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1 SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

TUO PAČIU RECEPTU

Diplomatiniuose sluogs- 
nluose spėliojama, kad ne
žiūrint kuo bus pakeisti Pie
tų Vietnamo valdomieji or
ganai, jokio rimtesnio susi
tarimo baigti karą nebus. Juo 
labiau, kai į vyriausybę pa
teks vienas kitas komunistas 
ar jų slmpatlkas. Š. Vietna
mas jaučia, kad P.Vletna- 
mul teks besąlyginiai pasi
duoti, - jau Ir pati sostinė 
Saigon yra apsupta. O esą - 
ml ir būsimi kaltinimai yra 
tik sena komunistinė taktika 
sau laimėti laiko. Ją yra 
pergyvenę visi komunistų u- 
žlmtleji kraštai. Tuo pačiu 
kaltinimo receptu ir neva tai 
talkos susitarimais ir mūsų 
kraštas, Lietuva, buvo "va
duojamas".

Manitobos provincijoje strei 
kuojanti medicinos daktarė

SELKIRK 
ENTAL HEALTH 

k CENTRE

1. "Tėviškės Žiburiams"$150
2. 'Tėvynės Prisiminimai" 
radijo vai-let $ IOO.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO PASISAKYMAS VISO: $ 250. 
«(Ši pasisakyme rastu pasiuntė Antrajai Europinei teisių ir apsispren
dimo Konferencijai, sušauktai Liucerna, Šveicarijoje) 

\ ' . ...
Ko.ifere iclja susirenka tuo cljoj Lletuvatatstovauja Pa

metu, kada žmogaus teisės ir 
apslspre kllmo dėsniai yra 
sunkiai pažeidžiami pačioj 
Europoj, Sovietų Sąjunga, 
brutališku smurtu pavergusi 
eilę Europos tautų, reikalau
ja dabar saugumo ir bendra
darbiavimo Konferencijoj, 
kad būtų pripažinta padėtis , 
kurią sovietai sudarė, lau- go vicepirmininkas Jaeger, 
žydamlbe atodairos sutartis 
ir tarptautinės teisės nuos
tatus .

sluntlnybės patarėjas dr. Al
bertas Gerutis. Konferenci
jos Globos Komitete, tarp 
kitų, dalyvauja: Europos 
Parlamento Pirmininkas 
Berkhouwer, Europos Poli
tinių Mokslų Akademijos 
nuolatinis sekretorius Dam- 
mand, Vokietijos Bundesta-

Šiandien Kanados Lietuvių 
Fondas yra Išaugęs į stiprią 
organizaciją, kuri nenaudo
dama savo pagrindinio kapi
talo, jau pajėgia teikti pa - 
ramos ne tik lituanistiniam 
švietimui, bet Ir kitiems 
mūsų kultūrinio bei visuo
meninio gyvenimo varik
liams. Iki šiol šalpai buvo 
Išleista $ 38, 585.00.

MIRE ŽYMUS VEIKĖJAS

Leonardas Simutis

• Salgonas, paskutinėmis ■ 
žiniomis, pasidavė besąlygi
niai.

STREIKU PASEKMIŲ. 
BELAUKIANT...

Streikas- žodis jau virtęs 
kasdienybe Jei prieš 20 ar 3C 
metų atrodė, kad kapitalisti
nėje santvarkoje be štrelko 
darbininkas nebūtų atsiekęs 
aukštesnio gerbūvio, taip da
bar ne vienam atrodo, kad 
streikai gali sunaikinti,ką 
darbininkai ankščiau yra sau 
pasiekę. Sunku tikrai j įžiū
rėti giliau tas dirbančiojo 
nepasitenkinimo priežastis. 
Bet kai paskelbiami pakėli
mų reikalavimai ir nurodo
mos dabartinės uždarbio su
mos, tai kyla rimta abejonė 
ar unijos tikrai tik dėl dar
bininkų gerbūvio kovoja, ar 
neturi jos kitų tikslų, ypač 
Quebec’© provincijoje? Tik 
pažvelkime į valdžios tar
nautojų streikus,kokias su - 
mas uždirba į metus eilinis 
policininkas ar paštininkas , 
kuriems, neprasižengus tar
nyboje, yra garantuotas dar
bas iki išėjimo j pensiją’^Jau 
pradeda streikuoti ir medi
cinos daktarai,kurių atlygi
nimai siekia dešimtimis 
tūkstančių į metus.

Ar ne išsisems kantrybė ne 
tik tylinčios visuomenės bet 
Ir pačių streikuotojų, kai 
juos per Ilgai vedžios ratu 
politikieriai, jų unijų vadai ?

PASITRAUKĘS A. ŠELEPINAS ?
Sovietai oficialiai skelbia, 

kad A. Šeleplnas pasitraukė 
iš kompartijos centro komi * 
teto. Daugelis Šelepįną laikė 
rimčiausiu kandidatu į Brež
nevo vietą, nes jis buvo ri
šamas su herojiška praeiti
mi. Anksčiau buvęs KGB vy
riausiu saugumo vadu, pas - 
kutintuoju laiku - profsąjun
gų valdytoju. Be to, ir am - 
žlum buvo Jauniausias iš vi 
sų 16 Polltbluro narių.

Tokiu būdu Sovietų Sąjunga 
siekia paversti saugumo Ir 
be ndradarb lav tm o Ko nfe re n- 
clją antruoju pragaištingu 
Miunchene sus įtarimu, kurio 
aukomis, pagal sovietų su
manymą, taptų taip pat Bal
tijos Valstybės-Lletuva, Es
tija Ir Latvija.

buvęs Danijos užs. reik.ml- 
nlsterls, Europos Parla
mento vicepirmininkas Kraftį 
Europos Tarybos Pataria
mosios Asamblėjos pir
mininkas Italijos senatorius 
Vedovato, rašytojas Pantn.

ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIU JAUNIMO TREČIA 
SIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks gegužės 17-19 dieno
mis, 1975 m., University of 
Western Ontario, London,

PRANCŪZU KALBOS 
STOVYKLA

Jau antri metai organizuo
jama prancūzų kalbos stovyk- mlngl. 
la, kurios suintensyvinta 
programa duoda labą! gerus 
rezultatus.

Laurynljos kalnuose, prie 
Lac a Trulte /Trout Lake/ , 
St. Agathe stovykla L’Entente, 
naudinga ir tėvams ir vai - 
kams.

Vadovauja kvalifikuoti mo
kytojai, valkai maloniai ir 
lengvai inokinasl kalbos, be - 
dalyvaudami sporto,meno, su
sirinkimų, ekskursijų, rankų 
darbų, žaidimų užslėmlmuo - 
se. Mokslo medžiaga lengvai 
pritaikoma kiekvieno i valko 
sugebėjimams.

Daugiau informacijų raštu: 
L’Entente, Base de Pleln Air 
du Lac a la Trulte,Ste. A- 
gathe Sud, arba telefonu: 689- 
5726/Montreal/; /819/- 326- 
/Ste. Agathe/.

Šitokiomis aplinkybėmis 
Europinei žmogaus teisių ir 
Apsisprendimo Konfereicl- 

į jai atitenka ypač svarbi už
duotis- pakelti savo balsą 
prieš sovietų užmačias.Ma
nau taip pat esant relkaHnga 
pareikšti viešai, jog demok
ratijai privaloma nė tik tam 
tikra valdymosl forma, bet 
taip pat demokratinė užsle - 
nlo pol itika, tai yra politika, 
kuri neprileidžia tarptautinių 
nusikaltimų pasėkų pripaži
nimo.

•Reikšdamas Šias mintis, 
svetklnuKonferenclją ir lin
kiu, kad Jos darbai būtų sėk-

Aš tikiuosi, kad Konferen
cija konstatuos, Jog Baltijos 
Valstybių vadinamosios in
korporacijos įSovletųSąjun- 
gą pripažinimas yra neleis
tinas. Toks nutarimas su
darytų įnašą į tarptautinės 
bendruomenės gynimą nuo 
naujo sovietų sukelto teisės 
bei moralės niekinimo ant
plūdžio, kuris gręsla sunai
kinti civilizaciją.

Europinėj žmogaus teisių 
ir apsisprendimo konferen—

KANADOS LIETUVIU FONDO 
PELNO PASKIRSTYMAS

Kanados Lietuvių Fondo 
tarybos posėdyje,kuris įvy
ko šių metų balandžio 19d., 
be daugelio įvairių organiza
cinių reikalų svarstymo ir 
aptarimo, buvo priimtas Ir 
patvirtintas 1974 m. .pelno 
paskirstymas.

1. Švietimo Komisijai ir litu
anistinėms mokykloms Ka
nadoje - $ 4.100.
2. Jaun. Kongresul-$ 1. OOO .
3. Kultūros Komlsljal-$25O.
4. Mokslo priemonių įsigiji
mui - $ 250.
5. Toronto Gintarul-$ 200.
6. Toronto Atžalynul-$ 200
7. Hamiltono Aukurul-$2OO .
8. Šatrijos Ir Rambyno Tun
tams - $ 200.
9. Romuvos stovyklal-$2OO.
10. Toronto A įtvaru 1-$1OO .
11. Londono Baltijai -$1OO .
12. Londono studentų klubul-

$IOO . 
13"Neprtklausomal Lietuvai'

-$1OO .
14.Sporto klubu!Vytls-$lOO.-
15. Stp. Kairio Muz. Vlenetul-

-$1OO.
16. University of Alberta 
Press- $ 600.
17.Skaidrių sąsk. apmokėji
mui - $ 11O.
VISO: $ 7910.

Kviečiami dalyvauti visas 
jaunimas, kuriam rūpi III* 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas Pietų Amerikoje 
Kalėdų metu, Kanados Ir A- 
mertkos Jaunimo paruošimas 
jame dalyvauti bei Lietuvių 
Jaunimo Sąjungų veikla Ka
nadoje ir Amerikoje.

Ypatingai turėtų dalyvauti 
planuojantys vykti Pietų A- 
merlkon kaip atstovai, sve
čiai bei dalyviai, ir visi 
kandidatuojantys į Kongreso 
atstovus.

Registracija King’s Col
lege penktadienio vakare ir 
šeštadienio ryte-University 
Community Centre.

Paštu registraciją priima 
bei Informuoja Linas Kairys 
460 St. George st., London , 
Ont., Canada, N6A 3B5, tel.: 
439-4937.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
steigėjas, Ilgametis jos pir
mininkas Ir garbės pirmi
ninkas, bendro Lietuvių 
Fondo organizatorius Leo
nardas ŠIMUTIS- pasitraukė 
Iš gyvųjų tarpo.

Idealistas, visą gyvenimą 
pašventęs Lietuvos reika
lams, Išeivijoje dėjo pastan
gas, Ir jo iniciatyva, talkinant 
visoms kitoms Amerikos 
Lietuvių Tarybos sudėtln į- 
elnančloms grupėms, buvo 
Išgauti po antrojo pas.karo 
buvusių prezidentų pareiški
mai už lietuvių tautos teisę į 
laisvę Ir patvirtinimai, kad 
Lietuvos įjungimas į okupan
tų imperiją nepripažįstamas.

Atsisveikindami su šiuo 
didžiuoju mūsų tautos sūnų - 
ml, skatinami jo ištvermės^ 
savo tautos meilės vieningai 
Ir energingai dirbkime to - 
llau tose mums sunkiose va
landose.

ATVYKSTA S. KUDIRKA

Montrcalio policninkai streiko metu

TURKIJOS GRĄSINIMAS
Turkijos mlnlsterls pir

mininkas Suleyman Demlrel 
savo kalboje įspėjo JAV-bes 
dėl neteBcbnokarlnės pagal
bos, primindamas Turkijos 
įs Ipare Igo j tonus.

Suprantama, jis kalbėjo a-
s pie Amerikos 25 bazes,Tur- 
į kljos valdomoj teritorijoj, 
g kurtoms reikalauja sutarčių 
| atnaujinimo. Tvirtina, jei 

jie negaunakarinės pagalbos 
- negalėsią Išpildyti savo į- 
s Ipare Igo j tonų.

Pašalpos buvo skiriamos 
pagal paduotus prašymus. 
Ottawos ir Londono lituanis
tinių mokyklų prašymai yra 
patenkinti. Joms pašalpos 
bus Išmokėtos iš lituanisti
nėms mokykloms šelpti su
mos. Albertos universitetui 
įsipareigojimas siekia klek 
ankstyvesnį laiką kapitalinei 
A. Kantauto bibliografinei 
knygai leisti. Toronto-Put- 
vlo Šaulių Kuopos prašymas . 
lituanistinei stipendijai sklr- j 
tl visiškai buvo sutampantis j 
su Kanados Lietuvių Fondo 
nusistatymu. Ją reikėtų 
skirti, kai atsiras rimtas 
kandidatas.UŽMOKESČIO MINIMUMAS

Quebec’o provincijoje nuc
1 birželio minimumas. už- Iš administraciniams rel- 
mdkesčto valandai pakelia-kalama numatytų lėšų buvo 
mas nuo $2.30 Iki $2.60. paskirta:

Vienam asmeniui kainos : 
apslstojantprivačiai-$7, ap- 
s įstojant be ndlrabutyje - 1 
naktis $12, 2n. $20, 3 n.$25.

Kainos įskaito vienam as - 
menlul suvažiavimo regist
racijos mokestį, įėjimą į 
Kongreso naudai ruošiamus 
šoklus Universitete šešta
dienio vakare, vakarienę 
suvažiavimo dalyviams šeš
tadienį, sekmadienio pietus 
ir vakarinę programą.

Pridedami žemėlapiai nu
rodantys kaip patekti į Lon - 
doną ir tada kaip atsirasti 
tinkamoje vietoje Unlversl- mums svečiu.
tete. Vėliau bus daugiau infoi—
KLJS V-va Ir KLJS Londono macljų. K.L.B

tarybos nariai rengėjai Montreallo Apylinkės V-ba

K. L. B. Ap-ės V-ba gavo 
SIMO KUDIRKOS sutikimą 
atvykti į Montrealį Birželio 

’ trėmimų minėjimo pfoga.
Montrealyje žada būti 13 ,, 

14 ir 15 dienomis. Irena Lu
koševičienė. jau yra susita
rusi su anglų ir prancūzų 
spaudos atstovais dėl spau
dos konferencijos su S.Ku
dirka. Bus bandoma gauti ir' 
T. V. pasikalbėjimą.

Visi lietuviai prašomi tą 
savaitgalį būti pasiruošu
sioms minėjimui ir kitiems 
subuvimams su taip brangiu

1

1



(. 2 Lietuvos i ši ai s vinim ii! L 2 i šlikinivbį Ktuiadai! 
Pour In liberation de la Lituanie! Lovautc au Canada! 
/•or Iiberation of Lithuania! For loyally to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M-oil Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, Lo Salle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumeroto Kanadoje - $9.50, visur kitur -$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 «. Atski
ras numeris 25 «. Adm. ir I aik. red. F. P. P a u k š t a i t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que.

Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. RankraSčiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankrašSiai grąžinami tik iž 
anksto susitarus. Vi skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
neatsako.

JEI DIRBSIME SUTARTINAI

PANORAMA

Vliko pirmininko dr. K.J. Valiūno įvadinis pasisakymas, 
nepaprastoje veiksniu konferencijoje Chicagoje? 
balandžio mėn. 12 d.

Pokarinė Vakarų valstybių 
politika. Sovietų Sąjungai 
pasigaminus branduolinius 
ginklus, buvo statoma ant 
vieno pagrindo: karas tarp 
Vakarų Ir Rytų būtų visos 
žmonijos sunaikinimas. Mū
sų galvosena, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių Valst . 
Sektetorlaus Foster DuVes 
posakis " We will roll back 
the Iron Curtain", turės 
mums Ir kitoms Baltijos ( vlal veikla politiniai, ypa-

, kad ten yra 
dirbama vieningai. Kanados 
padėtį įvertinant, mes turi
me nepaprastai susirūpinti 
apjungimu mūsų politinės 
veiklos JAV-se, Ir užtenka

krašto parama mums yra 
Itin svarbi, tad prie šio 
klausimo šios konferencijos 
metu mes turėsime Ilgokai 
sustoti, Ir apie tai kalbės 
specifiniai Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas Ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės1 
vicepirmininkas.

Kanada yra antras svar
bus kraštas šiame žemyne, 
Ir kanadiečiai tikrai pozlty- 

mums Ir kitoms Baltijos viai veiKia p 
valstybėms greitų pozityvių' tingai todėl, 
Išvadų, neišsipildė, Ir mes 
visi žinome naujosios Vaka
rų politikos kryptį bei įvai
rių valstybių galvosenas 
šiandien.

M ano uždavinys nėra skal- apie tai kalbėti, bet jau a- 
tytl paskaitą apie politinę tėjo laikas, ką nors konkre- 
padėtį, tad, Išeinant Iš prie- faus padaryti. Šio klausimo 
laidos, jog vakariečių nusis
tatymas Rytų atžvilgiu eina 
bendradarbiavimo linkme, 
mes turime naujai peržiūrėti 
mūsų darbo turinį Ir prle- 

- mones.
Mūši) uždavinys yra padėti 

tautai atgauti nepriklauso
mybę. Paskutinių metų įvy
kiai aiškiai rodo, kad lietu
vių tauta nėra palaužta, bet 
taip pat svarbu, kad Ir So
vietų Sąjungoje atsiranda vis 
daugiau laisvės reikalaujan
čių balsų.

Lietuvos, Latvijos Ir Es
tijos de ju^e Inkorporavimo 
nepripažinimas yra mums 
nepaprastai svarbus faktas 
Bet, tai ne reškia, kad tik 
juo vlsamūsųlalsvlnlmo po
litika rėmėsi Ir remiasi.

Prieš kurį laiką keliose 
Vakarų sostinėse buvo pas
tatytas, klaus Imas: "Kas į- 
vyks su Dietų vos de jure 
statusu mūsų diplomatams 
Išmirus? Į šį klausimą at
sakymas buvo "We will have 
a status of non recognition 
of occupation without repre
sentations".

Tarptautinėje teisėje mū
sų de jure laisvė turi labai 
didelės reikšmės. Aš apie 
tai neka'bėslu plačiau, nes 
tat yra, pirmoj vietoj, mūsų 
diplomatinės tarnybos sritis 
Ir aš esu tikras, kad šis o- 
pus klausimas bus šioje kon
ferencijoje plačiai gvildena
mas.

Praeitis parodė, kad JAV 
buvo palankiausia dirva lie
tuviams įsikurti. Iš to Iš
plaukė mums visiems žino
mos pasėkos: mūsų stipriau
sia Išeivijos jėga yra čia.

Istorijos bėgyje šis kraš
tas. pasidarė stipriausias 
kraštas pasaulyje, Ir jo poli
tinis nusistatymas mums y- 
ra nepaprastos svarbos.Pa
gal seną, jau nusistovėjusį 
moralinį kodeksą šis kraš
tas kovojo už vargstančius 
Ir jiems padėjo bei padeda . ■ genijai bei šiaip nepaprasti 
žmogaus teisių Ir religijos lietuviai. Tačiau tikrumoje 
klausimai šiame krašte yra tie nepaprastieji yra vienas 
labiausiai Išpuoselėti. Šio kitas kaip kam įtikimi ko

tėjo laikas, ką nors konkre-

daugiau čia nereikėtų dabar 
kelti,nes mes turime ad hoc 
uždavinių trims mėnesiams 
arba pusmečlaul, tačiau ant- vavlmas bendrame Baltų In- 
rojl veiksnių konferencijos formacijos Centre, kuris tu- 
dalls turi šį klausimą rl vetktl profesionaliniame
spręsti Ir aš, kaipVLIKo lygyje, 
pirmininkas duodu jums vi
siems pažadą,kad aš padė
siu k lėk v lenam ge^os valios 
organizacijos priekyje sto
vinčiam vadovui pasiekti 
sutarimo.
_ VLlKul šioje konferenci
joje svarbiausias uždavinys 
yra jus painformuoti apie 
paskutinę padėtį Europos 
Saugumo Ir Bendradarbia
vimo Konferencijos pažan
goje bei sudaryti planą arti
miausiai veiklai.

Kaip visi pamena, šioje 
Saugumo Konferencijoje nu
tarimai turi būti padaryti 
visų sutartinai, kitaip sa
kant, vienbalsiai. Bus vy
riausybių, kurios specifi
niais klausimais' pareikš 
savo atskirą raštišką nuo
monę, tačiau balsuos už vi
sų pasiūlytų tekstų prlė - 
mimą. Tai yra viena prie
žasčių, kodėl mums reikia 
dirbti su visomis Vakarų 
valstybėmis, nes kiekvie
nos nuomonė yra svarbi.

1973 m. pradžioje aš as
meniškai su m In. Lozoraičiu 
buvau sutaręs, kad mudu su 
juo aplankysime kaip galima

KITA LAPO PUSE
Mūsųpadangėje tam tikros 

grupelės besi garbindami vie
nas kitą prirašo spaudoje be
galėsi prasimanymų, kad to
limesnis skaitytojas nežino
damas vietinės padėties susi
daro mintį, jog šioje padan
gėj tikrai gyvena kaž kokie

2 psl.

daugiau sostinių Europoje, 
tačiau dėl svarbių priežasčių 
tai nusitęsė Iki šiol. Mln . 
Lozoraitis buvo telegrafu 
kviestas į šią konferenciją , 
bet, deja, dėl sveikatos at
vykti negalėjo.

Mes dabar turime dirbti 
trimis linkmėmis.
1. Diplomatinės Tarnybos 
Ir VItko atstovų lankymasis 
Saugumo Konferencijoje da-
1 yvauĮanMu Vakaru Valstyb.y “a‘
sostinėse:

a/ atatinkamo memorandu
mo bei kitos medžiagos pa
ruošimas. Vilkas, vykdyda
mas Tautos valią, ruošia 
naują memorandumą Ir daro 
bei darys viską žiauraus o- 
kupanto kėslams sutrukdyti; 
b/ Lankymasis pas įvairių 
kraštų parlamentarus, ypač 
dirbant per Vilką sudaran
čias grupes bei partijas, ku
rios turi savo bendraminčius 
Europos parlamentuose;
c/ Įtalgojlmas didžiosios 
spaudos, radijo Ir televizijos 
bei svarbiųjų asmenybių vi
suose šiuose kraštuose per 
lietuvių organizacijas Ir 
mums draugingus asmenis 
IT. Koordinavimas vlsųlle- 
tuvlų organizacijų veiklos 
visuose Saugumo Konferen
cijoj dalyvaujančiuose kraš
tuose:

a/ Kraštuose su daugiau 
lietuvių,bendro Informacinio 
centro steigimas, kurio 
tikslas Informuoti vienas ki
tą apie savo veiklą, kad ne
būtų pasikartojimų Ir parū
pinti profesionalinio lygio 
medžiagą užsieniečiams In
formuoti.
b/ Sudaryti specialią komi
siją Vatikano valstybei įtai
goti, kad ŠI tartų moralInį 
stiprų žodį mūsų krikščio
niškosios tautos klausimu, 
c/ Vieningas lietuvių daly-

UI. Bendradarbiavimas Pa
saulio Baltų Santalkos ri
bose: 

su

a/ Bendradarbiavimas su 
Baltų Federacijomis visuose 
Saugumo Konferencijoje da
lyvaujančiuose kraštuose, 
b/ ‘ Bendradarbiavimas 
kitomis tautomis..
c/ Kooperavlmas Europoje 
visose sostinėse, o specia
liai Ženevoje Ir Helsinkyje, 
d/ Šaukimas Pasaulio Baltų 
Konferencijos birželio 7-8 d. 
1975 m., JAV-se. Joje da
lyvauja E.S. B.K. kiekvieno 
krašto po tris atstovus, jei 
jie gali atvykti.

Darbo, kaip matote, yra 
daug. Yra žmonių, kurie 
galvoja, jog mes turim ma
žai uždavinių, -bet mes įro - 
dyklme Ir toliau okupuotai 
Lietuvai, kad ji nėra pa - 
miršta Ir kad mes visi kar
tu darome, kas tik įmanoma .

Vilko vardu dėkoju vi - 
s lems atvykusioms į šį pa
sitarimą, kuris bus-našus , 
jei dirbsime sutartinai Ir 
įuoširdžial.

respondentai, kurie Mrtkoda^- 
mi asmeninės savigarbos vi
sokiais; perdadamals išsigal
vojimais prirašo nebūtų daly
kų. Mums vietiniams jau kaip 
ir priprasta skaityti, jei kur 
nors dalyvavo vienas ar du 
tai spaudoje matysime dešim- 
čius.o jei dešimtis tai tikrai 
bus šimtai ar tūkstančiai. Jei 
norima'pagerbti fabriko dar
bininką, tai jis’ padaromas 
tarnautoju (clerkman), jei vy-

AMERIKOS ŽYDAI

i
Mrs. Meier, atvažiavusi 
Ajnerlką, negrįždavo į 

Izraelį, negavusi Iš Ameri
kos žydų keletą milijonų do
lerių. Bebūdamas Floridoje, Bet tauta su 5OOO metų tra- 
suslpažlnau su vienu žydu 1 dlcljomis, Biblijos tauta Iš

silaikys. Izraelio neprlklau- 
.somybė užtikrins laimingą 
ateitį.

prisiminė savo tautiečius Iš 
Lietuvos. S ak ėsi, nesenai bu
vęs Izraelyje. Pradėjo pasa
koti savo atsiminimus, ką 
matęs,kame buvęs Ir apsi
verkė.

Amerikos -žydai skiriasi 
nuo kitų etninių gmplų nuo 
lenkų, nuo lietuvių Ir 1.1. Bet 
jie gerokai skiriasi Ir tarp 
savęs. Vieni vadinasi orto
doksais, kurie griežtai laiko
si savo religinių tradicijų. 
Jie daugiausiai gyveno kata- 
1 (kiškųose kraštuose - Len
kijoje , Rus įjoję, L lėtuvoje. 
Žydai protestantiškų kraštų 
buvo Ir yra arba reformuoti 
-perėję į protestantizmą ar
ba visiški liberalai,kurie si
nagogų nebelanko.

Amerikos žydai yra mo
kyčiausia etninė grupė. Ki
tų grupių turi apie 25% bai
gusių kolegijas, ne tik High 
School,bet University . Col
lege-54%. Su mokslu ateina 
pinigai. Vidurinės klasės 
amerikiečių įelgos metams 
yra virš $IO. 285, o žydo šel- 
mos-$ 12. 630 Apie 14% žydų 
metinės įelgos yra $25. OOO. 
Žydai sudaro 3%. Amerikos 
gyventojų Ir jų yra bevelk 6 
milijonai.

Žydai užima labai aukštas 
vietas Amerikos administra
cijoje. Prezidento kabinete 
yra: Henry Kissinger, James 
Schlesinger Arašto gynimo./ 
yra žydųkllmės, jaunas ta
pęs liuteronu . Edward Levi 

■- Attorney General Alan 
Greenspan - Ekonomijos ko
misijos pirmininkas, Arthur 
Burns -Federal Reserve 
Bank. Yra daug žydų tarnau
tojų Telslngumomlnlsterl - 
joje, Darbo, sveikatos,auklė
jimo Ir Welfare. Žydų yra 
labai daug Universitetų pro
fesorių tarpe, mažai sporte

Žydai labai uol lai dal yvan- 
ja krašto politikos gyvenime 
Toks Trumanlengval praėjo 
rinkimuose, nes jis buvo pa
prašęs Anglų valdžios leisti 
Imigruoti žydams į Pales - 
tlną. Tokiu būdu per trumpą 
laiką Imigravo lOO. OOO,kas 
buvo labai svarbu laisvės 
kovose. Kalkltų etninių gru
pių nariai tingūs balsuoti, 
žydai balsuoja labai uol lai. 
Abi partijos- respublikonai 
Ir demokratai-labai vilioja 
žydus. Žydai jokiu būdu ne
nori pasilikti "underdog", 
kaip' dažnai kad būdavo Eu
ropoje. Nors Nixon’as labai 
viltojo žydus 1972 m. tegavo 
tik 35 % žydų balsų. Kada 
juodieji kovojo su pasiseki
mu vflClalsves, žydai jiems 
padėjo, nes Ir patys sau 
daugiau tikėjosi.

resnysls darbininkas (group- 
leader) tai tampa prižiūrė
toju (foreman), jei esi brai
žytojas (draftsman? &i jau 
esi inžinierius, o jei papras
tas paskaitininb^8 tai apšau
kiamas auksd barniu ar net 
Simu Kudirka,*Nr. 2. Imkim, 
kadir šių metų rengiamas Iš
kilmes : Vasario 16 dienos mi
nėjimas prasidėjo prie Mlea- 
to Savivaldybės 9 vai. ryto 
vėliavos pakėlimu. Susirinko

Senate yra žydų; Kongrese 
yra 20 žydų- 17 demokratų, 
3 respublikonai. Žydai turi 
2 gubernatorius.

Amerikoje yra daug miš
rių šeimų žydų,gal trečdalis 

J. Venckus,S. J.

truputis mūsųtautiečių ir tiek 
pat svetimtaučių. Šiaip taip 
be jokio susikaupimo ar pa
gerbimo lietuviška vėliava 
buvo pakišta po Ontario pro
vincijos vėliava. Net ir Tau
tos Himnas buvo giedamas 
pavėluotai, nors iš susirin
kusių girdėjosi balsai kodėl 
himno nėra. Visai teisingai 
š. m. vasario27 d. nr. (Kor) 
espondentas) pripažįsta, kad i 
greitai apseisim ir be savųjų. 
Tą pačią dieną vakare 6.30 
vai. Slovakų salėj prasidėjo 
taip vadinamoji oficialioji mi
nėjimo dalis. Ją atidarė b-nės 
pirmininkas. Invokaciją per
skaitė vietos klebonas ir po 
to buvo už laisvę žuvusių pa
gerbimas. Keista, kad šį kart 
pagerbime nevienos vėliavos 
nebuvo, nors jų vietovėje ran
dasi net kelios. Mūsų koloni
jos istorijoje tas pirmą kar
tą, kad tokioje šventėje ir prie 
pagerbimo negalėjo vėliavos 
dalyvauti. Daugumas susirin
kusių nusprendė, kad gal būt 
vėliavos yra taupomos kitam 
sekmadieniui vasario 16 die
nai pasirodyt prie Kanados 
paminklo užprašytiems val
džios pareigūnams ir kitiems 
svetimtaučių atstovams? To
liau prieš pradėdamas paskai
tą prolegentas iš Toronto pri
minė, jog tai nebus paskaita, 
tik bendras pasikalbėjimas. 
Na ir prasidėjo apie partijų 
nesutarimą ir net partines 
peštlnes. Prisiminė ir kaip 
Simą Kudirką gelbėti rengėsi 
į Maskvą važiuoti trys aukštų 
pareigūnų žmonos, bet joms 
ne pas i dalijant pirmenybe ir 
nenustačius jų vyrų vyresny
bei Rusai nei vienai vizos ne
davė. Visi tie nesutarimai ir 
toks "jovalas" dedasi tik JAV 
-ėse. Kanadoje gi visi veikė
jai vienodi ir viskas eina pui
kiausiai ir sutaringai. Mat 
prolegentui kaip tikram par- 
tiečJ ui nėra žinoma ir jam ne
simato, kad kitokių pažiūrų 
lietuviai yra prievartaujami, 
jam yra sutarimas ir kai P. 
B. GarbėsTeismas skundo ne 
priima, nes teismo nario 
prletelius yra skundžiamas. 
Nuo prolegento gavo pylos ir 
mūsų Išeivių veiksniai, kad 
jie yra įkalti pasipriešindami 
Rusų no ^ms duoti Lietuvai 
satelitines teises. Visgi nesi
tiki, kad Rusiukasbūtų toks 
mlelaširdingas ir tų prasikal
tėlių pabėgėlių paklausytų. 
Keisčiausia tai buvo pabaiga, 
nors pats prolegentas kalbė
damas apie Kudirkas prisipa
žino, kad jis prieš juos esąs 
mažas žmogelis, nežiūrint to 
nerinktasis pirmininkas pa-
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/Š ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMO II-io SUVAŽIAVIMO 
' Nuotrauka R. Sakadolskio.

dėkos žodyj jį išvadino an
truoju Simu Kudirka. Tai taip 

j ir liko neaišku, ai? tas buvo 
padėka ar kaž ko pašiepimas ?

Dabar grįžtu prie "TŽ" Ko
respondento, kuris tikrai pa
sirodo nusirašė iki nesąmo
nių. Štai jis rašo: "Iš visų 
tautybių lietuviai yra pirmieji 
pasirašę miesto garbės kny
goje netoli karalienės bei jos 
vyro puslapio. Pirmieji gavę 
savaitę... Kadir trumpai (iš
skyrus vieną) kalbėjo 15 as
menų. . . Savaitės laikotarpy
je "Standarde" pasirodė sep
tyni lietuvių ir kitų rašiniai 
apie Lietuvos reikalus".

Koks tai nepaprastas lietu
viams garbingumas sulygint 
juos su lordais ir leisti jiems 
pasirašyt specialiai netoli 
Karalienės, skaitos, kurioje 
galėjo pasirašyti Karalienė ir 
lietuviai. Koks garbingas li
kimas ir džiaugsmas st, ca- 

į thariniečiams tapas tokiais 
aukštos kilmės žmonėmis! Ir 
vis dėka tos nerinktos apylin-, 
kės valdybos. Jie ir "pirmieji 
gavę savaitę. Mat ankstyves - 
niais metais ukrainiečių ir 

1 latvių turėtos savaitės nesi
skaito, nes jos buvo kitokios. 
Mat jie per jas Išnaudodavo 
visas 7-nias dienas, o lietu
viai pirmieji sugebėjo tik iš 
bėdos pasinaudoti dviem die
nom. Jie per kelias dienas 
spausdina straipsnių tąsas gi 
lietuviai kyšteli vieną kitą 
laiškelį laiškų skyriuje ir gi
riasi apie nepaprastus.net ki
tiems neprilygstančius 
straipsnius. Per visus metus 
skaity.dams Standartą nesura
dau apie Lietuvą 7 laiškų, bet 
"kor". tiek surado vienos sa
vaitės laikotarpyj. Be to jis 
girįa - kad vainiko uždėjimo 
apeigose prie paminklo buvo 
net 15 kalbėtojų. Keista, kaip 
jie visi galėjo išsikalbėti ? Jei 
kiek vienas .vidutiniška,! Ulbė
tų tik1 po >5 ^minutes, tai jau 
susidarytų virš valandos, d 
tikrenybėj žinome, kad lenkas 
ir rabinas apie savo reikalus 
kalbėjo po pusvalandį. Tai iš
eina, jei visi 15 būtų kalbėję, 
kad žmonės kelias valandas 
turėjo šaltyj šalti. Tikra ne
sąmonė! Kas tiesa išgėrime 
toks skaičius galėjo būti, nes 
bemaž visi kviestieji susirin
ko net su savo palydovais. Tą 
ir pats "kor" savo pasakymu 
patvirtina: "iškilmėse ir pri
ėmime kitataučiai pralenkė 
lietuvius savo skaičiumi". O 
kodėl taip yra? Dėlto baigda
mas rašinėlį noriu priminti, 
kad save aukštinant, kitus 
smerkiant, primetant jiems 
savų įsitikinimus melu ar kitu 
būdu, visų lietuvių prie ben
dro darbo nepriversi, o prie
šingai tuo keliu eidami nuo 
bendros veiklos ir likusius 
atstumsi ir rezultate nesukly
siu sakydamas, kad daug 
greičiau negu "kor" prana
šauja teks pasitenkinti be lie
tuvių.

Dalyvis — P. P. 
St. Catharines, Ont.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA. I
— NL bendroves valdyba yra nutarusi 
laikraštj siuntinėti tik už $5.00 pir ■ 
muoslus po užsisakymo metus nau- 
jiems skaitytojams.
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LIETUVOS SIENOS NAUJAME ŽEMĖLAPYJE
ŠLGIHANTŠS GURECKŠS

Algirdas Gustaitis piktais 
kaltinimais užsipuolė J. And 
riaus braižytą ir JAV Lie
tuvių bendruomenės švieti
mo* tarybos 1973 metais iš- 

. leistą sieninį Lietuvos že- 
mėlpį, skirtą pirmiausia mū
sų lituanistinėms mokyk
loms (“Netinkamas 'Lietu
vos žemėlapis”, 1975 m. sau 
sio22'd. NL-jei). Jis tariasi 
ten visur radęs daugybę , 
klaidų, bet daugiausia dėme
sio skiria Lietuvos sienoms, 
prisispyręs reikalaudamas 
jas-taip nubrėžti, kad vaka
ruose Lietuvai būtų -pri
skirti visi Rytprūsiai iki 
Vyslos, o pietuose Augusta- 

R vas. Kas su juo nesutinka -- 
jam nemokšos, nusikaltėliai 
ir išdavikai, kurie paraidžiui 
vykdo Sovietų Rusijos nuro
dymus. Nors taip įsisiūba
vus negalima tikėtis ramaus 
ir dalykiško išsiaiškinimo, 
vis tik tenka į užmetimus 
atsakyti, kad visuomenė ne
būtų suklaidinta. Neliesda
mas kartografijos, geogra
fijos ir kalbinių klausimų, 
kuriuos gal paaiškins tų sri
čių žinovai, apsiribosiu tik 
pasisakymu dėl sienų.

JAV LB-ės Švietimo tary
ba nutarė ženriėlapyje paro
dyti sienas tik pagal du kri
terijus: žymėti (a) valstybi
nes sienas, nustatytas tarp
tautinėmis sutartimis ir (b) 
faktines, šiuo metu esan
čias sienas, nežiūrint jų tei
sinio pagrindo ar jo trūku
mo. Vengiant šį, pirmoj ei
lėj mokykloms skirtą žemė
lapį apkrauti įvairiais ženk
lais, nebuvo nurodytos tos, 
anapus Lietuvos valstybės 
ribų likę žemės į kurias ji 
gali turėti moralinių etninių 
ar istorinių teisių, o taip 
pat nebuvo bandyta išvesti 
jai'siektinas sienas. Šie kri
terijai sutampa su 1966 m. 
kovo 7 d. Vliko pareiški
mu apie jo nusistatymą Lie
tuvos sienų žymėjimo klau
simu. Dėl siektinų sienų pa
reiškime sakoma: "Duome
nys apie minėtųjų Lietuvos 
valstybės sienų neapimtus 
etnografinius Lietuvos plo
tus, siekiamus sujungti su 
Lietuvos valstybės teritori
ja, vaizduotini atskiruose 
etnografiniuose, istoriniuose 
bei kito pobūdžio žemėla
piuose, remiantis istorikų 
bei etnologų tyrimais".
„,,,paskutinioji, 1938 metų 
Lietuvos konstitucija taip 
nusako valstybės teritoriją: 
"Lietuvos Valstybės terito
rija yra žemės, kbrių sienos 
nustatytos sudarytomis iki 
šiol Lietuvos Valstybės tarp 
tautinėmis sutartimis. Jos 
negali būti atskiriamos” (2 
straipsnis). Žemėlapyje Lie
tuvos sienos taip ir nubrėž
tos: (a) su Gudija pagal 1920 
m. liepos 12 d. Maskvos 
taikos sutarti su Sovietų Ru

sija, (b) su Latvija pagal 
1921 m. arbitražo sutartį ir 
(c) su Rytprūsiais pagal 1928 
m. sausio 29 d. sutartį su 
Vokietija. Neturi galios dvi 
nelygios, Lietuvai grasini
mais ir prievarta primestos 
1939 m. sutartys -- viena dėl 
Klaipėdos atidavimo Vokie
tijai, antra dėl Vilniaus grą
žinimo ir savitarpinės pagal
bos su Sovietų Sąjunga. Pa
gal jas išvestos sienos jau 
senai ir faktiškai panaikin
tos. Vokiečių Reichui 1945 
m. be sąlygų kapituliavus,

sąjungininkai atstatė 1937 
m. Vokietijos sienas, o 
Sovietų Sąjunga okupuoda
ma bei sau prisijungdama 
Lietuvą ir aneksavimo aktu 
vienašališkai nustatydama 
jai naują sieną su Gudija, 
pati sulaužė ir panaikino 
savo anksčiau Lietuvai pri
mestąją.

A. Gustaitis klysta tvir
tindamas, kad "1920 m. tarp 
nepriklausomos Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos Maskvoje 
pasirašytoje taikos sutarty
je Lietuvai pripažintas Au
gustavas". Pagal tą sutartį 
buvo palikta spraga tarp 
Rytprūsių sienos ir Bebros 
upės, kuri nuo 1807 m. buvo 
Varšuvos kunigaikštystės, 
vėliau Lenkijos karalystės 
riba. Toj spragoj ties Augus
tavu Maskvos sutartis sie
nos nenustatė ir įsakmiai pa
liko Lietuvai ir Lenkijai 
pačioms dėl jos susitarti 
(sutarties II straipsnio 1-ma 
pastaba).

Atsikūrusi nepriklausoma 
Lietuva niekad nesudarė 
sienų sutarties su Lenkija, 
tad sutartimis išvestos šie-, 
nos Lietuvos pilnai neap
juosia. Mūsų kartografijoj 
iki šiol nebuvo visuotino su
tarimo kaip nubrėžti Lietu
vos sieną su Lenkija, kaip 
užpildyti tarpą nuo Rytprū
sių iki 1920 m. sutarties 
sienos. Vlikas pasiūlė žymė
ti dabartinę sieną, išvestą 
pagal Curzono liniją, ją nu
brėžiant skirtingais ženklais 
nes ji ne valstybinė bet tik 
faktinė riba. J. Andriaus že
mėlapyje dabartinė siena 
taip ir parodyta. Bet jei ji 
vien tik faktinė riba, tai kur 
gi tikroji Lietuvos valsty
bės siena su Lenkija? Ar jos 
niekad nebuvo? Jei 1918 m. 
atsikūrusias Lietuvą ir Len
kiją laikysime naujomis vals 
tybėmis, tai turėsime pripa
žinti, kad sutartosj sienos 
tarp jų dar nėra išvesta. Ta
čiau jei atsikūrusią Lietuvą 
laikome senosios didžiosios 
kunigaikštystės įpėdine, o 
atsistačiusią Lenkiją jos se
nosios karalystės žemių pa
veldėtoja, tada, kol bus susi
tarta dėl naujos sienos, nuo
sekliai turime laikytis se
nosios, kuri skyrė Lietuvą 
nuo Lenkijos iki paskutinio
jo Lenkijos - Lietuvos 
respublikos padalinimo. To
dėl tos 1569-1795 m. sienos 
atkarpa tarp 1920 m. sutar
ties sienos ir Rytprūsių J. 
Andriaus žemėlapyje pažy
mėta kaip Lietuvos sienos 
su Lenkija dalis.

A. Gustaitis be reikalo 
pyksta, kad esą neparody
ta istorinė tikrosios Lie
tuvos - “Lithuania propria” 
riba, nes iš tikro ties Au
gustavu pažymėtos 1569 m. 
sienos atkarpa kaip tik ir 
yra ta jo siūlomoji siena. 
Čia jį suklaidino S. Šlapelio 
Lietuvos sienų žemėlapis, 
kuriuo jis remiasi, bet kur ši 
siena netiksliai nubrėžta pa
rodant Augustavą Lietuvos 
pusėj. Augustavą Lietuvai 
atėmė ne J. Andrius ir ne J. 
Kavaliūnas, kaip A. Gustai
tis kaltina, bet Lenkijos ka
ralius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Žygimantas Au 
gustas 1569 m. kovo 5 d. ak
tu atskirdamas nuo Lietuvos 
Palenkės vaivadiją ir ją pri
jungdamas prie Lenkijos ka
rūnos žemių. A. Gustaitis

BENDRUOMENE
LIETUVIŲ CHARTA

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

LIETUVIU TAUTA, 
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės lais

vai ir nepriklausomai gyventi savo tėvu žemėse.
vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, 

tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, 
kurti ir ugdyti,

kad, sava tautine kultūra visuotinei žmonių 
giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytu 
Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimu vardan 
skelbiama ši LIETUVIU CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ry

ši su tautine bendruomene nutraukti. /
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vienin

gą Pasaulio Lietuviu Bendruomenę.
2.

Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažin
ti ir ugdyti savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvu išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę 

lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai 
gyventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruome

nės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti 
lietuviu mokyklos rėmėju.

8.
Draugija yra tautinės kultūros veiksminga 

talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūri

nes, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lie
tuvių draugijas.

9.
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos 

knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms 
Lietuviu Tautos kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą 
lietuvišką žodi.

10.
Tautos istorija yra geriausia 

toja.
Lietuvis brangina 

tinius papročius.
Lietuvis stengiasi 

kad paliktu pagarbu 
kuoniams.

11.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tau

tinė dorybė.
Lietuvis ugdo tautini solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vai

kai. tarp savęs broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės 

ženklan kiekvienas lietuvis moka nuolatini tau
tinio solidarumo inašą.

12.
Lietuvio 

raudona.
Lietuvio 

na.
Lietuvio

lietuviais turime ir būt!'

tautos moky-

praeiti ir tau-savo tautos

savo protėviu.

tautinės spalvos: geltona. — žalia —

tautinė Šventė — Vasario 16-Ji die-

Sūkis: “Lietuviais esame mes gimę,
(

Tremtyje, 1849 m. birželio 14 d.
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VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

būti vertas 
pasididžiavimą savo pall-

1975.IV.30

13.
Lietuvis yrą lojalus savo gyvenamajam 

kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato ar

timo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus lais
vei. garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.

Seimą yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias i tarptautini pri

pažinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra 

įneša savaimingą indėli i visuotinius žmonių 
giminės laimėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti są
lygas tautinei kultūrai.

6.
Valstybė yrą aukščiausioji tautinės bendruo

menės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yrą tautinės 

kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji sąlygą.
Darbu, mokąlu, turiu ir pasiaukojimu lietu

vis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklau
somą Lietuvos valstybę.

7.
Mokykla yra tautinės dvasios židinys.

klysta manydamas kad tai 
buvo įvykdyta Liublino uni
jos aktu. Iš tikro unija bu
vo sudaryta atskirai tų pačių 
metų liepos 1 d.

A. Gustaitis itin griež
tai smerkia žemėlapį už 
ten parodytą Potsdamo lini
ją: "Vakaruose Potsdamo li
nija nėra kokia lietuviams 
privaloma riba. Lietuviams 
neleistina Prūsiją dalinti į 
dvi dalis, kurių vienoje sėdi 
rusai komunistai, antroje 
lenkai - komunistai. Potsda
mo linija yra tiek pat ne
teisinga ir nepriimtina lie
tuviams, kaip ir neteisinga 
dabartinė rusų vykdoma 
Lietuvos okupacija”.

Potsdamo linija pažymė
ta, nes ji yra. Niekur že
mėlapyje nepasakyta, kad ji 
teisinga ar teisėta, niekur 
ant Rytprūsių neužrašyta, 
kad kuri nors jų dalis būtų 
rusų ar lenkų žemė. *Už 
Rytprūsių padalinimą ir su
naikinimą atsakingi 1945 ,m. 
Potsdamo konferencijos da
lyviai Stalinas, Trumanas ir 
Attlee, o ne JAV LB-ės 
Švietimo taryba.

Savo straipsnyje A. Gus
taitis reikalauja visus Ryt
prūsius iki Vyslos žymėti 
Lietuvos ribose: “Atbrėžti 
Prūsiją nuo Lietuvos atski
rai, ir dar ją perkertant i 
į dvi dali, ir Lietuvai sieną 
išvesti Nemunu, - yra 
neleistina ir nusikaltėliška! 
Tuo įtaigojama dabartinė 
okupacinė Prūsijos padėtis, 
pripažįstant Sovietų Rusijos 
okupuotas ribas!” čia A. 
Gustaitis vėl klysta. Lietu
vos siena žemutiniu Nemu
nu buvo nustatyta ne Sovie
tų Rusijos, o jau minėta 
1928 m. sienų sutartimi su 
Vokietija. Sutartį pasirašė 
Lietuvos ministras pirminin
kas prof. A. Voldemaras ir 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministras dr. Stresemannas. 

Rytprūsiai Lietuvos vals
tybei nepriklauso ir niekad 
nepriklausė, todėl jų negali
me rodyti jos ribose. Tiesa, 
lietuvių tauta turi istorinių į
etninių teisių į Mažąją Lie- ' ” " ~ ida^dažnai ars™ aTašant raš-
gų senųjų prūsų palikimą. GARBES TEISMO SPRENDIMAS fįEEEis
Ze» z Japyje tai primenama JAV Lietuvių Bendruomenės: vasario 2 d., — susirinkę posėdžio si, kokia turi būti tikrą, data, netei-
kėliąją būdais. Karaliaučiaus garbės teismas — piiynininkas Ed-1 Chicagoję..išžiūrėjo bylą — T,R CU, . singa yyą atmesti prąšjĮyią.j Jcąįįj

— x_ mundas Jtorzonas ir teisėjai Tomas cero apylinkės valdybos su Andriu nuvAimta' 1
Remeikis. Antanas <• šantaras' ir Juškevičių, Jonu švedu, Antanu 
Aleksandrais Vakselis — 1975 m. Tauginu. Antanu Zumaru ir Aldona 

=i Brusokiene.
LB Cicero apylinkės valdyba, ku

rios pirm. Adolfas Markelis, savo 
1974 m. birželio 25 d. paduotarne 
garbės teismui skunde nurodo, kad 
1974 im. sausio 20 d. buvęs Įteiktas 
1973 metų LB Cicero apylinkės val
dybos pirmininkui Andriui Juške
vičiui 40-ties Cicero Apylinkės na
rių prašymas sušaukti visuotinį 
Cicero apylinkės narių susirinkimą, 
kartu nurodydami susirinkimo dar
botvarkę, bet tas susirinkimas ne
buvęs valdybos sušauktas laike 4 
savaičių, tai tie 40 apylinkės narių 
kreipėsi į LB krašto valdybą, prašy 
darni tą susirinkimą sušaukti ir tas 
susirinkimas buvo krašto valdybos 
pavedimu LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos sušauktas 1974 m. 
balandžio 7 d. Tame susirinkime 
buvęs pareikštas nepasitikėjimas 
1973 metų Cicero apylinkės valdy
bėj ir buvusi išrinkta nauja LB 
Cicero apylinkės valdyba. Buvusioji 
valdyba atsisakė perduoti 1974 m>. 
balandžio 7 d. susirinkime išrinktai 
valdybai Apylinkės turtą, pinigus ir 
dokumentus, todėl prašo Garbės 
Teismą — įpareigoti buvusią valdy
bą perduoti naujai vf/dybai LB Ci
cero Apylinkės turtą, pinigus ir do
kumentus.

Andrius Juškevičius, Jonas šve
das, Antanas Tauginas, Antanas 
Zumaras ir Aldona Brusokienė jų 
paduotame garbės teismui pareiški
me paaiškino, kad jie buvę rinkti 
apylinkės valdybon dviejų metų lai
kui ir to negalįs pakeisti vėliau su
šauktasis susirinkimas, kad 1974 
m. balandžio 7 d. Cicero apylinkės 
narių susirinkimas buvęs neteisėtai 
sušauktais, kad tame susirinkime 
išrinkta Apylinkės valdyba yra ne
teisėta ir kad sutinka perduoti LB 
Cicero apylinkės turtą, lėšas ir do
kumentus tik teisėtai išrinktai apy
linkės valdybai.

Apsvarstęs šalių pareiškimus, 
bylon pristatytus dokumentus 
ir liudytojų Juozo Arštikio 
ir Anatolijaus Milūno parodymus, 
LB garbės teismas randa, kad 
1973 metų Cicero apylinkės valdy
ba, gavusi aukščiau minėtą Cicero 
apylinkės narių prašymą, turėjo 
sušaukti susirinkimą prašyme nuro
dytiems klausimams apsvarstyti.

To meto Cicero apylinkės valdy
ba pasielgė neteisėtai atmesdama 
prašymą sušaukti susirinkimą, kaip 
pavėlintai paduotą ir pasenusį. Tie
sa, to prašymo dąta nurodyta 1973 
m. sausio 20 d., bet iš to prašymo 
turinio ir jame paminėtos 1973 bir
želio 20-29 d. datos aiškiai metyti, 
kad per klaidą buvo nurodyti 1973 
metai vietoje 1974 metų. Tokios

sritis pažymėtu Mažosios 
Lietuvos vardu ir tas pava
dinimas pratęstas ant Pie
tinių Rytprūsių kampo ties 
Ungura ir Galdape. Įrašyti 
tik senieji lietuviški Mažo
sios Lietuvos vietovardžiai 
ir jos vietovių parodyta tiek, 
pat tirštai kaip Didžiojoj 
Lietuvoj, gi mums svetimų 
kaimynų žemėse pažymėta 
tik keletas didžiųjų miestų.

Kaip žymime Lietuvos 
valstybines sienas tai nereiš 
kia, kad jas laikome tobu
lomis ir nekeičiamomis. Jos 
tarptautinėmis sutartimis iš 
vestos, naujomis sutartimis 
gali būti pakeistos, žinome 
kad anapus valstybinių sie
nų yra likusių lietuviškų 
žemių. Turėtume tikrai dau
giau rūpintis kaip jas atgau
ti, kai tam susidarys palan
kios sąlygos. Itin mums 
svarbus sovietų valdomos 
Rytprūsių dalies - Kara- 

' liaučiaus srities likimo klau
simas, nes dabar ten įsikū
rusi rusų kolonija ne tik bus 
didelė kliūtis Lietuvos išsi
laisvinimui, bet ilgainiui iš 
jos kils vis auganti grėsmė

net lietuvių tautos išlikimui. 
Tačiau svarstant kokių Lie
tuvos sienų mums reikėtų 
siekti, yra būtina išlaikyti 
saiką ir nepamesti realybės 
pajutimo, kad kartais patys 
sau dar daugiau nelaimių 
neužsitrauktume.

Pagalvokim kas nutiktų, 
jei Lietuva iš tikro gautų 
visas žemes, kurių A. Gus
taičio nuomone mums priva
lu siekti. Tai išsiplėtusios 
Lietuvos didelė dauguma 
gyventojų būtų slavai -- len
kai, gudai ir rusai. Net jei 
naujieji kolonistai grižtų iš 
kur atkeliavę, vien tik senų
jų vietos gyventojų daugu
ma vistiek dar būtu nelietu
viai. Tiesa, daugelis jų yra 
lietuvių ar prūsų kilmės, bet 
jau prieš šimtmečius nutau
tę jie jaučiasi esą lenkais, 
gudais ar vokiečiais. Tauti
nė Lietuvos valstybė jais 
remtis negalės. Lietuvių 
tautai tokia Lietuvos valsty
bė, kur tikri, sąmoningi lie
tuviai liktų mažumoj, ilgai
niui būtų tikra pražūtis.

A. Gustaitis savo straips
nyje mane pagyrė, kad esą 
aš žemėlapio išsigynęs. Tai 
netiesa. Aš tik paaiškinau, 
kad žemėlapio tikrinimo ko- 
misijon dalyvavau kaip pri
vatus asmuo, neatstovauda
mas jokios institucijos ar or
ganizacijos. Savo darbo ir 
pasiūlymų visai nemanau iš
sižadėti. Iš tikro Lietuvos 
valstybės sienų klausimas 
nėra labai painus. Nors Le- 
tuva okupuota, jos tikrosios 
valstybinės sienos pagal ją 
ir jos kaimynus dar vis sais
tančias sutartis yra gana 
aiškios ir mūsų išeivijos ins
titucijos dėl jų žymėjimo 
esmėje sutaria. Žemėlapyje 
parodytos Lietuvos ribos de
rinasi su Vliko nusistaty
mu, tik šalia dabartinės, 
faktinės sienos su Lenkija 
žemėlpayje dar pažymėta ir 
senoji siena, kuri Lietuvai 
priskiria dabar Lenkijos val
domus Seinus ir Suvalkus.

A. Gustaičio priekaištai ir 
.reikalavimai sienų klausimu 
yra visai be pagrindo. J. 
Andriaus Lietuvos žemėla
pyje jos sienos paro
dytos teisingai.

t* t , tcsttjj■ v;pavėlintą. ’
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Nepagrjstais yra 1973 metų Cice
ro apylinkės valdybos priekaištas, 
kad prašyme sušaukti susirinkimą 
nebuvo nurodytos priežastys, kas 
buvę padaryta blogo, kad siūloma ' 
rinkti naują valdybą.

Lietuvių Bendruomenės įstatai 
nereikalauja, kad prašant sušaukti 
susirinkimą būtų nurodytos pri- 
žastys, o užtenka, kad to pageidau
tų 25 apylinkėje registruotų lietu
viai ir kad būtų nurodyti svarstyti
ni klausimai. Byloje esančiais do
kumentais įrodyta, kad susirinkimą 
sušaukti prašė daugiau kaip 25 re
gistruoti Cicero apylinkės nariai ir 
nurodė svarstytiną dienotvarkę, tai 
to meto Cicero apylinkės valdyba 
turėjo sušaukti susirinkimą keturių 
savaičių laikotarpyje. Cicero apy
linkės valdyba tos savo pareigos ne
atliko, tai visai teisėtai tą susirinki
mą sušaukė LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba, vykdydama 
krašto valdybos pavedimą.

LB krašto valdyba yra LB įsta- 
tų įpareigota ne tik steigti LB apy
linkes, bet taip pat pavesta jai pri
žiūrėti apylinkių organizacinę veik
lą ir šiuo atveju, kai Cicero apylin
kės valdyba nesušaukė teisėtai pa
reikalauto apylinkės narių susirin
kimo, turėjo pasirūpinti, kad tas 
susirinkimas būtų sušauktas.

Iš byloje esančio 1974 m. balan
džio 7 d. Cicero apylinkės narių nu- 
sirinkimo protokolo matyti, kad ta
me susirinkime dalyvavo 254 re
gistruoti nariai, kad buvo pareikš
tas, daugiau kaip dviejų trečdalių 
balsų nepasitikėjimas šioje byloje 
skundžiamiems 1973 metų Cicero 
apylinkės valdybos pirmininkui ir 
nariams ir kad buvo išrinkta nauja 
LB Cicero apylinkės valdyba, ku
rios pirmininku dabar yra Adolfas 1 
Markelis.

Kaipo teisėtai išrinktai nauįef Cii' f 
cero apylinkės valdybai buvusioji;
1973 metų valdyba turi perduotu 
visą apylinkės turtą, bylas ir pini-1 
gus.

Remiantis aukščiau pasakytu ir 
Lietuvių Bendruomenės įs tatų 50 
str., JAV Lietuvių Bendruomenės. 
garbj^ų^eismas nuspresdė: 
pripažinti, kad LB Cicero apylinkės ' 
metinis narių susirinkimas, įvykęs
1974 m. balandžio 7 d., buvo su-, 
šauktaa_ teisėtai, to susirinkimo 
išrinkta valdyba yra.‘teisėta JAV^’ 
LB Cjęero apylinkes vaidyba. Bu-n 
vusiąji valdyba turi perduoti 19711 
m. balandžio T d. išrjįktąi JAV LB , 
Cicero apylinkės valdybai yjąą apy- ‘ 
linkės turtą, bylas ir pinigus.

Pasirašė: Sį^Corzonaa, A. Vakae- ’ 
lis, T. Remeikis. A. Šantaras.

3 psl.
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IŠEIVIS LIUDIJA GYVENIMĄ AMERIKOJE 
Alfonsas Nakas

i
Juozas Kapačlnskas ” Išeivio dalia ";
1950 - 1973 metų atsiminimai, Išleista 1974;
Čikagos Lietuvių Literatūros D-jos leidinys;
296 psl.; surinkta Naujienose, spausta M.Morkūno 
spaustuvėje; kietais viršeliais; kaina nepažymėta.

Prieš keletą mėnesių 
šiame laikraštyje trumpai 
prisiminiau dvi sukaktis: 30 
metų pasitraukimo Iš tėvy
nės Ir 25-rlus nuo atsisvei
kinimo su Europa. Prisimi
niau su liūdesiu, su kartumu, 
nes mūsų spaudoje tos dide
lės Ir svarbios sukaktys 
praėjo bevelk negirdomis.

Vis dėlto, yra žmonių, 
kurie nepasidavė tempo 
riksmui, nesileido tempo 
genami be sustojimų, apsi
dairymų, susimąstymų. Yra 
žmonių, kurie rašė dieno
raščius, kad senatvėje būtų 
kuo savoprabėgusį gyvenimą 
prisiminti. Yra tokių, kurie 
dienoraščių nepasiliko tilt 
savo ar savo šeimos malo
numui, o sutiko parodyti vi - 
slems, kas tik skaityti nori 
Tai atsiminimų autoriai. Jų 
nėra daug. Vienas Iš jų- čl- 
kagletls žurnalistas, pagal 
Išeitus mokslus-lnžlnlerlus, 
pagal duoną pelnančią profe
siją- geležinkelininkas - e- 
lektrlkas, Juozas KapačVis
kas.

"Išeivio dalia" nebe 
pirmas, o antras J. Kapą- 
člnsko atsiminimų tomas. 
Pirmasis, tik keliolika pus
lapių plonesnis, buvo Išleis
tas 1965 metals. Tai buvo 
1944-r J5O rnetų l aĮkotarplo 
dienoraštis , ,,, pavadintas 
"Siaubingomis dienomis". 
Pirmajame tome aprašytas 
pasitraukimas . Iš tėvynės , 

balsi Vokietijos žlugimo 
drama, gyvenimas pabėgėlio 
stovyklose Ir atvykimas į 
Čikagą. Pastarajame tame- 
autorlaus geniausieji gyveni
mo metai Č tkagoje, nuo pir
mojo darbo, Iki Išėjimo į 
pensiją , Ir pensininko gyve
nimo pradžia.

Amerikai autorius ran
da daug gražių Ir daug kar - 
člų žodžių. Darbo Ieškoda
mas, poroje darboviečių 
trumpam apsistodamas, pa
galiau geležinkelių garvežių 
dirbtuvėse pastoviai įsidar
binęs, jis stebėjo visus su
tiktus žmones ir knygoje 
juos atvirai aprašė, tikrais 
vardais, tikromis pavardė
mis minėdamas. Kadangi 
jam lemta gyventi Čikagoje , 
Išeivijos lietuvių sostlnėje- 
labal dažnai jis susitinka su 
daugeliu tautiečių, ypač kul
tūriniuose pobūviuose, mi
nėjimuose , bažnyčioje. Nuo
širdžiai rašo Ir apie juos 
tik jau jų pavardžių ne tiek 
gausiai mlnl/be abejo, Iš at
sargumo/.

Autorius nėra eilinis, 
taigi vidutinis Išeivis, ma
žiausia dviem atvejais.Pir
ma- todėl,kad jo amžius ne
siderino su jo socialine pa
dėtimi: Ameriką pasiekė bū
damas 4Gtles metų ir ne
vedęs. Vidutiniai tokio am
žiaus išeiviai atvažiavo su 
mažamečiais Ir paaugliais 
valkais, tad jų problemos 

nuo J. Kapačlnsko problemų 
gerokai skyrėsi. Antra-dau- 
guma jo bendraamžių, vls- 
tlek .vedusių ar nevedusių,į 
jokius didesnius mokslus 
nebeslveržė, o J.Kapačtns- 
kas stojo į Allied Institute 
of Technology Ir, būdamas 
penkių dešimčių metų, 1960 
jį baigęs . gavo Inžinerijos, 
bakalauro laipsnį. Galima 
dar Ir trečią nepaprastą at
vejį pridėti: lietuviškos 
spaudos bendradarbiu .Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos 
nariu, dviejų knygų auto
rium Irgi jis tapo Išelvlškos 
dalios buityje.

Labai reiki lai J. Kapa - 
člnsko "Išeivio dalią" verti
nant, reikėtų padaryti kele
tą priekaištų. Pavyzdžiui, 
skaitytoją apsunkina chro
nologinės tvarkos nesilaiky
mas . Atskirai rašoma apie 
darbą, atskirai apie moks
lą, atskirai apie kūrimąsi. 
Jei Ir ne visai Iki galo su 
kiekviena .tema per 23-jus 
metus nuvažiuojama, tai 
ekskursijos po kelerius Ir 
keliolika metų pirmyn- atgal 
nuolat daromos. Skyrius 
chronologiškai sudėsčius, 
būtų daug lengviau skaltytl.lr 
daug įdomiau. Antra-vleto - 
mis neaiškūs skyrių bei po
skyrių pavadinimai. Antai , 
skyriaus pavadinimas "De - 
monstracljos". Jį seka ly - 
glal tokiu pat šriftu keli 
keisti pavadinimai: "Besi
veržiančių ĮMaręuette Par
ko koloniją", "Lietuvių- dėl 
Simo Kudirkos", "Dėl Šv . 
Kazimiero kapinių", " Dėl 
Romo Kalantos". Tik gero
kai pagalvojęs susivokiau , 
jog "Demonstracijos" - tai 
skyriaus pavadinimas, okl- 
tl sekusieji pavadinimai ne
be skyrių, ©"Demonstraci
jų" skyriaus poskyrių. Pul
kus dalykas į knygą sudėtos 
autoriaus šeimos, artimųjų, 

lietuvių veikėjų Ir aplamai 
lietuviškų temų nuotraukos. 
Jų niekada neperdaug, jų Ir 
čia galėjo dar daugiau būti. 
Tik kaži ar verta buvo dėti 
Kristupą Kolumbą, Niagaros 
krioklį, buivolus, Rushmore 
kalne Iškaltas JA V preziden
tų galvas? Jų pilni vadovė
liai, pilnos enciklopedijos.

Stebėdamas amerikinį 
gyvenimą, autorius ramiai, 
bet aiškiai įžvalgiai aprašė 
keletą būdingų jo detalių: 
žmonių smulkmeniškumą Ir 
egoizmą, laidotuvių tvarką, 
ligonines, 'kriminalą, de
monstracijas Ir keletą kitų. 
Kai kas Iš čia aprašytų da
lykų dabar tokie aiškūs Ir 
atrodo mažiau įdomūs mums, 
autoriaus 1 bendraamžiams. 
Bet jie su daug didesniu dė
mesiu bus skaitomi už kelių 
kartų, už šimtmečio. Jo 
knyga, patekusi Lietuvon, Ir 
šlandlendaugellulpadėtų su
siorientuoti Amerikos buity.

M an labiausiai Imponuoja 
autoriaus atvirumas, nuo
širdumas Ir paprastumas . 
Pavyzdžiui, skyrelis apie 
šeimos sukūrimą, su paaiš
kinimais, kas Ir kaip trukdė 
šeimą sukurti Iki 45-rlųam
žiaus metų, yra kartu Ir 
kuklus, Ir graudus, Ir atvi
ras Iki galo. Tik retas atsi
minimų autorius visiškai Iš
vengia savo"aš" pabrėžtinu- 
mo, arogancijos. J. Kapa
člnsko atsiminimuose aro
gancijos nesimato nei besi - 
džiaugiant Inžinieriaus dip
lomu, nei įsigijus nuosavybę 
nei susilaukus savo šeimos 
Ir Išauginusi letuvlškal susi
pratusį sūnų, nei keliaujant 
Amerikos grožybių lankyti. 
Tai pati didžiausia autoriaus 
dorybė, dėl kurios daug ką 
galima dovanoti.

^luometu autorius jau 
pensininkas, su geležinke
liais viską baigęs. Lietuviš

koje veikloje, žinau, jis pen
sininku niekada nebus.' Kas 
šlrštals užgavo rašomosios 
pirštais užgavo rašomosios 
mašlnflės klavišus, tas ra
šyti nesiliaus Iki mirties.

J.KapačlnskulI Inklu dė
mesį sukoncentruoti ties lie
tuviškuoju Maręuette Parku, 
Ir už kelerlų metų paruošti 
trečiąjį atsiminimų tomą, 
vien tik lietuviškos veiklos 
tema, šiame tome lietuviš

RELIKVIJOS

NIEKO nespėjau pasiimt. Nei saujos 
Gimtosios žemės.
Tik stiprų kvapą su savim Išsinešiau 
Aukštaičių juodžemio, kurs kvepia 
Žolės šaknim,
Sliekais <
Ir debesėliais.

Ir-tuos saulėlydžius,
Ir šitą ramų kryžių,,
Kai saulė leidžiasi Žemaitkiemio bažnytkaimy.
Arba:
Llgšlol ausyse skamba
Kurklellų muzika.

Nieko nespėjau pasiimt. Nei vieno
Mažyčio ryšulio.
Tik šitą kvapą, kai pavasaryje juodžemį 
Girti noragai su dangum sumaišo.
Ir šitą muziką, kai kiaurą naktį
Mažam bažnytkaimy kurklells griaudžia.

■■■■■■
-/

IŠ VIENUOLIŠKO DIENORAŠ&O

PAVASARĮ,
kai žemę suima skausmai prieš gimdymą,
Kai tūkstančiai
Galvas pametusių lakštingalų tarp krūmų plyšta,
Padaryk mane kurčią , . L ' $ . '?
Ir pasakyk, kad jazminų procesijos praeitų nesustodamos 
Tles'maiio kambario langų pinučiais.

kos veiklos aprašymams
vietos buvo 
maža. Ir

neproporcingai
neproporcingai

maža mūsų veikėjų pavar
džių tebuvo pampėta, ne
kalbant jau apie Išsamesnę 
jų charakteristiką. O norė
tume, kad Maręuette Patkas, 
kurio lietuviškas pulsas vis 
darlabal smarkiai pi aka, bū
tų objektyviai, išsamiai ap
rašytas .

Vladas Šlaitas

PAŽINKIME PRAEITI !
PRISIMINTINAS JULIUS INDRlSlŪNAS, 

buves'Lietuvos Finansų ministers ( 1934 — 1939 ) — Rašo Jonas Karka.
Iki sio’daug atsiminimu parašyta apie nepriklausomo. Lietuvos kulturini, karini gyvenimą, bet, beveik , nieko apie ūkio if. finansų 
tvarkymų. Čia autorius ekonomistas J.K. . buvęs Lietuvos Finansų Ministerijos pareigūnas, aprašydamas apie buv. finansų ministen 
J ui iii Indrišiuna paryškina ir kokią priemonių buvo griebtasi tvarkant mažąja, šalį, Europoje — Lietuvą* Į\L.

(TASA iŠ PRAEITO NUMERIO)

Kitas fin. min. J. Indrišiūno veikimas pasireiškė maitų 
politikos nustatymas ir importo-exporto reguliavimas, va
liutos kontrolė. Mūsų vietinė pramonė negalėjo atlaikyti 
laisvos konkurencijos su vakarų Europa, ypač Vokietijos, 
moderniška pramone. Todėl Lietuvos pramonė buvo išug
dyta apsauginių muitų globoje, vietinės žaliavos, kaip li
nai, vilnos, miško medžiaga, žemės ūkio produktai ir kt. 
žaliavas reikėjo apdirbti Lietuvoje, kad davus darbo savo 
darbininkams, kurių skaičius ypač mieste didėjo. Užtat 
vietinė pramonė buvo apsaugoma aukštais muitais. Finan
sų m-jos prekybos departamentas visus Lietuvos pramo
nininkus mielai priimdavo ir jų pamatuotus pageidavimus 
išpildydavo. Daug mašinų, aparatų tik dalys buvo įveža
mos ir Lietuvoje buvo tik sumantuojama. Tikslas duoti 
darbo savo žmonėms, pateisino priemones. Nelietuviai 
Importininkai dažnai raukydavos kodėl neleidžiama įveš- 
ti "pigesnių" prekių?.. .

1934 m. buvo įvesti leidimai importo ir exporto pre- 
kėms. Kiekvienas importeris-exporteris turėjo gauti lei
dimą iš prekybos departamento. Šioje sistemoje buvo 
progų ir lietuvius pirklius palaikyti, paremti. Lietuviui 
visad buvo atviros durys pas J. Indrišlūną. Tokiu būdu 
mes prisiauginome ir lietuvių pirklių------ importlerlų.
Lietuvos su daugeliu Europos valstybių prekybos sutartys
buvo sudarytos "clearing sistemos" būdu, pagal prekių 
sąrašus. Jei Lietuva iš Vokietijos turėjo pirkti už 100 mil. 
tai Vokietija pas mus pirkti turėjo irgi už 100 mil. Htų.Tlk 
su Anglija buvo visad aktyvus prekybos balansas — mūsų 
naudai. Ten mes exportuodavome bekonus, sviestą, kiau
šinius ir kt. žemės ūkio produktus. Anglija "nespausdavo" 
išlyginti prekybos balansą.

J. Indrišlūnui ir A. Dantal pritarus, buvo išleista Lie
tuvos muitų,tarifų knyga su papildymais įstatymų, potvar
kių pakeitimais. (Šią knygą aš perredagavau Ir .išleidau 
savo lėšomis už tai atiduodamas departamentui veltui 500 
egz.).

Mūsų muitų tarifai buvo paragraflnės sistemos — (par. 
221), perimti Iš rusų sistemos. Tautų Sąjunga — Ženevoje 
buvo priėmusi naują paragrafų sistemą iš 2002 par." Fi
nansų m-ja šį projektą adoptavo Ir ruošė naują knygą, ku- 
4 psl.

bei

rią redagavo ekon. A. Klygls ir kt. Prie fin. ministerijos 
veikė vyr. tarybų taikymo komisija, kurios pirmininku 
buvo J. Indrlšiūnas, nariai: Prekybos ir Pramonės Rūmų 
atstovas, apygardos teismo teisėjas bei prekybos dept. 
atstovas.

Vyr. tarifų k-ja spręsdavo iškilusius neaiškumus 
muito, importo-exporto ir Išdalindavo kontingentus 
spręsdavo kt. klausimus.

Čia buvo ir proga lietuvius palaikyti, ypač skiriant pre
kių įvežimo kontingentus. Tuos nutarimus man tekdavo 
surašyti ir perduoti vykdymui. Todėl matydavau, kaip lie
tuviai nebuvo skriaudžiami. Krašto apsaugos ministerijos 
ginklavimo valdyba užsieniuose užpirkdavo įvairiose vals
tybėse (daugiausia Anglijoje, Prancūzijoje, Čekoslovakijo
je) ginklus ir kt. karo medžiagą su finansų ministerlo 
sutikimu. Daugumos tų firmų atstovais jau buvo lietuviai 
(generolas Velykis, kap. Račiūnas, kap. Pabedinskas ir 
kt.). Ginklų atstovai gaudavo gerus nuošimčius Ir taip pi
nigai ateidavo į lietuvių kišenes.

Kuomet A. Hitleris Vokietijoje įėjo į valdžią ir pradėjo 
persekioti žydus, Lietuvos žydai irgi nesijautė tvirtai. 
Todėl jau 1936-1937 pradėjo masiniai vežti pinigus, bran
genybes į užsienį; (Angliją, Šveicariją, Palestiną Ir kt.). 
Kad apsaugojus Lietuvos ūkį nuo depresijos Ir Išlaikyti li
to kursą tinkamoje aukštumoje, ypač tarptautiniuose atsi
skaitymuose, fin. ministerija įvedė suvaržymus, įsteigda
ma valiutų komisiją, prie Lietuvos banko, kurios nariu 
buvo ir J. Indrlšiūnas. Pinigai ir kt. vertybės, bei pre
kybiniai mokėjimai buvo daromi tik su valiutų k-jos leidi
mu ir apkarpytomis normomis. To laiko Lietuvos valsty
bės egzistencijos reikalai vertė reguliuoti krašto ūkį. 
Tuo laiku niekas nesvajojo, kad Lietuva bus okupuota di
džiųjų kaimynų. Lietuvos finansus tvarkė ne vien finan
sų ministerlą. Jis turėjo daug gerų patarėjų, kaip prof. 
V. Jurgutis, prof. A. Rimka, Lietuvos banko valdytojas 
Paknys, Grajauskas Ir kt. O kritiškuose momentuose tvar
kant ūkį, buvo tariamasi ir klausiama mūsų ūkio žinovų 
nuomonės.

Kaip minėjau, J. Indrlšiūnas nebuvo ūkio žinovu, bet bu
vo geras administratorius. Jis per kelius metus pakeitė 
finansų m-jos kadrus jaunais akademikais. Kalnų Tvar-

kytojum buvo paskirtas dr. Vladas Juodeika, baigęs mok
slus užsienyje. Jis labai didelį darbą atliko tvarkydamas
kainas, kaip ribotų žaliavų, pramonės gaminių, prižiūrė
damas teisingą gaminių paskirstlmą į prekybos tinklą. 
Ypač tą rolę gerai atliko prilaikydamas kalnas potvar
kiais, kai 1939 m. finansų ' mlnisterlu buvo gen. Sutkus 
prasidėjo Lenkijos-Vokietijos karas. Dėka ūkio tvarky
mo buvo Išvengta Infliacijos Ir ūkinės betvarkė s Pavyzdin
ga ūkinė tvarka buvo įvesta ir Vilniaus mieste bei krašte. 
Tuo laiku aš ėjau kainų kontrolieriaus pareigas Vilniaus 
mieste; todėl susidūręs su lenkais, išgirsdavau gerų kom
plimentų dr. V. Juodeikos adresu, apie mokėjimą ūkį 
tvarkyti. Lenkų laikraščių redaktoriai man skambindavoJr 
klausdavo kada dr. V. Juodeika atvažiuos. Didelėmis ant
raštėmis jo atvykimą parašydavo. Žinoma, Lietūkio N-fals- 
to, Pienocentro, Paramos ir finansų m-jos koordinavimas 
Vilnių pavertė maža Amerika,♦ kaip daugumas lenkų dažnai 
pastebėdavo, kad lietuviai geresni vadovai kaip lenkai.Ma
no šeimininkė lenkė Rvnsk. buv. Inž. P. Vileišio pažįs
tama,1 sakydavo tą patį.

Kiti J. Indrišiūno Iškelti, kaip gabūs ūkio vedėjai:
A. Danta (buv. fin. viceministeris), dr. Antanas Jesevl-. 
čius, J. Mlkelaitis, dr. Koncevičius, V. Einoris, dr. Ce
sevičius, dr. K. Sruoga, dr. G. Valančius, dr. J.Leimo- 
nas (baigęs mokslus užsieniuose), dr. St. Stankus, inž. 
Domas Adomaitis (prk. ir prm. dept. vicedirektorius), V. 
Raullnaitis ir kt. Ir netautlnlnkus, bet žymius ūkio žino - 
vus, (kaip muitinių specialistas, Pr. Vainauskas, statisti
kos valdybos dir. dr. Micuta, dr. Petronis ekon. Gedi
minas Galvanauskas-Galva Ir kt.) laikė aukštose pareigo
se. J. Indrlšiūnas turėjo greitą apsisprendimą ir vykdy
mą, viską perleisdamas per teisininko akinius. Fln.m-rls 
J. Tūbelis buvo lėtas, atsargus. Per finansų mokslo pa
s kai tas prof. Jurgutis retkarčiais apie J. Tūbelį, kaip 
fin. ministerį atsiliepdavo gerai. Kai kada "špllkutę" pa
leisdavo. J. Tūbelio yra dideli nuopelnai prie Lietūkio, 
Pienocentro, Maisto Išugdymo. J. Indrlšiūnas, tapęs fin. 
.mlnisterlur tik tęsė, darbą, įliedamas jaunų jėgų į admi
nistraciją.

Visi pažemintieji, atleistieji tarnautojai bijojo Ir neken
tė J. Indrišiūno, bet tuo jaunieji lietuviai akademikai lai
mėjo. 1940 m. rugpjūčio mėn. J. Indrlšiūnas buvo kaimy
ninės valstybės SSSRusljos slaptosios policijos NKVD pa
reigūnų areštuotas, patalpintas į Kauno kalėjimą Ir toli
mesnis jo likimas man nežinomas.

Mano, kaip lietuvio, akimis žiūrint, Julius Indrlšiūnas, 
buvo taurus lietuvis, garbingai atliko savo pareigą tautai 
Ir be abejo tragiškai mirė su šimtais tūkstančių kitais lie
tuviais už Lietuvą brangią tėvynę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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25 - MEČIO SULAUKUS
Aušros Vartų Parapijos veikla prasidėjo nuo tos 

dienos, kada jos Įkūrėjas,klebonas, Tėv. J.Kubilius S. J. 
celebravo pirmąsias mišias Wllllbrord gatvėje, Verdun , 
medinėse, žiurkių užimtose patalpose. Tai Įvyko 195Om 
rugsėjo R dieną.

Pirmųjų mišių metu giedojo choras, jau kaip sitren- 
dęs vienetas. Šis choras buvo gimęs anksčiau Lietuvių 
klube, tik čia buvo perkrikštytas Į Aušros Vartų chorą.

Choro gimimo datos tiksliai neĮmąnoma nustatyti. . . 
Pirmasis to choro vadovas V. Bllevlčlus sako, kad cho
ro pradžia buvo 194R m. rugsėjo mėnuo. Jis jam vadovavo 
2 mėnesius. Vėliau dirigavimą perėmė A. Masevlčlus. Jo 
vadovybėje choras davė 1 viešą koncertą klube, talkinant 
solistei Elžbietai Kardelienei. Vėliau dirigavimą perėmė 
A.Pleštna. Choras klubo patalpose davė vieną koncertą , 
apie kurĮ a. a. Jonas Kardelis Nepriklausomoj Lietuvoj” 
atsiliepė gana šiltai, sakydamas , kad Montreal Is turi jau 
tikrą chorą.

Kadangi ano meto Lietuvių klubo vadovybės dauguma 
visai nevertino choro /Iš tos vadovybės tik 2 šviesūs as
menys: a. a. D. Norkel tunas IrK.Ambrazas Iš širdies j Į 
rėtnė/, tai choras ten nesijautė labai jaukiai. Choro val
dyba/J. Jankaitis, O.Pociūtė Ir V.Kačergls/ turėdavo 
daug ginčų su nepalankiais Ijlubo direktoriais ŠĮ tą lai
mėdavom, tik "apšaudant sunkiomis patrankomis", D. 
Norkellūno Ir K. Ambrazo pastangomis.

Aušros Vartų parapijos klebonas, Tėvas J. Kubūlus, 
nenorėjo tylinčios bažnyčios. Todėl jis paprašė Lietuvių 
klubo chorą ln corpore pereiti Į parapiją. Choro vadovy
bė Ir nariai mielai sutiko pereiti naujo šeimininko globoti 
Taip choras pradėjo giedoti pilname sąstate, Išskyrus po
rą žmonių, kurte pasitraukė, būdami ne katalikai.

Pradžioje repeticijos vyko mieste, nes dar ne visos 
patalpos buvo atkaklautos nuo žiurkių Ir pakankamai su
tvarkytos .

Kaip daugumas bažnytinių chorų, taip Ir šis pradė - 
jo ruoštis Ir pasaulinių dainų repertuarui, Ir rengti kon
certus. Su pašau’Inėmls dainomis šis choras pradėjo 
daugiau rodytis, bendruomenės chorams nustojus veikti . 
Daugelis A V choristų buvo abiejų chorų narlals-bendruo- 
meiės Ir parapijos. /Pirmas bendr. choras buvo vad. S . 
Gal’evlčlaus, antrasis A. Ambrozalčlo/. Po bendruome
ninių chorų 1 tkvldavlmosl AV choras perėmė abi parel - 
gas- giedoti bažnyčioje Ir talkininkauti bendruomenei. Tą 
jis uoliai pl1 do Iki šios dienos. „

Sunku aprašyti visą šio choro veiklą. Stambiai pasa
kius, jis laikas nuo laiko rengė koncertus Montrealyje, 
dalyvavo bevelk visuose lietuvių mlnėjlmuose-Vasarlo 16, 
birželio 14 Ir pan., dainavo per radiją, pasirodė televizi
joje, dalyvavo Lietuvių Dienose Montrealyje, dainavo Ex
po 67. Perėmus dirigavimą Mme M. Roch Ir muzikinį va- 
dovąyįjną A. Kębl.lul, choras Išdrįso padaryti porą-kon - 
certlnlų kelionių Į JAV-Boston Ir Nev York, Ir Ir Dainų 
Šventėn Chlcagoje. Choras yra Išleidęs dainų plokštelę , 
kuri su dideliu pasisekimu Išparduota. Numato leisti kl - 
tą, giesmių plokštelę. Kalkurle lietuviai muzikai šį cho
rą laiko vienu stipriausiu bažnytiniu choru y įsoj Šiaurės 
Amerikoj. Džiugu konstatuoti, kad šiame chore yra dide
lis nuošimtis jaunimo. •

Šiam chorui, persikrikštijus į Aušros Vartų chorą , 
dirigavo A. Plešlna-lkl mirties, po jo V. Kerbei is, Iki Iš
važiavimo į JAV. Po to dirigavimą perėmė A. Ambrozal- 
tls. Jam išvykus į Europą, dirigavimą perėmė Mme M. 
Roch. Kadangi ji ne lietuvė, tai jallletuvlškos dainos 
srityje padeda Ir vadovauja sol-A. Keblys, kuris taikiniu - 
kauja savo solo partijomis taip pat. A.Kebllo Iniciatyva, 
suorganizuotas Vyrų Oktetas,koncertavęs /ir su sol. G . 
Čapkausklene/ visoj eilėj miestų: Boston, New York, Won 
Chester, Rochester, Baltimore, Hamilton, Ottawa, Sud
bury. Ke’etą kartų ko icertavo Ir Montrealyje. Mme Roch 
Ir sol A. Keblys pradėjo darbą 1965 m., taigi jau 1O metų’.

Tenka išvardinti Ir šio choro administracijos vado - 
vus-senlūnus, kurie tu H daug darbo, pastangų Ir vargo, 
liti chorą "Išrikiuoja į galutinį mūšį". Jais yra buvę:Juo
zas Jankaitis, dabar Toronte, Jonas Vasiliauskas, Albinas 
Urbonas, Alfonsas Gudas. Dabartinis seniūnas, jaunesnės 
kartos atstovas , Heraidas Celtorlus.

Kai kam gal būtų įdomi’ žinoti, o klek gi choristų y - 
ra dabar, kurie be pertraukos Išgiedojo išdainavo ti tuos 
25 metus? Tenka pasakyti, kad jų dar likę 4. Tai: Kėtė 
Pau žėnaltė-Genteman, Alfredas Plešlna, Jonas Vasi
liauskas Ir Vincas Kačerglus. Daugelis Išdainavo po 15, 
1O metų,

Pabaigai norisi palinkėti kuo Ilgiausių metų, kad vis 
naujom bangom Įsijungtų jaunimas, kad visuomenė 
džiaugtųsi jų dainomis Ir visomis jėgomis jį remtų ’.

V.K.

ALGIMANTO
AMERIKONIŠKOJI 
TRAGEDIJA 
AZIJOJE
Su savotišku nerimu ir aiš-. 

kiu susirūpinimu lietuviškoji 
amerikinės visuomenės dalis 
stebi nuostabiu greičiu rie
dančius žemyn įvykius Viet
name ir Kambodijoje. Mūsiš
kių nuotaikų skirtumą bent 
šiek tiek liudija jų pasikeiti
mas ta prasme, kad šiandien, 
amerikiečiai lietuviai, jau nė
ra taip karingai nusiteikę, 
kaip tą galima buvo jausti ir 
matyti tuo metu, kai ameri
kinės karinės jėgos aktyviai 
buvo užangažuotos tos Azijos 
dalies kovose. Tuomet buvo 
tikima, kad kova prieš agre
siją net ir Vietnamo džiung 
lėse gali padėti (tiesiogiai ar 
ne tiesiogiai) ir Lietuvos by
lai, gali suteikti daugiau vil
čių krašte likusiems pasyviai 
rezistuojantiem tautiečiam. 
Tiesa, buvo vienas kitas, te
gu ir neper daug skardus bal
sas, bandęs teigti, kad nebū
tinai karas Vietname turi pa
dėti Lietuvai. Esą,, kuo dau
giau amerikiečiai bus įsipai
nioję plataus pasaulio kam
puose, tuo mažiau dėmesio, 
jėgų ir svarbos galės skirti 
Europos reikalams. Bet, to
kie balsai buvo ignoruojami, 
beveik šaipomasi iš tokių tei
gimų. Atseit, buvo galvoja
ma, kad reikia kovoti visur, 
bet kur, visada ir bet kuriose 
sąlygose. .

Laikui bėgant, vis dėlto bu
vo įsitikinta, kad, išties, 
amerikiečiai giliai įklimpę 
Azijos žemyne, netik, kad 
eikvoja savus išteklius, ener
giją ir laiką, bet jau nenori 
ar negali kreipti didesnio dė
mesio ryt. ar vld. Europos 
reikalams. O, ką jau bekal
bėti apie "sulaikymo" ar "išr- 
laisvinimo "politikos "plony-: 
bes. Šie dalykai valstybės de- 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT), TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NIKI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI. i

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

susirenka kiekviena treč'adienį, NL redakcijos patalpose (77221 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietuj-] 
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs pasmusį 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink: — j

Į Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
j Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868. >
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VIRŠUJE DLK VYTAUTO KLUBO CHORAS KONCERTO METU KLUBE SU SOLISTE 
ELZBIETA KARDELIENE IR VADOVU ANDRIUM MASEVIČIUM. (Iš šio' choro išsivys
tė Aušros Vartų parapijos choras); APAČIOJE AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS 
ATLIEKA PROGRAMA PRANCŪZIŠKOJE RADIO -CKAC STOTYJE.

Svečiu tarpe . 1 Bulota, B. Ciplijauskaitė, L Lukoševičiene, Aušros Vartų
parapijos klebonas Tev- J. Ki.' ir radijo vadovybė.

parta mente jau buvo padėti į j 
"mirusių" dokumentų stal-l 
čius, niekam netikint apie ga-l 
Urną bet kurį tos politikos pa-l 
keitimą.

Taigi, 50.000 gyvybių iri 
120-150 blllonų dolerių vertėsi 
amerikinė auka nuskendo] 
Vietnamo liūnuose, tai tautai, | 
deja, nenorint ar nepajėgianti 
kovoti už tolimesnę savo eg-| 
zistenciją. Kas iš puikių-iri 
tikrai gerų amerikinės gamy
bos ginklų, tiekimo ir aprū-, 
plnlmo, jei kraštui ilgametis] 
karas tiek jau įkyrėjo, kad jie 
geriau renkasi taiką, net ir 
priešingo režimo sąlygose. 
Gal tai bus "kapų taika", bet 
ir tokia, gal atneš šiokią to-' 
kią, gal tik dirbtinę ramybę, 
nes jau kito kelio, be tiesio
ginio amerikiečių įsikišimo, 
(kuris šiuo metu visiškai ne
įmanomas), kaip ir nėra. Pui
kiai ginkluotos ir pilnai aprū-| 
pintos divizijos, viską meta, 
viską palieka priešui, persi
rengia civiliais rūbais ir įsi
maišo pabėgėlių masėn. Tad, 
padėties neišgelbės ir nieko 
nepadės net ir naujai siunčia
mi amerikiniai milijonai, ne
bent praturtintų priešingą pu
sę, nes, eventualiai, vis vien 
dauguma karinio turto atsidu
ria anoje pusėje.

Ekonominis netikrumus, 
infliacija,ne darbo reiškiniai, 
šiuo metu itin ryškūs, Jung
tinių Valstybių ekonominia
me gyvenime. Tai, aišku, ne
maža dalimi tik dabar jaučia
mos pasėkos anų dienų Įsi
pareigojimų Vietname. Visa 
tai nemaloniai nuteikia ar net 
ir visai tiesiogiai liečia lie
tuviškąją visuomenės pusę. 
Nenuostabu tad, kad, aplamai 
žvelgiant, mūsiškių gana ka
ringos nuotaikos, šiuo meti 
bent kiek yra atslūguslos. 
Kiekvienas lyg ir daugiau su
sirūpinęs savo asmeniniais, 
savojo kiemo reikalais, vis 
bąndant suprasti ir Įsisąmo
ninti, kad bendrasis gyveni

KReVI 
ve/dRodz/m

ČIR VOS 
KARJERA

MANO ŽEMIEČIO KRISTUPO 
ČIRVINSKO KARJERA arba 
kaip sopulio pilnoje 
tremtyje per apieras 
ir atydą vienok aptu
rima didelė šlovė.

Surikiuota paties K. Čirvos 
per pagelbą jo prietellaus 
J. r-edvilos.

7 asa is praeito numerio)
PERSKYRIMAS SEPTINTAS

Pilnutėlius stiklelius išgė
rė visi vienu ypu ir pradėjo 
užkąsti. Dar Dumčius nespė
jo sukramtyti sėmenų aliejuje 
mirkytos silkutės, kaip pra
bilo Zarlenė:

-Smegenis jūs, vyrai, tu
rite galvoje, bet širdį - š..'. 
Ar jūs tik vieni norite tomis 
gražiomis uniformomis pasi
puošti ? O kodėl nepriimate 
moterų į savo organizaciją ?

- Kur tu matei, kad į "Ge
ležinį Vilką" kas nors mote
ris imtų? - nustebo Začkus.

mo lygis jau nebekils. Prie
šingai, yra pakankamai davi
nių įžvelgti, kad Jis gali net 
ir kristi, ar, pačiu geriausiu 
atveju, vietoje stovėti. Vadi
nasi ir mūsiškių bendrieji nu
siteikimai pradeda artėti prie 
amerikinės daugumos įsitiki
nimų — mažiau rūpintis kitais 
ir daugiau dėmesio, energijos 
ir pastangų skirti vidinių 
krašto problemų sprendimui.

- Geležinis vilkas, geleži
nis vilkas... , - kiek įraudus 
tyčiojosi Zarlenė, - o iš kur 
tie vilkai atsiras, Jei nebus 
vilkienių? A? Pasakyk, po
nas.

Argumentas buvo perstip- 
rus. Čirva pasižiūrėjo Į savo 
prislegą ir sukiodamas tarp 
pirštų čerkutę, pareiškė:

- Kiekvienoje karinėje or
ganizacijoje yra sanitariniai 
vienetai, yra maisto aprūpi
nimo vienetai, yra informa
cijos vienetai, yra pramogų 
ir švietimo vienetai. Šias po
zicijas gali užimti ir mote
rys. Jeigu sesės sutinkate, 
tai tuojau pat galima dalyką 
išspręsti.

- Tai ko čia nesutikti, tik 
paskirk, mums kokias nors 
pareigas, - pareiškė Začkle- 
nė.

- Gerai. O kaip sanitare 
ar sutiktum būti ? - kreipėsi Į 
Zarienę.

- O kodėl ne ?
- Gerai. Tau, Dumčiene, 

teks gal vadovauti pramo
goms ir kultūrai ? Sutinki ?

- Al, Kristupai, ko čia dar 
klausi ? Tik užrašyk, - atsa
kė Dumčienė.

- Začkiene, tau lieka rū
pintis partizanų maistu ir ki
tais kasdieniniais Jų reikme
nimis, - nutarė Čirva.

- Tai kad čia visi turime 
valgyti iki kaklo. Nesuprantu, 
ką aš čia galiu daryti, - pik
tinosi Začkienė.

- O, darbo bus iki valios. 
Pirmiausia, jeigu bus kokie 
baliai, tai turėsi žiūrėti, kad 
būtų tiekiami tik lietuviški 
valgiai. Žiūrėk, kad visiems 
užtektų. Turėsi padaryti pla
ną, kaip maitinti lietuvių par
tizanus lemtoje valandoje, - 
- paaiškino Čirva.

- Tlkrai-darbo bus, - suti
ko Začkienė, - na, tai užra
šyk.

- O ką Zosei duosi ? - pasi
teiravo Zaras, - Juk ji dabar 
yra First Leidy.

- Jurgi, kelme, nesakyk 
"first", bet sakyk "fiorst", - 
pamokė Zarlenė savo vyrą.

- Ne "fiorst", bet "fėrst" 
reikia ištarti, - įsikišo Dum
čius.

- Nesiginčykite broliai ir 
sesės, - pertraukė ginčąČir
va, - aš savo Zosytei sutei
kiu informacijos vado titulą. 
Ji per mane geriau žinos, Jkį 
Informants visuomenę dėl 
LPBT veiklos.

Visi tam be jokios išira - 
ties pritarė. Visų veiduose 
spindėjo džiaugsmas ir pasi
tenkinimas. Panašiu būdu 
buvo išspręstas ir vėliavos, 
pirmojo vie šaus balio klausi
mas. Medalių ir ordinų pro
jektus turėjo paruošti Čirva 
iki kito susirinkimo.

Lygiai po metų, LPBT sky
riai buvo įsteigti bent šešio
se JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijose. Čia gi, centro va
dovybė nesnaudė. Veikė. Visi 
Įsigiję uniformas, kardus ir 
spėjo padaryti Jau 3 didelius 
balius.

Čirva ir jo First Lady Zosė 
nusifotografavo pilnose uni
formose ir nuotraukas išsiun
tinėjo visiems LPBT nariams 
pasikabinti svečių kamba
riuose.
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hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St. East. tel. 544-7125

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniai'

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

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '7% 
Terminuotus depozitus 1 metu ■’'■4% ’
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4%

Saulėje gerai įdegęs vyras 
suvalgo grietine užpiltus na- 
liesnlkus, sutvarko kompotą 
ir, pastūmęs lėkštę, sako prie 
to paties stalo sėdintiems 
bendrams, kad tai buvę tikrai 
paslskonėtini pietūs. Beveik 
kaip delikatesas. Tokiam val
giui negali nei iš tolo prisi - 
lyginti St. Petersburgo, Lie
tuvių Klubo šeimininkių gami
nys. Jis taip sakąs, nes tik 
vakar grįžęs iš atostogų Flo
ridoje ir pereitą sekmadienį 
ten pietavęs. Kas buvę būdin
ga, kad tame klube atsilankant 
žmonėms iš įvairių Amerikos 
ir Kanados vietovių nesimatė 
jokio svečių užėmimo sutei
kiant jiems bent kokį valgiui 
pasirinkimą. Visai ne taip,1 
kaip Toronte, kur dažniausia 
ateina tie patys pietautojai.

pietei pasisvečiuoti ir papie
tauti reikalinga kuo daugiau 
suįdominti. Kas sekmadienį 
ten yra ’leidžiama loterija, 
kurioje yra įvairių fantų. 
Kartais jie nėra ypatingi, bet 
kartais loterija yra labai tur
tinga. Ypač buvo gausi ver
tingais fantais velykinė lote
rija. Fantų tarpe matėsi pre- 

■ mijuotų margučių krepšeliai, 
papuošti gėlėmis ir konjako 
bonkutėm. Šalia to dar buvo 
vyno bonkų, įvairių pyragų, 
mezginių ir kitų vertingų 
daiktų.

Kiek geresnį įspūdį jam pa
darė privačios iniciatyvos 
lietuviškos knygos platini- 

Imas. Detroitietė Kunigunda 
Kėblinskienė (torontiečlo a. a. 
Viktoro Užupio sesutė) ir vie
tinė, jaunutė Linda Jurgelai-

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

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/i% už mortgičius

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

(American Express).

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

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

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

• {staigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
Į • 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaža) •’

Nemokama gyvy o -s ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kanitalas — virš < A ,000.000

BENDRAVIMAS RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMOSE

Visam, laisvam pasauly, 
kur tik daugiau lietuvių gy
vena, šalia organizacijų vei
kla Ir radijo programos. Iki 
šiol buvo vienintelė Lietuvių 
TV Chlcagoje, bet dabar jau 
atsirado Toronte, norima į- 
stelgtl New Yorke.

Programų materialinė 
padėtis.

Jos leidžiamos pačių lie
tuvių aukomis, parama, as
meniškomis kišenėmis. Pav., 
Lietuvių Radijo Forumas 
A. M. Rudžių Chlcagoje. 
Programų leidimu rūpina
masi Ir organizuotai.Mar - 
gutls Chlcagoje tu H savo 
lęIdėjų Tarybą, kur keliese, 
sudėję tam tikrą sumą pini
gų į kapitalą, užtikrina jos 
leidimą, be to, remia dar Ir 
atskiri žmonės. Sophie Bar
čus jau asmeninio pobūdžio, 
kartas nuo karto paremiama 
organizacijų. Detroite -LB, 
Broctone Laisvės Varpas p. 
Viščinio, Penstlva nljoj p. 
Darglo, Lietuvos Vyčių; New 
Jersey prof. Stuko.Clevelan- 
de J. Stempužlo vedama, be
rods turi klubą. Los Angeles 
klubo remiama, ved. Pautle- 
nle n ės, Toronte p.Simanavi
čiaus,k lėk rem lama 1 le tuvių, 
Montrealyje- L. Stankevi
čiaus, šiek tiek remlamaor- 
ganlzacljų,New Yorke R. Ke- 
zlo Ir dar kitur įvairiais bū
dais Išlaikomos programos . 
Visuomenės parama visoms 
stotims reikalinga. Aukos 
atleidžiamos nuo mokesčių.

Kaip mes galime bendra
darbiai,1 programose.

Kartais yra didėlė prob - 
’ema, iš kur parinkti talentų 
sudaryti švenčių, minėjimų,

ar įdomiau pristatyti aktua - 
lluoslus mūsų tautos Ir mū - 
sų organizacijų reikalus. Po 
8 metų veiklos rasti vis 
naujus tale įtus yra sunku. 
Olekas nenori ateiti, vis 
maldauk, prižada .paskui at
sisako. LTV neturi stiprios 
programų rengimo komisi
jos. Permaža lėšų susukti 
daugiau filmų.

Radijo programų paren
gimas yra skirtingas, les 
turime daugybę gerų Ir ne 
taip gerų 1 letuvlškų plokšte- 
llų. Galima įrašyti į juoste
les įvairias kalbas, IškPmes, 
šventes, paskaitas ir kt.

Didelė pagalba talkininkų 
būreliai, pav. , kaip Jaunimo 
Valandėlės Pelkių žiburėlis. 
Arba Jėzuitų valandai ateina 
kalbėti daktarai, advokatai, 
kunigai, organizacijų atsto
vai, duodami įvairūs pata
rimai.

Reikia kad į tas progra
mas ateitų daugiau savano
rių jaunimo. Vedėjai galėtų 
surengti kokius kursus , 
praktiškai pamokyti kaip 
vesti programas.

Daugumas radijo Ir LTV 
rėmėjai yra prekybininkai 
Ir šiaip neslgallį paaukoti 
dolerio. Programos siūlo 
pas tuos prekybininkus Ir 
lankytis, Ir pas juos, ko 
reikia, įsigyti. Yra ir lie - 
tuvių, ir svetimtaučių rė
mėjų. Ypač Chlcagoje re
mia šalia lietuvių, žydai/W. 
A. Lewis, Saigan/, seniau 
rėmė M oris B. Sacks. Re
mia mūsų bankai, nes mes 
nešame į juos santaupas , 
tokiu būdu , ranka ranką 
plauna. Bal. Brazdžionis

Sekmadienio pietums, ten vi
siems buvo paduotas vienas! 
patiekalas susidedąs iš kol
dūnų Ir naliesnlko. Koldūnus 
jis šiaip taip suvalgęs, o vle- 
nintėlionaliesnikotaip ir ne- 
subalgęs, nes vinlotinis buvęs 
beveik be varškės ir be grie
tinės. Tenykštė pietų kaina 
buvusi $2.50, o čia tik $2. 00 
(tiesa čia galėtų būti vienu 
vynlotiniu daugiau). Kad ir 
pačiam St. Petersburg mieste 
buvę vietų (Holiday Inn, Swe
den House) kur įvairaus ir ne - 
riboto pasirinkimo pietūs (eat 
all you can) kainavę tik $1. 95). 
Todėl iš atostogų grįžęs pi
lietis parsivežęs gan savai
mingą įspūdį.

.. . Jis susidaręs nuomonę, 
kad ten į klubą užeinančius 
tautiečiui, sekmadienio po-

tė, sekmadienio popietėj, ten 
platino savąją spaudą. Ypa
tingai savo iškalbingumu ir 
mokėjimu prieiti gerai pasi
rodžiusi Keblinskienė. Ji taip 
gražiai su jais pakalbėjusi, 
kad platinamos knygos nebu
vo galima nepirkti. Viena iš 
pirmųjų tokį pavyzdį parodė 
torontietė Stasė Viskontienė 
įsigydama Jurgio Jankaus 
"Užkandį". Pasisekimas būtų 
buvęs tikrai didesnis, bet ki
tos, jos turimos knygos re
prezentavo poeziją. Bet visa 
tai įsisiūdavusios spaudos 
kulminacijoje dvelktelėjo ne
tikėtas disonanuas. Viena, 
prie jų stalo buvusi ponia, 
kažkodėl išsireiškė, kadtoklų 
knygų platinimu, spaudos 
puoselėtoja, atbaidysianti 
žmones nuo šio lietuviško klu- 

’bo. Aišku dėl to Keblinskienė

pagrįstai užsigavo. Pasakiu
si keletą aštrių žodžių, kad 
mes tik taip s ugebame vertin
ti savąjį spausdinį, darbščio
ji moteris tuojau pasišalino.

Nežiūrint kitur pasitaikan
čių panašių nelygumų, į tai 
būtų atkreiptinas torontlečių 
dėmesis. Iš šioje, 10.000 vir - 
šijančloje kolonijoje galėtų 
atsirasti panašus knygos puo
selėtojas, kuris pasireikštų 
sekmadienio popietėje Lietu
vių Namuose. Savo laiku tokiu 
knygnešiu buvo tapęs inž. 
Petras Lells, kol jis išplatino 
savo kūrinį. Prieš metus mi
ręs Vladas Rušas kurį laiką 
uoliai darbavosi rinkdamas 
prenumeratas skautiškam lei
diniui. Negi s u jais viskas tuo 
reikalu, taip ir būtų užsibai
gęs ?

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Sūriausios Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarpfiege-Lofion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikino pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprino plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų, J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jraŠyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 3 uncijos 1č savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

lęSM LIETUVIU NAMAI

stcatharines.
Niagaros' Pusiasalio P. 

Lukšio šauliai rengia JONI
NES, kurios buvo vienus 
metus praleistos. Šiais me
tais dalyvių skaičius turės 
būti skaitlingas, nes jų pa
togumui jau Išnuomuota 
erdvi salė Church str.

Programoje dalyvaus 
mergaičių choras AIDAS, 
vad. sol. V. Verlkalčlo. Kor.

Ižd. M. Sauka.
Revizijos komisija-Z. J a- 

kubonls Ir Petronėlė Pol- 
grlmlenė.

Buvo svarstomi Ir įvai
rūs reikalai. Apgailestauta, 
kad čia pat mieste esantis 
Kanados SLA kuopų Vyriau
sias į mūsų kuopą nėra nė 
karto ats lt ankęs.

Po susirinkimo, to namo 
šeimininkė pavaišino kavu
te. Valdyba

SLA 278-tos kuopos susi
rinkimas balandžio 13 d.St. 
Catharines Ont. , Išrinko 
valdybą; pirm. A. Ališaus
kienė, vlce-plrm.p. Baronas 
sekr.finansams P. • Polgrl- 
mas, sekr. J. Glrevlčlus Ir

montreal

LN visuotiniame susirin
kime buvo pageidauta, kad 
LNbūtų įruošta skundų, pa
geidavimų, pasiūlymų Ir pa
tarimų dėžutė. Dabr jau ji 
yra pakabinta prie ūkvedžio 
raštinės. Tie, kurie norėtų 
Lietuvių Namams patarti ar 
pasiūlyti, prašomi dėžute 
pasinaudoti.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Komite
tas šaukia Kanados Lietuvių 
kultūrininkų suvažiavimą 
gegužės 24-25 d. Toronto 
Lietuvių Namuose.Suvažia
vimo metu bus pokylis,ku
riame rinks Vilniaus Kara
laitę. Lietuvaitės, kurios 
norėtų kandidatuoti į Mlss 
Vilnius, prašomos kre iptls

VELYKINIAM STALUI 
PRAĖJUS

Prabėgus vienam Iš gra
žiausių parengimų Montre
alyje- Velykiniam stalui, K
L. K.Moterų d-jos Montrea- 
llo sk. V-ba surengė vaišes 
visoms narėms, prisidėju
sioms prie šio parengimo 
pasisekimo. Vaišėse daly
vavo Ir ne narės,prisidėju
sios prie bendro darbo talka 
arba auka. Joms V-ba nuo
širdžiai padėkojo.

Iš V-bos narių pranešimo 
paaiškėjo, kad Velykinis sta
las šlemet,maždaug kaip Jr 
pernai, davė gryno pelno $ 
800, todėl, kaip matome, 
nebereikalingai įdėta tiek 
darbo.

Geras pelnas- džiugu,bet 
ypač yra malonu, kad šis 
parengimas sutraukia labai 
daug žmonių Ir dėl stalo 
puošnumo, Ir dėl vaikučių 
atliekamos programos. Čia 
didelis nuopelnas priklauso 
mokytojai J. Baltuonlenel Ir 
jos padėjėjai Julijai Adamo-

nlenel. Nors vienas mažųjų 
Ir yra pasakęs per repetici
ją, kad ne jis, o jo mama 
norinti,kad jis vaidintų, ta
čiau programos Išpildymo 
metu nei jis, nei jo kolegos 
vaidintojai žiūrovų neapvylė 
o tuo labiau Ir savo tėvelių . 
Mes visi džiaugiamės juos 
matydami linksmai šokant, 
dainuojant Ir vaidinant!

Vaišių metu kun. J. Kubi
lius, d-jos dvasios vadas, 
savo tartame žodyje pasi
džiaugė Velykinio stalo pa
sisekimu, tuo labiau, kad 
dabar jis pasidaręs tradici
niu, pasiekė atgarsių Ir a- 
merlklečlų spaudoje, prie 
ko, atrodo, yra prisidėjusi 
Ir Rūta Lee KUmonytė, per
nai aplankiusi Montreal! Ir 
Velykinį stalą.

Valdybai linkėtina daug 
sėkmės darbuose, nes ji, 
skirtingai nuo anksčiau bu
vusių, atrodo, nelabai turės 
laiko atostogauti. Parapijai 
švenčiant savo sidabrinį gy
vavimo jubiliejų, kaip visos 

(NukeltaĮfi psl.)

į K.L. B. Toronto apylinkės 
Valdybą. Išrinktoji atsto
vautų visus metus Toronto 
lietuvaites, tai reikalauja
ma, kad kandidatės kalbėtų 
gerai lietuviškai.

Bibliotekos Ir skaityklos 
įrengimai jau užbaigti. Pa
talpa naujai Išdažyta. Ne
trukus bus skolinamos kny
gos.

Būtų gerai, kad turin
tieji nenaudojamų lietuviškų 
knygų, jas padovanotų LN 
bibliotekai. Taip jomis ga
lės pasinaudoti daugelis 
lietuvių.

Visos lietuviškos organi
zacijos galvojo, kad L N or
ganizacija Ir LN bus tary - 
turn mažytė L lėtu va, kur lo
ję visų religijų Ir visokių ; 
pažiūrų lietuviai galės su- į 
tllptj (^ęllrbtl bendrą lietu
višką darbą. Tos Idėjos 
globoje buvo įsteigti Lietu
vių Namai. Vien tik patai- 
pomls LXTlietuvių kolonijai 
kasmet atiduoda apie 20 
tūkstančių dolerių, o klek 
atiduoda pinigais neapskai
čiuojama kultūrine bei eko
nomine veikla Ir lietuvių 
kolonijos prestižo pakėlimu.

Dabartiniu metu LN turi i 
1126 suaugusių Ir 171 jaunuo
lių narių. Tai jau didelė or
ganizacija.

Sakoma, Toronte esą apie 
10 tūkstančių lie tuvių. Relš - , 
kla, tik apie 13 % jų yra LN 
nariai. ■-*

Kyla klausimas,kodėl? At
rodo pačios svarbiausios y- 
ra šios priežastys: a/Dau- 
gells Toronto lietuvių netu
rėjo progos gerai įsigilinti 
ir įsisąmoninti LN idėjos ( 
b/ daugelis gerai neįsįgilino 
į LN Ideologiją bei veiklą Ir' 
mano, kad $1OO įnašą pats 
gali sunaudoti naudingiau, 
kaip LN, c/ lietuviškas ne-- 
rangumas uždelsia Įstojimą .

Dėl a Ir b priežasčių LN 
šalininkams teks dar labai 
daug padirbėti, kol tie lietu- n 
vlal bus Įtikinti, kad vieny- • 
bėję yra galybė. Prležas-'! 
ties c pašalinimui reikta į- > 
s įtraukti visiems LN na
riams. -■

Nors ne pinigai,bet na r law. 
yra svarbiau, tačiau, pagal
vokime, kad LN turi apie 
300 tūkstančių dol. skolos ne ~ 
lietuviams. Jiems mokamos 
aukštos palūkanos. Jei narių 
Įnašais šiais metais atmo- ; 
kėtumėm bent trečdalį, vien 
tik palūkanų pal Iktų 1 letuvlš- 
kam gyvenimui paremti virš 
lO tūkstančių dolerių.

Pereitą savaitę nario Ina- ' 
šus Įmokėjo:
Povilaitis V., Bukauskas A., 
Bersenas S., Bersenas Z. Ir 
Kasperavičius V., Įnešę-po 
$1OO. Poška B- $ 30.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PADĖKA 
sunkios ir ilgos ligos mirus mano brangiam 

‘ tėvui ANTANUI TAMKEVIČIU!

Mes labai skaudžiai pergyvendami jo mirtį, nori
me nuoširdžiai padėkoti visiems. Pirmiausiai, kurie 
ligoni tankete ligoninėje ir jam mirus laidotuvių na
muose ir palydėjote [kapines; klebonui kun. F. Ju
cevičiui už religinį patarnavimą bei palydėjimo i. 
amžino poilsio vieta-kapus. Ačiū šeimininkėms ir 
jų pagelbininkams už surengtus pusryčius po laido
tuvių: N.J. Naruseviciams, M.B. Salčiunams, O.A.

> Kreiviams ir visiems kitiems, kurie kuo nors prisi
dėjote mums šioj sunkioj valandoj. Dėkojame už 
užprašytas Mišias, prisiųstas gėles ir pareikštas

I asmeniškas ir per laikraščius užuojautas. Galiau
siai dėkojame dr. A.S. Popieraičiui, kuris nuošir
džia globa ligoninėje padėjo ka galėjo.

Mes niekuomet nepamiršime Brangus vyre ir 
tėve Antanėli, ilsėkis ramiai po ilgu kančių.

I Mes Tavo kapa visados lankysime.
Liūdinti žmona Marija, duktė Aldona, 
žentas Edvvardas ir anūkėlė Vandutė

morrtreal
i_ABAI, LABAI SVARBU !

Dėmesio tiems Ir toms, tuotl;

vlų Jaunimo Kongreso Kana
dos atstovus.
Kandidato kvalifikacijos: 
1/ jaunimas tarp 18-30 m. 
amžiaus turi teisę kandlda-

kurie yra susidomėję kandl- 2/ norintis kandidatuoti re-

C F MB
datuotl į 111 Pasaullo Lietu— i gistruojasl pas Kristiną

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENAt ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vol. vak.

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

Bendžlūtę 766-7807,nevėliau | 
gegužės 8 d. ,1975; '
3/ kandidatas kalba Ir rašo 
lietuviškai;
4/ kandidatas turi patelkti ' 
savo veiklos aprašymą/rė- 
sum^/lletuvlų Ir kitataučių 
tarpe ne vėliau gegužės 8 d. 
/PallekaLITE, 1450 DeSevc/, 
5/Kandidatas galės š.m. 
gruodžio 19-sauslo 8 d.1976 
būti Pietų Amerikoj;
6/ Kandidatas garantuoja,kad 
galės susimokėti bent 3/4 
nustatytos kelionės kainos- 
$ 450.
7/ kandidatas patelkia 3 re
komendacijas: Iš bendruo - 
menės organo, Iš jaunimo 
vieneto, asmeniškai/ne šei
mos/.

Palieka tas tris rekomen
dacijas LITE ne vėliau geg . 
8 d., 1975;
8/ Kandidatas parašo komi
sijos nustatyta tema rašinį, 
Ir dalyvauja pasikalbėjime 
/Interview/ su komisija.

Tema: Kaip planuoju 
prisidėti prie Kongreso savo 
dalyvavimu Ir ką tikiuosi 
parvežti Montrealio bend
ruomenei Iš tos kelionės?

7 temos kopijos turi būti 
įteiktos LITUI ne vėliau ge
gužės 8 d. Pasikalbėjimas 
įvyks gegužės 11 d. ,1975,6 v. 
vak. Seselių namuose.

Tema turi būti spausdinta 
mašinėle ,arba labai aiškiai 
Išrašyta.

Dalyvaukime skaitlingai ’.
Sėkmės *

V. BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224’ DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-353L

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS r____ .

6. ! KAINA:
DIENOS VILNIUJE Pradedant $849.00 Į

.14 DIENŲ IŠVISO: žymus Vilnius —
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

" ’’IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d.
801 r’ Birželio 19 d.

Liepos 10 d.
Rugpiučio 14 d.
Rugsė|o 4 d.

Pramatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuves į Kanada. 

Parduodame bilietus skristi iŠ Montrealio iI* Floridą (Miami).
Rašykite anglų kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL P.Q., - CANADA
Tel: 844-5292 ir 855-56*2.

Montrealio Apylinkės 
Rinkimu Komisija

VIENIŠAS PENSININKAS 
ie.ko moters pensininkės, kuri sutiktu 
gyventi tame pačiame bute arba tame 
pačiam name, duodant nemokamai butą. 
Gyvenu gražioj vietoj ir vienišai ne
tektu nuobodžiauti. Atsiliepkite NL 

adresu, rašant Viengungui.

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

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

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q
/' airi industrinė ir '. nmercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

i INTERNATIONAL, dažų i /pardavimas - te/. 366 • 6237 / 3896

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju •
9 Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)

Bannanfyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W75.IV. 3?

cas moderniems namams !
Visi kiti vandentiekio ir 
šildyme taisymai tr nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir iren-

Hydro ■ Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & H.ating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

ORGANIZATORIUS - 
LIONEL RATELLE
Pirmasis LaSalle Seml- 

Maratonas įvyko balandžio 6 , 
nors oras buvo Ir šaltas, Ir 
debesuota. Bėgikai buvo at
vykę Iš Quebec'o, Sherbrooke 
Trols Tllvleres, Montreal Ii 
LaSalle. Dalyvavo 36.

Pirmas laimėjo John 
Brown, antras Rich Pine, abu 
Iš Montrealio. lan Cordner 
atbėgo lO-uoju, George Pan- 
cuck 1 8-uoju, abu Iš La Šalie

Lionei Ra tell e, šių kompe- 
tlcljų organizatorius siunčia 
savo padėką visiems daly
vavusiems, dėkoja policinin
kams, vad. Lt. Walter Mc 
Leach už gera tvarkos prl- 
žiūrėjimą. Dėkoja taip pat 
Tan Cordner, Denis Tetrault, 
Denis Ratelle už jų prisidė
jimą prie šio Maratono pa
sisekimo.

Didelė padėka priklauso 
prlsldėjuslems dovanomis - 
Labatt alaus gamyklai, Ro
bert Cycles, LaSalle Sport Ir 
Denis Tetrault. J. S.
• Judy Ir Helmutas Renk lai 
susilaukė antro sūnaus.

Montreal. Dešine įe organizatorius Lionel Ratelle. Foto:

Močiutė E. Renklenė šyp
sosi patenkinta, susilaukusi
jau dešimto anūko.

Tuo pačiu Ir Lite padau
gėjo vienu nariu...

GERA PROGA
Puikiai įrengto ir net kilimu iškloto 
NL redakcijos žemutine patalpa. Iš* 
nuomuojama susirinkimams bei kl-o- 
klems reikalams.

JI.JBILIE.nNUJ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo fiO metų Minint ta sukakti gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio stejpėjuR bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuvtškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago), ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, DI. 60608
□ Siunčiu __________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 1 

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDB IR VARDAS _________________________________

ADRESAS ......... —..........................................................................

LEFEBVRE & ROBERT
AJHfUBLUMNT - FURNfTURt į—gy— j

Sn PARDAVIMAS 4®-

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CBffltAlE r 4e AVENUE LASAU.C 363-3887
________ Į 7643 C6NTRAMI 300-4 8*8 (DKCORAT1ON) Į

HRS

SERVICE
PATARNAUJA

CLEANER AND VALfT SERVICE LTD. 1 A&k/ A
NETTOYEURS - CLEANERS

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

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREIT
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

LASALLE - 365-07707576 CENTRALE

T EL. 525 - 8 971.

ony *6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - VEDTBOS- KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

MACO MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.O.

T.l. 695 - 3883

a Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ingiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

N r. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Heg’d.
r. e. . • Taisymas ir dažymas auromobįlių 7725 George Street _ . . . . ' il c II n „ • Pardovimas ir taisymas Chaparral

0 e* ” firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower ir taip pat motorinės

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. De stacker s

Mechanizuotos ratų Ir kitų dalių reguliavimas. Karks (Body) taisymas ir 
dažymas naujam. garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
D. LaVerendrye, pr’e Lapl.rreir vandens kanalo. Tol. 365-3364.

7 psl.
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Gegužes mėn. 11 d., sekmadieni Sv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyks

i ” MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS IR 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS MOKSLO 
METU UŽBAIGIMAS.

Tautiniams šokiams vado
vavo Hilda Lapinienė, daina
vimui Ina Kllčlenė. Prlau- 
gantlems-Glntarėllul-vado - 
vąvo Rimas Lapinas Ir pas - 
kutintu metu Jonas Žurkevl - 
člus. prp-

KVIEČIAME 

"Al D A

VISUS ATSILANKYTI Į HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO

S", vadovaujamo, solisto Vaclovo VerikaiČio

H vai. iškilmingos pamaldos bažnyčioje;
12 vai. aktas - minėjimas saleje.

Paskaita skaitys seselė Paulė;
Programa atliks mokiniai.

įėjimas - auka.

M.L.M. Tėvu Komitetas

J A U N I M E I 
Atkreipk dėmesį Ir pagalvok, kpks 
pavadinimas tinkamiausias butu >- f 
JAUNIMO PUSLAPIUI. Paripke,, 
vardg pasiusk red. R.PocauskoitCl, <, 
1140 Moffat, Verdun, Mtl.,P.Q. tada 
dalyvausi kontesta ir bus proga lai
mėti $25.00, majoro RV.P šukėtai* 
61a skirta pramija.

kuris įvyks

HIGH SCHOOL SALEJE, 6100 Champlain Blvd., Verdun.

gegužes men. 10 d., šeštadienį 6 vai. vakaro VERDUN CATHOLIC

atsakomybė, pareikalavusi 
uINTARO SUKAKTIS daug valandų darbo Ir plana- 

Metals skalčluojant-5 me- vlmo.
tai nėra reikšminga sukak- Penkmetis, atšvęstas ba- 
tls. Bet kūrybiniame darbą landžlo 12 d.koncertu Ir So
ar besimokinant tie metai klals erdvioje James Lyng 
atrodo daug Ilgesni. Ir Jau- salėje. Jiems talkino toron- 
ntmo Ansambliui’GINTARAS' tlšklal Glntarlečlal,kuriems 
ši sukaktis labai reikšminga, vadovauja Rita Ir Juozas

Pradėję pūsti skudučius Karaslejai.
valkai tapo jaunuoliais, dar Prie montreallečlų Glnta- 
jaunuollal per penkis metus r o programos prisidėjo Bl — 
Išaugo į vyrus Ir merginas . rutė Valtkūnaltė-Naglenė , 
Jie ne tik susipažino su mū- choreograflškal Inscenlzavu- 
sų liaudies muzika, jų Inst- si tautosakinę pasaką apie 
ramentais, bet įsigilino Į velnius. Tai buvo visai sklr- 
muzlkos pasaulį, apvažinėjo tlngas nuo kitų programos 
tūkstančius mylių po Kana- gabalas. Jaunieji šokėjai jį 
dos Ir Amerikos lietuvių ko- gerai atliko, o jam įdomią 
lonljas koncertuodami Ir muziką specialiai paruošė 
šokdami. Zigmas Lapinas .Publika va-

Talp Iš mėgėjų pasidarė karo programą mielai priėmė, 
ansamblis (gyvosios lietuvy besidžiaugdami Ir torontiškių 
bės nešėjais, neretai ją re- geru pasirodymu.

prezentuodaml Ir kitataučių
tarpe. Iš pačių Montrealio an-

Montreallo Gintaras skl - sambllečlų suorganizuotas 
rlasl nuo kitų panašių an- orkestras Perkūnas' llnks- 
s am bilų gausumu Ir auten- mino visą vakarą publiką, 
tlškumuliaudies Instrumentų Vadovai Ir ansamblis buvo 
Laimė,kad jo vadovo Zigmo pagerbti sveikinimais Ir do- 
Laplno esama ne tik muziko, vanomls.
bet Ir Inžinieriaus. Čia jo 'GINTARO Ansambliui va- 
Išradlngumul pasireikšti dovavo per visą penkmetį 
buvo gera dirva Ir nemaža Zigmas Lapinas.

e Pranas Paukštaltls buvo 
nuvykęs į VL Spaudos Balių 
Toronte. Praleidęs savaitga
lį, turėjo progos susitikti Ir 
aptarti kai kuriuos reikalus 
su bendradarbiais , rėmėjais 
Ir to vakaro organizatoriais.

Atsilankė nemažai žmonių, 
programa praėjo linksmai Ir 
maloniai.

Tuojaus po koncerto — 8 vai. vakaro AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE, 

įvyks svečiu PRIĖMIMO BALIUS.

ŠOKIAI, BARAS, .LOTERIJA IR ŠILTA VAKARIENĖ. 

Gros Montrealio lietuviu studentu orkestras “PERKŪNAS”.

Pelnas skiriamas "Balti jos Stovyklavietei ir Lituanistinei Mokyklai paremti.

ĮĖJIMAS: i koncertą $3,50; balių—$3,50;
2 Jaunimui$2,00; $2,00.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

VFI Yk-INIAM CTAI m * Jūratės C Ipl Ijauskaltės- ’ Tanner rūpesčiu, John Abboįt 

organizacijos, taip Ir d-ja,' 
plačiai įsijungė į šios sukak
ties sėkmingą atžymėjimą.

Vaišių metu buvo surinkta
Vasario 16 Gimnazijai aukų .

u— T . a čldSKUViuiULC LdlKUiliinavuuaif
Sąrašas bus paskelbtas vė- ,bq prlstatvmul o organizuoti 
llau. N. Bagdžlunlenė na»i<Mr> t.„ knfiAvIėlūfi

Lietuvių Tautodailės Paroda, 
pasinaudojant Vaivorykštėj 
darbais Ir talka.
Lilė Gedvilaitė Ir Regina 

Staškevlčlūtė talkininkavo dar

N. Bagdžlunlenė padėjo Rasa Lukoševlčlūtl

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILI

Pontiac ★ Buick ir Astro

K. L/.K.Moteru d-jos valdyba, /Sėdi iš kaires:Danaitiene, J. Adomoniene, 
D. Staskevičiene (pirm,) ir stovi- E. fkerbelienė, B. Rupšiene.

PASKUTINIU METU
DRAUDIMO KAINU STRUKTŪROJE 
YRA DAUG PAKEITIMU.

GALITE BŪTI IR NUSTEBINTI 
GAVĘ DRAUDIMO ATNAUJINIMĄ.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" nou jam, s k o 11 y t o j v, i i 
I tik už $5.00 metams I į

| Prašome iškirpti ir prisiųsti J

i su virš nurodytu ----------------------------------------------------------
prenumeratos ' Pavardė ir vardas) Į

I mokesčiu. ------------------;--------------------------r------------ |
fTikslus adresas)

i
I »

WARMACIE "
aqnon 

LIBERT GENDRON LPH.prop.

7626 CENTRALE LASALLE 3S6-9742

TODĖL VERTA PASITARTI
SU SAVISTOVIU AGENTU, "
KURIS R EM I ASI TXADICIJ A, .
PROFESINIU SUPRATIMU, 
PASTOVIOMIS DRAUDIMO BENDROVĖMIS -

TURINČIOMIS PLAČIAS GALIMYBES.

TEIRAUTIS:

ADAMOHIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
Tel : 722-3545

ATIDARĄ NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO nu ttnVk

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'.

DR. V. G1R10NIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Amomption Buvo. 
Montreal.

T«l. 255-3636

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

— e —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
T ei. 9 32- 6662; namM 737-9681.

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasa* Saaaitie, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė-sklypai ir žemė )

■■ ...........................— — .y—— ............... " '

r KUSI uiAlfRAI IJUlANADA

Dr. J MaliŽka 
Dantų gydytojas 

— e -
1440 n<e Ste-Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.ru
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, namu 678 3660

3270 Boul. L angel i er, Montreal, P.Q. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
2S4.45fe6 / Namų - 72 1-06 14

8 psi.

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

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

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

D.N.IALT - BALTRUKONIS 
fįįįiį Sylka Realtias Ine.
ylHlJ 445 Jaan Talon West. Suite 305, 
S? Tai: 273 - 3442, 273 - 9 18 1, i 37 - 0844.

Fe4e E.M.L.S. Montreal, Que.
Si stem*.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 Place Villa Maria IBM Building 

Suite 417, Montreal, Qua.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, b.c.l
168 Notra Dama Street E.jfuita 205.

Tai: 866-2063; 866-2064

Žemiausio* kainos!
MMTKAL EKTERfflSES Rag'd.

DKAUihMO aokntom

A g e n 10 r a veikia nuo 1945 m.

Alberta* N O R K I L.l 0 N A S , RA. C S C.

LEONAS GURECKAS 
Sale. Manager 

(Lietuvi, at.tovo.)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f

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

• UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I --------

PASIKALBĖKITE SU 
'Manageniu 

IEO GUREKAS ._

mtu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 4
(At the end of Sherbrooke Street Wen) ________ _________

iMoiitreulio Lietuvių K reJito ( ’m/u
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 6 C"
Taupomąsias s-tas________8,0%
Term. ind. 1 m. ;------------- , 8,0 %\

Term. ind. — 2 m. 8,5 %
Term. ind. — 3 m. 9,0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ___ ______
Nekiln. turto - ---------
Čekių kredito---------
Investacines nuo ------

10,25%
12.0%
11.5%

Nemok, gyvy Sės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatyvinė namų ( iki 4 butįi ) ir nomu inventoriau* apdraudė. 

Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League, 
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 13 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

a

- ŠIŲ DIENŲ KAINOS

AMC Fl
HORNET 1975
2 durų sedan 6 cillnderly ' 
reguliariu įrengimu 
pagrindine kaina

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

PASIKALBĖKITE

Mūsų FIRMA 
NUOŠIRDŽIAI

JUMS . 
PASITARNAUS l

SU MANAGER

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cillnaerlt 
reguliariu Įrengimu 
pagrindine kaina

ABE BASERMAN

nesudėtinga , bet tvirta 
garantija

100% 12 min. arba 12,000 
my\\if(fabrikinė garantija)

Inspekciniai 37 patikrinimai 
pogrindinių dalių 
speciali apsauga valiavime

sLktfnbcrt
AUTOMOBILE LIMITED

860 Taschereau, Greenfield Park 4 r 5 790 i

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA^

8

8
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