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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Bevelk nepastebėtai
* praėjo Kosygino vizitas 

Irake. Tačiau jo plačiau 
nekomentuoti - negalima, 
nėščia, kaiplr kitur, Ar
timuosiuose Rytuose susi
kerta JAV ir Sovietų inte
resai. Tų interesų objektu

* yra - nafta. Du trečdaliai 
pasaulio- naftos atsargos 
yra Persų įlankoje.

Sovietai, norėdami įtik
ti' Irakui, pastatė milži
niškas naftos rafinerljas

* Rumelloje. Už tai Irako 
valstybės galva Ahmed

* Hassan el-Bakr pažadėjo 
sovietams 15 metų visišką 
Ištikimybę...

Irakas, kuris susipyko 
su visais savo arabiškais 
kaimynais, pasitiki sovie-

* tiška apsauga, o sovietai 
- Irako ištikimybe, nes 
kitos arabų šalys, nors ir 
gauna sovietinių ginklų, 
bet šnairuoja į Kremliaus 
ketinimus. Pvz*., Egiptas 
Maskvos agentus - komu
nistus, be jokių ceremoni
jų kiša į kalėjimus...

Taigi, įsitvirtinę sovie
tai Persų įlankoje, galėtų 
lengvai grasinti naftos nu
traukimu Vakarų Europai 
ir Japonijai.

Tai mato ir žino vaka
riečiai, o ypač JAV. Todėl 
Nixono Maskvos vizito me
tu, tarp kitų dalykų, dau
giausia bus kalbama apie 
... naftą.

Ta pačia proga tenka
* priminti, kad Nixon nori 

sustoti neutralios Austri
jos Salzburge. Vargiai ar

• jis klausysis Mocarto mu
zikos. Klek spėjama, jam 
teks susitikti su ’’išmin
čiais” iš Artimųjų Rytų: 
Kuwait, Bahrain, Qatar,

Oman, Jungtiniai Arabų 
Emiratai ir kt. Šitie ’’iš
minčiai” pagros Nixonui 
Shell, Esso ir kitų naftos 
kompanijų melodijas...

Jo pomaskvinis vizitas 
Irane, greičiausia, taip 
patbus rišamas su... naf
ta. nn.

ATIDARĖ DURIS

Ryšium su JAV ir Sovie
tų kultūrinių ryšių susita
rimu, amerikiečiai plačiai 
atidarė duris sovietų anti- 
amerikinei propagandai.

Štai, šiuo metu sovietų 
poetas Jevtušenko keliauja 
po Amerikos miestus, 
ruošdamas savo poezijos 
vakarus. Jo poezija čia pat 
verčiama į anglų kalbą 
rusiškai kalbančių ameri
kiečių.

Prosovietinės reklamos 
dėka, jo poezijos vakarai 
turi didelį pasisekimą.

Tačiau ne visi amerikie
čiai apakę ir žavisi sovie- 

i tine poezija. Dažnai Jev
tušenko yra piketuojamas, 
klausiama spaudoje, kur 
čia poezija, jei Jevtušen
ko sako matąs JAV vėlia
voje ne žvaigždes, betkul- 
kų padarytas skyles.

Amerikos poetai, rašy
tojai klausia sovietinį po- 
lltpoetą, ar jis negalėtą 
suteikti kokių nors protek
cijų amerikiečiams, nuvy
kus jiems į Sovietų Sąjungą 
taip pat laisvai važinėti po 
Soviet!ją ir be cenzūros 
skaityti savo kūrinius, o 
jų asistentams būtų lei - 
džiamalaisvai versti vis
ką tuojau į rusų kalbą.

Kitas atvejis. Į Hamil-

VYTAUTAS ŽALGIRIO NUGALĖTOJAS - J. Juodžio.
I

tono universitetą, Clay- 
tone, N. Y., atvyko so
vietų "studentai” (vienas- 
apiė50m. amžiaus, kitas 
-apie35m.). Vyresnysis 
kalbėjo tik prieš Amerikos 
imperializmą, prieš Ame
rikos įsivėlimą į Vietnamo 
karą. Antrasis, gruzinas, 
kalbėjo angliškai prieš 
rašytoją Solženyciną. Jis 
sakė, kad Amerikoje žmo
nės šaudomi, pvz.: Kento 

universitete, Atticoje, 
Juodosios panteros ir pan. 
Esą, pas mus, sovietus, 
dar nei vienas rašytojas 
nebuvo sušaudytas...

Gaila, kad iš tų studen
tų neatsirado nei vieno, 
kuris būtų net bandęs po- 
litrukams tinkamai atkirs
ti.

Tačiau, kada šie sovie- 
tukai norėjo savo "kultūri
nę programą” tęsti kitame 

universitete, jiems nelei
do universiteto vadovybė.

i Šiaip, amerikiečiai ati
darė plačiai savo univer
sitetų duris priešamerikl- 
nei, prosovietinei propa
gandai. ..

KVEBEKO STREIKAS

11 dienų trukęs Kvebeko 
provincijoje 210 000 tar-

Nukelta į 2 psl.
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nautojų streikas, pasibai- Nežiūrint kai kurių tech- mėnulio paviršiuje. Ta-

Juozas Audėnas

susitvarkiusioje ir frater- 
nitarinėje dvasioje vei
kiančioje SLA organizaci
joje, sava lietuviška kon
trolė turėtų savo darbą at
likti tinkamai, o nesitei- 
sintų Seimui nieko nevei
kusi. Juk SLA konstituci
joje kontrolė yra numaty
ta, jos funkcijos plačiai 
aptartos, Seimas komisiją 
išrinko, o ji savo pareigų 
neatliko. Neužtenka to, kad 
SLA pirmininkas patenkin
tas valdžios kontrole, SLA

Kovo mėnuo praėjo. Vi- Seimo Išrinktoji komisija 
sos SLA kuopos rinkosi, turi savo pareigas atlikti: 
svarstė savo organiza- - padaryti Pildomosios Ta- 
cijas liečiančius klausi- rybos veiklos patikrinimą 
mus: rinko kuopų valdy- ir smulkų raportą patiekti 
bas, rinko seimo atstovus, Seimui, tai yra, vyriau- 
rlnko Pildomąją Tarybą, šiam SLA šeimininkui, 
Savo susirinkimuose, kuo- tam jis ją ir išrinko.
pų nariai diskutavo įvai- Antras dalykas turįs la
ri us klausimus. Rado ir bai svarbios reikšmės ne 
tokių klausimų, kuriuos tik SLA. bet ir bendrai de- 
pateikė Įnašų Komisijai, mokratiškai besitvarkan- 
kad jie būtų svarstomi Ir šiose organizacijose, tai 
Seime, kuris įvyks birže- pildomųjų organų rinki- 
lio 26-30 Floridoje. mai. Rinkimų sistema lo-

Kovo25d. Niujorke 126k. šia svarbiausią vaidmenį
svarstė visą eilę klausi
mų, kuriais siekiama pa
gerinti kalkurluos SLA 
reikalus. Kad kuopos nu
sistatymas būtų Seime ge
riau išryškintas, susirin
kimas išrinko speclalę tri
jų teisininkų komisiją, ku
ri apsiėmė giliau susipa
žinti ne tik su kuopos, bet 
ir visais SLA reikalais. Į 
komisijąbuvo išrinkti: A. 
Diržys, A. Ošlapas ir J.
Kiaunė.

Prabėgomis susirinkime 
buvo užsiminta ir dėl Pil
domosios Tarybos rinki-
mų Ir dėl Kontrolės Komi
sijos darbo. Čia trumpai 
ir noriu šiais dviem klau
simais pasisakyti.

1970 m. Niujorko Seime, 
Kontrolės Komisija buvo 
Iškviesta į sceną ir ji pa
sisakė, kad jokios kontro
lės nedariusi. Kai Seimo 
dalyviai pasiūlė neveikios 
raporto nepriimti, tuomet 
SLA pirmininkas Seimui 
paaiškino, kad Kontrolės 
Komisijai nesą ko Pildo
mosios Tarybos darbų ti
krinti, nes viską pa ikrinę 
valdžios kontrolieriai. To
dėl ir nebėsą reikalo dar 
kar+ą kontroHuoti bei 4k- 
rinti. i Ir taip ir ne. Vie
nas dalykas formali val
džios atstovų kontrolė, ki
tas dalykas demokratiniai
2 psl.

organizacijos gyvenime. 
SLA Seimuose renkamos 
įvairios komisijos savo 
atskiriems uždaviniams 
atlikti. Tik viena komisija 
nerenkama, o Pildomosios 
Tarybos paskiriama, tai 
pačiai Pildomajai Tarybai 
rinkti. O ši komisija, man 
atrodo, yra pati svarbiau
sia SLA organizacijos 
veikloje. Kodėl šios ko
misijos nerenka Seimas ? 
Manau, kad nuo rinkimi
nės komisijos labai daug 
priklauso patys rinkimai. 
Juk rinkiminės komisijos 
Uždavinys yra ne tik gerai 
pravesti rinkimus, bet ly
giai svarbu, kad ji suge
bėtų pravesti atitinkamą 
SLA nariuose propagandą 
aktyviau rinkimuose daly
vauti. Ką matome dabar ? 
Rinkimuose dalyvauja tik 
10-15% organizacijos narių. 
Juk tai dalykas visai ne
tvarkoje. Štai kaip kovo 25 
d. rinkimai vyko Niujorko 
126 kuopoje. Šiame susi
rinkime, kuriame buvo 
renkama Pildomoji Tary
ba, dalyvavo tik 11 kuopos 
narių, nors kuopoje yra 
apie 180. Susirinkime da
lyvavęs vienas SLA orga
nizatorius, daug kuopų sir- 
sirlnkimų aplankęs, aiški
no, kad beveik visur rinki
miniuose kuopų susirinki -

gė balandžio 22 dienos ry
tą, kai Kvebeko vyriausy
bė griežtomis bausmėmis 
grąsindama, privertė uni
jas nutraukti streiką, ku
ris buvo ne tik Kvebeko, 
bet ir visos Kanados isto
rijoje iki šiol didžiausias.

Kadangi su tuo streiku, 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai, buvo rišamos žmonių 
aukos,' daugelis klausia, o 
ką darė vyriausybė tą 11 
dienų?

ASTRONAUTAI 
MENULYJE

Apollo 16 astronautai 
John Young ir Charles 
Duke savo atsivežtu elek
tromobiliu, kuris važiuo
ja 12 klm. į valandą grei
čiu, balandžio 22 d., šeš
tadienį, antrą ant mėnulio 
buvojimo dieną, sukorė IO 
klm. tyrinėdami jo pavir
šių ir gilesnius sluoks
nius. Šiuokart jų svar
biausias uždavinys ištirti 
ar yra mėnulyje vulkanų 
prigimties pėdsakų. Grįž
dami atgal Geležiniu kal
nu ir aplink, jie pririnko 
mėnulio masės pavyzdžių. 
Televizijos vaizdai nepa
lyginamai ryškesni kaip 
buvo ankščiau ir aiškiai 
matosi, kaip astronautai 
šokinėdami rinko ir dėjo 
į maišus akmenis. Visą 
laiką kalbėjosi su žemėje 
juos stebinčiais ir jie pa
sakojo, kad žemėje esan
tieji, negali įsivaizduoti, 
kokius nuostabiai žavingus 
vaizdus jie čia mato.

* Praeitos savaitės bė
gyje dėmesys buvo krel-~ 
piamas į Apollo 16 moks
linę ekspediciją į mėnulį.

muoseesąs toks pat reiš
kinys. Tenka pripažinti, 
kad mūsų organizacijos 
rinkiminėj sistemoj kaž
kas netvarkoj. Mūsų cen
tras turėtų apie tai gerai 
pagalvoti dėl organizaci
jos ateities, o Seimas tu
rėtų šį klausimą pasvars
tyti rimtai atsidėjęs. Juk 
tai visiška agonija, o ne 
gyvybingumas. Organiza
cijai atgyvinti, Pildomoji 
Taryba turėtų būti renka
ma Seimo, kaip to reika
lauja SLA konstitucija, o 
ne visiškos narių mažu
mos išrinktoji tvirtinama.

Juozas Audėnas

niškų trūkumų, Apollo 16 
laimingai pasiekė mėnulį. 
”NL” spausdinant, astro
nautai John W. Young ir 
Charles Duke dar atliki
nėjo mokslinius tyrimus 

Amerikos erdvėlaivių nusileidimo vietos Mėnulyje. Apollo 16 
n usileido netoli Decartes kraterio.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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čiau, kol šis numeris pa
sieks s kai tyto jus, tikimės, 
kad astronautai jau bus grį
žę Žemėn ir jų mokslinę 
misiją galėsim vėliau pla
čiau aprašyti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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* Vietnamo kare šiaurės 
vietnamiečiai ir Vietkon- 
gas skverbiasi toliau į Pie
tų Vietnamą. Šiuo metu vis 
dar kovojama dėl An Loc, 
kurio pusę dar laiko pietų 
vietnamiečiai.

Komunistai savo ofenzy
vą pradėjo per Velykas,kai 
JAV pasiuntinys Bunker 
viešėjo pas savo žmoną 
Nepalo sostinėje Katman
du, o armijos vadas gen. 
Abrams ilsėjosi Bangkoke.

Skubiai siuntė amerikie
čiai savo lėktuvus į Pietų 
Vietnamą iš Japonijos, 
Guamo, Okinavos, Korė
jos. Tačiau šį kartą Š. 
vietnamiečiai, gavę iš So
vietų moderniškiausius 
orinio apsigynimo ginklus, 
gana sėkmingai priešina
si Amerikos karo aviaci
jai. Tiesa, dabar Šiaurės 
Vietnamą daugiau puola ne 
tiek JAV aviacija, bet P. 
Vietnamo.

Ant žemės P. Vietna
mas turi apie 1000 000 ka
rių, iš kurių apie 950 000 
tinka tik tiltams saugoti...

Nixon norėtų sustabdyti 
savo karių atitraukimą,

bet iš pasilikusių 100 000 
karių, kautynėms tinka tik 
apie 7000...

Š. vietnamiečiai dar jo
kios didelės karinės per - 
galės nepasiekė, bet jie 
pasiekė to, kad Nixon pa- 
bombardavęs kelias die
nas Šiaurės Vietnamą, 
po kelių dienų pasiūlė 
šiauriečiams naują slaptą 
derybų planą...,

* Kas stebėjo paskutinę 
savaitę Amerikos televi
ziją, galbūt prisiminė p. 
Nako savo laiku ”NL” pa
sirodžiusį str. "Amerika 
serga, serga". Tuomet jį 
kai kurie žmonės labai už
sipuolė. ., Bet dabar reik
tų papildyti tą straipsnį: - 
Amerika pūva, pūva...

Tūkstančiai Amerikos 
universitetų studentų de
monstravo tariamai prieš 
Vietnamo karą. Tiesa, tas 
karas tapo labai nepopu
liarus. Aiškėja, kad jį ve
da ne JAV vyriausybė, ne 
kariuomenė, bet... tam 
tikros kompanijos... Gal 
ir tiesa, gal ir ne visai...

Taigi, jeigu randama rei
kalinga demonstruoti prieš 
karą, tai ar reikalinga 
įžeidinėti savo tautos vė
liavą, nešioti aukštai iš
kėlus priešo vėliavas, de
monstruoti su sugniauž
tais kumščiais, šaukti ko
munistinius obalsius ?

Šiaip ar taip, tai buvo 
JAV jaunimas, studentai, 
kurie po 10-20 metų sėdės 
atsakingose vietose...

Tiesa, šiandien juos įsi-
vaizduoti studentais - 
sunku: jie daugiau priminė 
Darvino teorijos teisingu
mą: žmogus kilęs (ir grįž
ta) iš beždžionės...

Amerikos Lietuvių Ta
ryba praneša kad yra ga
vusi laiškąiš Kongresma- 
no Frank Annunzio kuria
me jis remia maldos de
monstracijoje priimtą pe
ticiją ir rašo kad jis tos 
peticijos kopiją yra nu
siuntęs Amerikos atstovui 
Jungtinėms Tautoms, Mr. 
George Bush, su savo ati
tinkamai padarytomis pa
stabomis.

Trumpai
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBA maloniai prašo 
visų dar nesugražinusių 
protesto peticijas, kuo 
greičiau jas prisiųsti AL- 
Tai, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629, 
iki balandžio mėn. 30 d.

ALT INFORMACIJA

valymas reikalingas su
stiprinti valdžią.

Pašalintieji apkaltinti 
politiniais nukrypimais, 
apsileidimu ir spekuliaci
ja.

• Jugoslavijos valdovas 
Tito, kuriam dabar SOme- 
tų, paneigė pasklidusius 
gandus, kad jis lurėjęs 
širdies priepuolį. Jis esąs 
labai geros sveikatos.

Ir jis, ir jo įpėdiniai lai
kysis ir toliau dabartinės

THAILAND!
$
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South China Sea

Ilgame Vietnamo konflikte prasidėjo naujas etapas, šiaurės Viet
namas, palaukęs, kada bus išvežti Amerikos kovos daliniai, ir spė
damas, kad Piety Vietnamo kariuomenė dar nėra paruošta pati vie
na, ginti kraštą, pradėjo didesnio masto puolimui trim frontais. 
Komunistams padeda visą savaitę užtrukęs blogas oras, kuris nelei

džia į kovą įsijungti Amerikos karo aviacijai.

Vientiane

iiSį'įSK-®:

Gulf of Siam

G u f of Tonkin

Antroji Pabaltiečlų Kon
ferencija įvyko balandžio 
15 ir 16 d. Washingtone, 
kurioje dalyvavo 154 atsto
vai. Iš viso dalyvavo virš 
200 asmenų. Bankete, ku
ris įvyko balandžio 16 d., 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Kongresmanas Lawrence 
Hogan iš Maryland. Kon
ferencijoje kalbėjo Dr. 
Kramer, kuris yra Advi
ser for Military Strategy.
Konferencijoje buvo pri
imta rezoliucija kuri buvo 
pasiųsta Prezidentui Ni- 
xonui ir Jungtinėms Tau
toms vėl keliant pabalti jos 
padėtį. Buvo daug įdomių 
diskusijų kurios bus vėliau 
aprašytos.

ALT INFORMACIJA

CAMBODIA

Phnom Penh

8^0 Communist
l&W Controlled

SOUTH
WFetnam

$

• Saigon

NETIKĖTA MIRTIS
Iš Čikagos telefonu pra

nešta, kad balandžio 19 d< 
ndirė kun. Benediktas Su
gintas, gimęs 1895 m. Vy- 
togalos km. Skaudvilės 
valščiuje, Tauragės apskr

Velionis buvo pats žy - 
miausias aukų rinkėjas 
lietuviškiems švietimo ži
diniams. Nuo 1952 m. ligi 
1963 m. jis surinko aukų 
103,053 dol. Už šį idea
listinį darbą lietuvybei, 
kun. Sugintas yra nusi
pelnęs lietuvių pagarbą.

"Mes ne rusai, mes 
esame gruzinai" - pareiš
kė Sovietų Sąjungą atsto
vavę imtininkai, nugalėję 
JAV imtininkus kovo 24 d. 
Hofstra universitete. Apie 
tai kovo 26 d, pranešė 
"New York Times". (E)

Ginybos sekretorius 
Laird įspėjo Maskvą, kad 
ši liautųsi tiekti Šiaurės 
Vietnamul ginklus, vystyti 
prieš Pietų Vietnamą ag
resijai, kai tuo tarpu JAV 
padeda Pietų Vietnamu! tik 
gintis nuo užpuolimo.

• Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Ziegler pa
reiškė, kad JAV visomis 
galimomis priemonėmis 
padės Pietų Vietnamul gin
tis nuo užpuolimo.

Sovietai gi, pareiškė, 
kad ir jie darys viską nu
galėti Pietų Vietnamul.

• Rumunijos komunistų 
partijos centre vyksta va
lymas.

Pašalinti 2 atsakingi pa
reigūnai ir kiti pažeminti 
pareigose.

Caucescu pareiškė, kad

santvarkos valstybėje, 
nors, esą reikia pripažin
ti, jog šalyje reiškiasi na
cionalistinės tendencijos.

• JA V prezidentas Nixon 
grįždamas iš Maskvos, 
pakeliui sustos Austrijos 
Salzburge.

Nixon priėmė lenkų pa
kvietimą vizituoti Varšu
vą, kurioje jis išbus 2 die
nas.

Šiomis dienomis Baltųjų 
Rūmų grupė pareigūnų jau 
atvyko į Maskvą pasiruo
šimams Nixon vizitui.

• Britanijos geležinke
lių darbininkai visoje šaly 
sulėtino geležinkelių judė
jimą, reikalaudami 16% al
gų priedo. Valdžia sutinka 
duoti 12%.

€ Austrijoje įvyko nedi
delis žemės drebėjimas, 
kurį pajuto ir Viena.

o JAV užsienių reikalų 
senato komisija paprašė 
vyriausybės paskirti, $85 
000 000 padėti tiems žy
dams , kurie emigruoja Iš 
Sovietų Sąjungos į Izraelį 
ar kitas šalis.

SVARBUS PASITARIMAS
Nesenai įvyko Cleveland© 

Lietuvių Bendruomenės val
dybos sukviestas žymesnių
jų meno, kultūros ir visuo
menės veikėjų pasitarimas 
mūsų kultūrinės reprezen
tacijos reikalų aptarti. Toji 
bendruomenės veiklos sri
tis, vieno kalbėtojo pava-
dinta "užsienine" ar ”ųž- 
bendruomenine” yra svar-> 
bi. Iš tikrųjų; tektų labai 
apgailestauti, jeigu tokia 
kūrybiniai pajėgi kolonija 
kaip Clevelandas pasiten
kintų vien siauru, parapijų 
ribose uždaru, gyvenimu ir 
neieškotų progų ir nesinau
dotų kitų sudarytomis pro
gomis kelti kitataučių tarpe 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
vardą.

Tiesa, turime visą eilę 
aktyvių asmenų, vyrų ir 
moterų, kurie/kurios asme
niška nuožiūra, asmeniška 
išmone ir pajėgomis tą am- 
basadoriavimo pareigą at
lieka. Tačiau jų veikla yra, 
pasakytume, partizaniška.

be žymesnes organizuotos 
paramos, ir dėl to nepasie
kianti tokių rezultatų, ku
rių galima būtų tikėtis.

Yra visa eilė taikinių, į 
kuriuos turėtume atkręipti 
tinkamą dėmesį.

• Aprūpinimas viešųjų 
bibliotekų lietuviškomis ir
anglų kalba lietuviškiems 
reikalams naudingomis kny 
gomis, geros lietuviškos 
muzikos plokštelėmis, pa
stangos užkirsti kelią Lie
tuvai kenksmingų leidinių 
laikymui bibliotekose.

• Sukomplektavimas pa
rodoms tinkamų mūsų tau
todailės eksponatų, mode
lių, audinių, drabužių, pa
puošalų, kurie liktų kaip pa
stovus ir nuolat papildomas 
turtas tokių parodų rengė
jų žinioj.

Tie asmens su pikiais, 
bendruomenės įgaliojimais 
veiks jau nevien savo var
du, bet ir visos bendruome-

Nukelta i, 6 psl.
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SOLIDARUMAS KENČIANTIEMS 
OK. LIETUVOJE

II Pasaulio lietuvių, jaunimo kongreso kreipimasis 
į laisvojo pasaulio lietuvius

Vyriausias Lietuvos Išlaisvimi- 
mo Komitetas sveikimą Antrąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą už jo pastangas paremti 
Lietuvos katalikų skundą dėl re
ligijos -persekiojimo okupuotoje 
Lietuvoje ir kviečia visus laisvo
jo pasaulio lietuvius prisidėti prie 
jaunimo •pastangų.

Kaip jau visame laisvajame pa 
šauly paskelbta, Lietuvos katali
kai, surinkę per 17,000 parašų, 
pasiuntė savo skundą Sovietų Są
jungos komunistų partijos pir
majam sekretoriui Brežnevui ir 
to paties Skundo nuorašą—'Jung 
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui Kurt Waldheim.
'.H PLJK kreipiasi į jaunimą ir 

į visus laisvojo pasaulio lietuvius 

šiais žodžiais:
“Raginame visus išreikšti soli

darumą Lietuvoje kenčiantiems 
broliams ir seserims ir imtis 
GREITOS AKCIJOS!

1. Si ųski me telegramas ir laiš
kus Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui, reikšdami pri
tarimą Lietuvos piJiečių reikala
vimams,

2. organizuokime maldos arba 
kitokio pobūdžio demost racijas,

3. siųskime telegramas arba 
laiškus gyvenamos vietovės Baž
nyčių bei vyriausybių vadams 
prašant solidarizuoti Lietuvos lie
tuviams,

4. prašykim vietinę spaudą, ra 
diją bei televiziją iškelti Lietuvos 
religinės priespaudos padėtį,

5. skleiskime įgalimai daugiau 
Jaunimo peticijos lapų ypatingai 
kitataučių tarpe. Jaunimo peti
cija beldžiamasi į Jungtinių tau
tų sąžinę, reikalaujančią ištirti 
Lietuvoje vykdomą žmogaus tei
sių pažeidimą.

Tik vieni kitiems padėdami, 
nepagailėdami nei darbo nei pi
nigų, galėsime padėti Lietuvoje 
persekiojamam lietuviui.

Jaunimo darbas ir širdis — lie
tuvių tautos ateitis!

Adresą i: la iškarus . i r:. telegra
moms į Jungtines Tautas —

Hi s Exceleney Kurt Waldheim 
Secretary General

• United Nations,- New York, 
N. Y. USA.

Jaunimo Peticijoms-^! Lith u 
anian World Youth Congress

Petition Committee
5620 So. Claremont Avenue
Chicago, HL, 60636rUSA
Visi lietuviai prašomi kartu su 

jaunimu protestų^’ prieš sovie
tų užmačias •pavergtoje tėvynėje. 
Visi prašomi prisidėti prie Jauni
mo peticijos savo parašu ir kitų 

parašų rinkimu. Kiekvienas lie
tuvis turėtų surinkti bent 10, o 
studentai 30 parašų. Tikslas yra 
surinkti 500,000 parašų. Jau esa
me surinkę nemažai, bet tai tik 
pradžia. Peticijos lapai gaunami 
telefonu ar laiškais kreipiantis į 
II Pasaulio Lietuvių . Jaunimo 
Kongreso būstinę, 5620 So. Clare 
mont Ave,, Chicago,^*. 60636

USA. Telefonas (312)—737— 
3300”.

Išgirskime lietuvių tautos pa
galbos šauksmą, išklausykime 
mūsų jaunimo balso, visi atiduo 
lame savo duoklę. (E.)

Kaltina žvalgyba
Latvijos komunistų organas 

“Ciną” ilgu straipsniu puolė 
Latvijos 17 komunistų, Vaka
ruose paskelbtą, raštą. Dienraš
tis teigia, girdi, raštą sufabri
kavusi amerikiečių žvalgyba 
(ČIA), gi šiai talkininkavęs 
“Briviba” Švedijoje redaktorius 
Bruno Kalninš. (E)

IR GERA IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai
Labai gerai, kad "N. L. " 

atrandame pamokymų ko
respondentams , nes kai 
kurie iš šių neapmokamų 
pasišventėlių ar reklamos 
ieškotojų tikrai yra reika
lingi.

Štai, š. m. balandžio 5 d. 
"Nepr. Liet, ’’ korespon- 
cijoje apie Hamiltoną, 
tautietis V. K. duoda "lėk
ei jas” kitiems kaip tikras 
žurnalistikos profeso
rius, bet, j eigų pasižiūrė
sime į jo paties š. m. ko
vo mėn. 29 d. "N. L" ko
respondenciją "Svečiai iš 

Šiaurės", tai atrodo, kad 
V. K. pats prasilenkia su 
savo pamokymais nes 
viršpaminėtoji korespon
dencija buvo tikras' "per 
jėgą kitų reklamavimas "ir 
korespondento neapdairu
mas, nes viena paminėta 
korespondencijoj tautietė 
net ne savo pavarde pava
dinta. .O kur tada tie "nuo
gi faktai", apie kuriuos V. 
K. savo pamokymuose kal
ba ?

Matote, tautieti V. K., 
viso svieto ir visų kores
pondentų neišmokinsite.

Štai, kad ir mūsų mažoje 
kolonijoj išlenda retkar
čiais, kaip Pilypas iš Ka
napių, inicialais TEK be- 
sislapstąs koresponden
tas. Jis galvoja esąs labai 
gudrus ir gal net šypsosi 
iš pasitenkinimo savo kū
ryba ir visai nežino, kad 
daugelis mūsų tautiečių iš 
jo silpnų pastangų tik juo
kiasi, o jo paslaptingus 
inicialus TEK jau išvertė 
į "tendencingai erzinantį 
korespondentą"... J. Sk.

Otavoje, tulpių žydėjimo metu.

Apie Nepriklausomos Lietuvos pradžią 
ir pirmus redaktorius

Naujienų kovo 21 dienos 
vedamajame “Išlaisvino Monl- 
realio Nepriklausomą Lietuvą” 
pasakyta, kad antrojo pasau
linio karo tremtiniai lietuviai 
Kanadoje iš nieko suorganiza
vo ir pradėjo leisti “Nepri
klausomą Lietuvą”, kurios re
daktorium nuo pirmojo nume
rio buvo Jonas Kardelis.

Čia visu Išimtu nuošimčiu 
yra netiesa. Nepriklausomą 
Lietuvą suorganizavo ir pra
dėjo leisti būrelis Toronto lie
tuvių su Jokubynais, Indrelie- 
ne ir kitais dar 1941 metais. 
Tai buvo mėnesinis arba dar 
retesnis rotatorium spausdin- 
namas žurnaliukas. Tai buvo 
nors dalinas atsakymas “Liau 
dies Balsui, kurs nesiliovę 

džiaugęsis Lietuvos “išlaisvi
nimu”. Praeitais metais Ne
priklausoma Lietuva minėjo 
savo 30 metų sukaktį.

Nepriklausoma Lietuva nuo 
pat pradžios turėjo nemažai 
nesusipratimų dėl ideologijos 
ir pažiūri} ir tatai neigiamai 
atsiliepė į paties laikraščio 
leidimą. Tuo metu buvo ką 
tik susiorganizavusi Kanados 
Lietuvių Taryba ir Nepriklau
soma Lietuva buvo jos organu 
su obalsiu: Už išlaisvinimą 
Lietuvos ir ištikimybę Kana
dai.

Nepriklausomą (Lietuvą iš 
Toronto į Montreali išvežė J „ 
Leknickas ir dar kai kas. Mont- 
realyje šio laikraščio leidimo 
kryžiaus kelią ėjo redaktorė 

p. Aukštaitė su savo sūneliais. 
Jonas Kardelis buvo jau bene 
penktas redaktorius, kurį irgi 
p. Leknickas parsivežė iš To
ronto.

1949 m. kovo mėnesį Mont- 
realyje įvyko Kanados lietuvių 
Tarybos suvažiavimas. Tuo 
metu redaktorius buvo J. Kar
delis. Suvažiavime jau daly
vavo nemažai tariamųjų dy- 
pukų su Rimkumi priešakyje. 
Ginčai nusitęsė tris dienas be 
jokios naudos. Jau tada deši
nioji kunigų grupė norėjo pa
sigrobti Nepriklausomą Lietu
vą, bet kai nepavyko, tai iš- 
maršavo iš salės ir, susirinkę 
kunigo Bobino klebonijoje, 
įsteigė Kanados Lietuvių Są
jungą ir nęilgai trukus pra
dėjo leisti savo “Tėviškės Ži
burius”. Taigi, Nepriklauso
ma Lietuva per savo amžių 
yra pergyvenusi ne vieną pa

našų atsitikimą.
Paskutiniu laiku, Nepriklau

somą Lietuvą redaguojant p. 
Maziliauskui , ji buvo užpil
doma ištraukomis iš Lietuvos 
laikraščių. Aš čia nesprendžiu 
blogai ar gerai, bet mes, ku
rie tuos laikraščius gauname, 
atrodė, kad nebėra reikalo 
Nepriklausomą Lietuvą pre
numeruoti. Dėlto tikiu, kad 
dabartiniai žmonės Nepriklau
somą Lietuvą ves teisingu ke
liu — už laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą, ko iš 
visos širdies linkiu.

Būtų labai džiugu, kad kas 
nors iš torontiškių arba mo.nl- 
realiečių tuo klausimu išsa
miai parašytų. Juk iš Nepri
klausomos Lietuvos steigėjų 
dar yra gyvų.

Povilas Liaukeiričius

1$ “NAUJIENŲ*
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ELTA PRANEŠA
įvairius pasisakymus Vilniaus 

komunistinėje spaudoje prieš 
“buržuazinius nacionalistus ir 
prieš Vakaruose lietuviu ir kitų 
vykdomą antikomunistine propo- 
gandą.

Istorijos mokslų kandidatas A. 
Balsys giria amerikiečių “Vil
nies” ir “Laisvės” šalininkus kaip 
skelbiančius tiesą apie Lietuvą, o 
Išpeikia 'reakcinius elementus’, 
kurie girdi, gamina “dvasinius 
nuodus lietuviškai kalbantiems 
žmonėms”.

Esą, 1971.III.3-5 |vykęs Lietu
vos kom. partijos 16-tasis suva
žiavimas buvo susirūpinęs lietuvių 
išeivių Vakaruose ideologiniu pa
gyvėjimu, tad ir nusistatęs, jų kal
ba tariant, “demaskuoti lietuvišką 
nacionalistinę emigracijos veiKlą 
ir atskleisti reakcine klerikalizmo r 
esmę”.

Ta tema braškantį iškalbingumą 
rodė Vladas Niunka, JonasAničas, 
K. Gaidys, Justinas Lazauskas, 
Stasys Laurinaitis ir šiųvisų “vy
resnysis brolis” V. Portniaginas.

Kai ta pati Elta praneša ir apie 
turėjusį |vykti komjaunimo 17-ąjį 
suvažiavimą 1972.III. 15, tai reiš
kia, kad ir ten esama komunistinio 
gyvumo apsčiai, jie ten nerimauja 
dėl Vakaruose esamo “antikomu
nizmo, revizionizmo, nacionaliz
mo ir šovinizmo”.

Lietuviu kalba Akron, 
Ohio Universitete

Lietuvių kalbos kursas, suorga
nizuotas Akrono universitete stud. 
Mykolo Balkaus iniciatyva ir vei
kiau nuo 1972 m. žiemos semestro 
pradžios, dirba gana sklandžiai ir 
sėkmingai. Yra Įsiregistravusių 
dvidešimt studentų, kurie, vado
vaujant moderniųjų kalbų instruk
torei Jolitai Kavaliūnaitei, mokosi 
ne tik lietuvių kalbos - kalbėti, 
skaityti, rašyti, ir taisyklingai tar
ti - bet taip pat dainuoti lietuviškas 
dainas bei šokti lietuvių liaudies 
šokius..

Vasario 14 šio kurso lankytojai 
turėjo labai mielą pobūvį, kuriame 
buvo nuotaikingai pašokta, padai
nuota ir pasivaišinta pačių studen
čių pagamintais liejuviškais val
giais. Pobūvį puošė spalvingi ir 
gražūs tautiniai rūbai, kuriais buvo 
apsirengusios kai kurios mergai
tės ir moterys. Šio pobūvio vienas 
kitas akimirksnis bus rodomas te
levizijoje.

Pažymėtina, kad šis lietuvių 
kalbos kursas bus tęsiamas ir kitą 
metų ketvirtį. Tuo besidomin
tieji - pradedantieji, pažengusieji 
ir jau lietuviškai kalbantieji - pra
šomi kreiptis i strud. Mykolą Balkų 
(1732 23rd St., Cuyahoga Falls, 
Ohio, 44223, tel.: 923-3032.

M. J. BALKUS

Sunku įskiepyti 
Maskvos idėjas

V. Morkūnas, Komjaunimo 
pirmasis sekretorius, kovo 15 d. 
jo pateiktame pranešime Kom
jaunimo suvažiavime Vilniuj,e 
kalbėdamas apie Lietuvos jau
nimo komunistinį auklėjimą, nu
rodė į sunkumus jaunimui skie
pyti komunistines idėjas. Pa
lietė ir ateizmą bei užsienio įta
kas (“Tiesa”, kovo 16).

V. Morkūnas, nurodęs, kad 
per pastaruosius penkerius me
tus tikinčiųjų skaičius Lietuvo
je sumažėjęs, pažymėjo: “dau
giau dėmesio ir darbo iš mūsų 
reikalauja kova su religinėmis 
atgyvenomis... dar yra jaunuo
lių, kurie tuokiasi bažnyčioje, 
yra tėvų, kurie krikštija savo 
vaikus su religinėmis apeigomis. 
Antireliginiame darbe reikia 
daug takto. Mes turime visapu
siškai propaguoti naujas šiuolai
kines šventes, papročius bei tra
dicijas”.

Kitoje vietoje V. Morkūnas 
teigė: “Ne paslaptis, kad toli 
gražu ne visi vaikinai ir mer
ginos turi gerą estetinį skonį 
— kai kurie jų aklai ir nesą
moningai medžioja užsienio ma
das, muziką bei šokius. Būtina 
padėti jaunimui teisingai suvok
ti šiuos reiškinius”. (E)

Apie savo nelaimes 
sovietai nerašo

Maskva. — Vis daugiau prisi
menama pasaulio spaudoj, kad 
kovo vidury Minsko radijo Fabri
ke įvyko didelis sprogimas ir žu
vo nemaža darbininkų. Kiek jų 
žuvo, nebus žinoma, sovietų 
spauda apie tai niekad nerašą 
Ok. Lietuvos spaudoj taip pat a- 
pie tai nei žodžio. Nelaimė turė
jusi būti didelė. Tai galima spręs 
■tf is užuojautų Pravdoje šei
moms ir įmonės vadovybei.

Ta pačia proga pasaulio spau
da atkreipė dėmesio į radijo — e- 
lektronikos pramonę, skirtą kari
niams reikalams. .Gudija žinoma 
kaip stambiausia televizijos apa
ratų gamintojia. Kai kurias apa
ratų dalis gamina ir Lietuvoje, o 
montuoja Gudijoje.

Mirė J. Strazdas
Lietuvoje kovo mėn. mirė vie

nas seniausių teatro veteranų 
Jonas Strazdas. Buvo gimęs 
1886 m. Švenčionių apskr. Buvo 
spaustuvininku, dramų aktorium 
ir vertėju. 1928 m. buvo vienas 
“Spindulio” bendrovės Kaune 
steigėju. (E)

SIMAS MIGLINAS

. LIETUVA
sovietinės agresijos • 

dokumentuose
* 4. •

Tatai leidžia spėti kiek vėlesni 

bolševikiniai duomenys. Maskvoje prie Rusijos ko
munistų partijos centro komiteto veikusios lietuvių 
sekcijos 1921 metų gruodžio mėnesį išleisto „Ko- 
munaro“ pirmame numeryje buvo nurodoma Lie
tuvoje buvus 398 komunistų partijos narius.

Lietuvoje įsteigtoji komunistų partija visus nu
rodymus gavo iš Rusijos komunistų partijos centro 

♦ komiteto, tačiau per lietuvių sekciją, kurioje dau
giausia reiškėsi jau minėtasis Vincas Kapsukas-Mic- 
kėvičius, bei Zigmas Antanas Aleksa, naudojęs 
Z. Ąngarįečio slapyvardį.**

Po komunistų partijos Lietuvoje įsteigimo, tuojau 
pat pradėjo ryškėti Rusijos komunistinės vyriausy
bės kėslai lietuvių tautos atžvilgiu.

1918 metų gruodžio 8 Vilniuje* buvo paskelbta 
Laikinoji revoliucinė vyriausybė, kurią sudarė iš 
Maskvos atsiųstas Rusijos komunistų patikėtinis 
Kapsukas-Mickevičius.

Maskva pripažįsta komunistinę vyriausybę

Komunistinė Rusijos vyriausybė, tepraėjus dviem
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savaitėm po Vilniuje rusų komunistų direktyvomis 
sudarymo nelegalios valdžios, pasiskubino ją pri
pažinti šiuo nutarimu:

Liaudies Komisarų Tarybos 1918m. gruo
džio 22 d. įsakas apie tarybų Lietuvos res

publikos nepriklausomybės pripažinimą.
Tarybų Lietuvos vyriausybės prašoma**, Liaudies 

Komisarų Taryba skelbia:
1. Tarybų Rusijos Vyriausybė pripažįsta Tarybų 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Tarybų Ru
sijos Vyriausybė vyriausią valdžią Lietuvoje pripažįs
ta Lietuvos taryboms, bet, kol įvyks tarybų suvažia
vimas — Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujamai Lai
kinajai Revoliucinei Lietuvos Darbininkų Vyriausybei.

2. Tarybų Rusijos Vyriausybė įsakė visoms Tary
bų Rusijos Respublikos civilinėms ir karinėms įstai
goms, kurios turės su Lietuva ryšio, teikti visą reika
lingą pagalbą Tarybų Lietuvos vyriausybei ir kariuo
menei kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo iš buržuazi
jos jungo.

3. Tiekimų Komisariatui ir Liaudies Ūkio Vyriau
siajai Tarybai pavedama sudaryti sutartį su Tarybų 
Lietuvos Respublikos atitinkamomis įstaigomis dėl 
prekių pasikeitimo tarp dviejų Respublikų.

V. Uljanov Lenin, 
Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas.

V. Boncz-Brujevvicz,
Komisarų Tarybos Reikalų Vedėjas.

L. Fotieva, 
Tarybos Sekretorius*.

Pateiktame'Rusijos komunistų vyriausybės nutari
me daromos klaidinančios prielaidos. Vilniuje su
daryta Laikinoji komunistinė nelegali vyriausybė va
dinama revoliucine. Tokia ji nebuvo, nes atsirado 
ne revoliucijos pasėkoje, bet Rusijos komunistų par
tijos ir bolševikinės vyriausybės direktyvomis.

Lietuvių tautos laisvės siekimus atestavo 1918 va
sario 16 valstybinės nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimas, kai tuo tarpu nelegalios komunistinės 

vyriausybės Vilniuje atsiradimas buvo Rusijos ko
munistų siekimų Lietuvos atžvilgiu išraiška. Komu
nistinės vyriausybės Lietuvoje siekė ne lietuvių tau
ta, bet jai komunistinę santvarką norėjo primesti 
sovietinė Rusija.

Tačiau bolševikinei Rusijai buvo aišku, jog dėl 
komunistų skaičiaus negausumo, Lietuvoje pagal 
Maskvos planą sudarytoji komunistinė vyriausybė, 
neturėdama pasitikėjimo lietuvių tautoje, be Krem
liaus karinės paramos negalės išsilaikyti. O neesant 
komunistinės valdžios, rusų bolševikų diriguojamos, 
nebus įmanoma Lietuvoje įgyvendinti sovietinę 
santvarką.

Dėl to bolševikinė Rusija pripažinimą nelegalios 
komunistinės valdžios Lietuvoje palydėjo raudon
armiečių ordų pasiuntimu į Lietuvos teritoriją.

Nukelto i 6 psl.

♦*Apie Z. Aleksos-Angariečio likimą pavergtosios 
Lietuvos bolševikinėje spaudoje pirmą kartą buvo už
siminta kp ck žurnale „Komunistas“ 1956 metų 4 nu
meryje. G. Zimanas straipsnyje „Lenino idėjos nu
šviečia kelią“ nurodė, jog Angarietis tapęs Berijos 
gaujos auka irreabilituotas po mirties. Iš minėtojo ra
šinio aiškėja, kad Angarietis buvęs nužudytas prieš 
pat sovietinę invaziją 1940Lietuvon. Praregėjimas nu
vedė j kartuves.

* Kur veikė nepriklausomosios Lietuvos vyriausy
bė, sudaryta Lietuvos Tarybos, 1918 vasario 16 pa
skelbusios Lietuvos valstybės atstatymo aktą.

**Tuo tarpu 1918 Vasario 16-sios Lietuvos Tary
bos kreipimasis iki tol nesusilaukė dėmesio.

♦Narodny Komisariat po Dielam National'nostej. 
Politika Sovetskoj Vlasti Po nacionalnomu Voprosu 
za try goda. Gosudarstvenoje Izdatelstvo, 1920, p.65. 
Plg. žurnalą „Lietuva“ 1954, Nr.5, p. 70.
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LEIDŽIAMI POETO 
FAUSTO KIRŠOS

POMIRTINIAI RAŠTAI

Lietuvių Rašytojų Drau
gi ja rūpinasi išleisti poeto 
Fausto Kiršos pomirtinius 
raštus, kuriuos yra sure
dagavęs Stasys Santvaras. 
Tai gausus kūrybos pluoš
tas, apimąs 410 mašinėle 
rašytų puslapių. Į jį įeina 
eilėraščiai, nebaigti eilė
raščiai, Aidų aidužių frag-

Atkelta iš 3 psl.

nės vardu. Bendruomenė 
taip pat kiek jos ištekliai 
leis, rems savo įgaliotų žmo
nių pastangas, suderintas ir 
aptartas komisijoje ar jos 
padaliniuose.

LB Cleveland© Apylinkės 
valdyba jau paruošė komi
sijos darbų planą ir netru
kus numato sukviesti tos 
komisijos visumos darbo 
sesiją. Pr. K.

IŠ “DIRVOS" 

mentai, III ir IV Pelėnai, 
Pabėgėliai, užrašai bei 
samprotavimai apie lite- 
ratūrąirkt. Medžiaga la
bai įdomi ir būdinga, ku
rios išsamų paaiškinimą 
gale pateikė redaktorius, 
Stasys Santvaras. Tokiam 
veikalui išleisti reikalinga 
žymi pinigų suma. Iš ve
lionės palikimo galima ap
mokėti tik dalį spausdini
mo išlaidų. Kitą dalį tiki
masi surinkti iš visuome
nės.

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba maloniai 
prašo visus poeto Fausto 
Kiršos bičiulius ir kūry
bos mylėtojus tuojau pri
sidėti auka prie jo pomir
tinių raštų išleidimo. Mes 
laukiame ir stambesnių 
aukų, nes Faustas Kirša, 
kaip vienas iš žymiausių 
pomaironinės kartos poe
tų, yra vertas savo tautie
čių paramos bent pomir
tiniams raštams išleisti.

Visas aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Writer’š Association, 
910 Willoughby Ave. , 
Brooklyn, N. Y. 11221.

LRD Valdyba

VISUOMENINĖ VEIKLA 
IR VEIKĖJAI

Tik laisvai ir pilnai iš- 
siskleisdaml dvasiniai so
lidarioje bendrų siekių s ą- 
veikoje žmonės išvysto 
kons trukt yvią visuomeninę 
veiklą, kuri geriausiai 
formuoja tautų visuomeni
nį ir kultūrinį gyvenimą. 
Tai yra kaip tik tie pagrin
dai, ant kurių gali būti sėk
mingai statomas tvirtas 
žmonių viso gyvenimo pa
statas. Tačiau tokiai vi
suomeninei veiklai yra 
reikalinga visų žmonių 
dvasinė platuma ir gelmė. 
Visuomeninė veikla be 
aukštos žmogiškos mora
lės, kurios dėsniai visų 
vienodai suprantami ir vi
siems lygiai taikomi yra 
fikcija. Vis tik, šis kietas 
reikalavimas per dažnai 
yra ignoruojamas ir kulti

vuojama tokia moralė, 
kuri os praktikoje tas pats 
poelgis ar veiksmas vie
niems moralus, kitiems 
nepadorus arba vieniems 
kilnus, kitiems niekingas. 
Savo reikšmės ir prasmės 
visuomeninė veikla visai 
nustoja, kai ji yra domi
nuojama, gožiama ar ki
taip priverčiama tarnauti 
politiniams,ideologiniams 
bei dar kitokiems intere
sams. Juk, ideologijos vi

sus gyvenimo sprendimus 
suveda į materialistines 
formules, teorijas bei dok
trinas ir jomis nustatinėja 
sau naudingas žmonių gy
venimo formas. Ypatingai 
šio technikos amžiaus ma
terializmu apsvaigusios 
idealogijos žmogų visai 
nužmogina, sudaiktina ar 
kitaip dvasiniai suniekina. 
Iš fizinės ir dvasinės ver
gijos kylančios tautų dau-

N ūkei t a i 9 psl.
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LIETUVA SOVIETINĖS 
AGRESIJOS DOKUMENTUOSE

Sovietinės agresijos dokumentas

Tepraėjus dviem dienom po bolševikinės Rusi
jos vyriausybės nutarimo pripažinti komunistinę 
vyriausybę Vilniuje, 1918 gruodžio 25 dienos „Iz- 
vestijų„ vedamajame buvo rašoma:

„Estija, Latvija ir Lietuva yra kaip tik ant kelio Ru
sijai į Vakarų Europą ir dėl to yra kliūtimi mūsų re
voliucijai, nes jos Tarybų Rusiją atskiria nuo revoliu
cingos Vokietijos... Šis skiriamasis pylimas turi būti 
sugriautas. Rusų raudonasis proletariatas turi susi
rasti progą veikti Vokietijos revoliuciją. Baltijos jūros 
užvaldymas įgalintų Sovietų Rusiją sukelti revoliuciją 
skandinavų kraštuose. Taigi Baltijos jūra taptų So
cialistinės Revoliucijos Jūra“.

Atsižvelgiant į bolševikinėje Rusijoje komunistų 
partijos vykdomą spaudos kontrolę, pateiktuosius 
„Izvestijų“ agresinius samprotavimus tenka skaity
ti rusų komunistų užsienio politikos, priešingos tau
tų apsisprendimo principams, išraiška.

Šituos bolševikinės Rusijos spaudos pareiškimus 
netrukus sekė karinis Lietuvos puolimas.

Sovietų ginkluotos pajėgos puola Lietuvą

1918 metų gruodžio pabaigoje rusų raudonar
miečių daliniai įsibrovė Lietuvos teritorijom

1919 sausio 1 iš Vilniaus pasitraukė vokiečių ka-

6 psl.

riuomenė, kurios įkandin į miestą iš vienos pusės 
veržėsi lenkų būriai, iš rytų artėjo Rusijos raudon
armiečiai*.

Nepriklausomosios Lietuvos vyriausybė, M. Sle
ževičiaus vadovaujama, 1919.1.1 Ministerių Tarybos 
nutarimu, persikėlė į Kauną.

Lietuvos vyriausybės nota Sovietų Rusijai*

Vokiečių kariuomenei iš Lietuvos atsitraukiant, Ru
sijos Tarybų Respublikos ginkluoti būriai, perženg
dami Lietuvos valstybės ribas, skverbiasi šalies gilu- 
mon, traukdami Lietuvos sostinės Vilniaus link.

Lietuvos vyriausybė mato tame suvereninių nepri
klausomos Lietuvos valstybės teisių bei jos žemių ne
liečiamybės laužymą, protestuoja prieš įsiskverbimą 
į Lietuvą Rusijos Tarybų Respublikos ginkluotosios 
pajėgos ir tikisi, kad jos vyriausybė neatidėliojant at
šauks ir išves iš Lietuvos valstybės teritorijos savo 
ginkluotus būrius.

Rusijos Tarybų Respublikos vyriausybei neišpil- 
džius viršminėto reikalavimo, Lietuvos vyriausybė 
bus priversta padaryti tinkamų žingsnių Lietuvos val
stybės žemių neliečiamybei ir jos piliečių liuosybei 
apsaugoti.

Užs. Reikalų Ministerijos Valdytojas 
A. Janulaitis.

1919 m. sausio 16d., Kaunas.

Sovietų Rusijos vyriausybė, nebodama nepriklau
somosios Lietuvos vyriausybės notos, vykdė kari
nį Lietuvos žemių puolimą. Netrukus raudonarmiečių 
buvo užimtos Rytų Lietuvos sritys ligi Ukmergės. 
Pradžioje su įsibrovusiais bolševikais kovojo lietuviai 
savanoriai. 1919 kovo 5 paskelbtas pirmasis naujokų 
šaukimas nepriklausomosios Lietuvos kariuomenėn.

Sovietų Rusijos vykdytas karinis Lietuvos, o taip 
pat ir kitų nepriklausomybes paskelbusių šalių puo
limas neturėjo sandėrio su rusų bolševikų skelbtais 

tautų apsisprendimo principais. Priešingai: — bolše
vikinės Rusijos vykdytoji karinė intervencija ates- 
tavo propagandiniam tikslui skirto apsisprendimo 
priedangoje tautoms primesti komunistinės sampra- 
tos „apsisprendimą“, tai yra komunistinės mažu
mos iš Maskvos padiktuotą laikyseną siejant su vi
sos tautos nusistatymu.

Šito tikslo siekdama, sovietinė Rusija siuntė ka

rines pajėgas tariamai laisvinimo iš Vokietijos im
perializmo motyvu, skelbdama:* 1

„Tarybų valdžia galėjo anuliuoti plėšikišką Bresto 
taiką**, nustoti mokėjusi kontribucijos mokesčius ir 
imtis atviros kovos, karinės ir politinės, dėl Estijos, 
Latvijos, Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos, Užkauka
zės išvadavimo iš Vokietijos imperializmo priespau
dos.“

Tikrovėje raudonarmiečiai tesibrovė į Lietuvą ir 
kitas Rusijos priespaudos atsipalaidavusias šalis, 
slinkdami įkandin pasitraukiančių vokiečių dalinių.

Kad bolševikinė Rusijos vyriausybė, Lenino va
dovaujama, raudonosios armijos dalinius į nepri- 
klausomybes paskelbusių šalių teritorijas siuntė oku
paciniais motyvais, tatai matyti iš šių atvejų:

a) vokiečių kariniams daliniams 1919 metų apie 
liepos vidurį pasitraukus iš Lietuvos (1919 liepos 11 
pasitraukė iš Kauno*); sovietinės Rusijos raudon
armiečiai toliau puolė Lietuvą.

Bus daugiau.

♦Jeronimas Cicėnas: Vilnius tarp audrų, psl. 33.
♦Lietuva, 1954, 5.

♦VKP(b) istorija, psl. 230.
♦♦Lietuvos Brastoje 1918.III.3 su Vokietija pasira

šytą taikos sutartį (plg. 13-17 p.) komunistinė Rusi- • 
ja anuliavo 1918 lapkričio 13, Vokietijoje kilus revo
liuciniam sąjūdžiui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Susivie
nijimas 
neteko 
garbingo 
žmogaus

RAŠO
POVILAS P. DARGIS

PULK. VLADAS BRAZIULIS 
MIRęŠ KOVO 2 D.

AMERIKOS DARBO ŽMONIŲ 
FEDERACIJA UŽ PAVERGTOS 

EUROPOS RĖMIMĄ

Prieš akis nepamirštini prisiminimai, ypač kai susipažinau su a. a. 
pulk. Vladu Braziuliu. Tai buvo prieš keliolika metų SLA seime Pitts- 
burghe. Gerai atsimenu, kaip jis tame seime reiškėsi. Turėjau progos 
seimo pertraukose, vakarais bei parengimuose su juo susipažinti, ar
čiau suartėti, užmegzti bendru kalbą įvairiais lietuviškais reikalais. 
Mane jau tada stebino jo visapusiskas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
pažinimas. Sis pirmutinis įspūdis pasiliko', ypač vėliau, kai patyriau 
mūsų organizacijai jo dideli atsidavimą.

Vladas Braziulis gyveno ir veikė Clevelande. Per eilę metų jis ėjo 
SLA 136 kuopos pirmininko pareigas. Jis yra Įrašęs daug naujų narių, 
ne tik j savąją, bet ir j kitas Susivienijimo kuopas. Jis taikino ir 
moterims, kai jos steigė SLA moterų kuopą Clevelande.

Nuo mūsų susitikimo Pittsburgh© seime tapome artimais bičiuliais ir 
dažnai susitikdavome SLA seimuose, Cleveland© kuopų suvažiavimuose 
bei parengimuose. Man visuomet suteikdavo dideli malonumą jo viešė
jimas mūsų namuose. Keletą kartų jis buvo atvykęs J Pittsburghą, j 
mūsų namus atostogauti.

Čia noriu stabtelėti ir pabrėžti, jog Vladas Braziulis buvo didelis 
tolerantas ir mokėjo pagerbti kitų, net oponentų įsitikinimus. Turbūt 
jo pasiruošimas karininko ir pulkininko laipsniu tarnyba Lietuvos ka
riuomenėje išryškino jo gerąsias savybes: pareigingumą, pažadų išpil
dymą ir ištesėjimą, korektišką laikyseną.

Savo veikloje pulk. Braziulis statė sau, kaip gairę, darbščių lietuvių 
apjungimą bendram užsimojimui. Jis bendradarbiavo ir Tėvynėje ir 
kitoje lietuvių spaudoje. Aprašydamas Cleveland© lietuvių veiklu, jisai 
niekada nepamiršdavo tarti gerą žodį apie SLA. Jis buvo pilna žodžio 
prasme džentelmenas, didelis patriotas, sąžiningas ir garbingas 
lietuvis.

Paskutinį kartą su juo teko sueiti praeitų metų lapkričio men. Ohio 
valstijos SCa organizatorių suvažiavime Clevelande. TuometuSLA 14 
kuopa taip pat minėjo savo 50 metų veiklos sukaktį. Pažymėtina, kad 
tame organizatorių suvažiavime abu Braziuliai - Vladas ir Vytautas - 
puikiai tvarkė susirinkimą ir sukaktuves. Vladas Braziulis buvo kupi
nas energijos; jis ketino uoliai prisidėti prie naujo vajaus. Jis net 
sutiko parašyti eilę straipsnių Tėvynėje ir draugiškoje spaudoje apie 
SLA užsimojimus ir vykdytinus darbus. ,

Buvome susitarė šią vasarą vėl susitikti SLA seime Miami Beach, 
Floridoje. Deja, likimas kitaip lėmė. Liūdna ir skaudu netekti artimo 
bičiulio, garbingo žmogaus. Susivienijimas nustojo sumanaus veterano, 
kuris visuomet remdavo prasmingas reformas.

Ilsėkis ramybėje amžinos atminties prieteliau, nes Tavęs niekad, o 
niekad-nepamiršime.

LIETUVOS PAJŪRIS

Amerikos vyriausybė remda
vo Pavergtų Europos Tautų Sei
mą 200,000 dol. suma. Nuo šių 
metų pradžios paramą nutrau
kė. Šį faktą š. m. vasario 18 
svarstė AFL-CIO Vykdomoji 
Taryba ir priėmė tokį nutari
mą.,
(Ęaip atsirado pavergtųjų ko
mitetai):

“Po to, kai Stalinas sunaiki
no devynių suvereninių Rytų 
Europos kraštų (Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos) 
valstybinę nepriklausomybę, 
šių kraštų kai kuriem demo
kratiniam lyderiam pavyko iš 
komunistų tironijos pasitraukti 
ir rasti prieglobstį laisvajame 
pasaulyje. Mūsų šalyje ta
da buvo sudarytas Laisvosios 
Europos Komitetas, kad tiem 
laisvės kovotojam padėtų išlai
kyti tautinius komitetus ir skelb
ti pavergtųjų savo kompatriotų 
branginamas asmens kilnumo ir 
žmogiškosios laisvės aspiracijas.

“Tąja dvasia buvo sukurtas 
devynių tautinių komitetų ko
ordinacinis junginys — Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas 
(ACEN). Jame susitelkė profe
sinių sąjungų ir valstiečių trem
tiniai lyderiai, parlamento ir vy
riausybės nariai, iškilūs intelek
tualai. Savo leidiniais, Laisvo
sios Europos Radijo transliaci
joms medžiagos paruošimu ir 
kita konstruktyvia veikla Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas la
bai padėjo palaikyti pavergtųjų 
kraštų tautose gyvas laisvo ap
sisprendimo viltis ir laisvės as
piracijas.
(Amerikos darbininkija pritarė, 
kongreso ir prezidentų skiria
mai paramai):

“1959 Kongresas kiekvienerių 
metų liepos trečiąją savaitę pa
skyrė Pavergtųjų Tautų Savai
te, paskyrė progą per visą šalį 
vėl ir vėl patvirtinti Amerikos 
tikėjimą ir viltį į šių tautų lais
vę. Nuo tada Prezidentai Eisen- 
howeris, Kennedy, Johnsonas ir 
Nixonas išleisdavo Pavergtųjų 
Tautų Savaitės metines prokla
macijas.

“Amerikos darbininkija visą 
laiką stipriai rėmė Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo veiklą 
kaip vitališkai naudingą išlaiky
ti ir skleisti žmogiškojo vertin
gumo ir laisvės idealam tarp pa
vergtųjų. Iki 1971.XII.31 visos 
demokratų ir respublikonų vy
riausybės Pavergtųjų Europos 
Taufų Seimo veiklą kasmet ma
terialiai paremdavo apie 
$200,000. Bet taupymo ir ‘biu
džeto apkarpymo’ vardu Laisvo

sios Europos Komitetas, nuo 
1954 teikęs Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimui paramą, pra
dedant 1972 suusio 1, tą visą 
finansinę paramą Seimo veiklai 
turėjo nutraukti.

“Rytų Europos tautose pla
čiai žinomo ir įtakingo Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo, rim
tos sovietinių studijų instituci
jos, uždarymas neabejotinai tas 
tautas vers daryti išvadą, kad 
Jungtinėm Valstybėm jų laisvo 
apsisprendimo teisės ir jų de
mokratinės aspiracijos daugiau 
neberūpi.
(Kodėl darbininkija prieš para
mos nutraukimą):

“AFL-CIO Vykdomoji Tary
ba didžiai apgailestauja tokį 
ūkio atžvilgiu dirbtinį ir politi
kos atžvilgiu klaidingą ėjimą. 
Toks dirbtinis taupymas ir save 
žudanti politika labai rimtai 
pažeidžia mūsų šalies inspiruo
jančius idealus ir gyvybinius in
teresus, taip pat demokratinius 
siekimus, kurie laisvojo pasaulio 
tautas draugėn sutelkia daug 
daugiau, nei formalūs diplomati
niai paktai ar viršūnių susitiki
mai.

“Mūsų šalis, vadovavo laisva
jam pasauliui, remdama demo
kratinių pabėgėlių nuo nacių te
roro veiklą. Nebūtų JAV šią 
paramą suteikusi, iš Hitlerio jun
go išvaduoti kraštai būtų pra
radę savo kai kuriuos iškiliuo
sius pokario lyderius, atstačiu
sius demokratiją ir valstybinį 
gyvenimą. Būtų moraliai neat
leistina ir politiškai savižudiška 
Jungtinėm Valstybėm su kovo
tojais prieš komunistinį totaliz- 
mą apsieiti ne taip kilniai, kaip 
kad buvo elgtasi su tais, kurie 
kovojo su nacių despotizmu.

“Todėl Vykdomoji Taryba 
griežtai reikalauja vyriausybę 
nedelsiant atšaukti savo potvar
kį dėl sulaikymo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo veiklai pa
ramos. Toks staigus užgniauži
mas drąsių ir Konstruktyvių 
pastangų tų,kurie buvo priversti 
palikti savo tėviškes, kurios te
bėra totalizmo junge, didžiai 
pakenktų tarptautinių įtampų 
tikram atolaidžiui ir AFL-CIO 
ir visos amerikiečių tautos taip 
karštai trokštamos p a t v a- 
rios pasaulio taikos pasieki
mui. Dar daugiau, šie laisvės 
kovotojai per eilę metų lojaliai 
ir plačiu mastu bendradarbiavo 
su Jungtinėmis Valstybėmis, sie
kiant laisvės ir taikos. Mes to
dėl kviečiame vyriausybę ne
delsiant atnaujinti Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimui kilnią 
materialinę paramą.
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ROŽĖ MAINELYTĖ

Žvirbliu j Lietuvą
ĮSPŪDŽIAI, LIETUVOJE APSILANKIUS

( Tęsinys iš praeitos savaitės numerio)

Priešpaskutinę dieną dar pasinaudojau 
Jhturisto ekskursija po Vilnių. Buvo daug kas 
parodyta, bet paminėsiu tik tai, kas man pa
darė didžiausį įspūdį.

Vilniaus valstybinis universitetas teikia 
mažo miestelio įspūdį. Universiteto kieme 
yra kilnojama scena, kur studentų teatro 
grupė, šiltam orui esant, stato veikalus po 
atviru dangumi a

Mane sužavėjo nepaprasto grožio, nepa
prastai savo skulptūromis turtinga baroko 
stiliaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia Anta
kalnyje.

Tai viena iš nedaugelio paliktų atdarų pa
maldoms bažnyčių Vilniuje. Šv. Onos bažny
čia - tikras perlas... Aušros Vartų koply
čioje vyko pamaldos, pora žmonių klūpėjo ir 
gatvėje, Teko aplankyti beveik visus Vilniaus 
muziejus. Buvusioje Katedroje, dabar Pa
veikslų galerijoje būna vargonų koncertų. 
Deja, neturėjau laiko jų išgirsti.

Lietuvoje oras buvo saulėtas, tačiau la
bai šaltas. Man aiškino, kad niekas neatsi
mena tokio šalto rugsėjo. Iki spalio mėne
sio, Maskvos įsakymu, patalpos nešildomos, 
taigi Neringoje buvo drėgna ir šalta, dvi gi 
dienas nebuvo nė šilto vandens. Dėl to Vil
niuje gerokai persišaldžiau.

Lietuva tebėra Lietuva. Nors Vilniuje 
lietuvių gyvena apie 40 proc., tačiau gatvėse 
girdėti lietuvių kalba. Atrodytų, kad sve
timtaučiai bus sulietuvėję.... Mokyklose (su 
rusųdėstomąja kalba) mokosi rusai, latviai 
ir kiti). Kitos mokyklos lietuvių kalba. Įs- jis pasigerėjimo vertas, tvarkingai apsiren- 
taigose, kaip pašte, bankuose turi mokėti gęs, patriotiškas, bent aš nepastebėjau va-

ALB-nės Queens apylinkes, New Yorke, kultūros vadove Rožė Mainelytė 
sėdi viduryje. Nuotrauka Lino Vytuvio.

kalbėti rusiškai. Vilniaus paštas naujuose, 
gerai įrengtuose rūmuose. Statomi ir nau
jieji operos-baleto teatro rūmai netoli Ne
ries prie Žaliojo tilto. Tai iš tikrųjų būtina, 
nes ligšiolinis teatras Basanavičiaus gatvė
je ir mažas ir labai nusidėvėjęs.

Susisiekimas Vilniuje ir kituose mies
tuose labai pigus, nes autobusu ar troleibu
su gali visą miestą apkeliauti už keturias 
kapeikas. Taip pat pigūs laikraščiai, žurna
lai, knygbs. Gatvės švarios, parkai išdeko- 
ruoti gėlėmis, na, ir visur įvairūs paminklai. 
Vilniuje žmonių gatvėse pilna. Nemačiau vi
sai uniformuotų ir apsiginklavusių rusų ka
reivių gatvėse... Žinoma, milicininkai uni
formuoti, nors jie daugumoje lietuviai, ta
čiau yra ir rusų milicininkų.

Teko užsukti ir į vad. Univermagą, tai 
JAV vadintųsi "department store”. Nustebau, 
kad esama daug prekių, tačiau vis prasta 
rūšis, o jei ji geresnė ar prekė importuota, 
tai jau pasirinkimas mažas ir kaina labai 
brangi... Valgyklų daug ir įvairių.

Kai kur gauni tik bulijoną su pyragaičiais 
ir tai labai skanu. Kitur gauni dešreles, ka
vą su pyragaičiais. Esama ir vadinamų ka- 
feterijų su savitarna. Būdinga, kad miestų 
gyventojai, labai skubą ar neturį pakankamai 
pinigų, maitinasi valgyklose, sustoję ties 
aukštais stalais prie bufeto.

Lietuvos kulinarija, maisto pagamini
mas, patarnavimas - žymiai geresnis ir
greitesnis kaip Maskvoje. Jaunimas? Taip, bijo, kad juos atleis, nes jie tikisi greitai

dinamų hipių... Kalba gryna literatūrine 
kalba, naudoja naujus žodžius arba ir sulie
tuvintus. Kalbėdami, nesigriebla rusiškųiš
sireiškimų ar žodžių. O juk mes, Ameriko
je, net kartais per daug griebiamės anglų 
kalbos žodžių... Atrodytų, kad mes labiau ■> 
nutautėję, negu jie...

Lietuvoje klausomasi Amerikos Balso, 
Romos, Vatikano lietuviškų radijo progra
mų ir besiklausydami patiria, kas vyksta ne 
tik plačiame pasaulyje, bet ir pas juos pa
čius. Pavyzdžiui, apie Simą Kudirką jie ten 
nieko nežinojo, net to, kad jis buvo Vilniuje * 
nuteistas. Apie tai jie patyrė iš Amerikos 
Balso transliacijų Lietuvai.

Dar Amerikoje buvau girdėjusi, kad Vil
niuje leidžiamo laikraštuko Gimtasis Kraš
tas negalima gauti Lietuvoje. Tai neteisin- * 
ga, nes jis pardavinėjamas kiekviename 
kioske ir knygyne.

Atrodo, kad darbų lengva gauti, bet. . . •<
čia susiduriama ir su antruoju lazdos galu. 
Tarnautojai tinginiauja ir mažai dirba, ne

gausią darbo. Pvz., restoranų padavėjai 
tinginiauja ir viršininkai bijo juos barti, nes 
padavėjas pasakys - aš išeinu. Šitaip sukasi 
visas aparatas ir daugiausia nukenčia pats 
kraštas. Jei gyventojų paklausi, kaip seka
si gyventi dabar, jie atsakys: palyginus, kaip 
buvo karo metu ir tuoj po jo, dabar gyvena
me gerai. Žinoma, jiems nepaslaptis, kad 
esama kraštų, kur žmonės žymiai geriau 
gyvena.

Pagaliau - sudiev Lietuvai... Atėjo die
na, kada reikėjo sakyti: sudiev, brangioji 
Lietuva... Paskirtu laiku vyko Inturisto Vol
ga ir artimieji mane išlydėjo į Vilniaus aero - 
dromą. Gaila buvo skirtis ir su šaltu vieš
bučio kambariu, kuriame nuolat buvo gyvų < 
gėlių puokštės, vaisiai, saldainiai, tortai. 
Graudžiai atsisveikinusi su Lietuva, bran
giaisiais artimaisiais ir giminėmis, skubė
jau į lėktuvą. Iki Maskvos mane lydėjo mano 
dukterėčia.

Vnukovo aerodrome vėl pasitiko Inturis
to pareigūnas ir nuvežė į geriausią turistams 
skiriamą viešbutį National. Tai senoviškas, 
keturių aukštų, liuksusinis viešbutis. Ga
vome du kambarius su vonia. Buvo net for
tepijonas. .. Lietuvoje šalome, o čia net per 
daug šildė...

Apsitvarkiusios ėjome apsipirkti. Juk

Nukelta i 9 p si.
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Atkelta is 6 psi. 
VISUOMENINĖ VEIKLA. . .

•

gumos nepasidaro dvasin
gų bei sąmoningų žmonių 
bendruomenėmis, bet pa
verčiamos civilizuotomis 
masėmis, kad vėl vergau
tų, tik dabar jau moder
niam materializmui. Kur 
diktatūrinėmis ar kitaip 
dominuojančiomis gyveni
mo priemonėmis bei for
momis suvaržoma visuo
meninės veiklos laisvė, 
ten nėra ir negali būti nor
malus, kūrybingas ir pa
kankamai pažangus žmo
nių gyvenimas. Tai nėra 
teorija ar filosofija, bet 
mums visiems labai gerai 
žinoma gyvenimo tikrovė.

Jeigu normalaus valsty
binio gyvenimo raidai vi
suomeninė'veikla turi to
kią didelę reikšmę, tai iš
eivijos tautinis gyvenimas 
bejos pasidaro nesupran
tamas. Praktiškai visas 
išeivių tautinis gyvenimas 
atsispindi jų visuomeninė
je veikloje ir todėl ji turi 
būti pakankamai plati, ša
kota, sumaniai vykdoma 
ir lasiva. Gerai žinome, 
kad gyvenimo sąlygos daž
nai pakeičia išeivių visuo
meninės veiklos pobūdį bei 
kryptį, bet dėl to dar ne
gali būti keičiami jos pa
grindai. Jie tik dar labiau 
sucementuojami tautiniu 
sąmoningumu, kuris veik
lai duoda aiškų ir stiprų 
tautinį foną. Išeivius į ben
druomenę jungia tautybė 
ir todėl jų gyvenimo pa
grindinė atrama yra tauti
nio pobūdžio. Šiuo būdu jų 
tautinė veikla pasidaro 
pirmaujanti ir visuotina. 
Kaip tokia ji jokiu atveju 
negali būti dominuojama 
grupinių sąjūdžių ar skal
doma jų interesams ten
kinti. Čia ir iškyla tas ne
keičiamas gyvenimo rei
kalavimas, kad kiekvienas 

išeivis į bendrą veiklą 
jungtųsi pilnu tautiniu są
moningumu, aiškiu tauti
nės atsakomybės pajauti
mu ir teisingu tautinių sie
kių ir uždavinių suprati
mu. Šį reikalavimą turi 
gerai išsiaiškinti, suprasti 
apsvarstyti ir įsisamoninti 
kiekvienas išeivis, kuris 
nori ir jaučia tautinę atsa
komybę priklausyti savo 
tautinei bendruomenei,ak
tyviai dalyvauti josios tau
tiniame gyvenime ne tuš
čias patriotizmo frazes 
deklamuojant, bet praktiš
ku bei sąmoningu veiksmu 
ar pozityviu darbu.

Šituo realiu požiūriu 
žvelgdami į lietuvių ben-* 
druomenės tautinį gyveni
mą matome ir čia tas pa
čias negeroves, silpnybes 
irnesekmes. Platūs užsi
mojimai ir didelės pastan
gos neneša laukiamų vai
sių ir visuomeninė veikla 
savo užduoties neatlieka. 
Ideologijoms dominuojant 
ir lietuviai tautinio gyveni
mo pastatą stato be pama
tų ir todėl jo statyba yra 
nesėkminga. Tačiau tauti
nė atsakomybė nebeleidžia 
ilgiau pasilikti tokioje būk
lėje. Kol nevėlu visi turė
tų žvelgti šiai realybei į 
akis, pamatyti visas pada
rytas klaidas, iš jų pasi- 
mokjyiti ir tautinį gyveni
mą pasukti teisinga kryp
timi. Tai yra kiekvieno 
lietuvio pareiga, o tuo la
biau tų, kurie šiame ypa
tingos reikšmės persio
rientavime galėtų suvai
dinti lemiantį vaidmenį. 
Klysti žmogiška, bet są
moningai daryti klaidas 
yra neleistina.

Būtų neteisinga iškelti 
lietuvių visuomeninės 
veiklos negalavimus ir ne
paieškoti to negalavimo 
priežasties. Visi žinome, 
kad lietuvių visuomeninė

Tęsinys sekančioje laidoje)

KREPŠINIS

Šiais metais Tauro jau
niai sužaidė 14 rungtynių, 
iš kurių laimėjo 9 ir pra
laimėjo 5. Buvo patekę į 
Montrealio miesto Midget 
klasės finalą, bet teko nu
sileisti daugiau patyrusiai 
Boucherville komandai 54: 
57 santykiu. Tenka pažy
mėti, kad Gintaras Bunys 
šioje Midget lygoje buvo 
geriausias taškų medžio
tojas, turėdamas 21,5 taš
kų vidurkį.

Pasibaigus sezonui buvo 
sudaryta Midget All Star 
komanda. Iš Tauro į pir
mą penketuką buvo pa
kviesti G. Bunys ir S. 
Norvaiša, į antrą penke
tuką - L. Intas ir R. Ali
šauskas.

Baigiant šiuos metus dė
kojame pp. Buniui, Bri- 
kiui, hitui ir Moore už ve
žiojimą į rungtynes ir ypa
tingai Jonui Celtoriui už 
koordinaciją visų jaunių ir 

Montrealio lietuvių sporto klubo 'Tauras“ jaunių komanda. Stovi iš kairės: J.Celtorius, 
G. Nagys, S. Brikis, S. Norvaiša ir L. Intas. Klupo: H. Moor, G. Bunys ir R. Al i šauskas. 
Dešinėje stovi treneris Romas Otto. Trūksta: T. Žišio ir L. Skučo.

X

vyrų rungtynių bei Tauro 
inventoriaus priežiūrą.

Tauro vyrų krepšinio 
komanda 1971-72 metų se
zoną baigė trečioje vieto
je; iš sužaistų rungtynių 
buvo laimėta 7. Šiais me
tais Tauro vyrų komanda 
savo eilėse turėjo naujų 
žaidėjų; kaip Linas Giriū- 
nas ir Edvardas Makaus
kas, kurie daug prisidėjo 
prie šios komandos atgiji
mo.

Geriausi vyrų komandos 
taškų medžiotojai buvo: 
ROtto (20.0 vid.), L. Gi- 
riūnas (16.7 vid), A. Gelto
nius (11. 7 vid).

Dabar yra planuojamos 
tarpusavio draugiškos 
rungtynės, kurios turėtų 
įvykti gegužės 14 d. 12.30 
Aušros Vartų salėje.

ATSTOVAS Į JAUNIMO 
KONGRESĄ

Sporto Apygardos v-ba 
šiam suvažiavimui išrinko 
Viktorą Novlcką iš Londo
no, Ont.

Viktoras yra gimęs 1949 
metais, studi juo ja¥estern 
Ontario universitete eko
nomijos mokslus. Šalia 
studijų Viktoras vykdo LL 
SK Tauro klubo valdybos 
pareigas, yra darbštus 
Vyties skiltinlnkas, Sima- 
no Daukanto vietininkijoje. 
Viktoras taip pat vykdo pa
reigas lietuvių studentų 
klubo valdyboje Londone ir 
dalyvauja Baltijos An
samblio chore bei šokėjų 
grupėje.

Kanados Sporto Apygar
dos valdyba sveikina kan
didatą ir linki geros sėk
mės suvažiavime.

Sporto Apygardos v-ba

Atkelta iš 7 psl.

“Prezidento kelionės į Pekin- 
gą ir Maskvą išvakarėse yra la
biau nei bet kada reikalinga iš 
naujo ir nedviprasmiškai vi
sam pasauliui parodyti Ameri
kos lojalumą visų tautų laisvam 
apsisprendimui, parodyti loja
lumą reikalui, kuris yra pats 
būtinasis tam, kad pasaulyje 
triumfuotų taika ir laisvė.”

LLK

j Atkelto i s 8 psl.

i ŽVIRBLI U I LIETUVA*
į reikia ką nors parvežti lauktuvėms, kad ir 
i ikrų ar rusiško sauso šampano.

Kitos dienos rytą nuvykome į Šeremet- 
Į jevo aerodromą.

Su skausmu atsisveikinau savo dukterė
čią. O gal ir paskutinį kartą pabučiavau jos 
skruostą. Patekusi į PANAM lėktuvą ir at
sisėdusi patogiai prie lango, atsidusau ir 
jaučiausi namuose.

Lėktuvas laiku pakilo ir po keturių va-

j - IJL HIM ill~ im.lf ~l---- WltWIDOMgL.'."-------- nT~

landų nusileido Kopenhagoje. Čia visi turėjo 
išlipti ir buvom stropiai patikrinti - tikrino 
net ir kišenes. Rodos buvom apsaugoti nuo 
tų, kurie nukreipia lėktuvus į Kubą ar kitur.

Lėktuve rodė filmą. Reikėjo ir laikrodį 
atsukti atgal aštuonias valandas. Nakties ne
buvo ir štai 2 vai. 15 min. po piet, pro de
besų kamuolius matyti ir New Yorko Kenne
dy aerodromas. Gal ir įdomu, kad mano ke
lionė į Maskvą ir atgal kaštavo 13 dol., bet 
... dėl to reikėjo įstaigoje atitarnauti 15 me
tų. Kelionė Lietuvon, lyg sapnas, baigta.

1972. IV. 26 psl. 9



Iš E. Galvanausko atsiminimy

(TĘSINYS IŠ PRAEITO NUMERIO)

Likusias vietas užėmė valstiečių atstovai ir svečiai. Seimo 
prezidiumas sudarytas iš partinių. Pirmininkavo dr. Basana
vičius.

Posėdžio metu kalbėjo, ginčijosi, vieni kitiems priekaišta
vo— išimtinai šviesuomenės atstovai. Pirmos dienos posėdžiuo
se valstiečių atstovai klausėsi kalbų, ginčų ramiai, kantriai, 
lyg pamokslo bažnyčoje. Tiesą sakant, ūkininkai toli ne viską 
suprato, kai partiniai apie atitrauktus pradus kalbėjo, ginči
josi. Jie gtilėjo pakelti ideologinius ginčus, tačiau jų kantry
bę išsiurbė tarpusavio užpuldinėjimai, kaltinimai ir barniai.

Kitą dieną ūkininkai pradėjo apleisti posėdžius. Čypėniš- 
kiai, vabalninkėnai, biržiečiai, kupiškėnai ir kiti apsupo mane 
ir tarė: „Kodėl jie vieni kitus niekina? Kokiam galui pešasi? 
Kodėl jie nesutaria, nenori susitarti? Mums čia nėra kas veik
ti“.

E. Galvanauskas

Mtfk ASlS I ’\S\I i Js

Aš juos buvau raginęs vykti į Vilniaus Seimą, kur su
važiuos iš visos Lietuvos atstovai pasitarti ir nutarti kaip 
bendromis, suderintomis pastangomis atsikratyti caro valdžios, pažįstama jau keli tūks- 
tapti savo krašto šeimininkais, patiems savo kraštą valdyti ir tančiai metų, kai tuo tarpu 
tvarkytis. Jei jie tuščiomis rankomis grįš i savo apylinkes, Europoje ji pradėta ver- 
paskleis nusivylimą, kurį jau Vilniuje pergyveno. Reikėjo da- tlnti nuo 15 amžiaus, 
ryti skubų sprendimą. Paprašiau valstiečius susirinkti erd
vioje salėje (šalia posėdžių salės), kuri bematant prisipildė. 
Ir J. Gabrys-Paršaitis atvyko su marijampoliečiais. Mano „pa
mokslas“ užsitęsė apie pusvalandį. Susirinkusių veidai nu
švito. Visi pritarė mano siūlymams. Valstiečių nutarimų pa- 
grindan buvo padėti Čypėnų valsčiaus nutarimai.

Mūsasis. susirinkimas buvo baigtas maždaug per valandą.
Valstiečių nutarimai tuojau buvo pateikti Seimo pirmininkui, liais. Pirmiausia, lapai 
kuris tuojau pasiūlė Seimo pilnačiai pasisakyti be diskusijų.

Rytinėje Azijoje arbata

dėžes transportui. Štai, ir gauname: Flo-
Arbata rinkoje bevelk very Orange Pekoe, Tary 

visuomet yra mišinys, nes Souchong, Fannings ir kt. 
nežiūrint įtakų į derlių,, fantastiškus arbatų var- 
arbatos skonis turi likti dus.
toks pats. Iš labai šviesių šakučių

Arbatos maišymas yra viršūnių surinkta arbata - 
savo rūšies menas. Iki 20 vadinama ’’Flowery Oran- 
rūšių arbatų kartais yra ge Pekoe”. " Čia žodis 
maišomai ’’Orange” reiškia olandiš-r

Geras arbatos ragauto-kai’’karališkas jtalgl nieko 
jas iš karto gali nustatyti bendro su apfelslnais.. • 
arbatos rūšį. Beje, ši pro- "Orange Pekoe" yra taip 
fesija labai gerai apmoka- pat- labai gera arbata; ji 
ma. gaunama iš antrųjų šaku-

Arbatos rūšis ir gėris, čiųlapų. "Pekoe” jauima- 
kalpirvyno, priklauso nuo ma didesnieji atžalų lapai, 
klimato, žemės rūšies, Šiurkščiausią arbatą kinai 
aukštumos ir pan. vadina "Souchong". Ji daž-

Daugiausia kultivuojama nal parfumuojama ir par- 
arbata Indi joje ir Ceilone. davlnėjama kaip "Tary 

Puikiausiair aromatiš- Souchong", "Earl Grey” ir 
klausia arbata - Darjee- jazminų žiedų arbata, 
ling - auga pietinių Hima- Visos šios arbatų rūšys

Arbatmedžiai žaliuoja lajų kalnuose tarp 2000 ir yra parduodamos nesuląu- 
visuomet, jų lapai panašūs 2500 metrų aukščio. žytais lapais, sutrintais 
į šiurkščią odą. ŠLarbata geriama su ne-ir visiškai smulkiai su-

Skinama tik viena atžala chloruotu ir ne kietu van- trintais lapais. Be to, dar 
su dviem, trim lapais ir, deniu. Geriausia kalnų, yra arbatos dulkės, kurios 
būtinai, lapų pumpurė- šaltinių vanduo. su labai smulkiai sutrln-

Iš Assamo ateina arba- tais lapais vartojamos ar-
turi vysti prie 25-35 laips- ta, kuri turi aštrų skonį, batų maišeliams (tee bags).

Vilniaus Seimas veik vienu balsu pritarė valstiečių nutari
mams. Tada Seimo pirmininkas pareiškė, kad tuo būtų baig
tos Seimo visumos diskusijos. Pasiūlė redakcinę komisiją Vil
niaus Seimo nutarimams suredaguoti, kurių pagrindą turėjo 
sudaryti Seimo užgirti valstiečių nutarimai.

Anuo metu paštas dėl geležinkelių streiko neveikė. Sa
maniau tuos nutarimus kuo greičiausiai paskleisti visoje Lie
tuvoje. Jie buvo nakčia Petro Vileišio spaustuvėje pirmykš
tėmis priemonėmis išspausdinti ir anksti rytą Šlapelio kny-

nlu ir ..
mentacija. Pamažu arbat
žolės įgauna rausvai vari
nę spalvą. Šiuo metu jos aluose.

gynė padėti. Kiekvienas išvažiuojantis jų galėjo ten gauti, praranda savo, kartų skonį
Nutarimai tik vėliau pateko į spaudą. J. Gabrys, atsisveikin- ir išvysto charakteringą nlai stipri,

nių Celsijaus. Tada jie su- sunki ir stiproka. Turi tl- Arbatos mėgėjai daugiau 
kami ir taip suskaldomos pišką, bet malonų paskonį. mėgsta trintus arbatla- 
ląstelės, iš kurių tekanti Gėrimui tinka kiekvienas plus. Jie greičiau "pri
sunks susijungia su deguo- vanduo. Ši arbata vadina- traukia" ir turi kiek stlp- 

prasideda fer- ma "vyrų arbata", resnį skonį. Kokybe nesl- 
Assamo atbata randama skiria nuo netrintos arba- 

daugely kitų arbatų mlšl- tos.
Europiečiai mažiau

Cellono arbata — malo- mėgsta žaliąją arbatą, ku- 
turl ri nėra fermentuota, o tik

damas, ta.'-ė išvykstąs į užsienį, nes žandarai jam neduosią 
ramybės. Grįžęs į Vabalninką lankiau įvairias vietoves, sa
kiau kalbas, aiškinau valstiečių nutarimus.

Netrukus pradėjo siausti rusų policija. Sustiprinti jos bū
riai suiminėjo veiklesniuosius šviesuolius ir ūkininkus. Aš 
turėjau nutraukti, viešą veiklą ir atsidūriau pogrindyje. Lan-

aromatą. Pagaliau arbat- "auksinę" spalvą. paprastos džiovintos ar-
žolės džiovinamos, rū- Svarbiausia, maišant batžolės.
šluojamos pagal lapų dydį arbatą, yra lapų dydis ir
ir pakuojamos į kvapo ne- lapų eilė ant arbatmedžio 
praleidžiančias faneros šakutės. Nukelta į 12 p si.

kiau jau įsteigtas, steigiau naujas valstiečių kuopeles. Poli
cija paskelbė manęs ieškanti ir išdavusiems paskyrė piniginį 
atlyginimą. Atvažiavęs tėviškėn pernakvoti, buvau artimiau
sio kaimyno išduotas ir suimtas. Tai buvo 1906 m. vasario 
mėn. (tiksliai datos neprisimenu). Vežė į Panevėžio kalėjimą, 
lydint raitelių būriui, nes policija nebuvo tikra, kad apylin
kės gyventojai nepadarys užpuolimo mane išlaisvinti. Pane
vėžio kalėjimas jau buvo perpildytas suimtais valstiečiais.

Teismo tardytojo, liberalo (kaukaziečio), buvau apkaltin
tas tik 129 str. (už propagandą, nuversti esamą valstybės 
santvarką), todėl galėjau išeiti iš kalėjimo iki teismo už už
statą. Bet netrukus tardytojas liberalas buvo pakeistas. Nau
jo tardytojo buvau apkaltintas 126 str. (už propagandą nu
versti esamą valstybinę santvarką jėga.)

Grėsė sunkiųjų darbų kalėjimus ir išsiuntimas į Sibirą 
iki gyvos galvos. Tardytojas davė policijai parėdymą mane 
vėl suimti.

Pasitraukiau į Suomiją (Mustameki). Iš čia susirašinėjau 
su F. Bortkevičiene. Ji man atsiuntė su padirbtu pasu Petrą 
Piusecką, pasitraukusį iš Pietų Rusijos (Kievo ar Odesos), 
kur jam pasidarė „karšta“. F, Bortkevičienė prašė jį priglaus
ti ir padėti toliau mokytis. Prieš tai aš P. Rusecko nepažino
jau. Neprisimenu kokiu reikalu jis turėjo pavažiuoti į Peter
burgą. Ant sienos buvo suimtas, nuteistas trims mėnesiams 
kalėjimo už paso sufalsifikavimą ir pasodintas, rodosi, Ma

rijampolės kalėjime. Bortkevičienė vėliau man pranešė, kad 
„Petriukas“, atlikęs savo bausmę, dirba „Liet. Ūkininke" ir 
rūpinasi valstiečiais. Nežinau tolimesnio Valstiečių Sąjungos 
likimo ir jos santykių su LDP. Tie santykiai turėjo užsimegz
ti 1906 m. rudenį. (Dėl Lietuvos Demokratų Partijos santy
kių su Valstiečių Sąjunga žiūr. 1956 m. „Sėjos" nr. 1 ir LE 
XXXIII t., 68 psl. J. A.)

Valstiečių nutarimai, padaryti Vilniaus Didžiojo Seimo 
metu ir to Seimo plenumo užgirti, sudarė Valstiečių Sąjun
gos veikimo tikslus. Jų pagrindan padėti Čypėnų valsčiaus 
susirinkimo originalūs nutarimai. Valstiečių Sąjunga gimė 
viršminėtomis aplinkybėmis be jokio ryšio su kokia nors esa
ma partija. Terminas „demokratas“ anais laikais kaimui buvo 
visai nesuprantamas-neprigijęs. Jo vieton buvo pradėjęs pri
gyti žodis „makratas“.

Kupiškio socialdemokratai, pamėgdžiodami čypėniškius, 
sušaukė mitingą, padarė nutarimus, reikalaudami Lietuvos 
nepriklausomybės. Tą nutarimą nusiuntė vykdyti Kauno 
gubex-natoriui.

(Valstiečių susirinkimo, įvykusio Vilniaus Didžiojo Seimo 
metu, pagrindinis nutarimo punktas yra toks: „Mes, Lietu
vos valstiečiai, tvirtai tikime, jog tik tada galėsime žmoniškai 
gyventi, kada mes patys valdysimės, kada valdžią sau rinksi
mės, kada visą mūsų kraštą valdys Seimas Vilniuje.“ J. A.)

10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Iš laukų bėga juodos galvijų bandos.
Jų sprandai platūs, jų ragai palenkti žemėn. 
Nutrauktos grandinės velkasi dulkėm ir pamišę 
piemenys mato raudonų saulę.
Visuose bokštuose daužosi išsigandę varpai.

Neverkit, moterys, neverkit:
Jie niekad jums nepriklausė.
Jie buvo vienatiniai sūnūs ir buvo pirmi mylimieji. 
Rausvi jų delnai kvepėjo medum.
Bet naktį suūždavo didžiuliai sodai ir jų širdys 
norėdavo išskrist.

Neverkit!
Rytoj jie prajos bažnytkaimių smukles. Ten 
rudabarzdžiai jaunikiai šokdina augalotas 
merginas ir kubiluose brinksta žali apyniai. 
Prasiskirs tankūs eglynai — jų kelias bus 
pilnas pavėsio.
Šakose gailiai suriks mėlyna paukštė ir 
arklių drėgnos šnervės drebės.

ALFONSAS GRICIUS

DANUTĖ LIPČIŪTĖ

Tėvui
Kai mamai skindavom žiedų gegužyje rasotų, 
Tau pumpurus po langu jau krovė jazminai;
Ir dievmedis pražilęs pavasariu šarmotu
Bijūnais džiaugės besprogstančiais rausvai.

Kažkur toli skrajojo Sekminėse pašventinti beržai, 
Ir vilnijo rugių laukuos rugiagėlė drėgna.
Viedrynas, saulėmis painiovaliais pievas nutaškęs, 
Tau sviro žengiančiam savo žeme.

0 žemę tu anų juk taip mylėjai!
Lyg pasakų nebuvusių dienų . . .
Ir lizdų saugų mums rengei lyg lopšį.
Nūnai — lyg skiedras mus ant svetimų krantų

Piktai įsupę dienos į nežinių vis bloškia . . .
Būk švyturys, o Tėve, būk kelrodis audroj.
Būk šiluma ir užvėja, jaukumas paskolintų namų, 
Pažerk čia sėtuvę anų jaunystės vakarų, 
Tegul jie saulėmis pabus atvėsusioj troboj.

PRIETEMA

Žarstydamas erdvėj žaras spalvingas, 
Per vasaros laukus kvapnius 
Ateina vakaras panteros žingsniais 
Ir žemėn atneša sapnus.

Ir lygumoj išauga, jam pamojus, 
Alėjos ilgos smuikų išlenktų, 
Kuriais prašniokšdami smuikuoja 
Įšniršę vėjai šėlstančiu taktu.

Ir rožių soduos paslaptinguos,
Kur snaudžia dubury džiaugsmų žvaigždė 
Pakilęs gaivalingai sminga
Į tylą elfų juoko aidesys,

Nes susitarę, lyg vaikai išdykę, 
Pagriebia jos iš vakaro slapčia 
Atsineštą jo žygių knygą 
Ir skaito ją, kvatodamos nakčia.

Tik kai padangių veidas švisti ima 
Aušroj, norėdamas kalnynus prisiglaust, 
Vėl miršta smuikai, miršta tamburinai, 
Pailsę nuo virpėjimo duslaus.

' Ir elfų nebėra jau žemės plotuos, 
Nei jųjų sodų kerinčiai kvapnių, 
Tik miega kūnai šio pasaulio sužalotų 
Per naktį žaidžiusių sapnų.

LEONARDAS ANDRIEKUS

i

Z. Kolba

M Ą S T . Y M A S

Lengvai atspėjame,
Lengvai suvokiame,
Ką savo žemėj, Viešpatie, mąstai —
Dar galima atspėt,
Dar galima suvokt
Iš klevo lapų suvirpėjimo,
Iš debesėlio, plaukiančio lėtai,
Ką Tu. mąstai.

Iš lapų virpulio,
Iš debesėlių nuovargio
Atspėjame, ar Tu džiaugies, ar Tu liūdi — 
O džiaugsmo paslaptie, 
O liūdesio galybe — 
Net lapas jaučia Dievo sopulį, 
Ir tampa šviesūs debesys juodi, 
Kai Tu liūdi.

Marija (vitražas)

Z. Kolba

Šv. Kazimiero sapnas 
(vitražas)
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VIEVERSYS

Tik Tu žinai, kaip gailiai čiulba 
Padangėj vieversys.
Iš Tavo delno jis pakilo, 
Iš Tavo delno suplasnojo — 
Jos giesmėje esi.

Jo giesmėje esi gailesnis, 
Kaip laukuose pas mus — 
Čia nekalbi — ten balsas virpa 
Visų dirvonų liūdesiu, 
Visų vagų džiaugsmu.

Aš Tavo skambančią padangę 
Stebuklu vadinu —
Tiek daug paleidai vieversėlių, 
Tiek daug čiulbėti jų pakilo 
Iš dieviškų delnų.

ONUTĖ BERNOTAITĖ

Metai po metų ...
I

Metai po metų rymot ateina 
po baltu kryžium pas tave, mama, 
su paukščiais žemę verkiant ,pėlikus, 
ar nesugrįš!, daigai kai gema?

Sugrįžk, mamyte, tiek daugel skausmo 
tau aš įliečiau į širdį gyvų . . .
Dabar taip viena . . . viena be galo 
einu per naktį, žemę ir tylų . . .

Jau viskas žydi ir viskas kelias 
ir eiti noris kažkur į tolį 
su tavim, mama, pievų takeliais 
ir skardžiais upės laimės ieškoti.

Ieškoti laimės? Ak ne, mamyte, 
jei tu sugrįžtum — jos nereikėtų, 
aš atiduočiau viskų už šypsnį, 
už vienų žodį man prakalbėtų.

Sugrįžk, mamyte, vienų tik naktį, 
kol saulės žaros kels piemenėlį, 
tau išsakyčiau savųjų dalį, 
kaip kad anuomet, kai žaisti kėlei.

Vienų tik naktį ... Tau išsakyčiau . . .
Be žodžių jaustum kiekvienų mintį. 
Po baltu kryžium tik šnabžda vėjas 
ir pusto gyvų lyg kraujas smiltį . . .

P si. 11
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ARBATA. . .

ARBATOS PARUOŠIMAS

Gerai arbatai paruošti 
reikia laikytis šių taisyk
lių:

1. Arbatos indas tegali 
būti iš porceliano, molio 
arba stiklo. Niekada - 
metalas. Jeiguiiidas vidu
je paruduoja, tai nereikia 
nusiminti, bet džiaugtis, 
nes tai parodo, kad esate 
arbatos žinovas.

Niekuomet neplauki t in
do visokiais "detergentais’,’

jei nenorite vietoj arbatos 
gauti kažkokį šliurpalą.

2. Arbata turi būti stip
ri. Nešykštėkite su arba
tos kiekiu. Kadangi negali
ma pakeisti vandens iš 
krano, reikia pritaikyti 
arbatą vandeniui. Todėl 
naudokite Assamo, Ceilo- 
no arba mišinio arbatą. 
Vienam puodukui arbatos 
reikia imti pilną šaukštu
ką netrintų arbatžolių, ar
ba pusė šaukštuko trintų, 
arba vieną maišelį.

3. Pirmiausia, išplauti 
indą karštu vandeniu. Tuo
met užvirinti vandenį ir 
tuojau pat užpilti ant ar
batžolių. Atsiminkit, kad 
vanduo turi būti verdantis.

ADVOKATAS

J.P. MILLER, B.A., B.C.L.
168 Notre Dome Street E.^uite 205. 

Tel: 866-20 63; 866-2064.
iTtrtil T ——--v<-1 . ..-.'Ar-

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALAOE & IbuANAITIS
INSURANCE EXCHANGE BUILDING 
27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE S23 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namu<674-3364 
_ » _____. .

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl
DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224

555 DPRCHESTER BLVCį. W RES- 486-3361
Suite 1616 MONTREAL 128. QUE.

Dr. V. G i r i uniene
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal.
------- t__

Tfl. 255-3536

Dr.A.O. Jaugelienč
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas auk Stas, 11- 12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų 737-9681.

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866'8235, namų 488 - 8528.

Dr. A. S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CV, F.K.€.S.(c).

Medical Arts Building, '
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 - 3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Jei vanduo turi savyje kal
kių, jis gali ne daugiau 3 
minučių po užvirimo pa
stovėti. Jei vanduo turi sa
vyje daug chloro, geriau 
užvirti vandenį atvirame 
puode, nes verdant daug 
chloro išgaruoja.

4. Arbatžolės vandenyje 
turi ’’traukti” ne ilgiau 5 
minučių. Trintoms arbat
žolėms užtenka 4 minučių.

5. Tuojau arbata bus pa
ruoštai Arbatą pamaišyti. 
Supilti arbatą į ką tik karš
tu vandeniu perplautą sta
lo Indą ("arbatnyką").

Nenaudokite taip vad. 
"arbatos kiaušinio", ku
riame arbatžolės negali 
išsiskleisti.

Nereikia priminti, kad 
arbata laikoma gerai už
darytame inde.

Arbata nėra vien tik gė
rimas. Arbata tinka pagy
vėjimui ir taip pat nusira
minimui. Pagyvėjimą su
teikia alkaloidas "teinąs ", 
kuris pagyvina smegenis 
ir nervų sistemą, bet ne- 
erzina. Priešingybė yra 
rakštis "taninas", kuri 
veikia raminančiai skilvį 
ir žarnas.

Žinant, kad teinąs išsi
skiria iš arbatžolių po 2 ■ 
-2,5 minučių, reikia ar? 
batą gerti po 3 minučių, 
norint pagyvėti. Norint 
nusiraminti - reikia gerti 
arbatą tik po 5 minučių — 
ir taninui išsiskyrus.

Tikri arbatos mėgėjai 
geria ją be cukraus, pie
no ar citrinos. Tačiau ki - 
ti mėgsta arbatą su prie
dais. Turint svečių reikia 
pastatyti ant stalo cukrų, 
grietinę arba pieną ir su- 
piaustytąį riekes citriną.

Šaltomis dienomis gali
ma arbatą gerti su romu, 
araku(menas jį čia gauti), 
konjaku arba raudonu vy
nu.

Kartais praktikuojama į 
arbatą įdėti 1-2 gvazdikus, 
ap elsinų sunkos arba keli 
lašai Angostura Bitter. 
Vietoj šaukštuko maišymui 
galima imti cinamono žie
velę.

Prie arbatos duodama 
geri keksai, maži tortu- 
kai, paštetai, nedideli su
muštiniai. Saldu ir pikan
tiška. '

SURINKO J. G.

I

i
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TEL, 525- 8971, 
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

, PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

JUOZAS GRAŽYS 
.KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767 

----------------------- _----------------------------- - ------------------------------------------

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La SallerP.Q .Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
(vairius patarimus, Įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean Road.
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapital iniai automobi I i ų remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower“

• Parduodamos “Scorpion“ firmos motorinės roges

• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

LaSalie Auto Specialist Segti
7725 George Street * Tais>'mas ir dažymas automobiliu; 

LaSalle Que * Pardavimas ir taisymas Chaparral 
' firmos snowmobile ir Moto firmos

ItL: snowblower
366-0500,366-4203 Sav. G. D e sroch e r s

Jettė&Frėres
- MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir
Šildymo taisymai ir nau
ji [rengimai. Gazinių 
priemonių, pardavimas ir 
įrengimas. Ątstovaujamė 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui ikaina- , 
vimas.

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing & Heating kontraktorius.

-2e AVENUE - 366-0330

AUTOMOBILE INC.

366-7818
■r

ė
' i-.-Š

Imperial - Chrysler - Dodge. - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mechani zuotomi s priemonemi s įvairus ratu ir 
kitu dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 

LAURENT DAIGNEAULT ^°*ymas’ Kreiptis: De L o Verendryei Bl vd.

President Tel. 3 6 5- 3'3’6 4
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M tic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS Ir J. ŠlAUČlULIS

Darcmos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
įvalrOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P. Q. TEL. 366-3884.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

PRADEDANT NUO 530
Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20, 29, 

liepos 13, 27, rugpiūčio 10, 24, 
rugsėjo 7 d.

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

DABAR!

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti iŠ
Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius i

L

Lietuv a.
%

Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, QUE. - CANADA
TEL.: 844-5292 844-5662

B ELL AZZI-L AM Y INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

i LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

WWW

TEL. 366-7261 
■*****★********<

• Atliekami mechaniniai darbai 

p I Tores taisymas ir dažymas 
e Dunlop padangos ir baterijas 

(Lietuviams nuolaida)
Sovin/nkai; y. driskas 389-057 J ir J. Z avy s 365-3252

Uniuelial Cleaned & Z)ailoM
B. KIRSTUKAS 

239 FOURTH 'AVENUE 
(a> Wellington St.) 

Tel. 769-2941

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mu^ vyriškus paltus, kostiumus ir k ei' 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

Dr. J Frison1)Bsc,Dc
Chiropraktikas

120 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 rkiA1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.
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ROCHESTER, N. Y
"AUKURAS” ROCESTERY

Balandžio 8 d. Hamilto
no "Aukuras" suvaidino 
"Audronę".

Apie 5 vai. salėn susi
rinkusius "Aukuro" akto
rius pasitiko St. Ilgūnas su

Dėl publikos vėlavimosi 
patsai vaidinimas prasidė
jo pusę valandos pavėluo
tai. Žiūrovams vaidinimas 
patiko ir visi aktoriai sa
vo rolės e buvo geri. Salė
je buvo virš 200 asmenų. 
Po vaidinimo Bendruome-

šeimininkėmis ir buvo pa-nės pirmininkas dr. Ro- 
vaišinti. mas Sedlickas dėkodamas

"Aukurui", pasidžiaugė, 
| kad ročesteriečiai di

džiuojasi, jog "Audronės" 
autorius J. Jankus yra jų

toronto
Taupyk ir skolinkis

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
51/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6%% už 1 m. term. dep. 
6Y1 % už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdraustą santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. ‘ Telefonas LE 2-8723

i

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

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skoĮb. mašinos, televizijos priimtuvai, Šal
dytuvai ir t.t.- Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)’, 
už kuriuos gayėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% 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 y. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co* TORONTO 3, oHTtario

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS, JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMŲ SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m.'kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

bendruomenės nariu.
Dr. R; Sedlickas nese

niai grįžo iš Tolimųjų Ry
tų kapitono laipsnyje ir 
dabar verčiasi advokatū
ra. Ročesteryje gyvena jo 
tėvai ir sesuo Birutėm- 
mokytoja.

Skautai įteikė "Aukurui" 
puokštę gražių gėlių. Rė
žis orė Kudabienė padėko - 
jo ročesteriečiams už jų 
šiltą priėmimą ir gausų 
atsilankymą, o "Aukuro" 
valdybos pirmininkas K. 
Mikšys įteikė Jurgiui Jan
kui A. Trumpicko tapytą 
paveikslą.

Po to sekė vaišės, šo
kiai ir loterija. Vaišių 
metu "Aukuras"įteikė do
vanėlę St. Ilgūnui - ilga
mečiu! trupės grimuoto
jui. J. P.

m
K4PJIW0&.

Kultūros Židiny buvo su
važiavę Amerikos rytų pa
kraščių jaunimo atstovai 
rinkti atstovus antrajam 
jaunimo kongresui.

Suvažiavimui, kuris vy
ko pasikalbėjimo formoje, 
vadovavo Amerikos Ben
druomenės vicepirminin
kas Romas Sakadolskis it 
programų komisijos plrių. 
Juozas Norvaila.

Vakare Brooklyne įvyko 
Hamiltono mergaičių cho
ro "Aidas ’ ’ koncertas, va
dovaujamas Vaclovo Verl- 
kaičio. Koncerto klausėsi 
apie 500 žmonių.

Balandžio 16d Brooklyne 
Kultūros Židiny buvo ati
darytas Vaižganto vardo 
Kultūros klubas. Organi
zavo Niujorko apygardos 
Bendruomenės valdyba..

Klubą atidarė rašytojas 
-dailininkas Paulius Jur
kus.

Apie Vaižgantą, kaip kū
rė ją, žmogųlr redaktorių, 
paskaitą skaitė dr. Vincas 
Maciūnas iŠ Philadelphi- 
jos. Vaižganto raštų Iš
traukas skaitė Henrikas 
Kačinskas, atvykęs iŠ Va
šingtono.

Klubo atidafymo proga, 
rašytojas Pr. Naujokaitis 
paskelbė, kad 1971 m. li
teratūros premijią$1000. - 
paskirtą Lietuvių Fondo, 
laimėjo rašytojas Kazys 
Barėnas už veikalą "21 Ve
ronika". Rašytojas gyvena

Nukelta it 14 psl.

ps|..13



Atkelta iš 13 psl. 
IŠ NEW YORKO . . .

Londone, Anglijoje.

montreal ganizuodama pamėgusį 
tautinius šokius šokti jau
nimą. Grandį sudaro ne

Pamatysim, ko nematėm, KLBMontrealio apylinkės 
išgirsim, ko negirdėjom " posėdis bus šaukiamas 
Nepasitikim nė vienas tą ketvirtadienį, gegužės 11

Šį šeštadienį, balandžio
29 d. 5 vai. p.p., Jeanne

tik skautų, bet ir kitų lie- dieną namuose - dalyvau 
tuviškų organizacijųnariai. kim visi skautoramole !
Grupės šokėjai, pasirink-

d., 8 vai. vak., Aušros 
Vartų parapijos posėdžių
kambaryje. Inf.

• Balandžio 16 Richmond 
Hill, Niujorke, įvyko dra
mos spektaklis. Vaidinta 
A. Vaičiulaičio’’Uodas" ir

Mance auditorijoje, kuri 
pasiekiama Delorimier ar 
Papineau ' gatvėmis - iki 
Rachel ir Bordeaux kam-

dami Grandies vardą, pa
sižadėjo nenutraukti Lietu
vos garsinimo grandines- . 
Grandies šokėjai yra daly-

VALDYBOS POSĖDIS
Š. m. balandžio 12 d. A V 

parapijos posėdžių kam- "LITO" VALDYBA

Marcinkevičiaus "Mindau- 
go^ragmentai".

Vaidino Čikagos dramos 
aktoriai : L. Barauskas ir 
J. Kelečius. Spektaklį ruo
šė skautams remti komi
tetas.

hamilton

vavę sėkmingai eilėje pas i- baryje įvykusiame KLB 
rodymų lietuvių, amerikie- Montrealio apylinkės val
čių, švedų, latvių ir lenkų dybos posėdyje dalyvavo 
visuomenei. Nuo to laiko pirm. Silvija Piečaltienė, 
Grandies šokėjai atliko M. Beniušienė, A. Kai - 
daugiau negu 160 mažės- vaitis, M. Kasperavičie- 

iš Čikagos.Bent nių ir didesnių pasirody-nė, D. Kerbelytė, A. Kli
šius, R. E. Maziliauskas, 
A. Norkeliūnas, J. Šiau- 
čiulis ir R. Valinskienė.

Valdyba patvirtino ižd. 
J. Šiaučiulio patiektą Va- ■’ 
sario 16 minėjimo apys
kaitą. Minėjimo dalyviai 
Tautos Fondui . paaukojo 
596 dol., o KLB Montrea
lio. ap. v-bai 515.30 dol. 
Aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas spaudoje.

XVIH Kanados Lietuvių 
Dienos rengimo komiteto 
pirm. A. Kličius valdybai 
pranešė apie paruošiamuo-

Paskutiniame posėdyje 
"Lito" valdybos nariai pa
siskirstė pareigomis ir 
aptarė kitus bėgamuosius 
reikalus. Ilgamečiam 
pirm. J. Bernotui savo 
kandidatūrą atsiėmus, pir
mininku išrinktas P.Vaup- 
shas, vice-pirm. IJ. Ber
notas, vi ce-pirm. H J. Ki
birkštis ir sekr. A. Kli
čius. Pirm. P. Vaupshas 
sutiko taip pat perimti iš 
vedėjo P. Rudinsko veik
los plėtimo direktoriaus 
pareigas.

Apsvarstyti "Lito" sta
tuto pakeitimo reikalai, 
CUMIS siūloma reziden
cinių namų apdrauda, jau
nimo ekskursijos organi
zavimas ir kt. "Lito1’na
riai skatinami naudotis 
"Lito" paskolomis nekil
nojamam turtui, automo
biliams ir kitiems daly
kams įsigyti. Daugelis te
begalvoja, kad "Litas" vi
soms paskoloms reikalau
ja žirantų arba nekiln. 
turto garantijų. Tuo tarpu 
daugeliu atveju "Lite" 
lengviau gauti asmenines 
paskolas, negu bankuose 
ar "finance" kompanijose. 
Beveik visos paskolos "Li
te" dabar gaunamos iš 8- 
0,5%, įskaitant gyvybės 
apdraudą. Pr. R.

pas. Už mokyklos, ant 
Marie Anne gatvės yra 
automobiliams pasistaty
ti vieta.

Koncertas bus neeilinis, 
dalyvaujant Grandies šo
kėjams
trumpai susipažinkim su mų. Grupė ne tik ruošia 
grandiečiais. Irena Smie- šokių koncertus, bet kas- 
liauskienė.1967 m. Gran - met rodosi tarptautinės 
dies grupę atgaivino, suor- parodos programose.Kiek

vienais metais bent kelis 
kartus grupė matoma ir 
per televiziją. Yra šoku
si YMCA kultūrinėse pro
gramose, amerikiečių me
no parodose, įvairiuose 
suvažiavimų programose. 
Ketvirtosios tautinių šo
kių šventės proga Grandis 
išaugo į 93 šokėjų būrį.

Po koncerto bus balius, 
vakarienė, šokiai ir di
džioji Gintaro loterija Auš- sius darbus ir planus, 
ros Vartų salėje. Girdėjo
me, kad vaišės ruošiamos 
prityrusių specialisčių pp. 
Intienės, Lapina itienės, 
Kasperavičienės ir kitų.

Daly\a ūkime visi Ginta- Montl. skyrius 10 dol. Et- 
ro didžiosios loterijos už- niniopaviljonoorganizaci- 
baigime. Bilietai platina- niame posėdyje lietuvius 
mi jau keli mėnesiai ener- atstovauti valdyba paskyrė 
gingo p 
vybėje. 
landžio 
trealio

DĖMESIO!

Hamiltono Lietuvių Kooperatyvui “Talka“ skubiai 
reikalingas Paskolų Vedėjas. Jo pareigos 

būtu paskolų paruošimas, turto įkainavimas ir vi
sos kitos pareigos surištos su paskolų išdavimu 
ir išieškojimu. Amžius tarp 25-50 metų. Buhal
terijos žinojimas ir anglų kalbos, raštu ir žodžiu# 

būtinas mokėjimas. Taip pat ir lietuvių kalbos bū

tinas mokėjimas.

Kreiptis į “Talkos“ vedėją, 830 Main Street 
East, Hamilton, Ont. Tel. 544-7125 darbo valan

domis.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main Street East,

"Man and his World" paro
dos lietuvių skyriaus iš
laidoms padengti "Litas" 
paskyrė 213 dol., o K. L. 
Moterų Katalikių D-jos

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

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

9 —12 v. p.p.

._5%

tel. 544-7125

Mokame už: 
depozitus ..... .......
Šerus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius t
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%.
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės-ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių .patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2,800.000

KANADOS SAULIŲ RINK

SUVAŽIAVIMAS
i r

J.Šiaučiulio vado- M. Beniušienę.
Padarykime ba-

29-ją tikra' Mon- nešė, kad Suvalkų trikam- 
zisuomenės švente.’ piolietuviams ji išsiųntu- 

li. si 14 siuntinių ir iš pavie
nių aukotojų šalpos reika
lams surinkusi 85 dol. 
"Litas" šalpai paskyrė 213 
dol., o LK Mindaugo šau
lių kuopa 20,dol.

Einamuosius reikalus 
svarstant, buvo aptartas 
Birželio įvykių minėjimas, 
kurį šiais metais atėjo ei
lė ruošti lietuviams. Pa
gal susidariusią tradiciją, 
Birželines Montrealy pa- 
baltiečlai mini bendrai, 
Baltų Federacijos vardu.

Sutarta, kad sekantis

NE UZ KALNU, 
o gegužės 13 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje.

PENKMEČIO MINĖJIMAS
Hamiltone, Jaunimo Centro salėje, 58 Dundurn St. N., š.jn.^egužė^6 d._6 val^vak^

Programoje: Trumpas kuopos penkmečio paminėjimas. Hamiltono Mergaičių 

Choras “Aidas“, diriguoj ant sol. V. Verikaičiui ir akompanuo

jant pianistui Govedai.

Už įėjimo bilietus bus duodama šalta ir šilta vakarienė su gėrimais. Bus gausi 
loterija. Šokiams gros Beny Ferri orkestras.
įėjimas $6.00, studentams - $4.00.

t v
D. L. K. Algirdo Saulių Kuopas Hamiltone

14 psl.

M. Kasperavičienė pra-

KELIONĖS LĖKTUVAIS 4

"Lito" nariai, norintieji 
praleisti šios vasaros 
atostogas užsienyje, prieš 
kreipdamiesi į kitas agen
tūras, turėtų pasitikrinti 
"Lite" apie Lygos siūlo
mas sąlygas tokioms ke
lionėms. Pagal Lygos siū
lomą programą galima nu-

Nukelta į 15 psl.

Brangiai motinai mirus Lietuvoje, “TALKOS“ 

kasininko sūnų Stasi-Juliu DALIU nuoširdžiai % * % * <
užjaučiame jo didžiame skausme

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA“ 
Valdyba, Komitetai ir Administracija

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
Atkelta iš 14 psi.

vykti į Bahamas, Acapul
co, Kubą, Ispaniją, Lon
doną, Paryžių, Jamaiką ir 
Meksiką. Teirautis Auš
ros Vartų ’’Lito” skyriuje.

PARAMA taurui

Baigėsi žiema - baigia
si ir mūsų jaunųjų krepši
ninkų sporto sezonas. Pa
rodomosios rungtynės 
įvyks gegužės 14d 12 v. A V 
parapijos salėje. Žais vy
resniųjų klasė ir, spėjusi 
Montrealyje pasižymėti, 
mūsų jaunųjų Tauro rink
tinė.

Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti, 
tuo paremiant mūsų jaunų
jų pastangas.

Tauro klubui patalkinin
kauti sudarytas laikinas 
tėvų komitetas: p. p. A. 
Ališauskas, J. Intas, P. 
Brikis, P. BunysirL. Gi
rinis.

MOTINOS DIENA

Motinos Dienos minėji
mas šiais metais įvyks ge
gužės 7 d. A V parapijos 
salėje, tuoj pat po 5-tos 
valandos mišių. Minėjimą 
ruošia Lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas, o 
programą išpildo mokyk
los mokiniai. Dienai pri
taikytą paskaitą skaitys 
Seselė Paulė.

Visa Montrealio lietuvių 
visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti.

SAUKIAMAS "NIDOS” 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio mėn. 30 d. 
sekmadienį 12.30 vai. tuo
jau po pamaldų A V parapi
jos salėje yra šaukiamas 
Montrealio Lietuvių Žve- 
jotojų-Medžiotojų klubo 
NIDA visuotinas metinis 
narių susirinkimas. Po 
susirinkimo užkandžiai ir 
kavutė. Maloniai kviečia
mi visi klubo nariai ir no
rintieji jais būti bei sve
čiai susirinkime dalyvau
ti. Nidos klubo valdyba

Encyclopedia Lituanica 
leidėjas J. Kapočius ba
landžio 13 d. išvyko 2-3 
savaičių kelionėn. Sustos 
Hartforde, Waterburyje, 
Niujorke, Filadelfijoje, 
Vašingtone D. C., Ročes- 
teryje, Detroite, Kleve- 
landė, Čikagoje, Toronte, 
Montrealyje ir kt.

Aplankys JAV ir Kana
dos LB Centro valdybų va
dovus, atskirų vietovių 
Bendruomenės ir kitų or
ganizacijų vadovybes bei 
pavienius lietuvius ir pra
šys Encyclopedia Lituanl- 
cai paramos naujomis pre
numeratomis, nes prie da
bartinių kainų su turimu 
prenumeratų skaičiumi 
darbas sunkiai beįmano
mas.

Montrealio L.K. Mindaugo šaulių kuopos scenos mėgėjų grupe iŠ 1967 m. 
po “SUB AT VARIO" pastatymo.

Advokatas Algimantas 
Barauskas su draugu, ge
gužės mėn. pradžioj e dvie
jų savaičių atotosgom iš
vyksta į Europą. Žada ap
lankyti Anglijos ir Škotijos 
didžiuosius karo muzie
jus. Ad. A. Barauskas yra 
aistringas karinių senienų 
kolekcionierius ir jų žino
vas. Savo namuose turi 
surinkęs įdomią įvairių 
karinių daiktų kolekciją, 
kuri kiekvienam būtų pra
vartu pamatyti ypač jauni
mui. J. Š,

• Matulienė O. buvo iš
vykusi buvo pas dukterį ir 
jos šeimą į Philadelphia.
• Veronika Ottienė iš To
ronto, savaitgalį viešėjo 
pas jaunuosius R.A.Ottus 
La Sallėje.

• Jono ir Julės Manstavi- 
čių pirmagimės dukters 
krikštynose, kūmais buvo 
Romas ir AldonaKnystau- 
tai, kurie davė Natalijos 
vardą.
• Feliksas Jurgutavičius 
su žmona išRovvdon, P.Q. 
persikėlė gyventi į Victo
ria, B. C.
• Rosemountiškiai Jonas 
ir Petronėlė Juškevičiai 
(Miller) persikėlė gyventi 
pas dukterį į Chomedey. 
Jų sūnus Jonas jau antri 
metai kai išsikėlęs į Ha

psl. 15

milton, Ont. Ankščiau jis 
buvo pradinės mokyklos 
vedėjas Chomedey.

• Bronius Bagdžiūnas su 
Sofija Vadišiute iš Man
chester, Conn. JAV, susi
tuokė balandžio 22 d. A V 
parapijos bažnyčioje.

• Dalia Šeidytė susižie
davo su W. Whistle.

® Marija ir Leonas Gudai, 
minėdami liūdna vienų metų 
mirties sukaktį Vytauto Slė
nio atminimui, NL paaukojo 
25 dolerius.

1972. IV. 26



MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
TĖVŲ KOMITETAS

• - • ■ . ' į < <?,i • 7 į'
gegužės men. 7 d., sekmadienį, 5 vai. po pietų 
Aušros Vartų parapijos salėje ruošia

Motinos dienos 
minėjimą 
Programoje:
t
Sv. Mišios Aušros Vartų bažnyčioje,
Seselės Paulės paskaita,
Meninė programa, kuria išpildys mokyklos mokiniai.

Kviečiami visi skaitlingai 
dalyvauti.

nirmoie eilėje: C.V.vicepirmininkas K. Milkovaitis, antras C.V.
r v t
narys Juru Saul i ų vadov as M. Vitkus, ketvirtas Neringos JurU 
šauliukuopos vald. pirm. J. Zavys. Foto T. Laurinaitis.

( Plačiau sekančiame nr.)

Montrealio "Neringos" Jūry Šaulių kuopos vėliavos Šventinimo uniformuoti šauliai. Iš kairės

pranešimas
COK. Mindaugo šaulių 

kuopos, moterų sekcijos 
šaukiamas susirinkimas 
gegužės 7 d. šaulių būsti
nėje Aušros Vartų parap. 
salėje, tuojau po pamaMų, 
Kviečiamos zisos sesės į 
susirinkimą ae vykti, kū
me dalyva /imas būtinas'. 
Sekcijos laikinoji vadovė

A. Sutkaitienė

MOKYKLOS UŽ BAIGIMAS*

Lituanistinės mokyklos 
metai eina prie pabaigos.

pobūvis. Jo metu bus įteik
ti baigiantiesiems moki
niams pažymėjimai ir do-

Balandžio 29 d. bus rašo- vanos. Visi kviečiami 
mieji egzaminai, o gegu- skaitlingai dalyvauti, 
žės 6 d. - atsakomieji eg
zaminai. Tą pat gegužės 6 ♦ Dėl susidėjusių aplinky-
d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Marijos Nekalto Prasidė-

bių iš laikraščio ’’Nepri
klausoma Lietuva” redak-

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
jimo Seselių salėje įvyks 
mokyklos metams užbaigti

elnio kolektyvo pasitrau
kiu. J. Viliušis

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

Dr. F. Daigneault
* ¥ * ¥

GEGUŽĖS (May) 8 dieną

BALSUOKIME VISI !
¥ ¥ ¥ ¥

Skelbimas apmokėtas 
dr.F. Daigneault k-to.

NUOSAVYBIU SAVININKAI 

PABUSKITE !

L A S A L L Ė J E PAKEITIMAS 

BŪTINAS!

KODĖL NUOSAVYBĖS SAVININKUI 

PRIVALU BALSUOTI MOKYKLŲ KOMISI
JOS RINKIMUOSE ?
1. Mokykloms įdedu savo kapitalo mokesčių 

pavidalu ir todėl rūpinuosi kaip tie pini
gai sunaudojami.

2. Mokyklos priklauso visuomenei ir šitas 
faktas veda, kad priklausau jos daliai.

3. Mokyklų mokesčiai yra aukštesni negu 
kiti miesto mokesčiai ir todėl reikalin
ga gera administracija.

4. Jei noriu geros ir teisingos administra
cijos, jat galiu įgyti tik per rinkimus š.m. 
gegužės 8 d.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK E LIONAS, B.A. C.S.C., LB.

A g e n t ū r a v e[ kJ ą n ų o _

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GINTARO METINIS KONCERTAS

LITAS
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 

Telefonas: 766 5827

įvyks
4 240

balandžio 2 9 d. 5 vai. po pietų erdvioje salėje, 
Bordeaux ( kampas Rachel ), Montreal, P. Q.

Programoje: “ GRANDIS“ is Chicagos ir
^^*~-*****^F Montrealio “GINTARAS*.

BALIUS - VAKARIENĖ - ŠOKIAI
8 vai. vak. Aušros Vartų par. saleįe

ir DIDŽIOJI LOTERIJA
• • • ♦

įėjimas: 5 dol. į koncertą ir balių, 3 dol. į koncertą arba balių.
Moksleiviams ir studentams pusė kainos.

Dalyvaukime visi!
Montrealio Jaunimo Ansamblis Gintaras

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 už paskolos sumą.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ..... .......5.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............ ....... .....8.5%

Taupomąsias s-tas.... .„...6.0% Nekilo, turto............  .... 8.5%
Term. ind. 1 metams ..........6.25% Čekių kredite .........  ...... ......9.0%
Term. ind. 2 metams..
Term. ind. 3 metams

_____ 6.5%
___ __6.75%

Investaeines____nuo 9% iki 12%

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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