigti gyvenimą. 
Meilės aistra yra kaitri 
liepsna. Nuo jos galima 
pirštus nusvilti Ir net sudeg
ti _____________ _______________

A (7^) A 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATp TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.________________________________ _________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama !iętų_- 
viSkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambina:: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669*8834

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, T EISINGĄ ŽODĮ S* EL 6 DAM AS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO,'KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ YRA GRAZH^ AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU patarimu skyrių. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

1975. VI.4

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 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 | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudalyti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
tąip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago|e Ir Kanadofe matams — $30.00, pusei matu — $18.00, 

trim* mėn. — $8.50, vlanam mėn. $3.00. Kitose 
__ $26.00, pusal matų — $14.00, vienam mėn. 
M __ $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

JAV vietos* matam* 
— 2.50. Užslanluo- 
savaitę nemokamai.

NAUJIENOS,
1739 So. Hals ted St,

Chicago, Ill. 60608
į—] siunčiu__________dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio

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

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -------------------------------------------------
ADRESAS
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Hamilton toronto
_____________ . A—_______________________ ________

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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.
JO — 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 (Nuo spalio 1 d. ) 7% 
Terminuotus depozitus 1 metu 7 h %
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4% Vienos popietes dalyviai. Ii dešines: P. /. Čiurliai ir S. Q. Pranckdnai 

Nuotrauka V. Bubelio.

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

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8’/i% už 1 m. term. dep.
7’/i% už taupymo s-tas
8'/4% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

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

(American Express).

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

t. Catharines
KVIETIMAS I. JONINES

Visus kviečiame į tradici
nę Joninių šventę St. Catha
rines mieste, kuri įvyks š. 
m. birželio mėn.21 d.šeš - 
tadlenį, 6 v.p.p. Programa 
prasidės punktualiai 6, 30, 
Royal Canadian Legion Hall, 
111 Church str.

Joninių rengėjai Iš anksto 
kviečia visus tą dieną skirti 
šiam gražiam subuvimui. 
Bus įdomi Ir graži programa. 
Č la turėsime progos Išgirsti 
pagarsėjusį Hamiltono mer
gaičių chorą Aldą, vad. soLV. 
Vertkalčlo.

Šokiams- pasilinksmini
mui gros pulkus lletuvlš - 
kas orkestras Atspindžiai, 
vad.M. Chalnausko Iš Lon
don, Ont.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus Iš toli Ir arti skaitlin
gai dalyvauti Joninių šventė
je. Parodykime, kad dar do
mimės Iš Lietuvos atsivež
tomis tradicijomis, Ir tuo 
pačiu paremsIme lietuvišką 
veiklą. Juk kiekvienas toks 
subuvimas mus atnaujina Ir 
duoda stiprybės tolimesniam 
darbui.

Rengėjų tikslas palaikyti 
lietuviškas tradicijas, remti 
kultūrinę veiklą Ir padėti 
jaunimui.

Tad Iki pasimatymo bir
želio mėn. 21 dieną Joninių 
šventėje.

P. Lukšio Šaulių Kuopa

ATŠVĘSTAS JUBILIEJUS
KLKVS-gos Niagaros Pu

siasalio skyrius š.m. ba
landžio 26 d. atšventė savo 
2O-les metų veiklos jubilie
jų. ŠI sukaktis buvo atžy
mėta Iškilmingai. Visi sve
čiai turėjo pakvietimus Ir 
organ Izacljųplrmlnlnkal, at
stovai Ir vėliavos kūmai bu
vo aprūpinti garbės pakvie
timais.

Minėjimą atidarė skyriaus 
pirm. P.Polgrlmas, papra
šęs svečius atsistojimu pa
gerbti įnešamas vėliavas.

Sugiedojus Kanados himną 
sekė mirusiųjų pagerbimas. 
Juos sk. pirm-kas visus iš
vardino. Jų tarpe, buvęs 
Krašto Apsaugos M inlsterls 
Ir Ilgametis CV pirm.prof . 
gen.Stasys Dirmantas.

Į Garbės Prezidiumą bu
vo paprašyti organizacijų 
atstovai:LB pirm. J. Šarap- 
nlckas, parap. klebonas J . 
Llauba O. F.M., Ramovės 
atstovas A.Ruzgys, Kanados 
Ra j. Skautų V-va ir veiklioji 
lietuviškų darbų puoselėtoja 
M.Gverzdlenė, vėliavos kū
ma V. Allonderlenė; ILukšlo 
šaulių k. pirm. A. Š etikas, 
SLA 27 8- tos kuopos pirm. 
6 psl.

Ir šaulių moterų sek. vadovė 
A.Ališauskienė. Sveikinas. 
Zubrlcklenėir J. Alionderls. 
Raštu sveikina: Gen.kons . 
Kanadai dr. J. Žmuldzlnas»ir 
C V-bos vardu, pirm. K. Da- 
bulevlčlus.

2O-tles metų veiklos pra
nešimą padarė sk.pirm.P. 
Polgrimas. Iš pranešimo 
buvo aišku, kad Ramovėnal 
rėmė, remia, ne tik Kana
doje bet Ir Amerikoje vei
kiančias lietuvių Institucijas. 
Šiam tikslui yra Išleidę daug 
pinigų.

Pagerbti Iniciatoriai: J. 
Vyšniauskas, P. Balsas, S . 
Jonušlonls.Stp.Šetkus, J.A-? 
llonderls ir Vl.Elžlnas. 
Įsteigėjas J. Vyšniauskas . 
Jiems sugiedota Ilgiausių 
Metų. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Padėka už Išpiešimą obal- 
slo A. Sajauklenel, už lel - , 
dtmą naudotis vieta gegužy- 
nei V. Bieliūnui, kun.I.Llau- 
bal už leidimą naudotis sa
lytė. Svečiams Ir atstovams 
už skaitlingą dalyvavimą Ir 
tartus žodž lūs. Bes Irūplnan- 
čioms virtuve P.Polgrtmle- 
nel, J. Vyšniauskaitei, P. 
Skelvalienet, S. Galdikienei 
ir B. Jokūbonlenel. Akordeo
nistui S. Zubrlckui,palinks
minusiam publiką.

Jūsų skaitlingu dalyvavi
mu, minėjimas praėjo visų 
broliška, pakilia nuotaika. 
Svečius aptarnavo K.Galdikas

N.P.Skyriaus Valdyba

FELJETONAS. . .
(Atkelta ii 5 psl.) 

įdomaus, vertingo. Kodėl 
su tom gerom ypatybėm ne
gali save pademonstruoti 
prieš jauną, vertingą, nesu
varžytą žmogų ? Kodėl savo 
ambiciją, garbę reikėtų au
koti už aukso gabalėlį ?

— Lengva tau stenanti. 
Įs'mylėjus galva apkvaista. 
Tėvai nepritarė mudviejų 
santuokai. Ar mudu nesame 
laimingi ? Įsymylėjus tema
čiau tik savo Jonelį.Užmlr - 
šai jau?

— Aš buvau laisvas. Dėl 
mudviejų laimės niekam 
širdis neskaudėjo.

— Vargšė ta meilė. Dėl 
jos žudosi, galvos netenka , 
vagiliauja.

— Meilė nieku dėta. Visa 
bėda, kad žmogus jos samp
ratą pakankamai giliai neiš
siaiškino. Nežino ką mylėti 
Ir kaip mylėti. Ji kalba per 
seksą, o ne per smegenis.

— Gal geriau būtų, kad 
sekso atžvilgiu standartinė 
senutė moralė įsivilktų Į 
modernlškesnlus drabužius. 
Ką tu manai ?

— JI jau velkasi Ir labai 
greitai. Tik atrodo, kad ji 
žiemą nuo jų sušals, o va
sarą nudegs. Kraštutinumai

Nesenai Vytauto Didžiojo 
vardą gavusioje svetainėje, 
prie vieno stalo,skaniai pa
pietavusių tautiečių grupelė 
išgeria pakartotinai stipru- 
mėlį ir pasiduoda nostalgi
jai; jie prisimena jaunystės 
dienas. Vienas vyrIškis sa
ko, kad lygiai toks pat anks
tyvo pavasario, krapnojančlo 
lietaus savaitgalis primenąs 
jam jaunystės paikystes. Tai 
buvo tos eiklios, gal pady- 
kuslos dienos, kada tokiame 
ore, šeštadienio popietėje, 
dviračiu jis važiavęs į va
karuškas už 18 km. esančia
me mieste. Nežiūrint, kad 
namuose, jo miestely buvo 
šokiai, kuriame grojo geras 
šaulių dūdų orkestras, bet 
jam buvo negerai. Ten, di
deliame mieste/ jau ne pir
mą kartą/ jis tikėjosi kažko 
nepaprastesnio. Ten ir mu
zika buvo geresnė, Ir mer
giotės prašmatnesnės. Kaip 
tai keista dabar apie tą vis
ką pagalvojus; tas miestas , 
anuomet jį taip labai viliojęs. 
O dabar, nuolat mieste gy
venant, turint ir mašiną, kai 
reikia kur pavažiuoti, taip ir 
persvarstopna, dažniausiai 
neigiama prasme.

anksto, ir skelbimus iškabi
nėjo lietuviškose institucijo
se. Net Prisikėlimo parapi
jos biuletenis keletą sekma
dienių palankiai rašė apie į- 
vykstantį spaudos bailų.

Atėjus parengimo dienai, 
rengėjai Iš pat ryto ėmėsi 
darbo. Jie tiesiog nėrėsi iš 
kailio, kad jų pastangos būtų 
apvainikuotos pasisekimu. 
Virėjos triūsė virtuvėj ga
mindamos valgius, o talki
ninkai ruošė Ir puošė salę. 
Visur buvo pavyzdinga tvar - 
ka. Ir prie durų svečius pa
sitinkant, Ir bare juos ap
tarnaujant, ir rūbinėje juos 
priimant. Taip talkininkam 
nepatingėjus, balius praėjo 
sii pasigėrėtinu pasisekimu, 
sutraukęs pilną salę žmonių. 
Svečių buvo atvykę Ir Iš to
limesnių vietų kaip Hamilton 
Ir Montreal. Bet ką jūs pa
sakysite, pats svarbiausias 
reng ėjas, kur Lo. atj90koąa,yb ' 
je buvo patikėta pravesti i 
programą, ne tik kad neatė
jo, bet visai nusiėmė Iš To
ronto. Jis nuvažiavo į už 
kelių desėtkų mylių esantį 
miestą, į ten tuo metu 
vykstantįkokį tai parengimą.

Tuo momentu į pasakoji- 11 "l,r - -nu i 
mą įsiterpia šalia sėdėjęs ICSM LIETUVIŲ NAMAI 
kaimynas. Pradėjęs kalbėti ———................... u-.——

jis sako, kad kai kuriais at- Pereitą savaitgalį LN įvy-

įVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir c.'O paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ „ ... — ____480 RONCESVALLSS AVI,
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 1, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

JI savo pareigas praeitais 
metais atliko labai gerai.

Karavano pareigūnai pra
neša, kad per klaidą buvo 
paskelbta neteis Inga 
Karavano pasų kaina. Iš 
anksto perkant, jie kainuoja 
$ 4. Karavano metu perkant 
jie kainuos po $ 5.Pasus ga
lima gauti LN raštinėje,© 
sekmadieniais LN popietėje.

Nebesirūpinkime,kur vai - 
gysime pietus ar vakarienę 
atostogų metu, kai šeimos 
vasarvietėse.Svetainėjė Lo - 
kys jau galima gauti šiĮtų 
valgių nuo 1 v. p. p. iki 8 v. v.

Nusipirkus pietų bilietė
lius prašoma sėsti už stalų . 
Patarnaujančios pačios su
rinks nup stalų bilietėlius Ir 
pagal juos atneš užsakytus 
valgius.

tarnavimą.
Nauji nariai:

Po $ 1OO įmokėjo-F. Brown , 
E. Vaicekauskas, "M. A. ", S. 
North, D. Jurevičius Ir V. 
Narkevičius. Rotkls E.-$5O, 
Martinaitis V.-$2O. Po $1O: 
Rozevičius ir Jonaitis Aud
ronė.
Papildė įnašus:
Po $25-01 eklenė S., Poškus D. 
Jauniai narlakMM Ir MD po 1 
dolerį.

• Jonas Z Inkus Iš Austra- 
yjQ6į rašo R r a neonam s, kad 
Nepriklausoma Lietuva juos 
ten pasleklaper dvi savaites 
/ į Torontą N. L.kartais ke
liauja tris savaites/. ZInkul 
ir kaimynams perskaičius, 
kanadlškas laikraštis yra a- 
tlduodamas Sydnėjaus Lletu-

Administracija prašo vi- vlų Klubo skaityklai.
sus, kurie naudoja LNsales Zlnkus Ir anksčiau Sell- 
įvairiems parengimams, ap- genstadte gyvenę Mulokal su 
leidžiant jas palikti tokioje Bitinais planuoja Austrai Ijo-

vejals tai esąs bereikšmis ko pirmasis Kanados Lietu - tvarkoje,kaip jas rado atėję . je sušaukti ten įsikūrusių 
dalykas. Žmogaus elgesys viiį Kultūrininkų suvažlavi-Tai sutaupytų daug darbo Ir seligenstadtlečlų suvažlavl- 
priklauso ne nuo jo amžiaus, mas. Jį sušaukė Kanados palengvintų organizacijų ap- mą.
Gyvenime yra tokių Individų, 
kurių bręstantys metai nei 
klek nepakeičia. Jie daž
niausia yra tokie energingi 
Ir gyvena tokioje eiklioje 
jaunystėje, kad ne kiekvie
nas gali su jais susilyginti. 
Jų dinamiškame apsukrume 
ūžaują vėjai, dažnai nusine
ša ne tik jų savistovumą, bet 
Ir duoto žodžio Ištęsėjimą . 
Nežiūrint jų amžiaus ar e- 
samų aplinkybių, jie Ir 
šiandien darys lygiai tą patį , 
ką dviratininkas darė prieš 
daugelį metų. Tam pailius
truoti jis nurodo nesenai čia 
įvykusį Nepriklausomos Lie
tuvos spaudos bailų. Vakaro 
rengėjai, torontlečlal labai 
stropiai tam ruošėsi. Ir 
pakvietimus jie platino Iš

negeras dalykas. Nereikia , 
tačiau išsigąsti ekstremiz
mui gyvenimas ragus nu
lauš.

— Kalbėjom apie vieną 
parsidavinėjlmo rūšį, su 
kuria sutapdinama moteris 
Ir kuri pati populiariausia. 
Kas antrosios rūšies parsl- 
davlnėjimu verčiasi ? Pagal 
aptarimą išeitų, kad didelė 
žmonijos dalis. Sakysim ko
kia gražuolė Darata užanga- 
žuojama špionažo tarnybai. 
JI meilikaujasi su diploma
tais, žaidžia pUnu tempu 
savo garbe už atlyginimą Ir 
parūpina naudingų žinių sa-

Llėtuvlų Bendruomenės Val
dyba. Simpoziume Ir posė
džiuose dalyvavo apie 50 as
menų. i

Ta proga buvo suruošta 
tautodallės, 1 letuvlškų val
gių, nuotraukų, Lietuvos 
pašto ženklų Ir Istorinių 
Lietuvos pinigų paroda. Šeš
tadienį įvyko balius. Gaila, 
jame dalyvavo mažoka lietu
vių torontlečlų. Tačiau sek
madienį torontiškiai lietu - 
vlal labai pasitaisė Ir kon
certą aplankė virš 500 žmo
nių. Dėl to buvo ir paroda 
pratęsta, kad atėję į koncertą 
dar galėtų ją apžiūrėti.

K. L. B. Toronto A-kės 
Valdyba yra dėkinga Kristi
nai Imbrasaltei, kad ji suti
ko ir šįmet būti Miss Vilnius.

vo tautos vyriausybei. Bus 
ji Irgi parsidavlnėtoja ?

— Be abejonės bus. Šiuo 
atvėju jos sugebėjimą pa
naudos valstybė savo nau
dai. Savo patarnavimu gali 
išgelbėti tautos laisvę, mi
lijonus žmonių. Bet jos pa
tarnavimas nėra garbingas.

— Kaip negarbingas, jei 
ji padaro tautai milžinišką 
patarnavimą.

— Gerai karštuole. Ar 
tu vykdytum jos rolę, vy
riausybės prašoma ?

(Pabaiga sekančiame nr.)

ATOSTOGOS MAINE

Lietuviai pranciškonai visus maloniai kviečia atostogauti ju vasar- 
; vieteje Kennebunkporte, Maine. Si graži kurortine vieta prie pat At»
■ lanto vandenyno yra tapusi savotišku lietuvybės centru vasaros atos- 
I togu menesiais. , Čia is visos Amerikos ir Kanados suvažiuoja šimtai
■ lietuviu. Čia žmogus atsigaivina ne tik grynu oru, kait ria saule, šva- 
, riu juros ir baseino vandeniu, geru maistu bei kitais žemiškais pato-
j gurnais, bet taip pat koncertai s, literatūros vakarais, meno parodom, 

paskaitom ir labai meniška aplinka, pilna lietuvišku šventovių. ,Cia 
kiekvienam teikiama proga ir pasilinksminti ir susitelkti. ,Buvęs gim
nazijos pastatas paverstas patogiais kambariais. Taip pat ir kiti sve
čiu pastatai nuolat gerinami. Kainos žemos.

Sezonas prasideda birželio 28 ir baigiasi rugsėjo 2. , Visais atos 
Į togu reikalais rašykite: Rev. Superior, Franciscan Monastery,

Kennebunkport, Maine 04046 USA.
|*Tel. (207) 967-20 11. , 
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Prelatui ZENONUI IGNATAVIČIUI Romoje staigiai
mirus,

mūsų apylinkės narį Bronių Ignatavičių, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

KLB Ottawos Apylinkės
Valdyba

STASIUI ANELIŪNUI mirus,
ŠEIMAI, GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS 

gilių užuojautą reiškiame —
M. ir A. Iškauskai *. N. ir G. Greers

S. Vaičekauskaite

Vancouver bndon, ont.
MOTINOS DIENA IR MOKSLO 
METU UŽBAIGA

Londono lietuvių šeštadie
ninė mokykla š.m. gegužės 
mėn. 11 d. visai apylinkei 
suruošė Motinos Dienos pa
minėjimą ir mokslo metų 
užbaigimą parapijos salėje.

Ne vienas IŠ minėjimoda-

PAMINĖJIMAS

Kuklus bet gražus motinos 
dienos minėjimas įvyko 11 
gegužės, į kurį atvyko gau
sus būrelis tautiečių.

Pagrindinę kalbą apie mo
tiną pasakė Feliksas Valys.

Dėl stokos vietinių jėgų 
užplldytlprogr amai,pas įten
kinome paruoštu F. Valio lyvlų sakė, kad šeštadieninė 
radio program ai G Imtoji Pa- mokykla kartu yra mūsų a- 
dangė montažu, skirtu mo- pyllnkėje Ir kultūrinis | vie
tines dienai 1973 metais. netas, nes pajėgia suruošti

Be to, kelis eilėraščius rimtą Ir gražų Motinos Dle- 
deklamavo R.Gumbells Ir Lnos minėjimą.
Macijauskienė. Dvi jaunosios paskaltlnln-

Jaunlausl valkai įteikė gė- kės R. Dragūnevlčlūtė Ir R . 
les visoms buvusioms minė-Genčlūtė, X-tojo skyriaus 
jtmuose motinoms. mokinės, puikiai įstengė a-

Po to dar Ilgai šnekučla- plbūdlntl Motinos Dienos 
vomės prie kavutės. Reikėtų reikšmę Ir svarbą.
paminėti, kad net tėveliai Meninę dalį atliko taip pat 
Iškepė gražų ir skanų tortą.tlk mokiniai. Jaunieji sklan- 
pagerblant motinas. L.M. džlal šoko tautinius šoklus, o.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

6 DIENOS VILNIUJE

14 DIENŲ IŠVISO: tymus V i In i us -
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

KAINA:
J Pradedant $849.00

J
!O

A at ■ ><<<■
IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d.

Birželio 19 d.
Liepos 10 d.
RugpiūČio 14 d. 
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

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

Rašykite anglų kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

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

NAUJI IR REMODEŲUOTI »MTOtiTiliB11 J. 
KAILINIAI, KEPURES, 
STOLES IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
ori-inamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

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

INTERNATIONAL dažų Upardavimas -tel. 366-6237/3896

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike* saugojimas

(Storage)

Tel. 767 - 6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams

2) Visi kiti vandentiekio ir I 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- f 
monių pardavimas ir įren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- 
vįmui karšto vandens tie- 
kimų. Veltui. įkainavimas.

& Heating kontraktorlua.

140- 2e AVENUE 
-0330 LASALLĘ,

1975.VI.4

Jonas Gedvilą

Gegužės 19 d. staigiai mirusio 
JONO GEDVILOS kūnas buvo su
degintas Mont-Royal krematoriju- 
me gegužės 23 diena.

Nuoširdžiai dėkoju visiems ap
lankiusiems velionį laidotuviu na- 
muose ir palydėjusiems ji iki kre- 
matorijos koplyčios. Taip pat esu 
dėkinga už pareikštas užuojautas.

Žmona Uršula Gedvilą

jų chorelis jautriai nuteikė 
mamytes. Būdinga, kad Ir 
dar pilnai lietuviškai nekal
bančių mokinių skyrius ats
kiru numeriu reikiamai dek
lamavo Ir dainavo, žinoma, 
lietuviškai. Bet dėmesio 
centre buvo X-tojo skyriaus 
vaidinimas. Jie labai taik
liai atkūrė keletą škicų iš 
Chlcagos Antrojo Kaimo re - 
pertuaro Ir, žinoma, susi
laukė karštų katučių.

Mokslo Metų užbaigimas 
taip pat pravestas įspūdin
gai. Aštuntą skyrių šiemet 
baigs septyni mokiniai. Čia 
ir vėl dėmesio centre buvo 
X-tasls skyrius, kuris šie
met velkė pr.le anglų Clark 
Side Secondary School Ir už 
Išeitą X skyriaus lietuvių

GRAZUS POBŪVIS
Laimutei Urbanavičiūte^ 

laukiančiai kūdikio, moterys

kalbos kursą gavo Ontario 
Švietimo Ministerijos pri
pažintą High School XTITkla- 
sės kreditą. Kaip žinoma, 
baigiant High SchoolxTH kla
sę, reikia surinkti šešlus 
kreditus Ir vienas duodamas 
už lietuvių kalbos kursą . 
Šiemet tokį kursą baigė 14 
lietuvių jaunu oi lų:

Visi be išimties tais 14-ka 
jaunuolių labai didžiavosi Ir 
džiaugėsi. -Visi abiturientai 
apdovanoti gražiomis lietu
viškomis knygomis, l E-tas

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

TCT'7/S. ‘ N1ĖKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 

Z PRISTATYMAS
4 VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

William Dicks

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.
e Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į namus pavyzdžius, 
e Padarau išmatavimus ir 

įkai navimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMtUSltMENT - HlWTUKl

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

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

e Didelis pa.sirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEWTRALE r 4e AVENUE LASAU! 363-3887

Į TB43 C«NTRAL« 36e.iaS2 (D«CORATION) [

V BftČėnaS All Seasons Travel, b.d.
7774 PUNDAS STREET W.(
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6 ______

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

teL 533-3531
DIDELE NUOLAIDA K AIN Ų (iki 60%) SI U NT I N I AM S |

LIETUVAI
4 Medžiaga suknelėms-Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rūšis 

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

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

kitų daiktų, reikalingų Lietuvoje.
Siuntinius siunčiame paprastu ir oro paštu. Priimame užsakymus automobiliams, 

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

Prašome užeiti ir įsitikinti j p ~ PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.,
Montrea|, p.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 09 8.

jo tolimesnėms lietuvių Isto
rijos studijoms.
• Aušros Vartų parapijos 25 
metų sukakties proga numa-

suruošė jaukų pobūvį, įteik - 
damos dovanų. Linkime Lai
mutei ir jos vyrui, kad 
gandras atneštų taip laukia
mą sūnelį. Lamų utė yra akty- tytam Išleisti leidiniui, orga^ 
vi Neringos Jūrų Šaulių 
kuopos narė , prie lietuviš
kos veiklos pritraukė ir sa
vo vyrą, kuris kilme yra 
prancūzas. Nijolė
• Dr. Arūnas Ališauskas , 
sūnus Stasės ir Augustino, 
baigęs universitetą Baltlmo- 
rėje buvo sugrįžęs pas tėvus 
— Stasę ir Augustiną. Gavęs 
stipendiją Iš Kanados val
džios, Išvyko pagilinti savo 
studijų Lietuvos universite
tuose. Naujas is mokslininkas 
iš pat mažens buvo darbštus 
berniukas. Baigęs lietuvių 
šeštadieninę mokyklą Ir litu
anistinius kursus, susidomė-

nlzacljoms paskutinis yra lai
kas įteikti medžiagą, kurios 
nori tame leidinyje patekti.
• Naujai Išleistą Hamiltono 
Mergaičių choro su sol. V. 
Verlkalčlu plokštelės galima 
gauti pas Onutę Augūnlenę, 
tel. 365-1503.
• Jonas Braknys Ir J. Ben- 
džaltls buvo susirgę Ir turė
jo operacijas Royal Victoria 
ligoninėje. Taip gi sunkiau 
susirgę M. Maksvytlenė, J. 
Mllaknls Ir A. Vermauskle- 
nė.

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

TEL. 525-8971.
T. L aurinaitis

'ony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŽTYNOŠ 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

HRS

SERVICE DM
PATARNAUJ

CLEANER AND VALET SERVICE LTD. SPpf.
NEITOYEURS - CLEANERS * Vl“AS ,LU:

7661 -A CENTRALE 495-90e Avė 
366-1143365-7146

Wilson & Sons Ine

123 MAPLE BLVD 

CH ATE AUGU AY 

TEL 691-4760

Chrysler • Monaco • Charter • 
Sport a Swinger a rpeclal a Sed 
7835 Bool. Lasalle, La Salle, P.Q.

FUNERAL HOME 1
5784 VERDUN AVE.

VERDUN, QUEBEC 

TEL. 767-9956

LAURgHT OAIOHEAULT

M ssol

Mechanizuotas ratų Ir kitų dalių reguliavimas. l8orbs(Body) raišy 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. K r e i pk♦ 
De L a Verendrye , pr?e Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365 - 3364.

LAIDOJIMO IŠTAIGA

A S:
Charter e Dodge e Dart 

Sedan e Trucka

7 psl.
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Spaudos B-vės akcl- 
metlnls susirinkimas 
sekmadienį, gegužės 

25 d. NL patalpose.

NL REIKALAI
NL 

ninku 
įvyko 
jnėn.
Diena pasitaikė labai supa- 
vasarėjus, bet kam rūpėjo 
B-vės reikalai, o ypač,laik
raščio, atvyko. Daugelis ak
cininkų skundėsi blogu pašto 
aptarnavimu, kad net laiškai 
su įgaliojimais Iš daugelio 
nedalyvavusių, neatėjo. Bet
vis dėlto, susirinkime buvo nlolauskas 
atstovauta apie 4OO akcijų.

Sus trinkimui pirm Intnkavo 
L.Glrlnls-Norvalša, sekre - 
torlavo V.Pakalniškis.Man
datų komisijoj buvo Albinas 
Ruzgas, H. Adomonis Ir J . 
Zavys. Bendrovės V-bos 
pirmininkas VUlus Pėteral- 
tls padarė veiklos apžvalgą,© 
V-bos Iždininkas Julius A — 
nlolauskas perskaitė praeitų 
metų finansinę apyskaitą Ir 
1975 m. sąmatą. Revizijos 
aktą perskaitė Jonas Adomo
nis. Susirinkimas visus pra
nešimus priėmė.

Į naują B-vės Valdybą iš - 
rinkti:Inž. Julius Anlolauskas, 
Kazys Leknlckas, Kazys 
Martlnėnas, Birutė Naglenė , 
Inž.Vyt,Pakalniškis, Pranas

P aukštaitis, Juozas Stankai
tis. Į Revizijos komiai ją - 
praeltals metais buvę: Jonas 
Adomonis, Petras Adamonls 
Ir Juozas Zavys.

Vykus Ilgesnėms dlskusl - 
joms, klausimams bei suma
nymams, susirinkimas už - 
sltęsė Iki vėlaus vakaro. Bu - 
vo Ir pasilinksminta.

Išrinkti į V-bą pasiskirstė 
pareigomis: pirm.-Inž. J. A

I-as vlceplrm
Inž. V.Pakalniškį, II-as vi 
ceplrm.Pr.Paukštaltls, Ižd. 
K.Martlnėnas,turto globėjas 
K. Leknlckas, B-vės ugdymo 
reikalų vedėjas JjStankaltls , 
sekr. B. Naglenė.

ATVYKSTA SIMAS KUDIRKA 
- birželio 12 d.. Spaudos kon
ferencija bus birželio 13d. ir 
tos dienos vakare dalyvaus iš
vežtųjų paminėjime prie Domi
nion squore paminklo (ne 14 d. 
kaip buvo skelbta) . Birželio 15 
d. , sekmadienį tuojau po 11 v. 
pamaldų, Aušros Vartų parapi
jos salėje jo pagerbimas

“THE VOICE OF THE MARTYRS**
SUTEIKITE INFORMACIJAS I

Visų, pasitraukusių i<» komunistinių kraštu prašome prisiųsti kokias tik turite 
informacijas apie komunistiniuose kalėjimuose gaminamas gėrybes: iškasamas 
ar auginamas Žaliavas arba pagamintas prekes-produktus.

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

IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS M ONT RE A L Y JE - 
ruošiamas KARTU lietu
vių, latvių, estų,įvyks blrže-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

f Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

BKAUUIKU. OARNEAU. CRATE
Coneeillers juridiques - Title Attorneys

\ cffo&E.’d: ^SzauLiE-u
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Salio miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi, intarpe Ir lietuviams*

6867 VERDUN, VERDUN 6703 CENTRALS. LABAtJS
7*1-31411 146-6474

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, nunių 488-8528

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

Liūdnu nito, kai skaito man* 
neapmokėtų — laikraštin

DR. V. GIRlONIENĖ
Dantų gydytoja

Montreal.

Tel.. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENE

1410 Guy St. pirmas aukotas, 

11-12 kambarys 
Tel. 932- 6662; namų 737-9681,,

B.A., M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C-, E.R.C.S.(C>

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

7626 CENTRALE LASALLE

agnon
** ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI T1 VAL. VAKARO 
------------- .---------------------------------------------------------------------------L_

VIE"rA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER, sue, B.C.L
168 Notre Dame Street E.Jįuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

GERA PROGA
Puikiai (rengta >r r,et kilimu llkld 
NL redokcIĮoe žemutinė patolpg.
nuomuoĮama »u«lrinklmam, tal ki' 
kieme raikaiome.

• Mirė prelatas Zenonas 1 
natavlčlus Romoje. Turimo 
mis žiniomis, mirė stalgia 
— eidamas gatve. Jobrolli 
Bronius ankščiau gyve no M o 
trealyje, o šiuo metu gyveni 
Ottawoje.

nomo Kareivio paminklo.
Birželio 15 d. sekmadienį 

11 vai. bendros pamaldos 
Aušros Vartų bažnyčioje.

Ta proga į Montrealį bir
želio 12 d.ketvirtadienį at
vyksta SIMAS KUDIRKA. Jo 
sutikimas 7. 30 vai. ' Dorval 
aerodrome.

Birželio 13 d. 11.30 vai. 
The Queen Elizabeth viešbu
tyje Simo Kudirkos Ir 
anglų bei prancūzų spaudos 
reporterių rengiama spaudos 
konferencija. Vakare, 7 vai . 
S imas KUDIRKA dalyvaus Iš
vežtųjų minėjime Dominion 
skvere.

Sekmadienį, birželio 15 d.

gas Simo Kudirkos pagerbi- • Paramos^ buhalteris 
mas-pletūs. Meninėje pa-\
gas Simo Kudirkos pagerbi- • Paramos buhalteris E

- - -- - -- . Sm Ilgis su žmona rečiau s ve
gerbimo programoje paslro- šluojasi Montrealyje, dukrai 
dys solistė Gina Čapkauskle- žentui Aldonai Ir Valdi
nė ■ Ir Aušros Vartų parapl-čkil Lukoševičiams apslgy- 
jos choro vyrų oktetas.

Įėjimas, auka- suaugu- 
siems$5, -, studentams $3.

venus Port Cartier.
Vaidutis Lukoševičius dlrr'’ 

gamybos superintendento pa
reigose.
• J. Jocys Iš Delhi, Ont. lan
kėsi su žmona Montrealyje , 
namų pardavimo reikalais.

• Marytės Ir Vacio Žlžlų

Visi montreallo lietuviai 
maloniai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai Išvežtųjų 
minėjime Ir Simo Kudirkos 
pagerbime dalyvauti.

K. L. B.Montreallo A-kės dukra Loreta ruošiasi Ište 
Valdyba kėtl už Claude LeBlanc.

llomėn. 13-15 dienomis.
BIRŽELIO 13 d. penkta- 1 12 vai. 30 tuojaus po pamal- 

dlenį 7 v. v. Dominion skvere dų Aušros Vartų parapijos 
vainiko padėjimas prie Nežl- salėje ruošiamas Iškllmln-

MONTREAL WEST '
AUTOMOBILE

Pontiac br Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU Iffil
LEONAS GUREOCAS 

Solas Manager 
(Lietuvis atstovas)

'Managsrju
LEO GUREKAS

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_______ ĮAt th» pnd oi Sherbrooke Street Wt»t> ___ ____ _,

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas, 

696b 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. L angel ier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS v
254-4566 / Namų —721-0614

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

Ii
nu iniV*"

MEMM*

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon V/est. Suite 305,
Tel: 273 - 3442, 273 -918 1, 737 - 0844.

M o n t r e a I, Que.*

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVTB*

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

TEL. 365'61 11

ROBERT RICHER BES 366 0066

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS

Visokeriopi kiti patarnavimai
Immeubles RICHER Realties Enrg. 7^8slmte 30i 

COURTIER - BROKER LASALLE. QUE.
H8P 1 L7

CENTRE AUTO CLINIC
261 St. John's Road261 St. John's Road

POINTE CLAIRE SHOPPING CENTRE

Ajtfxrved 697-3333
AUSTIN • ^4®^’ TRIUMPH

A Moved

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
OENKRAL MECHANICAL REPAIRS 

TUNE MRS. BRAKES
Motor ■ Transmission, etc.

T«L..

73B LAKMHORt DRIVE 
DORVAL

NESITIKĖTOS ~ ŠIŲ DIENŲ K Al N O SI

AMC Fl

GREMLIN 1975 
6 elllnderfų 232p.c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrindinė kaina

PASIKALBĖKITE

MUSU FIRMA 
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS 1

HORNET 1975
2 durų sedan 6 cllinderiy 
reguliariu (rengimu 
pagrindine kalno

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cllinderiy 
reguliariu Įrengimu 
pagrindine kaina

SU MANAGER - ABE BASERMAN

nesudėtingo , bet tvirto 
garantija

100% 12mon. orba 12,000
rny\\y( fabrikinė garantija)

Inspekciniai 37 patikrinimai 
pagrindinių dali^ 
speciali apsauga valiavime

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

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

Tėra. ind. - 2 m.
Term. ind. - 3 m. $.0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _______ _
N e kiln. turto .
Čekių kredito ______
Investacines nuo 

Itk-n <g.i< 
'MLJM% 
.12.0% 
J 1.5%

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

KASOS .VALANDOS
1465 De Seve 8t., pirm adieniais, antradieniais ir treėto- 
dieniais nuo 0 iki 3 v.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 13 fld 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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