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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SEPTYNIŲ VALSTYBIŲ 
IŠKILIAUSIEJI - 
VENECIJOJE

Laisvojo pasaulio septynių 
didžiųjų industrinių valstybių 
galvos susitiko Italijoje , 
Venecijos mieste svarbiems 
pasitarimams. Prez. Car- 
ter’io pagrindinis uždavinys 
- skatinti bendrą sutarimą 
dėl palestiniečių tarp prade
dančių nebesutikti Europos 
Alijantų. Su V. Vokietijos 
kancleriu Helmut Schmidt 
Carter’is kalbėjo privačiai 
arti 2 valandų, diskutuojant 
alijantų nutarimą Vakarų 
Europoje išdėstyti raketas, 
atsveriant Sovietų karinį ak
tyvumą Rytų Europoje ir 
Persijos Sąsmaukoje.

Spėjama, kad Carter’is 
būkštauja, jog Schmidt’as šio 
mėnesio pabaigoje nuvykęs 
pasikalbėjimams Į Maskvą, 
nepasitrauktų nuo NATO 
prieš 6 mėnesius padaryto 
susitarimo dėl vidutinio nuo
tolio raketų išdėstymo Euro
poje. Schmidt’as siūlo priva
čiame pasikalbėjime planą 
užšaldyti 3 metams. Sovietai 
išdėliojo kilnojamų raketų, 
kurios grąsina Europos tai
kiniams.

Nors suvažiavimas buvo 
sušauktas svarstyti ekono
minius klausimus, tačiau 
neišvengiamai vyraus ir Af
ganistano, Irane ir Vid. Rytų 
konfliktai. Carter’iui nepade
da ir priešrinkiminė, vis la
biau neaiški padėtis Ameri
koje. Ypač po nepavykusios 
gelbėjimo misijos Irane, kan
didatas į prezidentus respub
likonas ronald Reagan labai 
populiarinamas. Jo populia
rumas, jau seniai viršijęs 
Ted Kennedy ir visai nau
jo asmens, nepriklausomo 
kandidato - Andrson’o.

CARTER’IS APLANKĖ 
POPIEŽIŲ

Atvykęs Italijos septynių 
valstybių Suvažiaviman, Car
ter’is buvo nuvykęs ir į Va
tikaną. Jis apsilankė pas Po
piežių, kuriam padėkojo už 
parodytas pastangas, kad I- 
ranas išleistų pagrobtuosius 
amerikonų įkaitus. Carter’is 
buvo šiltai sutiktas Italijos 
valstybininkų, apžiūrėjo Ro
mos istorines vietoves ir po 
to, vyko j Veneciją Suvažia
viman. Jame dalybauja Ja
ponija, V. Vokietija, Pran
cūzija, Kanada, JAV, Angli
ja ir Italija.

TRUDEAU VENECIJOJE

Kanados Min. P-kas Tru
deau nuvyko į Italiją, Vene
ciją dalyvauti 7 valstyviųSu- 
važiavime. Tikriausiai Ka
nados rolė bus taikinanti,
mode mojanti. vos naudojimas.

SANJAY GANDHI

ŽUVO GANDHI SŪNŪS

Indijos miriistęrės p-kės 
Gandhi sūnus Sanjay33 me
tų amžiaus, antrasis galin
giausias valstybininkas Indi
joje, užsimušė sklandytuve 
nelaimėje kartu su savo 
bendrakeleiviu.

Sanjay užaugo su savo se
neliu Indijos ministeriu pir
mininku Nehru ir buvo savo 
motinos ruošiamas valstybės 
galvos pareigoms. Jis buvo 
labai populiarus jaunimoįar- 
pe, suorganizavęs Jaunimo
Kongresą, kurio narių skai
čius per vienerius metus pa
augo nuo'700.OOO iki 5 mi
lijonų. Jie pasodino tūkstan
čius medžių apleistose vie
tose, išdalino žemes netu
rintiems jos žemės ūkio dar
bininkams ir pasirašė pasi - 
žadėjimus Indijos universi
tetuose "neduoti ir nepriim
ti kraičius". Sandjay bandė 
išpopuliarinti ir steriliza - 
cijos programą žmonėmis 
perpildytame Indijos krašte.

NEVA SAVAS 
NUSPRENDIMAS

Sovietų vyriausybė, morė- 
dama užbėgti už akių viešam 
reikalvimui atitraukti savo 
kariuomenę iš Afganistano, 
7 valstybių Suvažiavime pa
skelbė, kad dalį savo kariuo
menės, "kuri nereikalingaAf 
ganistane", numato atitrauk
ti. Nepažymėjo kiek. Žino - 
ma, principiniai toks "dos
numas" nepriimtinas. » Jie 
vis dar vartoja mums gerai 
žinomų faktų taktiką: pirma 
muša su akmeniu, o paskui 
su virve; gali dėkoti už 
"palengvinimą"...

7-ių Suvažiavime Veneci - 
joje vbuvo svarstomos gali
mybės suintensyvinti tyrinė
jimus kitokiai energijai, ne
gu alyva, stengtis padvigu
binti branduolinės energijos 
vartojimą.Suprantama, kad 
neįmanotma tinkamai iš
spręsti infliacijos ir nedar
bo problemas, kol nėra su
mažintas visų valstybių aly-

Trudeau su sūnum Justin’u praleidžia laisvalaikį 
St. Mark aikštėje, prieš pasitarimus Venecijoje.

Vokietija ypatingai galėtų 
pamokyti visus, kaip neper
eikvoti alyvos ne tik industr 
rijoje,bet irprivačiame nau
dojime. Atrodo, kad reikėtų 
kalbėti daugiau ir apie tau
pymą gamtos resursų priva
čiame gyvenime, o ne vien 
industriniame.

pritrūko VAIKU

Quebec’o Socialinių Reika
lų ministeris Denis Lazure 
paskelbęs susirūpinimą dėl 
labai mažo gimimų skaičiaus 
Quebec’o provincijoje /ypač 
frankofonų šeimose/,paskel
bė gerą išeitį ir, reikia pri
dėti, labai skubią: išmokėti 
kiekvienai moteriškei, lau
kiančiai kūdikio, po $ 240 ’. 

ETNINIS BAZARAS MONtREALYJE St. LAURENCE GATVĖJE PASITINKANT VASARĄ.

/Kodėl nebent gražiau ir ap
valiau atrodančią sumą 
$ 250 ar $ 2500 ?/. Keista, 
kad ministeris, pats būdamas 
medicinos gydytojas, siūlo 
tokios rūšies "prekybą".Dar 
keisčiau, kad taip negyve - 
nimiškai ir tiesiog moteris 
įžeidžiančiai gali viešai pa
sakyti vienas vyriausybės 
narių *.
JONINĖS PRAĖJO
RAMIAI ...

Artinantis St, Jean Baptist 
dienai, Quebec*o provincijos 
rautinei šventei, buvo iš
leistas įstatymas, kad ne - 
būtų geriama viešose vieto - 
se ir nekeliamas triukšmas 
po 12 vai. nakties. Išėjo į 
naudą, nes, kad ir protestuo
dami prieš šį įstatymą, dau
guma jo laikėsi.

SAVILAIDINĖ "AUŠRA" 
(Nr. 19) PASIEKIA VAKA
RUS.

Areštai, kratos ir po Af
ganistano užpuolimo su- 

. griežtintos kontrolės sulė- 
jtino lietuvių savilaidinės 
spaudos gaminimą ir plati
nimą, bet jos neužgniaužė. 
Po ilgesnės petraukos Va
karuose gautas 19-tas "Auš
ros" numeris, išleistas 1979* 
m. lapkričio mėnesį. Jame 
randame "Lietuvių kalbos 
gynimo iniciatyvinės gru
pės" raštą Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui 
Waldheimui, kuris prašo
mas suteikti savo organiza
cijos pagalbą lietuvių tautai, 
prieš kurią vykdomas "siau
bingas nusikaltimas" - Taš
kento konferencijos patvir
tinta "naujoji rusinimo pro
grama". Taip pat Waldhei
mui ir kitoms tarptautinėms 
organizacijoms adresuotas 
jau anksčiau išeivijos spau
doje pasirodęs trylikos lie
tuvių aktyvistų pasirašytas 
"SOS" atsišaukimas, reika
laujantis laisvės Antanui 
TERLECKUI, Straipsnyje 
"Gelbėkime save ir savo 
tautą, tvirtinama, kad kas 
vienuoliktas Lietuvos gyven
tojas jau yra tapęs alkoho
liku. Aprašomi komparti-
jos mėginimai apriboti 1979 
m. rugsėjo 8 d. įvykusią 
pirmąją oficialią blaivininkų 
konferenciją. Panašumai tarp 
XIX a. ir dabartinės oku - 
pacijos gvildenami straips
nyje "Patobulinta" carinė 
priespauda". Straipsnis "Is
torijos fenomenas" aptaria 
sovietinės sistemos melus. 
Atsiminimuose apie Šiaurės 
Lietuvos partizanų vadą 
Kalpoką sakomą; kad parti
zaninė kova Lietuvoje truko 
iki 1967 metų, o kai kuriuo
se rajonuose dar ilgiau. Yra 
ir daugiau įdomios medžia
gos.

MAISTO IR PAŠARO 
TRUKUMAS

Balandžio 8 d. Londone 
amerikiečių leidžiamas "In
ternational Herald Tribune" 
išspausdino Kevin Klose 

pranešimą iš Maskvos, ku
riame apžvelgiami maisto 
ir pašarų trūkumai So v. Są
jungoje.

Per paskutinjąjį dešimt
metį niekad taip smarkiai 
netrūkę mėsos ir pieno ga
minių, kaip Šių metų pava
sarį. Tylūs sostinės gyven
tojai susiduria su tuščiomis 
lentynomis ar astronomiškai 
didelėmis kainomis. Kur 
farmeriai suvežą savo ga
minius parduoti, ten trijų 
svarų svorio višta kainuoja 
21 dolerį, jautienos svaras 
5 dol., veršienos - 3 dol. ,0 
darbininkas vidutiniškai už
dirba 270 dol. mėnesiui.

Valstybinėseparduotuvėse 
kainos žymiai mažesnės, bet 
jose sunku ką nors gauti. 
Labai retai pasirodo rūgšti 
grietinė, varškė, rūgštus 
pienas. Iš oficialiosios sta
tistikos matyti, kad per pir
muosius du šių metų mėne
sius pieno gaminių sumažė
jo 4 procentus, palyginus su 
praeitais mėnesiais. Di
džiausia bėda yra pašarų 
trūkumas. Vakarų kraštų 
diplomatai esą įsitikinę, kad 
gegužės-birželio mėnesiais 
būsią dar blogiau.

Gyventojai maža kas ir 
težino, kad ligi šiol labai 
daug grūdų būdavo perkama 
iš JAV. Tai jiems nežinoma 
ir tai, . kad prez. Carteris 
dabar sustabdė tiekimą. O 
trūksta dar 17 mil. tonų grū- 

' dų pašarams. Dabar Argen
tinai Sov. Sąjunga siūlo po 
25 dol. už toną daugiau negu 
mokėdavo JAV.

Nors ir pasisektų, sako, 
prisipirkti tiek, kiek rei
kia, bet vistiek teks ar jau 
ir tenka dalį gyvulių iš
skersti. Ilgai užtrunka nu
pirktuosius grūdus perga
benti. Dėl to, matyt, gyvu
liai jau nenormaliai išpjau
nami. Pagal oficialią so
vietinę statistiką, per pir- 
nuosius du šių metų mene - 
sius jautienos gamyba padi
dėjusi 13 proc., kiaulienos- 
1O proc. paukštienos - 16 
proc. , palyginus su 1979 m. 
Tik niekas negalįs atspėti, 
kur visa ta padidėjusi mė
sos gamyba eina. Maskva 
paprastai pati pirmoji gau
nanti, kas tik pagaminama, 
bet ir jos parduotuvės tuš
čios. O rajoniniuose mies
tuose jau visas dešimtmetis 
kaip mėsa retai kada tepa
si rodanti.

Negaudami mėsos, rusai, 
sako, pamurma ir pamur
mėję perka ir valgo sūdytus 
kiaulienos taukus, kurių 
svaras kainuoja 3 dol. Jokių 
masinių protestų nėra, kaip 
jau porą kartų yra atsitikę 
Lenkijoje.

Ar padėtis žada pagerėti ? 
Šiais metais pagal planą 
Sov. Sąjunga turėtų gauti sa
vo derliaus 235 mil. tonų 
grūdų, bet vakariečiai spe
cialistai spėja, kad bus gau
ta tik apie 220 mil. tonų. 
Jei šitaip atsitiks, tai vis
tiek daug grūdų reikęs pirk
ti užsieniuose, norint išlai
kyti didesnius kiekius gyvu
lių.
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VI Lietuvos illaisvįnimy f UI UtUėmybf Kanadai ! 
Peur la liberation de la Lituanie ! Loyauteau Canada / 
For liberation of Lithuania f For loyalty to Canada!-
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NAIVUMAS AR APGAULINGA 
FILOSOFIJA?

Negalime dar skųstis /bent Kanadoje/, kad lietuviai 
jaunuoliai pasiduotų šioje aplinkoje laisvės neįvertinan
tiems ir ją piktnaudojantiems gaivalams. Tokiems ’’lais
vė” reiškia ir tinginiavimą, išnaudojimą laiko ir kitų 
žmonių uždarbio .prisidengiant, neva tai, "savęs ieškoji - 
mo" filosofija. Tokių ’’malonumų" apsvaiginti ir išklydę 
iš kelio, nepasijunta, kaip grimsta vis giliau l beprasmy
bę. Tą tuštumą pateisina Įvairiais šūkiais ir bando kitus 
jaunus žmones Įtraukti Į nesibaigiančiusfprotestus prieš 
Įvestą sistemą",

Mūsų korespondentas L. Ei mantas, dalyvavęs Londo
no Universiteto iškilmėse, pasidalindamas Įspūdžiais.at
liepia daugelio mūsų mintis. Į jas turėtų atkreipti dėme
sio ir mūsų jaunieji,kurie yra "gundoini" gyvenimo pseu- 
do-at nauji ntojų. /Red./.

A Iš arčiau pažindamas ka- 
nadiško švietimo negeroves 
pradžios mokyklose ir gim
nazijose, žavėjausi Univer
siteto akademiniu pakilimu, 
neš būta tiek daug (gal iki 
500) gaunančių diplomus. 
Tiesiog jaudinausi, kai ma
čiau jau pagyvenusį-žilagal- 
vĮ, priimantĮ diplomą ar 
diplomuotą švytinčiu veidu, 
kelių vaikų motiną. Svars
čiau, kad šiems visiems 
Šviesuoliams yra palengvi
nančioji aplinkybė, nes čia 
mokslus išeiti galima, jei 
tik turima gerų norų, ang
liškai tariant - ambicijos.

Taip ir skverbėsi galvon 
mintis, kad tikrai mums bū
tų buvęs aukso amžius, jei 
Nepriklausomoje Lietuvoje- 
Tėvynėje būtumėm galėję 
turėti tokias palankias sąly
gas. DrĮsčiau net sakyti, kad 
tada tėvynėje nebuvo sava
noriškų, taip čia vadinamų 
"drop out". Visi iŠ paskuti
niųjų stengėsi šviestis. Tik 
nenugalimos kliūtys (ekono
minės) gal kai kam pastoda
vo kelią. Visiems mums 
Universitetas švietė skaisčiu 
idealu.. .

Kiek anksčiau vienas išei
vijos lietuvis, čionykštis, 
"drop out",man išporino to- 
kĮ savęs pateisinimą: "Da
bar jau mokslas dažnai reiš
kia ne pažangą, bet atžan - 
gą-regresą. Mokslas išrado 
daug viską naikinančių gink
lų. Dėl to kyla karai, žmo
gaus ir net tautų bei gamtos 
naikinimai . . . Reiktų nusi
gręžti nuo mokslo, o su
grįžti Į natūralumą - gamtą, 
paprastumą. Juk garsusis 
J. J.ROUSSEAU(1712-78) sa
kė : "Aš nieko nepramo
kau. . . "Jam, girdi, ne pro
tas, bet jausmai buvo dva
sinis įrankis. Jis šalinosi 
gyventi į atskiras vietoves 
apsuptas miškų. Dižono 
akademija 1749 m. paskelbė 
konkursą, prašydama atsa
kyti, ar mokslas ir menas 
tobulina žmonių papročius. 
J. J. ROUSSEAU konkurso 
surengė jams ėmė įrodinėti, 
kad civilizacija, mokslas ir 

27-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
ĮVYKS 1980 m.RUGPIUČlO 9- 16 d. d. AUSTRIJOJE , 
INNSBRUCK’E, "Raus der Begegnung’’;Tschurtsčhentha- 
lerstr., 2. Registruotis galima pas I.JOERG, A-6473 
WENNS, OEStERREICH. Pažymėti ar nori gauti kam - 
barį vienam ar dviems asmenims.
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VIII - asis BALtIEČIŲ VAKARAS OTTAWOJE, PARLAMENTO RŪMUOSE : 
Užsienių Reikalų min. Mark MACGUIGAN, pasakęs pagrindinę kalbą, su KLB atstovais. 
Iš kairės: adv. Joana KURAItĖ, KLB Centro Valdybos narė, inž. Juozas DANYS, KLB 
Krašto Tarybos narys Ottawoje, žurnalistė Rūta ŠIULYtĖ iš Ottawos ir min.Mark MAC
GUIGAN. Dešinėje matyti dailJ.DAGIO "Rūpintojėlis". Vakaro proga buvo suruošta pa - 
rodą, kurioje buvo keletą Dagio medžio skulptūrų. Nuotrauka: Lado Giriūno

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

menas žmogų atitolina nuo 
gamtos, žlugdo dorovę. Ga
lop jis tvirtino, kad vietoje 
civilizuoto žmogaus mums 
reiktų kilnaus, bet laukinio 
žmogaus. . . "

"Šios ROUSSEAU mintys 
ir iškalbingas stilius tada 
Prancūzijoje daug ką žavė
jo ... Žavi tatai ir dabar 
dažną - jauną žmogų. .. "

Ramiai' išklausiau jauno 
"drop out" samprotavimų. 
Papraši au leisti ir man kai 
ką pasakyti apie šią savotiš
ką filosofiją.

Pažymėjau, kad J. J. ROUS
SEAU gyveno daugiau kaip 
prieš 200 metų. Dabar pa
saulyje yra viskas taip pa
sikeitę, kad bandymas tokią 
satnpratą įgyvendinti, žmo-' 
niją tikrai nuvestų Į regre - 
są ar net Į katastrofą-pra - 
žūtį. Ne daug kur dabar žmo
nės nori gyventi vien tik 
jausmais besivadovaudami 
ir malonumų pasigardžiavi
mui ieškodami. . .

Tiesa, daug kas dabar siū
lo nusiginkluoti ir viską nai
kinančius ginklus negamin
ti, uždrausti bei turimus to
kius ginklus sunaikinti... 
Tačiau dėl , tokių siūlymų 
daugumas sveiko proto žmo
nių kitaip galvoja, nes įžvel
gia siūlymuose apgaulę, kitų 
žmonių pavergimą, norą 
užkariauti ir valdyti visą 
pasaulį, demokratijos ir 
žmogaus savarankiškumo 
panaikinimą. Vargas tada 
būtų ROUSSEAU minčių ša
lininkams, nes lengviausiai 
juos pavergtų dėl jų pasaky
mo ... Ir seniau, ir ypač 
dabar žmogaus gyvenimas 
yra nuolatinė kova už būvį... 
Tiek daug pasikėsinimų pa
vergti laisvą žmogų. .. 
ROUSSEAU filosofija dabar
tinio žmogaus neapsaugos. 
Mums reikia geros valios 
žmonių su aukšta morale,' 
artimo meile ir pagarba. 
Mums reikia tolerancijos 
kiekvienam žmogui. Mums 
reikia tikro pilno mokslo ir 
supratimo, ko šiame pasau
lyje gyvename..."

.L.E i m an t a s

Į RANORAMA
TAIP KALBA OTTAWOJE 

APIE MUS
7 Iš pasakytos kalbos Vni-ajanie Baltu. Vakarė Otfawoje; 

Hon. Mark MacGuigan, Secretary of State for External 
Affairs. Iš anglų k. laisvai vertė b. n./

/pabaiga?
Galutinis Aktas buvo pasi

rašytas Helsinki mieste 35- 
ių Valstybių ir Vyriausybių 
galvų rugpiūčio mėnesį 1975 
m./Kaip gerai mes atsime
name tą nusivylimo dieną, 
nes gerai žinojome kaip ma
nevruoja okupantai. Laimėjo 
vėl vieną tašką smurtininkai. 
Vis tiek jie nesilaiko tų su - 
sitarimų, baudžia ir panieki
na tuos, kurie bando primin
ti, kad tų nutarimų-bent - 
būtų laikomasi. Vert./.Šis 
Aktas nebuvo tarptautinis su
sitarimas Įpareigojantis pa
sirašiusius jį vykdyti, bet 
deklaracija intencijų respek
tuoti ir vykdyti 1O pagrindi - 
nių principų tarptautinio el
gesio ir 3 vienetus, aptarian
čius karinius, ekonominius 
ir žmogiškuosius kontaktus. 
Norėčiau šiek tiek pasakyti 
apie kiekvieną iš tų, nes pra
eityje kartais jie būdavo ne - 
teisingai suprasti.

Dešims punktų, bendrai i- 
mant.yra vėl paįvirtinti, se
niau priimti principai tarp-, 
tautinių santykių taisyklių. 
Jie sutinka su Jungtinių 
Tautų Charta, Visuotine 
Žmogaus Teisių Deklaracija 
ir Jungtinių Tautų Nuosta
tais Civilinių,Politinių, Eko
nominių ir Socialinių Teisių.

Tai reiškia, pav., tarp
valstybinę lygybę, negrąsini- 
mą ir nevartojimą jėgos, 
sienų neliečiamybę ir teri
torinį valstybių integralumą. 
Kai kurių žmonių nuomone , 
šių dviejų .paskutiniųjų 
principų patvirtinimas reiš - 
kia lyg ir status quo Euro - 
poje palaikymą. Tačiau, tai 
nėra tikrai taip, nes Galuti
nis Aktas/Final Act/taip pat 
patvirtina papildomus prin
cipus: taikingą ginčų spren
dimą, Įskaitant sienų pakei
timus, respektą Žmogaus 
Teisėms ir Pagrindinėms 
Laisvėms ; lygias teises 
žmonėms ir laisvą jų apsi - 
sprendimą. Pagal tai visi 
žmonės turi teisę "visiškai 
savarankiškai - laisvai nu
spręsti kada ir kokį jie pa
sirenka vidinį ir su užsie
niu politinį statusą be išo - 
rinio Įsikišimo ir pagal sa
vo norą- siekti politinio,e- 
konominio, socialinio ir kul
tūrinio vystymosi. Pagaliau- 
turi teisę pasisakyti dėl 
bendradarbiavimo su kito - 
mis valstybėmis.Kitaip sa
kant, patvirtinant Galutinio 
Akto 1O principų, 35 pasira
šiusieji pripažįsta ne status 
quo - bet taisyklių rinkinį
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taikingam keitimuisi.
Vieno punkto aš nepaminė

jau - nesikišimo į kitos 
valstybės vidaus reikalus . 
Šis punktas yra taip pat pa - 
tvirtintas SSSR ir dažnai jos 
minimas, kritikuojant Vaka
rų Žmogaus Teisių palaiky
mą SSSR. Kanados požiūriu, 
šis punktas yra tokio pat 
svarbumo, kaip kiti devyni 
punktai ir negali panaikinti 
anų vykdymą. Taigi,kai vi - 
sos valstybės privalo steng
tis vykdyti šį principą kartu 
su kitais, valstybės neturi 
ir mes nesutinkame, kad 
"nesikišimas" sulaikytų nuo 
gynimo respektuoti Žmo
gaus Teises ir Pagrindines 
Laisves, Įskaitant -minties, 
sąžinės, religijos ir įsitiki
nimų. Ne tik Žmogaus Tei
sių vykdymas SSSR svarbus, 
bet ir visur kitur pasaulyje, 
įskaitant Kanadą.

Galutinio Akto 1O punktų - 
principų susilaukė didelio 
dėmesio ir sukėlė prislėgtą 
nuotaiką dėl kaikurių pasi
rašiusiųjų gėdingo nesiskai
tymo su šiais principais. 
Daugelis nusivylė, ir kaiku- 
riems atrodė, kad visas CSC 
E procesas yra klasta. Da
linai dėl to, kad principai 
yra labai aukšto standarto ir 
dalinai - kad nepakankamai 
įvertinta, kiek jau pagal juos 
yra atsiekta. Noriu šį tą a- 
pie tai pasakyti irpaskui už
baigti keliomis pastabomis 
dėl ateities.

Pirmas Galutinio Akto 
"ryšulys" :

Rūpinamasi problema, ku
ri trunka jau eilę metų dėl 
ginklų kontrolės ir nusigink
lavimo. Praeityje nebuvo 
/daug dėmesio kreipiama 
kaip tie ginklai vartojami , 
besiderant dėl nusiginklavi
mo. Dabar stengiamasi ir 
yra išgauta, kad kariniai 
pratimai ir manevrai būtų 
iš anksto pranešami bei 
leista dalyvauti kitų valsty - 
bių stebėtojams.

Antras "ryšulys" taip pat 
atnešė naujų pasekmių, kaip: 
nuostatus/ kartais labai de
talizuotus/, kaip valstybės, 
ir paskiri asmenys gali ko
operuoti ekonomijos, mokslo 
ir technologijos bei aplinkos 
apsaugos srityse.

/Čia norisi pastebėti, kad 
girdime ir skaitome, kaip 
puikiai šį "ryšulį" išnaudoja 
savo kariniams ir diktato - 
riškams tikslams Sovietai . 
Netgi "bendromis jėgomis " 

buvo skrista Į erdves... O 
po to Sovietai gyrėsi, kad la
bai sėkmingai sujungė erd
vėlaivius. Gerai, kad dar 
neišmoko į mėnulį nusileisti. 
Kažin kiek iš to naudos mo
derniajai Vakarų technolo
gijai?? ? Vert./.

Užtruktų apie 1/2 valand- 
dos, jeigu bandyčiau tik 
perskaityti visus rašinių pa
vadinimus, kurie tuo reikalu 
rūpinasi ir turbūt, keletą va
landų truktų komentuoti , 
kiek politinių ir biurokrati
nių problemų dėl to atsiran - 
da ir kaip manoma jas iš
spręsti.

Trečias " ryšulys" yra 
tiek pat išradingas ir ambi - 
cingas. Įvairiais būdais ja
me 'konspektuojamas CSCE 
procesas, norint Rytų-Vaka
rų santykiams suteikti žmo
giškąją dimensiją, abstrak
čias taikingo bendravimo są
vokas paversti Į gyvybingą 
realybę. Ji turi suteikti 
prasmę ir reikšmę žmonių 
kasdieniniame gyvenime.

Čia įeina labai detalizuoti 
galimumai šeimų lankymui - 
si, šeimų sujungimui, vedy
bos tarpe skirtingų valstybių 
piliečių, kelionės asmeni
niais ar profesiniais tikslais, 
turizmo sąlygų pagerinimas, 
bendravimas jaunų žmonių , 
sporto įvykiai ir ' Įvairus 
žmogiškojo kontakto praplė
timas.

Čia randamos taisyklės 
informacijų ir minčių pasi
keitimams, bendravimui kul
tūros, auklėjimo ir mokslo 
srityse. Trumpai kalbant , 
siekiama sudaryti ne valsty
binius ir ne vyriausybinius 
bendravimus tarp kraštų ir 
nustatyti standartus asme
niškiems kontaktams.

Manau sutiksite, kad pa- 
aiški,iš to,ką čia pasakiau , 
jog Galutinis Aktas 1975-ųjų 
metų buvo labai drąsus eks
perimentas daugeliu požiūriu 
ne tik dėl to, kad priėmė ne
mažai naujų metodų, spren
džiant tarptautines proble - 
mas, bet kad tie būdai tie
sioginiai palietė atskirus 
ž moni ų gyve ni mus. Kaip tas 
viskas toliau išsivystys - 
sunku pasakyti.

Vos 2 metams praėjus po 
Galutinio Akto pasirašymo, 
pirmoji Konferencijos per
žiūra įvyko Belgrade 1977/78 
metų žiemą. Ji parodė, koks 
ambicingas tas Galutinis Ak
tas buvo ir kiek daug reikė - 
jo padaryti. Vieniems jis 
sukėlė didžiulį nusivylimą, 
kitiems pasidarė labai aiš - 
ku, kad dar labai daug pas
tangų reikės padėti, kad šis 
eksperimentas pasisektų.

Kita peržiūros Konferen
cija buvo paskirta po 2 me
tų, kuri turėtų prasidėti šį 
rudenį Madride.

Neaišku, kaip ji pasiseks. 
Tarptautinė atmosfera da - 

bar yra žymiai pablogėjusi , 
auga skepticizmas , kad CS 
CE eksperimentas duotų 
tinkamus rezultatus.

Kol kas, Kanados vyriau - 
sybė dirba intensyviai, kad 
Madrido Konferencija pa
vyktų ir susilaiko nuo spreri
di mo, ar CSCE ko verta atei - 
tyje. Visi geros intencijos 
vyrai ir moterys gali tik ti - 
kėtis, kad konferencija pa - 
vyks. Tačiau - kaip labora - 
tori jų mokslininkai, dirbda - 
mi su daug kainuojančiu 
eksperimentu žino, kad jie 
turi parodyti rezultatus 
prieš išsibaigiant finansams, 
taip ir vyriausybės, dirban
čios CSCE supranta, kad turi 
pasirodyti rezultatai,kol dar 
neišsibaigė laikas nė žmonių 
kantrybė.

Tuo tarpu, nepraraskime 
nuovokos, kad buvo pagerėji
mas karinio pasitikėjimo 
srityje, kad buvo palengvini - 
mo komercinio pasikeitimo 
suvaržymuose ir kad buvo 
šioks toks progresas dėl 
šeimų apsilankymo, išskirtų 
šeimų sujungimo.Keliavimo 
ir informacijų pasikeitimo 
srityse tačiau progresas ne
buvo toks,kaip tikėtasi.

Iš šios grupės nuostatų, 
pav., mes labai stengsimės 
Madride išgauti, kad:

-Sovietai palengvintų šei
mų lankymąsi iš ir Į Balti
jos kraštus;

- pagerintų savo atsi ne Ši
mą dėl šeimų sujungimo, y- 
pač dėl dabar vykstančių at
vejų ir paprastesnių bei 
spartesnių procedūrų nau - 
jiems atvejams;

- išaiškintų, kaip naujasis 
Sovietų pilietybės Įstatymas 
taikomas kanadiečiams.Kaip 
žinote, mes turime abipusį 
susitarimą su SSSR, kuris 
apsaugoja kiekvieną kanadietį 
keliaujanti Į SSSR Kanados 
pasu nuo sulaikymo ; grĮžįi Į 
Kanadą, jeigu iškiltų ginčas 
dėl jo dvigubos pilietybės. 
Kanadiečiai nori žinoti prieš 
keliaujant, ar jie skaitomi 
Kanados piliečiais.

- išleisti žinomus Žmo - 
gaus Teisių kovotojus Balti
jos valstybėse.

Praeityje, baltų bendruo
menė Kanadoje buvo Įteikusi 
vyriausybei ęaštus, ko jie ti - 
kiši sulaukti Helsinkyje ir 
Belgrade .Šia proga noriu jus 
užtikrinti,kad priimsiu raš
tus, kurie mane informuos 
prieš vykstant Į Madridą.

Žiūrėsime, ką ateitis pa
rodys.

Baigdamas, perduodu ge- 
riausiuas savo ir vyriausy - 
b ės linkėjimus ateičiai Ka
nados baltų bendruomenei.

Jeigu leisite, norėčiau tai 
padaryti trijose "oficialiose" 
šio vakaro kalbose/'

/Ką jis ir padarė /.
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Tarptautinė laisvės 
olimpiada jau čia pat 1

Tarptautine Laisvės Olimpiada ruošiama Toronte , 
š. m. liepos 4-6 dienomis, jau artėja. Virš 300 sporti - 
ninku susirinks "ETOBICOKE CENTENNIAL SPORTS 
COMPLE X . Krepšinio rungtynėse dalyvaus L.RAUtINŠ 
ir B.PELECH, Kanados Olimpinės Komandos žaidėjai . 
Borys CHAMBUL - COMMONWEALTH GAMES disko 
metime auksinio medalio laimėtojas ir Arvydas BAR 
KAUSKAS - Kanados disko ir "shot put*' rekordo laiky
tojas taip pat dalyvaus. Dana VALAITYTĖ atstovaus lie
tuvius ilgų distancijų bėgime.

Šios žaidynės jau yra atkreipusios daug dėmesio iš 
vietinės bei federalinės valdžios ir spaudos. Į Garbės 
Rėmėjų eiles yra prisijungę ; Ed BROADBENt, NDP par
tijos vadas, Flora MACDONALD, buvusi Užsienio Rei t 
kalų Minister©, Steve PAPROSKI, MP.,Sturart SMITH , 
Ontario Provincijos Liberalų Partijos vadas, Nick LE- 
LUKM.P.P. ,ir Bernard NOUMAN, M.P.P. Be valdžios 
pareigūnų dar prisideda Generolas WITTAKER, "'Chair
man of the Qlimpic Trust", Urnas HEINSOO, Estijos Kon
sulas ir Jonas ŽMUIDZINAS, Lietuvos Konsulas.

KEtVIRtADIENĮ, liepos 3 d. ruošiamas banketas 
ukrainiečių Kultūriniuose Namuose, 83, Christie St., 6 v. 
30 m. vakaro bus kokteiliai, o 7.30 v. v. seks vakarie - 
nė, kurioje bus suderinti pabaltiečių ir ukrainiečių vai - 
giai. Šia proga, kiekviena iš tautybių pristatys po vieną 
iškiliausią sportininką premijai. Įėjimas kainuos $20 as
meniui.

PENKTADIENĮ, liepos 4 d., Įvyks Olimpiados Atidary
mo iškilmės. Bus vėliavų ir atletų paradas. Aštuoni bė
gikai,po du iš kiekvienos tautybės, atneš olimpinę ugnį iš 
Etobicoke miesto rotušės. Stadijonan Įėjus paradui, seks 
Himnas ir vėliavų pakėlimas, Olimpinės priesaikos da - 
vimas, ugnies uždegimas ir visų keturių valstybių kultū
rinis festivalis.

ŠEŠtADIENĮ, nuo pat 8 vai.ryto prasidės Olimpinės 
Žaidynės su tinklinio rungtynėmis, kurios tęsis iki 2 vai. 
po pietų. Pusvalandį vėliau prasidės krepšinio rungtynės 
tarp lietuvių, estų, latvių ir ukrainiečių. Rungtynės baig
sis 9:30 v. vakare. Lauko sportas vyks sekančia tvarka:

1O vai. ryto - FUTBOLO RUNGTYNĖS tarp armėnų 
ir latvių, nuo 12 vai. BĖGIMAS, ŠOKIMAS Į TOLĮ, "JA
VELIN" ir "SHOT PUT" turnyras iki 5 vai. vakaro, kai 
latviai žais FUTBOLĄ prieš ukrainiečius.

SEKMADIENĮ, 9 vai ryto prasidės TINKLINIO FINA
LAS. Rungtynės baigsis 3:30 v.po pietų. Taip pat nuo 
1O vai. vyks LENGVOSIOS AtLEtIKOS UŽBAIGIAMASIS 
TURNYRAS ir 1:30 vai.p.p. FUTBOLO RUNGTYNĖS 
tarp armėnų ir ukrainiečių.

Olimpiada baigsis su UŽDARYMO IŠKILMĖMIS 4 v. 
po pietų stadi jone.

Įėjimo bilietai pardavinėjami iš anksto pigesne kai
na. Jeigu bilietus Įsigysite prie durų - kianuos $ 5, - su
augusiems, $ 3, - pensininkams, o vaikams, jaunesniems 
kaip 12 metų amžiaus- veltui Įėjimas. Bilietai galios vie
nai arba visoms dienoms. Bilietus galima Įsigyti Olimpi
ados Būstinėje tarp 10:30 vai. ryto ir 7 vai. vakaro.

Daugiau informacijų gausite susisiekę su Būstine 
/416/ 534-1444, 1631 BLOOR st. WEST, TORONTO, ONT., 
CANADA.

Kas nevažiuojame Į Chicagą Tautinių Šokių Šventei, 
dėkime visas pastangas parodyti solidarumą mūsų pa 
vergtiems tautiečiams Lietuvoje, dalyvaudami šioje lais
voje Olimpiadoje ’.

Danguolė Juozapavičiūtė,
_  _  _  _  — Informacija

ALKOHOLIKUI MOTERŲ
YPATINGOS PROBLEMOS

Halifax ’o mieste dviejų pa
auglių dukterų motina pabu
do vieną rytą svetimame bu
te, visiškai neprisimindama 
vakarykštės dienos nė kaip ji 
jame atsirado.

Winnipeg’e , pagyvenusi 
moteriškė Įsipylė savo pir - 
mąjĮ dienos gurkšnį 1O vai. 
ryto ir nutarė nebeiti Į dar
bą.

Montrealyje motina guli 
ant virtuvės grindų, pusiau 
sąmoninga, apdegintais pe - 
čiais ir rankomis nuo išsi- 
pylusio arbatos virdulio. Jos 
aštuoniametė mergaitė taip 
išsigandusi, kad tik žiūri Į ją 
ir nežino ką daryti.

Šimtai tūkstančių moterų 
Kanadoje pergyvena pana - 
sius simptomus, nežiūrint jų 
užsiėmimo, išsilavinimo ar 
gyvenimo būdo.

Pagalvokime:
• Per paskutinius 14 metų 
Kanadoje moterų alkoholikių 
skaičius paaugo nuo 35% be
veik iki 80 %.
• 1973 m. Kanadoje alkoho
lizmu sirgo90.OOO moterų . 
1980. VI . 27

1978 m.-jau arti 400.000 .
1960 m.stipriai išgerian - 

čių vyrų skaičius viršijo 
moterų 8:1, 1966 m.propor - 
cija buvo 5:1, o šiandieną 
vyrų ir moterų alkoholizmu 
sergančių proporcija beveik 
išsilygino...
• AA Organizacijos provin
ciniai skyriai praneša, kad 
1968 *m. ieškančių pagalbos 
moterų buvo 8% visų narių , 
dabar- 30%. Kitaip sakant , 
vienas iš 3-jų asmenų, ieš
kančių pagalbos-išsigydymo 
šioje organizacijoje yra - 
moteris.

Kodėl tiek daug moterų 
pradėjo girtuokliauti?

Ekspertai duoda keletą 
priežasčių. Gėrimo proble
ma atsiranda greičiau pas 
tas moteris / negu kad pas 
vyrus/ dažnai dėl ypatingų , 
Įtampos situacijų: skyrybų , 
artimo žmogaus mirties , 
vaikų išsiskirstymo iš na
mų, menopauzes, ginekologi
nių ar kitokių sveikatos pro
blemų, net ir dėl paprasto 
mėnesinio ciklo.

KADAISE
J. V a 1 i

Pirmasis Pasaulinis Ka
ras 1914 m. ir po to sekusi 
komunistinė revoliucija Ru
sijoje daugeliui jaunuolių su
trukdė normalią mokslo ei - 
gą. Taip ir man, tris metus 
išstudijavus Žemės Ūkio A - 
kademijoje Maskvoje ir ne
galint ten sugrįžti dėl tebe- 
sitęsusių neramumų, teko 
ieškoti kur tęsti mokslą.

Mano mintys vis suko Į 
Daniją, progresyvaus žemės 
ūkio kraštą,kuris,atrodė , 
turėjo teikti pavyzdį ir mū
sų nedidelei valstybei. Gal
vojau vykti ten užbaigti ag
ronomijos mokslus. Anuo - 
met ir Lietuvoje buvo nera
mu ir tik 1919 m. rudenį ga - 
vau leidimą išvykti Į užsienį 
baigti studijas.

Pirmiausia nuvykau Į Ber
lyną, kur jau studijavo mano 
seni pažįstami: Radušis/vė - 
liau Žemės Banko valdytojas/ 
ir Grajauskas, o taipgi ir 
Karvelis. Jų patariamas, at - 
si sakiau bent laikinai vyk
ti Danijon ir įstojau Į Berly
no Žemės Ūkio Augštąją Mo
kyklą. Po poros semestrų, 
išvykau Danijon atlikti dar - 
bo praktiką jos žemės ūkyje, 
gyvenant kaime. 1920 m.ru - 
denį nuvykau Į Kopenhagą, 
pas mūsų atstovą Savickį.

Pasitaikė penktadienio va
karas: radau mūsų atstovo 
bute uždegtą septynžvakę, 
nes Savickio žmona žydė , 
šventė šabą. Išvykau į Jut
landijos pusiasalį, kur mūsų 
atstovas turėjo pažįstamą 
lietuvį Natkevičių. Dar jau - 
nas vaikinas jis emigravo Į 
Daniją, ten atliko karinę 
prievolę karališkoje gvardi
joje ir po to išėjo Į žentus, Į 
vieną dvarelį Jutlandijoje . 
Suvalkietis, jis turėjo užtek
tinai gabumų bei energijos 
prisitaikyti prie naujų gyve
nimo apystovų ir sėkmingai 
ūkini nkavo.

Buvo ir daugiau lietuvių 
Danijoje: darbininkai, kelia
vusieji iš Lietuvos ieškoti 
darbo ir apsistojusieji Dani
joje. Dauguma ir liko papras
tais ūkio darbininkais. Su 
kai kuriais iš jų vėliau man 
teko susipažinti. Natkevičius 
patarė man dirbti netoli jo 
esančiame kitame dvarelyje, 
netolį miestelio Veile.

Nepažinus iš arčiau Dani
jos, atrodė, kad tas nedidelis

Ontario Tyrinėjimų Įstai
ga pamini dar ir socialinį 
išskyrimą, užgniaužtą pyktį 
dėl neįvykusio profesinio gy
venimo, pagreitinančius mo
ters kelią į alkoholizmą.

Kartais, vyrams savo 
karjeroje žengiant pirmyn , 
moteris jaučiasi menkesnė 
ir pereina nuo paprasto so
cialinio išgėrimo Į nesuval
domą .nuolatinį.

Viena jų, ponia K., sako: 
"Mano vyras pasidarė manu
faktūros versle beveik mili - 
jonierius. Mes pradėjome 
dirbti kartu ir paskui staiga 
biznis pasisekė. Aš auginau 
kūdikius, o jis užiminėjo 
restoranuose savo pirkėjus . 
Perdaug laiko praleisdavau 
viena ir pradėjau gerti."

Yra moterųrkurios prade
da gerti, kad įgautų daugiau 
pasitikėjimosavimi. Taip ir 
minėtoji'ponia K.: " Pralei
džiant vakarą su savo vyru 
ir jo biznio draugais, išgė - 
rus jausdavausi ne tokia kas
dieniška, šeimininkiška, .0 
daug žavingesnė, sąmojin- 
gesnė.

Sveikatos Dept. Tyrinėji- 
moCentro dir. S.Ogurszoff , 
Kingston, Ont., pastebi,kad 
alkoholikė moteris dažnai 
kenčia nuo savimi nepasiti
kėjimo. Pradžioje viena ki
ta taurė galį jai padėti, bet

, DANIJOJE
finas
kraštas daugeliu atžvilgiu 
turėtų bfifi panašus į Lietuvą, 
jai pasiekus progresyvų ūki
ninkavimo lygį. Tikrenybė 
pasirodė kiek kitokia. Nors 
geografinė abiejų kraštų pa
ralelė panaši, bet klimatas 
yra skirtingas. Danija turi 
vandetiyno klimatą, veikiamą 
artimos Golf Štromo šiltos 
srovės. - Žiemos su sniego 
pusnimis ir dideliais šal
čiais pasitaiko tik išimtinais 
metais. Temperatūra žiemą 
dažniausiai nenukrenta že
miau nulio ir todėl laukų pa
ruošimas pavasario sėjai į - 
manomas ir žiemos metu. 
Jau kovo mėnesį karvės bū
davo išleidžiamos į ganyklą.

Danai ūkininkai, samdyda
mi darbininkus, lygiagrečiai 
laikydavo ir vadinamus 
prakįikantus, kuriems buvo 
mokamas pusėtinas atlygini
mas ir kuris buvo priima
mas lyg šeimos narys.Pasi
turi nti s ūki ni nkas suaugus į 
sūnų būtinai siųsdavo pas ki
tą panašų ūkininką, kad turė
tų progos persiimti kitų pa - 
tyrimu. Po to, lankydavo 8 
mėnesių Žemės Ūkio Mokyk
lą. Tokia viena buvo prie 
Odenzės miesto, kurios ūky
je aš 1921 m. vasarą atlikau 
praktiką.

Nelengva buvo dirbti 
danų ūkyje. Pasitaikydavo 
susižeisti rite tik rankas, bet 
ir kojas, nes reikėjo dėvėti 
sunkias, sakyčiau gramoz - 
diškas danų klumpes. Jų vir
šus buvo aptrauktas kieta o- 
da, o medinė apačia per pa - 
do vidurį ir per kulną buvo 
geležim apkaustytos.Kulnys 
nuo tų geležų pasidaro aukš
tos.Einant per apvalų akme
nų kiemą kojos nukent ėda va

Atstovo Savickio jauniau - 
sias brolis irgi atvyko ir at
liko praktiką netoli man^s , 
prie to paties Odenzės m. ir 
man pasakodavo, kad kai 
veždavo javus, reikėdavo 
suspėti paduoti į vežimą ja
vų pėdas, arkliams pamažu 
bet be sustojimo einant.
Jų arkliai buvo sunkaus tipo, 
panašūs į belgų arklius,

Mane, Daliumo Mokyklos 
vedėjas,kaip užsienietį, ypa
tingai globojo. Praktikavosi 
kartu ir Olandijos šokolado 
fabrikanto van Franken šū - 
nūs.Kai Mokyklą atlankyda
vo ekskursijos,,-tai vedėjas I

alkoholio efektui išgaravus, 
ji suvokia, kad jos savimi 
pasitikėjimas buvo tik laiki
na iliuzija. Tada ji jaučiasi 
dar blogiau ir "gera"savi- 
jauta pasidaro priklausoma 
nuo alkoholio.

Kita moteris, apie 50 m. 
našlė sakosi, kad gėrimo 
problema atsirado vaikams 

.užaugus ir išėjus iš namų. 
" Metų metais mano darbas 
ir šeimos gyvenimas vienas 
kitą papildė. Po to, abu sū
nūs apsivedė ir pradėjo 
dirbti kituose miestuose." 
Užsukti į restoraną po dar
bo vienam kitam gurkšniui 
pasidarė reikalinga, kad iš
vengtų grįžimo Į tuščius na
mus. Galų gale namai pasi - 
darė vieta, kur jai niekas ne
betrukdė gerti.

Alkoholio naudojimas pa - 
gausėjo dirbančiųjų moterų 
grupėje. Joms taip pat tenka 
vaišinti klijentus, vykti į kon
ferencijas, kaip ir vyrams.

Auginančios vaikus mo - 
tinos be partnerių, dažnai 
pergyvena daugiau Įtampos, 
nes be vaikų auginimo, namų 
priežiūros dar reikia dirbti 
pilną laiką. 1

Ponia D., išsiskyrusi, au
ginanti du vaikus, yra sąs
kaitybos prižiūrėtoja dide - 

pasididžiuodamas nurodyda
vo, kad praktikuojasi užsie
niečiai -vienas iš Lietuvos, 
kitas iš Olandijos.

Nežiūrint skirtingų klima
tinių sąlygų, Danijoje bedir
bant, teko dauk ko išmokti 
ir kiaules šeriant, ir karves 
melžiant ir.. .karves " ga - 
nant". Iš tikrųjų, ten niekas 
karvių neganydavo taip, kaip 
buvo įprasta Lietuvoje. Pie
menuko amžiaus vaikai lan
kė mokyklas, o karves riš - 
davo ganykloje. Man buvo Į- 
domiausia, kaip tas karves 
išvesdavo Į ganyklas. Vienas 
žmogus jas taip suraišioda
vo retežiais, kad pats eida
mas priekyje,galėjo išvesti 
Į lauką, net 64 karves ir ten 
po vieną priraišioti. Taipgi 
šakniavaisių / runkelių ir 
griežčių / auginimas ant ly
gios žemės/ne ant vagų/bu- 
vo man Įdomi naujiena, kaip 
ir jų sėjimas, retinimas bei 
ravėjimas su tam tikru ma
žu kauptuku. Vieną tokį par
sivežiau Lietuvon ir išplati
nau savo apylinkėje. Mačiau 
ten ir pritaikiau Lietuvoje 
savo ūkyje akordinį darbo 
būdą, ypač auginant šaknia
vaisius/ ir cukrinius runke
lius/. Jei seniau ūkininkas 
vos po keletą sukapotų run - 
kelių duodavo žiemą karvei, 
tai savo ūkyje tiek jų prisi
augindavau, kad galėdavau jų 
šerti kiekvienai karvei kas
dieną po centnerį.

Man dirbantDaliumo Ž. Ū. 
Mokykloje, atsilankė kaip 
ekskursantas, vienas lenkas 
studentas. Jis gyrėsi, kad 
jau dvi savaites važinėjęs po 
Daniją ir pilnai susipažinęs 
su jų žemės ūkiu. Žinoma, 
tai nerealus tvirtinimas, nes 
žemės ūkį pagrindinai pa
žinti tegalima jame kiek il
ge sbį laiką dirbant. Kai 
daug vėliau, jau man gyve - 
nant JAV-se vienas mano 
pažįstamas siūlė man persi
kelti į Kanadą ir ten pirkti 
Ontario provincijoje tabako 
ūkį, tai jam atsakiau, kad gal 
ir sutikčiau, jei jis, už mane 
gerokai jaunesni s, ą sutiktų 
vienus metus padirbėti, kaip 
paprastas darbininkas taba - 
ko ūkyje, kad pagrindinai su
sipažintų su visomis to spe -. 
cialaus ir komlikuoto ūkio 
detalėmis. Jam atsisakius, 
taip ir likau miestelėnu.

Jau savystoviai ūkinin
kaujant Lietuvoje, vėliau te
ko lankytis Danijoje. 1937m. 
buvo Pasaulinis Pienininkys

Įėję reklamų Įstaigoje. Visą 
laiką ji gyvena Įtampoje tarp 
darbo ir savo namų. Nors ji 
nesutinka, kad gėrimas jai 
tapo problema, ji prisipa
žįsta, kad vieną ar du kartu 
savaitėje ji išgerianti per 
daug, beūži minėdama kli - 
jenįus arba tik "bandydama 
atsipalaiduoti prieš grįžtant 
namo". Jos motina, tačiau , 
tvirtina, kad jau nebeatsi
mena, kada iš D. burnos ne - 
nešė alkoholio kvapas.

Sunkiau yra atpažinti mo
terį alkoholikę, nes ji daž
niausiai geria savo namuose. 
" Ansktyvoje alkoholizmo 
stadijoje moterys dar yra 
apsaugojamos giminių ir 
draugų, kurie aptaria jos gė
rimą, kad jis reiškiąs tik 
jausminę problemą.

Fiziniai simptomai alko
holizmo ligos moteryse iš
sivysto trečdaliu greičiau, 
negu vyruose. Kadangi jos 
bendrai imant, mažiau sve
ria, kiekviena išgerta tau - 
oė yra jai daugiau veikianti 
negu vyrui. Alkoholis veikia 
Į moteris stipriau prieš pat 
jos ciklo pradžią, negu kito
mis dienomis mėnesyje.Tos 
kurios vartoja gimimų kont
rolės piliules, lėčiau suvirš
kina alkoholį ir ilgiau būna 
jo veikiamos, negu tos, ku - 
rios jų nevartoja. 

dės Kongresas Niurenberge, 
Vokietijoje, kur lankėsi visa 
"Pienocentro" Valdyba, Tar 
ryba ir Revizijos Komisija . 
Iš ten važiavom atlankyti 
Daniją.

Žymiai ankščiau, dar 1924 
m. anksti pavasarį, buvau, 
kaip mokąs daniškai, pak - 
viestas palydėti agr.Tallat- 
Kelpšą į Daniją. Iš ten a- 
nuomet parsikviečiau lietuvį 
darbininką Orliką.kaip būsi
mą ūkvedį savo steigiamam 
pavyzdingam ūkiui prie Bir
žų. Deja, jis ilgus metus gy
venęs Danijoje, nemokėjo 
prisitaikyti prie skirtingų 
biržietiškų darbo sąlygų ir 
pas mane ilgai negyveno.Iš
vykęs, nusipirko nedidelį ū- 
kelį ties Marijampolės Kvie
ti škių dvaru, kur vėliau įsis
teigė pirmas cukraus fąbri - 
kas Lietuvoje.

Iš viso, kas paminėta, ne - 
reikia daryti išvados, kad 
Danija buvo perdėm žemės 
ūkio kraštas, kaip anuomet! - 
nė Lietuva. Anaiptol, greta 
pažangaus ir intensyvaus že
mės ūkio, Danija turėjo ne
mažai miestų, kurių didžiau
sias Kopenhaga /kas reiš - 
kia "pirklių miestas"/ir ge
rokai išvystytą pramonę,ku
ri tuomet Lietuvoje buvo tik 
užuomazgoje. Todėl tada ir 
buvo sunkumų Lietuvoje dėl 
gyventojų pertekliaus, nes 
mūsų miestai tuomet buvo 
neimlūs dėl neišvystytos 
pramonės. Danija- buvo tur
tingas, visapusiškai išvys - 
tytas kraštas.Įdomu, kad jos 
gyventojai, bendrai imant, 
sveiki, dėl perdidelio cuk - 
raus vartojimo, anksti netek
davo dantų. Nereta būdavo 
matyti net jaunas mergaites 
dirbtinais dantimis. Anais 
laikais danams buvo charak
teringa begalės dviračių,ku
rių intensyvus naudojimas 
vėjuotame ir kiek kalnuota - 
me krašte , veikė neigiamai 
ir būro daug sergančių šir
dies negalavimais.

Šiaip danai darbštūs ir 
linksmos nuotaikos. Tauta 
laimingai išvengė 2O-jo am
žiaus milžiniškų, ekonominį 
gyvenimą žalojančių karo 
pasekmių, nes neilgai tebuvo 
vokiečių okupuoti.

Mcterys alkoholikės taip 
pat greičiau suserga kepeni
mis ir plaučių uždegimu, ne
gu vyrai. Alkoholis gali 
joms sukelti gimdos susir
gimus reikalaujančius ope
racijų, nėštumo sutrikimus 
ar perankstyvą kūdikio pra - 
radimą /pasileidimą/.

Kas baisiausia - kad 1977 
m. padaryti tyrinėjimai ro
do, kad 44% naujagimių iš 
alkoholikių moterų sirgo at
silikimu fiziniu ir protiniu, 
arba akių ligomis. Duome - 
nys rodo, kad ir nebūnant 
alkoholike, tik stipriai pakar
totinai išgeriant nėštumo 
metu gali būti taip pat labai
kenksminga būsimam kūdi - 
kiui.

Stengiamasi padėti mote
rims išspręsti alkoholiz - 
mo problemas vien moterų 
AA grupėse, A diction Cent - 
ruošė.

Labai svarbu, kad būtų 
rimčiau auklėjama ir infor - 
muojama visuomenė, kaip 
išvengti šios ligos įr ką da - 
ryti, ja susirgus. Kitaip - 
perdidelė yra kaina, kurią 
turi užmokėti artimieji, vi - 
suomenė ir - būsimos kartos;

/paruošė A.N./
3 psl.
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Alfonsas Nyka-Niliūnas

VASAROS SIMFONIJA

I.
ŽEMYN NUO KALNO ĖJO GATVĖ, 
o šalia jos stovėjo antakius suraukęs namas, 
KURIAM LABAI GILIAI MIEGOJO UŽBURTASIS VASA

ROS šaltinis s 
IR VIRŠUM JO, IŠKĖLĘS ŠEŠĖLIUOTĄ GALVĄ, 
gal šimtmetį sapnavo beržas.

PIRMŲJŲ SPINDULIŲ NUBUDINtAS, KAI DAR VISI 
MIEGODAVO , 

AŠ VIENUI VIENAS SU DRUGIAIS IR SPINDULIAIS IŠ
BĖGDAVAU LAUKAIS 

KLAUSYTIS, KAIP ATEINA ŠVENTAS VASAROS SEKMA
DIENIS , 

KAIP KELIASI IR AIDI, IŠ PRADŽIŲ MIEGUISTA , ,
KAŽIN KIENO BE GALO nuskriaustos mergaitės 

SAMDINĖS DAINA , 
KAIP MELDŽIASI PO ALKSNIO KARTIES LIEPTU VAN

DENY NUBUDUSI ŽUVIS, • 
KAIP ŠEŠĖLINGAME ŠVENTORIUJ SKENDINČIĄ BAŽ

NYČIĄ KELIA IŠSIMAUDĘS RASOJE AUKSINIS VAR
PAS

IR ŠAUKIA VĖL MANE VARDU SVIRTIS, KAIP MOTINA, 
IŠĖJUSI PAKLUONĖN.

ri*
IŠ MIŠKO GRĮŽTA balta SKRYBĖLE DIENA ;
RASA PAŽLIUGUSIU ŽALIU APSIAUSTU PRIDENGTAS

jos šiltas kūnas .
VĖSIOJ SROVĖJ, ant AKMENIO, IŠ DŽIAUGSMO KLY

KAUDAMAS PRAUSIAS KĖKŠTAS;
NUO JO AUKSINIŲ, PLUNKSNŲ.KRINTA PASKUTINIAI 

MIRUSIOS TAMSOS LAŠAI.
IŠ TOLO SKAMBA PAUKŠČIŲ PILNA GALVA BERŽAS 

PLAČIAŠAKIS
IR MILIJONAI SPINDULIŲ ATBĖGA, KAIP AUKSINĖ 

GYVULIŲ BANDA KELIAIS.
ten sėdžiu vienas ant akmens, kurs buvo pa

našus I VARLĘ,
IR ŠVIESIAPLAUKIS RYTĄS SKAMBA KAIP COROT. 
MANO PASAULY VASARA. AUKSINIS RYTAS. 
mieguistas tėvas skaito PASAKĄ APIE dainuo

jantį ir šokantį mergaitės vyturėlį
IR SIENOJ ŠYPSOS, SPINDULIU PRAJUKINTAS,ŠVENTA

SIS JONAS.

Dalia U r ne v i č i ū t ė

PO PAPARČIAIS

Atsiliepkit, atsiliepkit, 
PO PAPARČIAIS KAS GYVENAT ? 
AŠ Į LAIMĖS KARALIJĄ 
IŠMAINYSIU LŪŠNĄ SENĄ,

IŠMAINYSIU SAVO DALIĄ 
Į tą PASAKŲ PASAULĮ, 
KUR TAIP ŽALIA, ŽALIA ŽALIA - 
PRO LAPUS ŽALIA NET SAULĖ.

BLYŠKIOS GĖLĖS ŽIEDUS KELIA . . . 
tai ne gėlės ». -fėjų kraitis. 
ANT_ŠVIESIU ŽALIU STIEBELIŲ 
DŽIŪSTA FĖJŲ KEPURAITĖS.

sirpsta ŽEMUOGĖS VĖLYVOS
PO ŽALIAIS PAPARČIŲ SKĖČIAIS. . . 
atsiliepkit atsiliepkit 
aš gyvent pas jus norėčiau ».

SAULĘ ČIA KAIP VYNĄ GERIA 
IR APSVAIGĘ JA - DAINUOJA. 
sonatiną žalią žalią 
DU ŽALI ŽIOGAI SMUIKUOJA.

IŠMAINYSIU SAVO DALIĄ
I TA. PASAKŲ PASAULĮ ’. 
čia taip žalia žalia žalia - 
PRO LAPUS ŽALIA NET SAULĖ.

Kazys Saja
FRAGMENTAS IŠ KNYGOS "KLUMPĖS"

Vieną vasaros dieną dėdė su talka pioyė šieną, teta 
namie pasilikusi, šėrė kiaules, virė pietus, o aš pūdy
me ganiau Žalmargę. Bepigu ganyti kur nors prie miš

ko, kur galima draugų prisikvietus, slapukais pažaisti, 
ugnį .susikurti, o čia - plikas lyg būgnas dirvonas. Aplin
kui nei krūmelio, nei uogelės nerasi.

Kurį laiką, atsigulęs ant kauburio, žiūrėjau Į dangų. 
Debesuota šiandien. Žalmargė, tur būt, negyliuos, ir 
man reikės ligi pat pietų ganyti. O po pietų — ir vėl. 
Debesys keisti tokie — slenka vienas ant ,kito lipdami, 
grūsdamiesi, lyg išalkusios juodmargės prie kopūstlapių 
šūsties. Tiktai piemens niekur nesimato. Štai išlindo ir 
jis, toks senas, apšepęs, su didele galva ir ilga barz
da; Tikriausiai skerdžius... Paskui viskas susiliejo: 
atsirado lyg laivas su burėmis, "skerdžiui" nutrūko 
lazda, ir jis pasidarė panašus į Daukintį, kuris šian
dien padeda dėdei šienauti.

Visko galima prisigalvoti, žiūrint į plaukiančius de

besis, bet ir tai ilgainiui nusibosta.
— Piemenys, vagys,
Kame jūsų avys ? ’.

staiga uždainavau, manydąmas prisišaukti kaimynų Vytuką
— Avys po pievas, 
Piemenys po ievas...

Šaukiau iš viso vieko, bet vistiek niekas neatsilie
pė. Nors spiaudyk ir gaudyk iš nuobodumo. Pagriovyje 
pamačiau didelį žalsvą žiogą. Vargais negalais nutvė
riau jį ir, patupdęs ant delno , sušukau :

-Žioge, žioge, duok deguto *. Jei neduosi, galvą 
suksiu ’. O žiogas supykęs kad gnybs man į pirštą 
Cyptelėjau ir sviedžiau biaurybę Į šalį.

Ir vėl nebebuvo- kas veikti. Iš mūsų trobos rau
dono kamino tik dabar pakilo dūmas. Pietūs dar ne
greitai... Kur dabar benusidaužti? Girdėjau, kad 
įuobodžiaujant, labai tįsta nosis. Pačiupinėjau, - ro
dos, iš tikrųjų didesnė...

Taip man bežioplinėjant, rūgštynes beskabant , 
ant basos kojos užšoko maža, ruda varlytė. Vik
riai ant jos užmečiau kepurę ir sugavęs iš visų pu
sių apžiūrėjau. Varlytė buvo mažesnė už pupą ir šal
ta, tarsi iš sniego išlindus.

"Vargšele, kur tu taip sušalai?" — galvojau. Su
spaudžiau ją saujoj ir ėmiau pūsti kvapą'. Bet var
lytei šiluma, matyt, nepatiko : ji kabarojosi, maloniai 
kutendamam delną, šaltu snukučiu borvėsi pro tarpu - 
pirščius, stengėsi išlįsti.

Paleidau ją ant žemės ir , smilgele varinėdamas, 
žiūrėdamas kaip ji straksi, draugiškai kalbinau :

- O kur bėgi? Palauk, aš tave ganysiu, aš tau 
tvartą pastatysiu, pašersiu, pagirdysiu...

Žalmargė atsigulus, ėmė atrajoti, o aš* ramiai 
bežaisdamas, nepajutau, kaip ir laikas praslinko ...

Nusivaręs Žalmargę į dirvoną, išleidau iš dėžu
tės varlytę. Ji, greitai liuoksėdama, pabėgo nuo ma
nęs ir pasislėpė žolėje. O aš ją šiaudeliu iškrapščiau, 
uždengiau delnu ir žiūrėjau, kur ji suras plyšelį , 
kaip paspruks iš nelaisvės. Nelauktai varlytei atsitiko 
didžiausia nelaimė: bestraksėdama ji leptelėjo į kuolo 
duobę, kur kadaise buvo pririšta Žalmargė. Pamata
vau su smilga — vos pasiekiau dugną. Vargšelės man 
labai pagailo. Mėginau kasti rankomis, bet žemė bu
vo molėta ir kieta tartum plyta. Kaip ją dabar iš 
ten iškrapštyti? Pati neišlips, nudvės iš bado...

Parinkau grumstelių ir ėmiau juos mėtyti į sky
lę. Maniau, kad varlytė, užsirangydama ant jų,'pama
žu išlips į viršų. Atsargiai įleidau vieną grumsto 
gabalėlį, palaukiau — įmečiau kitą. Prisikišęs žiūriu — 
tamsu, nieko nematyti, Įmečiau dar kelis didesnius 
grumstelius, - varlytės nesimato, Dar Įmečiau...

Grumstelių pritrupinau daugiau, negu pusę duo - 
bės, • o varlytės ant jų nematyti. Ji vargšelė, nesu
prato manęs ir tupėjo dugnelyje tol, kol aš ją palai
dojau gyvą.

Nebežinodamas, ką bedaryti, pravirkau lyg apkul - 
tas ir, pykdamas ant savęs, ašarojau iki pat vakaro, 
kol išgirdau tetos šaukimą, varytis namo.

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

/iš anglų kalbos laisvai vertė B.E./

V-ji sekcija buvo trečiame aukšte. Įėjus Į lau - 
kiamąjį, , sekretorė ponia Apel pakiko nuo savo kė
dės gerokai susijaudinusi: "Jis atvyko prieš 1O mi - 
lučių", - sušnibždėjo ji, žvilgterėdama į 3 vyrus, 
tamsiais ploščiais, stoviniuojančius ties durimis.Vei
dai aštrių bruožų, atrodė buvo pasiruošę bet ko - 
kiam veiksmui.

ter Ulbricht, Valstybės Tarybos pirmininkas.
- Vėluojate, - pasakė.
- Tikrai apgailestauju, drauge pirmininke, -Klein’- 

as atsakė. Keletas pagrindinių kelių Į miestą iš va - 
karų pusės buvo užsikimšę. Reikėjo važiuoti aplin
kui.

- Tiek to, - Ulbrichtas atsakė nekantriai. Turite
/ tęsinys /

Tėvas Conlin’as ištiesė jai ranką. Bet ji puolė 
Klein’ą. Jis uždrožė jai, nusviesdamas į kampą , 
prie durų. Ji ten gulėjo apstulbinta. Kai Conlin’as 
bandė prisiartinti prie jos, abu vyrai pačiupo jį ir 
Vopai priartėjo.

_ Kas dabar bus? - paklausė senasis dvasiškis.
- Nejau manote, kad plakimai ir mušimai, Tėve? • 

paklausė Klein’as.
Nieko panašaus. Mes jums parūpinsime vietą 

Neustadt’o pilyje. Patogią - arba kitokią - pasirinkimas. 
Tamstbs ’. Mūsų tikslas - pakeisti Tamstos galvoseną. 
Žinoma, ir viešai , kiek tai įmanoma , ją paskelbti.

-Tai be rėikalo gaišinate savo laiką, - atsakė 
senasis žmogus.

Už jų durys lengvai stuktelėjo, kai Margareta 
Campbell išslinko į naktį.

Negalvojo, kur eina, jos mintys negalėjo veik
ti normaliai po 'tokio sukrėtimo. Klein’as jai me - 
lavo. Panaudojo jos meilę tėvui, kad išduotų tokį 
puikų žmogų.

Ji bėgo užkliūdama už medžių tamsoje, kaip per 
. sapną girdėdama šūkavimus persekiotojų. Atsidūrė 

ties upe, kurios vanduo buvo pakilęs nuo lietaus 
ir užpylęs užtvanką.

Vienas Vopų paleido eilę šūvių iš automato ir 
ji suriko apimta baimės. Dar greičiau bėgo, pakė
lusi ranką, apsiginti nuo šakų, užkliuvo už rąsto ir 
■suriedėjo stačiu šlaitu į upę.

Vopai atbėgo keliom sekundėm vėliau ir seržan
tas, pašvietęs lempa, pamatė tik jos iškeltą ranką 
ir kaip paniro po vandeniu.

Kitą vakarą juodas Mercedes sustojo ties Sau - 
gurno Ministerijos įėjimu, 22 Normannen strasse, Ry
tų Vokietijoje. Helmutas Kleinlas išlipo ir nuskubė
jo laiptais. Jis vėlavo.
4 psl.

Ketvirtasis sėdėjo prie lango ir skaitė žurnalą. 
Nedidelio ūgio, tamsių plaukų ir pilkomis akimis . 
Kairė pusė lūpų le igvai pakilusi suteikė lengvos 
šypsenos, bet be jumdro, Įspūdį. Dėvėjo tamsų 
lietpaltį.

Klein’as atidavė savo ploščių poniai Apel . ir 
ištiesęs ranką artinosi prie jo. Prabilo angliškai: 
"Na, mes, jį pagavome, Harry . Viskas taip ėjosi, 
kaip sakei. Mergina vykdė, kas jai buvo nurodyta".

- Aš taip ir maniau. Jo balsas buvo švelnus ir 
malonus. Gero bostoniečio - amerikono tonas. - Kur 
ji dabar?

- Mirus. Klein’as trumpai atpasakojo, kaip tai 
įvyko.

- Gaila, - atsakė vyriškis. - Buvo gana graži. 
Vyras jau yra tenai -(beveik brūkštelėjau jo rūbą , 
kai jis praėjo pro; šalį.

Klein’as žvilgterėjo į saugus prie durų ir nu - 
leido balsą : "Tokių pastabų nesakyk. Kai tave pakvie’ 
siu - bandyk laikytis neišsiduodamas.

Atidarė duris į savo biurą ir įėjo.
Vyras su lietpalčiu Įsidėjo cigaretę į burną, bet 

jos neužsidėgė. Jis šypsojosi žiūrėdamas į ponią Apel. 
Ji truputį paraudo.

_ Ypatingas vakaras, ką? - pratarė jis vokiškai.
- Didelė garbė. Jie gali užtrukti. 'Gal Jums, po- 

ie profesoriau, galėčiau pasiūlyti kavos? - rūpestigai 
paklausė ji.

- Ne, ačiū. Aš. tik pasėdėsiu prie lango ir pa
lauksiu. Iš čia labai gerai matosi Jūsų kojos iš po 
stalo. Tikrai esate labai viliojanti. Ar kas nors 
Jums tai yra sakęs? - ir sugrįžo prie savo lango. 
Ji sėdėjo džiūstančia burna, nebesugalvodama ką at
sakyti, o jis žiūrėjo į ją savo pilkomis, nieko ne
išduodančiomis akimis* nuolatine šypsena lūpose, lyg 
šiek tiek ją pajuokdamas. Greitai pačiupusi popie - 
riaus lapą, suko jį į rašomąją mašinėlę.

Kai Klein’as įžengė į biurą, už stalo sėdintis 
vyras aštriai žvilgterėjo. Jo kostiumas buvo kon - 
servatyvus, barzda dailiai apkirpta, po storais aki
nių stiklais akys atrodė nepavojingos. Ir visdėlto , 
jis buvo galingiausias vyras Rytų Vokietijoje - Wal-

JI?
- Taip, drauge.
Ulbrichtas neparodė jokio ypatingo jausmo. " Aš 

skrendu į Maskvą rytoj rytą savaitei ir horiu bent 
užsitikrinti, kad šis reikalas yra sutvarkytas. Žmo
gus, kuris tą uždavinį įvykdys, amerikietis Van Bu - 
ren.- ar jis čia?

- Laukia už durų.
-Tikite, kad jis gali tai atlikti?
Klein’as atidarė portfelį, išsiėmė bylą ir padė

jo ant stalo priešais Ulbrichfą. "Čia jos asmeninė 
byla. Būkite malonus, peržiūrėkite, prieš kalbant su 
juo, drauge. Manau, kad raštai patys už save kalba.

- Labai gerai. Ulbricht'as pasitaisė akinius, ati
darė bylą ir pradėjo skaityti.

Pirmaisiais 1950 m. mėnesiais, senatorius Jo
seph McVarty paskelbė, jog turįs įrodymų, kad 
tam tikras skaičius Amerikos Valstybės departamen
to tarnautojų yra komunistai. Arthur Van Buren, mo
ralinės filosofijos profesorius Columbia U-te buvo 
pakankamai neatsargus, rašydamas laiškų seriją į 
New York Times, kuriuose užsiminė, kad šioje si
tuacijoje esą jau pradedamos sėti sėklos fašistinei 
santvarkai Amerikoje.

Kaip ir kiti, jis buvo pakviestas Washingtonan 
į Senato pakomitetą pasiaiškinti. Buvo pavadintas 

komunistu, kas jo profesinei karjerai galutinai pa
kenkė. 1950 m. kovo mėnesį jis nusišovė.

Harry Von Buren, jo vienintelis sūnus 24 me
tų amžiaus, Columbia U-te baigė psichologiją, dir
bo eksperimentinėje psichiatrijoje Guy’s Ligoninėje 
Londone, kur gavo doktoratą 1950 metais.

Jis grįžo namo kaip tik tuo metu, kai laidojo jo tėvą . 
Motina buvo mirus, jam esant 5-ių metų amžiaus. Dėdė,
tėvo brolis, buvo motorinių įrankių gamybos biznyje ir 
beveik milijonierius. Te'tos Mary vyras- savininkas 47- 
ių viešbučių. Jie visi atrodė labiau susirūpinę,kad gal 
Wisconsin’© senatorius buvo teisus; kad jo tėvas buvęs 
"raufonas"... Taip Harry nusprendė atstatyti šeimos gar
bę, įstodamas Į Marinų dalinį,prasidėjus Korėjos karui.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



MIRĖ DR. STEPONAITIENĖ
Kovo 30 dieną Kaune, su-

iŠ PADANGĖS MIELOS“9Oamb“tot1:
STEPONAITIENĖ. Buvo gi-

716 spaudos ckup.Ltetuvoje Ir (šelvi jo ję/Parinko J.P-Iis muši 1890.11.19 Žvirgždai-
TARNYBINĖS ATOSTOGOS

Lengvoji mašina skiriama 
Įstaigai ar organizacijai tar
nybiniams reikalams- Ne 
iŠ imti s v ir "Viiniaus staty
bos” montavimo valdyba,ku
rios objektai išsimėtę įvai
riose vietose/ Tad ir gavo 
valdyba mašiną.

Mašiną vairuoja pats val
dybos viršininkas R. Skin- 
deris. Pagirtina, juo labiau, 
sutaupomas vairuotojo eta
tas. Bet . .. neskubėkime 
girti R. Skinderi kaip taupų 
šeimininką. Pasirodo, kad 
jo vairuojama mašina labai 
dažnai kursuoja tokiais 
maršrutais, kurie jokiu bū
du neveda į valdybos darbo 
objektus. Sakysime, į Kauną, 
kur valdyba nieko ne mon
tuoja. Neatsitiktinai ši ma
šina pernai nuriedėjo 57910 
kilometrų t. y. vidutiniškai 
po 240 - 250 km. per darbo 
dieną. Jei prisiminsime, 
koks miestuose leidžiamas 
mašinų greitis, pasirodys, 
kad R.-Skinderis apie pusę 
darbo dienos praleidžia 
"Volgoje”.

Tokios ilgos kelionės kas 
dieną Įmanomos todėl, kad- 
nei kilometražas, nei, ben
zinas mašinai nevaržomas. 
Užplanuota mašinai išlai
kyti per metus skirti du 
tūkstančius rublių. R. Skin
deris ŠĮ planą sėkmingai 
viršijo.

Pamiršęs, kad automobi
lis skirtas valdybai tarny
biniams reikalams, R. Skin
deris, matyt, mintyse šią 
mašiną jau laiko savąja. Ki
taip jis tikriausiai nebūtų 
paėmęs "Volgos” per savo 
atostogas ir privažinėjęs 
penkių tūkstančių kilometrų.

* Suprantama pagunda, kai 
savo mašiną taip sunku Įsi
gyti. "O jeigu turtas visų 
darbininkų, tai jis, logiškai 
galvodamas, ir naudoja tą 
turtą. Ko stebėtis ?

"ŽIOGELIS" Į PARYŽIU
Į dviejų savaičių kelionę 

po Prancūziją buvo išvykęs 
uostamiesčio statybos tresto 
kultūros ir technikos rūmų 
vaikų choreografinis liaudies 
kolektyvas "Žiogelis". Kaip 
pažymėjo šio kolektyvo va
dovė artistė E. Bungardienė, 
šiai . išvykai mažieji savi
veiklininkai paruošė dviejų 
dalių programą. Jie atliks 
lietuvių, kitų sovietinių tau
tų, užsienio šalių ir taip pat 
prancūzų liaudies šokius. 
Koncertai vyko Paryžiuje ir 
kituose Prancūzijos mies
tuose.

STATYBOS KEIČIA KRYPTĮ
DaugelĮ metų statybininkai 

plėtė Klaipėdą Į pietus, o 
neseniai atsigręžė Į Šiaurę. 
Netoli Kretingos plento ky
la naujas kvartalas, kuria
me bus 12 penkiaaukščių ir 
30 devyniaaukščių namų.

Laikraštis "Tarybinė 
Klaipėda" praneša, kad na

JEIGU GERI IR GALI GERTI TAVO REIKALAS” 

JEIGU NORI NUSTOTI -” MŪSŲ,”

ATEIK (. LIETUVIU. A. A. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
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JUOZUI S.; 63 1-6.83.4 :. HENRI KUI N.: 2 7*7-7 868; 
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Mochoni suolas rotų Ir kitų dolių reguliavimus. llorfrs(Body) taisymas ir 
darymas naujame garole ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LoVerendrye, pr’o Lopierrair vandens konolo. Tol. 365- 3364.
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mai čia statomi iš raudom: 
plytų, pagal individualius 
poreikius. Architektai tikisi 
kad Miško kvartalas bus vie
nas gražiausių uostamiesty
je.
* Kaip gera gyventi kolo

nistams. Kodėl jie savo tė
vynėje nestato tokių vilio
jančių pastatų ?

MEŠKUTĖS NIDOS 
NUOTYKIAI

Lietuvoje, kaip rašo "Li
teratūra ir Menas", buvo 
sukurtas 13 dalių serijinis 
spalvotas filmas "Meškutės 
Nidos nuotykiai".

Filmo aktorė - zoologijos 
sodo meškutė Nida. Filmas 
jau buvo parodytas Maskvo
je, Monte Cario, Milano ki
no teatruose, kuriuose per
kami, parduodami, maino
mi telefilmai. Tą filmą už
sisakė Anglijos, "Prancūzi
jos, VFR kino teatrai. Taip 
pat jis bus rodomas Maskvos 
olimpiados metu.

Keletas "Meškutės Nidos 
nuotykių" dalių buvo jau pa
rodyta per centrinę ir res
publikinę televiziją, o moks
leivių pavasario atostogų 
metu bus parodyta visa se
rija.

Kai bus rodoma Lietuvos 
televizijoje, filmo tekstas 
turės būti išverstas Į lietu
vių kalbą.(Kodėl iš karto ne
padaryta lietuvių kalboje, o 
paskui Į kitas kalbas ? Red.) 

"Meškutės Nidos nuotykių" 
autorius Petras Abukevičius 
sako, kad filmo veiksmas 
vyksta Lietuvoje ir ten ro
doma meškutės Nidos {vai - 
rūs nuotykiai su paukščiais 
ir žvėreliais dažniausiai ko
miškose situacijose. Pati 
meška Nida gero būdo ir di
delė išdaigų mėgėja, ji visus 
sutaiko ir visiems padeda.

Kadangi meškutės greit 
auga, o filmas buvo sukamas 
ilgesnĮ laiką, tai tekdavo 
keisti meškas.

P. Abukevičius ruošiąs fil
mą apie Neringą, o centrinė 
televizija (CT) siūlė jam su
kurti dar du tokius filmus : 
apie lietuvišką stumbrą ir 
Sov. Sąjungos vilkus, kuriuos 
jau užsakė Prancūzijos tele
vizija.

KUNIGAI Į SIBIRĄ
E. ROGA, lietuvis evange

likų kunigas, kilęs iš Klai
pėdos krašto, iš okupuotos 
Lietuvos vyksta Į Sibirą ap
tarnauti ten išsisklaidžiusius 
vokiečius tremtinius. Ten 
esą tūkstančiai vokiečių, ta
čiau nesą kunigų. Ten nu- 
vykstąs ir latvių kunigas 
Kalninš iš Rygos. Apie tai 
praneša liuteronų informa
cija.
* Arne ironija ?' Tame pa
čiame Sibire vargsta ne vie
nas už reikalavimą religinės 
laisvės . . . Bet pasaulio in
formacijai to nesakoma, tik, 
va, kaip mes rūpinamės 
vergų gerbūviu.. . 

čiuose'. 1916 m. baigė Mask
vos Medicinos Institutą. 
1919 - 1920 m. buvo Šakių 
miesto ir apsk.ligoninės ve
dėja. Nuo 1924 m. ir vėliau 
dirbo vyr. asistente Medici
nos fakulteto ir Vidaus ligų 
katedroje. Vėliau vertėsi

ŠEIMOS IR SKYRYBOS

"Literatūra ir Menas" sa
vo Septynių dienų skiltyje 
apie Šeimas ir skyrybas 
Lietuvoje rašo :

"Keletas metų skaičių.At- 
siprašau, kad ne visi jie bus 
tikslūs - Centrinės statis
tikos valdybos darbuotojai, 
maloniai mums talkinę, dar 
neturėjo tikslių pastarųjų 
savaičių duomenų apie 
skausmo ir džiaugsmo pa
liestas širdis.

Taigi 1979 metais užre
gistruota 32 tūkstančiai san
tuokų ir 10- 7 tūkstančio iš
tuokų. Abu Šie skaičiai yra 
pastarojo dvidešimtmečio 
rekordai : I960 metais su
kurta 28.1 tūkst. šeimų, iš
iro - 2.4 tūkst. Tada visi 
mes buvome pora dešimt
mečių jaunesni, šimtui san
tuokų teko 8. 4 ištuokos, da
bar - 33. 5. Deja, tai ne 
šviesesnės saulės ir sal
desnio vandens variantas, o 
akivaizdus faktas - per de
šimti metų skyrybų procen
tas paspartėjo keturis kar
tus.

Kokio amžiaus tie "nusi- 
sidėjėliai" ?

Pravartu žinoti, kad po 
žalią Nemuno kraštą klajoja 
23 procentai sušalusių ir al
kanų vyrų, kurių amžius - 
tarp 40 - 50 metų. 20 pro
centų vyrų užpūtė pirmąjį 
židinĮ, perkopę 25 ir nesu
laukę 30- 5 procentai visų 

Prienų eksperimentinėje aviacijos gamykloje yra su - 
kurtas naujas plastmasinis sklandytuvas "Lietuva" LAK- 
12. Nuo savo pirmtako LAK-1O jis skiriasi patogesniu 
valdymu, struktūra turi ryškią strėlės formą.

LAK -12 kūrėjai- gamyklos vyr. konstruktorius K. Ge - 
čys, konstruktoriai P. Šnioka, A. Kutkus, S.Slibinskas ir 
G. P6škus. Šiais metais pakils iš viso 18 sklandytuvų nau
jojo ūpo. 

išsiskyrusių vyrų - pensi- me nebeaugindami vaikų ?"
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medicinos praktika, vedė li- 
goninių skyrius bei ambula
torijas, daug rašė sveikatos 
klausimais medicinos spau
doje ir knygose. Pasižymėjo 
ir literatūriniais kūriniais.
Pasirašinėjo slapyvardėmis 
Praurimė, Žvirgždė, Žv., 
Žvgž. ir kt. Palaidota ba
landžio 2 dieną Petrašiūnų 
kapinėse greta savo vyro,ži
nomo bibliografo, a. a. pik. 
Vytauto Steponaičio.

KReA/I 
VE/OROO2/AI

ninkai, kuriems gal kiek vė
lokai prašvito protas, jog 
reikia pasukti individualiu 
keliu. Pavojingi visi amžiai, 
išskyrus iki 20 : tokio išsi
skyrusio vyro pernai Lietu
voje neaptikta. To amžiaus 
moterys sudaro 0.7 pro
cento.

Įdomu kokie reikalai silp
nosios lyties padangėje ? 
Bemaž tokie patys, nors 
atspalvis šiek tiek skiriasi : 
moterys mėgsta atgauti ne
priklausomybę kiek jaunes
nės. Beveik 13 procentų iš
siskyrusiųjų - 20-24 metų 
(vyrų tik 7 procentai), 22 
procentai -25-30 metų (vy - 
rų - 20 proc.). Vyrai maž
daug tokia pat proporcija 
ima lenkti moteris, peržen
gę Kristaus amžių. Ir mau
na pirmyn, nesustodami iki 
paskutiniosios.

Labiausiai santuoka ap
karsta tarp penkių ir dešim
tų bendro gyvenimo metų 
(beveik 20 proc. išsiskyru
sių). Ne ką gelbsti ir sekan
tis vedybų dešimtmetis - be
veik 27 procentai. . .

Nepaisant visų negandų, 
Lietuvoje yra 900. OOO pa
tvarių ir turbūt laimingų 
šeimų. O vaikų 1979 metais 
gimė 52 tūkst. Mažoka. Pri
minsime, kad I960 m. gimė 
62. 5, 1965 m. -53. 8, 1970 
m. - 55.5, 1978 m. -51.8 
tūkst. vaikučių. Kur nueisi-

O. Laša

MYLĖK IR BIJOK SAULĖS

Mūsų protėviai garbino ir gerbė saulutę- močiutę . 
Jos reikėjo, ir niekas jos nebijojo, nes Pabaltijo kraš
tuose saulelė šviečia ir šildo, ir ne taip stipriai degina, 
kaip šiame kontinente.

Pastebėta, kad perdidelis kaiti nimasi s saulėje gali 
būti labai kenksmingas, ypatingai, baltaodžiams.

"Šių metų nusideginimas saulėje gali duoti pradžią 
vėžio ligai 1999 metais", - Įspėja dr. Eugene M. Far - 
ber, Medicinos Mokyklos Dermatologijos Skyriaus vir
šininkas Stanford’e, JAV-se.

Didžiuma odos vėžio ligų, nors ir ne visos, yra 
sukeliamos saulės spindulių, išsivysto nuo pakartotino 
stipraus kaitinimosi saulėje. Rimtos odos vėžio ligos , 
kaip ir palinkimai Į šią ligą nepasirodo staiga. Trunka 
eilQ metų, kol jos išsivysto, bet yra pagreitinamos per 
daug būnant saulės šviesoje ir > neprižiūrint odos. Virš 
90% odos vėžio ligų pasireiškia tose kūno dalyse, kurias 
daugiausia pasiekia saulė- veidas, sprandas ir rankos.

Patartina dėvėti plačiabryles skrybėles, kurios ir 
naudingos ir puošnios, kad nenusidegintumėte saulėje.

Reikia laispniškai pratinti odą prie saulės kaitros, 
kol atsiranda parudavimas, apsaugojus nuo nusideginimo.

Reikia vengti saulės ypatingai tarp 1O v.ryto- 2 vai. 
p.p.,kol oda nėra tinkamai parudavusi.

Reikia naudoti odai tepalą, kuris apsaugoja nuo sau
lės kenksmingųjų spindulių. Vienas geidausiu yra 5-10% 
PABA /para-aminobenzoic acid/ 5O-7o% alkoholio bazė
je. JĮ gali jums sumaišyti vaistininkas arba galite nusi - 
pirkti gatavą, vadinamą Pre-Sun, Ultrabloc,Pabanol arba 
Pabafilm vadinamą tepalą.

Prisiminkite, kad miglotą dieną saulė taip pat stip - 
riai veikia ir daug nusideginimų Įvyksta kaip tik tokiomis 
dienomis ilgai būnant lauke.

Sportuojant ilgai vandenyje arba gulint ant pripučia
mų matrasų ant vandens, atšvaitas nuo jo pastiprina odos 
nusi degini mus.

Nuolatinis buvimas saulėje taip pat labai išdžiovina 
odą, pagreitina raukšlių atsiradimą ir pagilina jau esan
čias raukšles. Išbuvus lauke ilgesnĮ laiką, ištepk odą su 
aliejum, geriausia "baby oil", skirtą kūdikiams. Jis su - 
minkština ir priduoda odai drėgmės.

Raudona odos spalva ir po kelių dienų jos nusilupi - 
mas yra I-ojo laipsnio nusideginimas. Blogumas ir vė - 
mimas taip'pat gali pasireikšti. Iškilus pavandenėjusioms 
pūslėms- nusideginimas pasiekia II-ąjĮ laipsnį, t. y., kai 
apgadinamos celės gilumoje audinių. Pats stipriausias 
nusideginimas yra III-iojo laispnio. Jis gali sukelti kū
no temperatūrą, saulės smūgį ir randus. Jeigu smarkiai 
nudegėte- nedelsdami kreipkitės Į daktarą.

Menkesniems nudegimams Įvykus reikia pamerkti 
rankšluosčius Į labai šaltą arba su ledais vandenį, nu - 
gręžti ir apdengti nudegintą odą. .Keisti rankšluosčius 
dažnai, kol praeina skaudėjimas. Apsitrynimui alkoholis 
/rubbing alcohol/ taip pat sumažina odos karščiavimą. 
Pers i deginimai saulėje nieko neverti, nes jie odos parų - 
davimo nepagreitina, o tik apgadina vasaros malonumus.

Oda greičiau Įgaus gražų atspalvį, jeigu valgysite kas 
dieną bent po 2 nevirtas morkas ar pamidorų.ar gersite 
jų sultis.
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
11 % ui 6 min, term indėliui
10'/j % “i 1 m- indėliui
10 % už 3 m. term, indėliui
12 % pemiju ir namų plona
11 % tpecioli foup. «q«k.

AKTYVAI viri 2 5 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgižiut iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir suskeltu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortfičloi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaru; že&tadlcniais 1— nuo 9 vai, ryto iltį 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 533-1149 M6r 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
■999 College St., Toronto, Ont. o Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8• > I 532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 H
Trečiadieniais uždaryta B 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 11 Vi %
term, indėlius 1 metų H %
term, indėlius 2-3 metų 10’/i%
pensijų s-tą 12 %
taupomųjų s-tų *> ........ 10Vi%
spec. taup. s-tų *) ........ 11 Vs%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines ................  14 %
mortgičius 13’/a%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
•) Nuo gegužės 1 d.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — na 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

, ūsai LIETUVIU NAMAI

L N NAUJI NARIAI

LN Valdyba priėmė ir pa
tvirtini sekančius nartus: V. 
DAGILĮ, V. DAUNECAKĄ, V 
StUKĄ, A. VAIČIŪNĄ, B. 
BIJŪNĄ, kurie įmokėjo po 
$ 1OO.
" ARAS UŽBAIGĖ, SAVO 
VEIKLOS SEZONĄ

Toronto lietuvių vyrų cho
ras ARAS metinės veiklos 
sezoną užbaigė koncertų ir 
šokių vakaru gegužės 1O d. 
LN Karaliaus Mindaugo me
nėje.

Aro chorą sudaro 47 dai
nininkai. Vadovauja muz. V 
VERIKAITIS.

Akomponuojant muz.S.Gai 
levičiui, choras įspūdingai

UBU LIETIMŲ NAMAI 
atliko 7 dainas.

Publika koncertą sutiko 
.labai šiltai, nors jos galėjo 
būti ir daugiau. Vasarinės , 
saulėtos dienos nebevilioja ir 
visi geriau praleidžia laisvą- 
laikį gamtoje...

Meninę koncerto dalį pa - 
pildė choristas Aleksas PAU
LIUS, padeklamavęs savo su - 
kurtų jumoristinių eilėraščių.

SUMAŽINTOS NUOMOS UŽ 
SALES

LN Valdyba pranešė, kad 
nutarta sumažinti nuomas už 
sales, jeigu nuomuoja LN na
riai.

Karaliaus Mindaugo menė 
nariams bus nuomuojama 
šeštadieniais už $550 ir Vy
tauto Didžiojo menė už $350.

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

PUIKUS projektas

Toronto lietuviai planuoja jis buvo atiduotas svarstyti 
pastatyti 11 aukštų Pensinin- patvirtinimui Toronto Plana- 
kų Namus ant šiaurės rytų vimo Komitetui.
kampo gatvių Bloor ir Indian Pastato architektas-Doug-
Grove.

Pastate numatoma Įrengti 
butus , kurie kainuotų nuo 
$ 25O-$3OO į mėnesį. Jame 
būtų ir vieno miegamojo bu
tai, dviejų, vedusiems ir 
viengungiams. Namai talpin
tų gimnastikos salę,patai - 
pas kultūriniams užsiėrpi - 
mams ir 1.1.

Toronto Miesto Seniūnas 
/ aide r man/ Tony O’DONA
HUE buvo vienas tų, kurie 
pritarė tam projektui, kai

las Bower rėmė projektą 
nes jis neužgožia aplinkinių 
pastatų. Projektas Įteiktas 
Miesto Tarybai ir jį patvir
tinus, numatomas pradėti 
statyti rudenį. Kainuotų apie 
$ 5 milijonus.

Projektas buvo aprašytas 
gana plačiai ir įdėtas jq pie
šinys pavasario pabaigoje , 
viename Toronto laikraštyje.

/ projekto brėžinys dešinėje/

skolinkis

PARAMA
10 % % už taupymo 1-toi
6 ’ už čekių

IMA:
13 y2 % už ••m. paikolet
12 >4 % už mortgižius

toronto
A. LUKOŠIUS

PRI S I MENAN
Jau du Šimtai metų praėjo 

nuo mūsų iškylaus rašytojo- 
poeto Kristijono Donelaičio 
mirties. Šį plačiai po pasaulį 
nuskambėjusį ir didelio pri
pažinimo susilaukusį anų 
laikų lietuvį-, torontiečiai 
Šiais metais, galima sakyti, 
prideramai paminėjo. Įvyko 
tai gegužės mėn. 25 d. , sek-, 
madienio popietės laike, di
džiojoje Anapilio salėje. Šį 
didingą ir įspūdingą minėji
mą atidarė Anapilio Tarybos 
pirm. A. RINKŪNAS, pa
kviesdamas šios programos 
pravedimui pranešėją J. 
ADOMONYTĘ.

Pirmasis apie Donelaitį 
prabilo Toronte gyvenantis 
labai produktingas istorinių 
romanų rašytojas - laureatas 
Juozas KRALIKAUSKAS. 
Klausant šio nepaprastai 
įdomaus kalbėtojo, tiesiog 
lyg gyvame paveiksle iškilo 
ne tik Donelaitis, bet ir visa 
anuometinė Lietuva, su vi
sais anų laikų rūpesčiais 
ir bėdomis. Buvo sukurta 
visa eilė pasigėrėtinai puikių 
vaizdų iš anuometinio Lie
tuvos gyvenimo. Paskaiti
ninkas šitaip kalbėjo: "Siau
čiant baisiąja! maro epide
mijai Europoje ir Lietuvoje, 
1709 m. trečdalis Lietuvos 
gyventojų tada išmirė. Pusė 
visų Žemaitijos žmonių iš
keliavo amžinybėn. Iš Done
laičio gimtinės Lazdynėlių 
prie Gumbinės net du treč
dalius žmonių su savimi iš
sivedė maras. Tačiau Done
laičių, kad ir didelės šei
mos, stebuklingu būdu jis 
nepalietė. Po Donelaičio 
mirties, jo poezijos ir "Me
tų!'.rankraščiai net 20 metų 
išgulėjo jo pažįstamo pasto
riaus Jordano stalčiuose.

Daugelį anuometinių gy
venviečių nusiaubė nesibai
giantys gaisrai, plėšikavimai, 
ir žudynės, tačiau laimingu 
sutapimu, jie išliko nepa- 

, liesti, kad bylotų ateities 
kartoms. Pagaliau atėjo toks 
metas, kada nepaprastus ga
bumus turintis našlaitis, 
žvejo sūnus, Liudvikas Rė
za, išėjęs aukštuosius moks
lus ir gavęs net du doktora
tus Karaliaučiuje, susirūpi
no ir Donelaičio rankraš
čiais. Pirmiausia jis juos 
išleido vokiečių kalba, o po 
to ir lietuviškai. Šiandieną 
Donelaičio "Metai" jau iš-, 

^versti į 15-ką svetimų kal
bų".

Paskaitininkas dar primi
nė : "Beveik yra tikra, kad 
anuometinėje Lietuvoje pa
našių į Donelaitį buvo ir 
daugiau, tiktai tos, anksčiau 
suminėtos nelaimės viską

T DONELAITĮ,
| sunaikino ir nušlavė".

Specialią ir labai įdomią 
programą apie Šį didįjį mūsų 
tautos sūnų atliko Toronte 
viešintis Montrealio Jaunimo 
tautinių šokių, dainos ir ‘mu
zikos Ansamblis "Gintaras", 
inscenizavęs garsiuosius 
Donelaičio "Metus". Pažy
mėtina, kad šis Ansamblis 
turi paruošęs pilną "Metų" 
pavaizdavimą, tačiau dėl lai
ko stokos (išvakarėse jie 
talkininkavo Toronto ginta- 
riečiams Švenčiant 25-tį)pa- 
teikė jį kiek sutrumpintai. 
Be to gi ir tolimas kelias 
namoliai, o sekantį rytmetį 
kaip tik mokslo metų egza
minai.

Šio Ansamblio specialioje 
Donelaičio minėjimo progra
moje skaitome : "Visos mū
sų liaudies meno apraiškos 
išsivystė amžių bėgyje, per
duodant jas iš kartos į kar
tą. Dainoje, muzikoje, šo
kyje išreiškiami lietuviams 
■būdingi pergyvenimai dir
bant ir linksminantis. Tai
gi ir išoje programoje pra
bėgs pro mus Donelaičio 
"Metų" vaizdžiai aprašytos 
rudenio gėrybės, žiemos 
rūpesčiai, pavasario ir va
saros darbai ir linksmybės. 
Keliaukime savo lakia vaiz
duote ir jautria Širdimi gin- 
tariečių žodžio, mužikos, 
dainos ir šokio vedami per 
rudens gėrybių jaujas, žie
mos tamsių vakarų ilgesį, 
pavasario ir vasaros darbų 
talkas ir linksmus subatva- 
karius".

Reikia pripažinti, kad tai 
stiprus lietuviško jaunimo
Ansamblis tiek šokyje, dai
noje ir ypač lietuviškos mu
zikos garsuose.

Donelačio "Metų" pavaiz
davimo režisūra Ansamblio 
vadovės Rasos LUKOŠEVI- 
ČIUTĖS, orkestracija Zigmo 
LAPINO. Ansamblio orkest
rui vadovauja Andrius LAPI
NAS ir dainoms - Ina KLI- 
ČIENĖ.

Programos pabaigoje di
dingai ir įspūdingai nuskam
bėjo Šio Ansamblio tradicinė 
daina su instrumentų palyda 
"Kur gintarais nusėtas... "

Šio minėjimo uždaromaja
me žodyje A. RINKŪNAS dė
kodamas Montrealio ginta- 
riečiams, pareiškė : "Mes 
permažai tą taurųjį lietuvį 
įvertiname. Tik Šitaip/ kaip 
šiandieną, mums visuomet 
reikėtų jį minėti".

Džiaugiamės ir mes Mont
realio lietuviškuoju jaunimu, 
dėkodami jam už pasirodymą 
mūsų padangėje ir taip pui
kiai atliktą programą. . .

1 I ", I"----------- --------------------------------------------------------------------

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario - M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių'drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įsteigei Ml. 233-3334 231-2661 231-6224*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M98 1K8

♦ No mų — Gyvybė!
/ BA A/ JT *į VC/ * Komercinio.

533<1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.D.
1551 Bloor Street W,

TORONTO. ONTARIO 
M6P iA5 tel. 533-3531

LAIKRAŠTIS, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA f 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS .'TINKA KIEKVIENA 
PROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA l

boston
VYTAS RASYS - TEISIU 
DAKTARAS

Vytas RASYS, inžinieriaus 
Juozo ir Irenos Rasių sūnus, 
Šiemet -baigė Suffolk Uni
versitetą, teisių fakultetą ir 
gavo teisių daktaro laipsnį.
Vytas RASYS yra malonus, 
paslaugus jaunikaitis, bai
gęs Boston College gimnazi
ją, gavęs bakalaurą Bostono 
Kolegijoje ir dabar doktora
tą. Vytas gerai kalba lietu
viškai ir dalyvauja lietuvių 
parengimuose. Tai jo tėvų, 
susipratusių lietuvių nuopel
nas. Todėl sveikiname juos 
ir džiaugiamės su jais, su
laukus sūnų daktarą. Vytui 
linkime laimingai plaukti 
sunkiose gyvenimo bangose 
ir pasilikti tokiu pat papras
tu ir neišdidžių jaunuoliu. 
LIRTUVIAI MUZIKAI 
VOKIETIJOJE

Šiemet gegužės 3 dieną 
Dieburgo bažnyčioje įvyko 
Kunigo K. SENKAUS suorga
nizuotas bažnytinės muzikos 
koncertas. Koncertą išpildė 
choras kunigui K. SENKUI 
diriguojant, solistė Violeta 
HARMONAITĖ .mezzosopra- 
nas, Ričardas DAUNORAS, 
baritonas, Petras ODINIS, 
fleita ir Vytenis VASILIŪ
NAS, vargonai. V. VASILIŪ

NAS akompanavo chorui ir 
solistams ir atliko solo par
tiją.
DR. VYTENIS VASILIŪNAS 
NORVEGIJOJE

Dr. Vytenis VAŠILIŪNAS 
Norvegijoje skaitė paskaitą 
iš geofizikos srities ir ten 
davė bažnytinį vargonų kon
certą. Kitais metais Vytenis 
duos koncertą Stockholme, 
Švedijoje.

KUNIGAS V. VALKA VIČIUS 
GAVO MAGISTRO LAIPSNĮ

Kun Vincas VALKAVIČIUS 
Šiemet apgynė tezę "Lietu
vis kunigas pionierius New 
England" ir gavo magistro 
laipsnį iš istorijos. Tezę jis 
rašė Bostono Kolegijoje. Jo
je jis išnagrinėjo kunigo J. 
Žebrio Įdomų gyvenimą, jo 
veiklą lietuvių tarpe ir jo 
tragišką mirtį. Veikalas bus 
atspausdintas atskira knyga. 
Įvadą parašė žymus Harvar
do universiteto profesorius. 
Sveikiname mielą kunigą 
Vincą, kuris būdamas West 
Groton parapijos klebonu, 
randa laiko ir noro ir moks
liniam darbui, tuo ■ prapla
tindamas savo šakotą veik
lą. Tokių asmenybių, kaip 
kun. Vincas, yra reta pa
saulyje.

BĮoooooooccoaaaeoegaūi
TAVO REIKALAS”, 
“MCSŲ”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

6 psl.

ATEIK Į LIETUVIU, A A (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI 119 MIMICO AVENUE (Royal York Rd. 
i r Mi mico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591
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Hamilton

Ottawa
AŠTUNTASIS BALTI EČl UL VAKARAS

J. V. D

Aštuntasis Kanados Bal
tiečių Federacijos vakaras 
Parlamento Rūmuose, Otta- 
woje, įvyko 1980 m. gegužės 
28 d. Paprastai šis metinis 
parengimas daromas vasario 
mėnesį, nes tada būna Lie
tuvos ir Estijos Nepriklau
somybės šventės, prisime
nama visų trijų Baltijos 
valstybių nepriklausomas 
gyvenimas ir dabartinė pa
dėtis. Dėl federalinių rinki
mų ir Quebec referendumo 
teko atidėti šiai gerokai pa
vėluotai datai.

Vakarą pradėjo senatorius 
dr. S. Haidasz, buvęs Dau
gi akul tūrinių Reikalų mini s- 
teris, kaip šio vakaro glo
bojančio komiteto ko-pirmi- 
ninkas. Trumpai nubrėžė va
karo tikšlą,paminėjo jo ren
gėjus^1“ Baltų Federaciją 
Kanadoje ir pakvietė adv. 
Joaną KURAITĘ pravesti to
limesnę programą, ką ji 
sėkmingai įvykdė.

Po Kanados Himno, Popie
žiaus atstovas Kanadoje pro- 
nuncijus ark. Angelo Palmas 
sukalbėjo įžanginę maldą. >

Toliau trumpai kalbėjo 
II-s iparlamentarinio globos 
komiteto pirm. Walter Ba
ker, buvęs ministeris, bei 
ministerio pirmininko pava
duotojas, o dabar konser
vatorių partijos parlamente 
vadovas. Jis pristatė E. 
Broadbent, NDP partijos va
dą, ministerius : Mark Mc 
Gui gan - Užsienio Reikalų ir 
J. Fleming - Daugiakultūri
nių Reikalų, diplomatinius 
kitų valstybių atstovus : ark. 
Angelo Palmas ir monsg. 
Dante Pasguillini -Vatikano, 
B. D. Dexter -Australijos, 
F. Paparoni - Venecuelos, 
A. R. McKee - JAV ir dr. J. 
Žmuidziną - Lietuvos, dr. E. 
Upenieks - Latvijos ir I. 
Heinsoo -Estijos.

a n y s

REZOLIUCIJOS PARLA
MENTE IR SENATE

W. Baker nurodė, kad vi
sos parlamento partijos yra 
vieningos užtariant demo
kratines , laisvės ir huma
niškumo teises. Šiandien 
parlamento posėdyje W. Ba
ker pasiūlius ir K. Robinson 
M P iš Toronto paremiant, 
parlamentas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje 
sveikina Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Garbės Konsulus 
irtų Bendruomenių atstovus, 
dalyvaujančius aštuntame 
Baltiečių Vakare Parlamento 

■ Rūmuose.
Dieną anksčiau trys Pa

balti jos valstybių Garbės 
Konsulai - dr. J. Žmuidžinas , 
dr. E. Upenieks ir I. Heinsoo 
buvo pakviesti į Senato gar
bės galeriją, senatorius Paul 
Yuzyk pristatė Konsulus Se
natui ir pravedė rezoliuciją 
kurioje tarp kitko sakoma: 
"Kanada, JAV ir keletas kitų 
demokratinių kraštų nepri
pažįsta tų kraštų Sovietų ka
rinės okupacijos ir privers
tinio inkorporavimo į So
vietų Sąjungą, kuris įvyko 
1940 m. Mes tikimės, kad 
jų aspiracijos būti laisvais 
ir demokratiškais kraštais 
bus realizuota artimoje atei
tyje".

PAGRINDINIS VAKARO 
KALBĖTOJAS MINISTERIS 
MARK MCGUIGAN

Užsienio Reikalų ministe
ris Mark McGuigan pas tebė
jo, kad jau ir anksčiau yra 
buvęs Baltiečių Vakaruose 
Parlamento Rūmuose, kurie 
daro malonų įspūdį savo 
kultūriniais priedais : tau
tinėmis parodomis, koncer
tine programa, tautiškais 
rūbais : lietuviškas raguolis 
yra tapęs tradiciniu paren
gimo ženklu. Kaip advokatas 

ir parlamento narys dažnai 
susitinka su baltlečiais (kal
bos tekstas tilpo Panoramo
je NL nr.,24 ir 25). 
BALTIEČIŲ PRAKALBOS

Ilgesnę kalbą pasakė E. 
PETERSOO, Estų Kanadoje 
Bendruomenės pirmininkas. 
Pirmajame Baltiečių Vaka
re visiems dalyviams buvo 
jteikta estų rašytojo Arved 
Viirlaidknyga "Graves tfith2 
out crosses", kurios pagrin
dinis veikėjas pergyvenęs 
nacių ir komunistų teroro 
metus nutarė, kad jis turi 
būti laisvame pašau- 
lyje gyvas liudininkas visų 
tų neteisingų darbų. Viena iš 
baltiečių misijų vis dar te
lieka priminti laisvėje gyve
nantiems apie įvykdytą ne
teisėtą Baltijos kraštų oku
paciją ir vykdomus perse
kiojimus . Afganistanas buvo 
okupuotas panaudojant tuos 
pačius metodus, kurie buvo 
panaudoti užimant Baltijos 
kraštus.

Pasveikino Kanados val
džią, prisijungus prie Olim
piados boikoto ir užjautė 
sportininkus,negalinčius da
lyvauti. Dalis Olimpiados 
žaidynių organizuojama Ta
line, Estijoje. Tai yra aiški 
pastanga legalizuoti Baltijos 
kraštų okupaciją. Baltijos 
kraštuose padėtis yra ypa
tingai sunki, vyksta nuolatinė 
rusifikacija, sovietų tikslai 
niekuo nepasikeitė nuo Sta
lino laikų.

T.Kronbergs, Latvių Bend
ruomenės pirmininkas ir J. 
R. Simanavičius, KLB pir
mininkas, pasakė trumpas 
kalbas pradedant ir baigiąnt 
programą.

KONCERTAS
Koncertinėje programos 

dalyje Onne Laikvee, sopra
nas', akompanuojant L.Kuttis, 
padainavo tris estų kompo
zitorių dainas. Latvės Mar- 
gareta Upenieks ir Beatri
se Upenieks pagrojo arfa ir 
fleita keturis dalykus : dvi 
latvių kompozitorių dainas 
ir du klasikinius C. A. De
bussy ir W. A. Mozart daly
kus.

Lietuviškąją programos 
dalį atliko Gina Čapkauskie- 
nė, ^koloratūrinis sopranas, 
akompanuojant Jonui Gove- 
dai. Atliko "O nėra niekur" 
(K. N. Banaičio), "Liepsne
lė" (žodž. L. Andriekaus), 
"Serenada" (žodž. J. Baltru
šaičio) .kurioms abiems mu
ziką parašė Jonas Govedas 
ir ariją iš operos "La Tra
viata" (G. Verdi). Solistę 
publika priėmė labai šiltai 
ir po programos daug kas 
asmeniškai sveikino.

Visa koncertinė programa 
buvo gerai ir skoningai at
likta ir publikos gerai įver
tinta.

PRODA
Lietuvių skyriuje buvo To

ronto dail- J- Dagio medžio 
skulptūrų ir bareliefų lietu
viškomis temomis : Eglė 

žalčių karalienė, Jūratė Ir 
Kastytis, Nepriklausomybės 
akto paskelbimas, Lietuvė 
motina, Rūpintojėlis ir kiti. 
Visi kūriniai atkreipė daug 
dėmesio, ypatingai didesnio 
dydžio skulptūra "Rbpirtojė- 
lis".

Latviai išstatė latvių Ka
nadoje sukurtų keramikos 
pavyzdžių, o estai -tauto
dailės dirbinių, atliktų iŠ 
plunksnų.

BALTIEČIUS PRIIMA 
VALDŽIOS ATSTOVAI

1980 m. gegužės mėnesio 
28 d. Baltų Federacijos at
stovai buvo priimti Užsienio 
Reikalų ministerio Mark Mc 
Guigan, įteikė jam memo
randumą ir kalbėjosi apie 
valandą. Lietuvius atstovavo 
J. R. Simanavičius, KLB 
pirm. , Joana Kuraitė ir Al
gis Juzukonis. Taip pat buvo 
latvių pirm. T.Kronbergs ir 
estų vicepirm. L. Leivat.

Pabaltijos Garbės Konsu
lams dr. J. Žmuidzinui -Lie
tuvos, dr. E. Upenieks-Lat- 
vijos ir I. Hensoo - Estijos, 
Baltiečių Vakaro išvakarėse 
Parlamento restorane buvo 
suruoštas priėmimas. Daly
vavo senatoriai S. Haidasz, 
P. Yuzyk, parlamento atsto
vai Walter Baker, Ken Ro
binson, P. Chapin, Rytų Eu
ropos skyriaus viršininkas 
Užsienio Reikalų ministeri
joje, lietuvių, latvių ir estų 
Bendruomenių pirmininkai 
ir Baltų Federacijos atsto
vai.

BENDROS PASTABOS
Dalyvavo virš 200 asme

nų : 4 ambasadoriai, 23 se
natoriai, 43 parlamento na
riai, tarp jų 3 dabartiniai 
ministeriai M. McGuigan- 
Užsienio Reikalų, J. Fle
ming - Daugiakultūrjnių Rei
kalų ir r. Kaplan -Solicitor 
General. Taip pat tarp par
lamentarų buvo 13 buvusių 
ministerių. Dalyvavo periki 
Ottawos žinomi žurnalistai, 
iš kurių John Best ("Ottawa 
Journal"), Lubor Zink("To
ronto Sun") ir Patrick Best 
("The Citizen", Ottawa) pa
rašė atitinkamus straipsnius 
savo dienraščiuose.

Lietuviai atstovai iš Cent
ro Valdybos, Krašto Tary
bos, Jaunimo Sąjungos, Apy
linkių valdybų ir Baltų Fede
racijos buvo iš Toronto, Ha
miltono, Windsoro, Montrea- 
lio, Peterborough irOttawos.

Sudėtinga vakaro progra
ma praėjo sklandžiai,kalbos 
šį kartą buvo trumpesnės.

bndon,ont.
TRĖMIMAI IR AMNESTY 

INTERNATIONAL

Š. m. birželio mėn.15 d. , 
London’e, prie Victoria Park 
esančio LAISVAS paminklo 
teko stebėti pabaltiečių pir
mųjų Trėmimų minėjimą.

titinkami raštai ar komenta - 
rai.

A.I. per spaudą, radi ją, te - 
levizlją ir kitais keliais duo - 
da daug informacijų apie la - 
bai sunkią padėtį suimtųjų, e - 
sančių kalėjimuose ar stovyk
lose, ypač apie tuos, kurie y- 
ra suimti ir įkalinti be teismo 
sprendimų. A.I.prašo įtakin - 
gųjų asmenų pagalbos. Ragina 
juos daryti intervencijas, ra
šyti peticijas. Taip pat kon
taktuojami suimtųjų giminės 
bei.artimieji.

Visa apie suimtuosius gau
nama medžiaga labai stropiai 
tiriama ir tikrinama. A.I.vi
sada protestuoja prieš kalinių 
barbariškus kankinimus ir y- 
pač prieš mirties sprendimus 
ir jų vykdymus.

Visos šios A.I. pastangos 
net tarptautiniu mąstu daug 
kur, ypač JUNGTINIŲ TAUTŲ 
Organizacijoje pripažįstamos 
ir remiamos,tačiau, tos pas
tangos, ypač pabaltiečiams, vis 
dar, atrodo, neduoda reikalin
gų ir laukiamų rezultatų...

Liudas DAMULIS

Dalyvavo arti poros šimtų 
pabaltiečių išeivių ir kitų 
tautų atstovai bei suintere
suoti žmonės.

Minėjimą pradėjo ir pra
vedė mūsų jauna akademikė 
Rita MIŠKINYTĖ, kuri, pa
dėjus Trėmimų aukoms pa- 
gerbti vainiką, paskelbė su - 
sikaupimo minutę. Kai Ka
nados i r pabalfiečių vėliavos 
pasviro truputį į prieki, sto
jo visiška tyla... Dalyvių 
/ kurių ne vieno giminės ar 
artimieji buvo ištremti/vei
duose buvo ryškus didelis 
susirūpinimas,nes trėmimai 
ir persekiojimai Pabaltijo 
kraštuose daug kartų po 1941 
m. vyko ir dar tebevyksta...

Trėmimų baisumą labai 
vaizdžiai nušvietė Lietuvių 
Bendruomenės A-kės Valdy
bos p-kas M. CHAINAUSKAS 
ir latvių atstovas prof. A. 
DREIMANIS.

Atskirus minėjimo mo
mentus nufilmavo London’ o 
Televizijos Stoties reporte - 
riai.

Šių metų pabaltiečių Trė
mimo minėjimas išsiskyrė 
tuo, kad pirmą kartą 
čia į mus prabilo AMNESTY 
INTERNATIONAL atstovas 
Greg MORTON. Jis pas - 
merkė Pabaltijo kraštuose 
vykstantį Žmogaus Teisių 
laužymą ir nekaltų žmonių 
kalinimus bei t rėmimus .Ji s 
tarpe kitų tautybių nuteistų
jų disidentų iškėlė ir mūsų 
tautietį V. PEtKU.

Šia proga gal būtų pravar
tu tarti kelis žodžius apie 
AMNESTY INTERNATIO
NAL organizaciją, kuriai 
pradžią davė Anglijos teisi
ninkas Peter BENENSON 
1961 .metais. Jis iškėlė susi
rūpinimą dėl pasaulyje daug 
kur suimtų ir persekiojamų 
žmonių dėl jų politinių ir re
liginių įsitikinimų.

Tais pačiais metais, vos po 
poros mėnesių, Liuksembur- 
g’e buvo įsteigtas, taip va
dinamas Amnesty Internatio
nal sąjūdis, kuris ėmėsi or
ganizuoti praktišką pagalbą ir 
užtarimą čia minimiems su
imtiesiems.

Dabar visur laisvajame pa
saulyje Amnesty International 
tapo viena didžiausių organi
zacijų, išimtinai besirūpinanti 
Žmogaus Teisėmis bei jų pa
žeidimu. A. I. savo skyrius 
turi 6O-yje kraštų su tūkstan
čiais narių. Savo sekcijų arba 
atskirų grupių turi dar 35- 
iuose kraštuose, tačiau būdin
ga, kad skyrių turi Suo
mija, bet yra tik gru
pės- Sov. Sąjungoje ir Ju - 
gosią vi joje.

LIETUVIAI UNIVERSITETE

Gražių ir džiugių momentų 
teko patirti, kai sėdėjau di
džiulėje auditorijoje tūks
tantinės minios apsuptas ir 
stebėjau Western OntaricS 
Universiteto 231 š. m. pa
vasarinės Konvokaci- 
jos iškilmes.

Mat, Universitetas tą die
ną tikrai gausiam socialinių 
mokslų (humanitarų) ir mu
zikos fakultetų studentams 
išdavė akademinius diplo
mus. Šį kartą Konvokacijos 
iškilmes labai praturtino 
Muzikos fakulteto studentų 
orkestras, davęs tikrą kon
certą ir susilaukęs gausingų 
katučių už pasigėrėtinai iš
pildytus daugumoje klasiki
nės muzikos kūrinius.

Žinojau, kad baigusių tar
pe buvo ir man pažįstamų 
lietuvių. Tikrai malonu buvo 
skaityti didžiuliame sąraše 
tokias lietuviškas pavardes : 
Saulius - Geminimas - Jo
nas DRAGŪNAS, Vytautas- 
Juozas. JANULIS, Jonas 
ŽOLPYS, Alex William ŠA-, 
RAPNICKAS, Marc Joseph 
PINKUS.

Du paskutinieji jau turi ne 
lietuviškus ar bent ne lietu- 
biškai rašomus vardus. Gir
dėjau kitus tautiečius sa
kant, kad PINKUS gali būti 
graikas.

L. Eimantas

A.I. kontaktuoja visų kraš - 
tų režimus, kur tik vyksta 
žmonių suėmimai ir perse - 
klojimai dėl politinių ar reli - 
ginių įsitikinimų. Ten siun
čiami iškilūs teisininkai ar 
delegatai stebėti kontraversi - 
nių teisminių procesų.Dėl su
imtų, nuteistų ar persekioja- 
mų asmenų rašomi laiškai, a-
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GUY 
RICHARD
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geri Kusi as patarė,— .. darbo ai’. !k< as stotadansxa

GUYųtlCHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar b^ 
atlieka) sąžiningai Ir pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & B1GRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 o Tel. 255-4076
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NL REIKALAI Į
NL SPAUDOS VAJAUS METU PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ: 

/ tęsinys /
CHICAGO, m.:
! $ 30,-J. LATVYS;

$ 24, - J. BLAŽYS:
I $ 20, - Vysk. V. BRlZGYS;

Po $ 1O , - A.NAGIENĖ, V.
Igrikett;

LOS ANGE LES, Calif 
L $ 25, 

$22, 
$ 20, 
$ io,

I. GURČINAS; 
R.KUPRĖNAS 
K. GRIGAS
J. RUKŠĖNAS

BALTIMORE, Md.:
$ 99, -J. MAKAUSKAS;

WOODHAVEN, N. Y. :
$ 20, - J.VITUVIS;
$19., - V.RASTENIS;
$ 1O, - A. LINARTAS;

BOSTONU Mass.:
$ 25, - L.GUTAUSKAS;
$18, - I. VASILIŪNAS ;
$ 15, -Š.NORVAIŠA;

Algis BAKAITIS Eleonor BAKAITIS

leSKautai
skautai ruošiasi stovyklai

Š. m. birželip 20 ir 22 d. d. Baltijos stovyklavietę ap
tvarkė ir ruošė stovyklai gražus būrelis pasišventusių 
jaunuolių. Reikėjo sutvarkyti elektros laidus, nuplauti 
šakas ir apvalyti namukus. Dalyvavo: Gintaras BRIKIS, 
Juozas JONELIS, Algis LAPINAS,Danielius ir Paulius 
MA LIŠKAI, Gediminas MURAUSKAS, Gintaras NAGYS, 
Gytis NIEDVARAS, Aras, Linas ir Rimas PIEČAIČIAI , 
Zigmantas SKUČAS. Jiems priklauso visų didelis AČIŪ’.

FLORIDA :
į $50, - dr. J. KAŠKELIS;

Po $ 1O, - dr.K. BOBELIS, 
A. URBONAS;

GLEN BURNIE.Md.:
$ 50, - J.TAROSKY ;

Visiems nuoširdus AČIŪ

AV PARAPIJOS OKTETAS
PRANEŠA

Muzikos Vadovui sol. An
tanui KEBLIUI iš pareigų 
atsistatydinus, visais rei - 
kąlais, liečiančiais Aušros 
Vartų Parapijos Oktetą, pra
šome kreištis l :
.. Haroldą CELT ORIU, 
7685 Malherbes, BROSSARD,
Que., J4Y lE6,tel:678-4427. rapijos Choras vaišėmis A.M 

Okteto Vadovybė

BAKAITIS Algis , Marytės 
ir Zenono BAKAIČIU sūnus, 
gyvendamas Monrealyje , 
baigė Loyolos U-te chemijos 
fakultetą. Kuri laiką dirbo 
menažeriu. Paskutiniu laiku 
įsigijo Magistro laipsni biz - 
nio administracijos srityje , 
Western U-te, London, Ont .

Algio žmona Eleonor, bai - 
gė teisės fakultetą McGill

U-te, tęsė studijas Western 
U-te, London, Ont„ ir taip pat 
Įsigijo Magistrės laipsni 
biznio administracijos srity
je.

Kol kas abu gyvena Lon- 
don’e, bet ruošiasi keltis | 
Toronto miestą.

Sveikiname ištvermingai 
studijavusius ir atsiekusius 
įvertinimo.

skautu stovykla įvyks pirmą rugpiūčio sa - 
VAITE; NUO ” - 1O d.d. DĖL U INFORMACIJŲ SKAM - 
BINKITE Riiųui PIEČAfČIUI -767-8779 arba Almai 
DREŠERIENEI 363-9983. VISI TĖVAI LEISKITE VAIKUS 
Į PUIKIĄ BALTIJOS STOVYKLĄ .

EMBASSY FUR
Mf g. Re g ’ d

NAUJA KAILINIU SIUVYKLA 
Pertaiso ir pataiso kaili
nius prieinama kaina.

1449 St. Alexander St.
Suite 209, Mayor Bldg. 
Montreal, Que.

Tel: 845-2 912

A V PARAPIJOS METINĖ 
GEGUŽINĖ

Liepos mėn. 6 d. ,Palan - 
gos vasarvietėje Įvyks tradi
cinė metinė A V Parapijos ge
gužinė. Autobusas išvažiuos
nuo AV bažnyčios. Regist - ANTROJI NIDOS KLUBO 
ruotis reikia nedelsiant Rū - IŠVYKA
tos Klube pas Sės.Olivėtą,kle- Medžiotojų ir Žuvautojų 
bonijoje ir pas A.ČepulĮ. Klubas NIDA jau antrą kartą 

Kaina $5, 50. suorganizavo išvyką Į Bas-
Ta prpga bus pagerbtas Pa- kotong.o ežerą.

Šie metai, dėl šalto oro, 
nėra perdaug palankūs žūva - 
vimui. Šiaurėje, birželio 
mėnesi dar buvo kai kurio - 
mis naktimis šalna. Nežiū - 
rint to, žuvavimo entuziastų 
netrūksta ir II-oje išvykoje 
dalyvavo: J. PETRULIS, A . 
MIKULIS, G; BUNYS, G. DAI
NIUS, L. DAINIENĖ, V. KER-

ČEPULIU vasarvietėje

LITAS BUS UŽDARYTAS 
antradieniais - birže
lio mėn. 24 d./JONINĖS/ir 
LIEPOS 1 d./KANADOS DIE
NA/.

1440 
S uit e 
Tel :•
Namu

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Cath arin e W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJA 

1410 Guy St. 
Suite 11-12 Montreal P. Q. 
Tel : 932-6662

Namų.: 73 7-968 1

Dr.A.S. Popieraitis
HA., M.D.. C.M.. M.SC., L.M.C.C , E.R.C.S.fO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m, 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraiion gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojanti! pristatymai 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle_

366-9742

366-0505

ADVOKATAS

VICTOR E.RUDINSKAS.
B. Eng.,^4. Eng., LLB.. B.C.L

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.)

N O T A R

Rūta Pocauskas bcl
Notaire No t a i r e — No t a r y Title Attorney 

5 94 7 Park A v e . M o n t r e a 1 . P. Q. H2 V 4 H4

Tel: 279-116 l.Res.453 -9 142

BE LIS, M. MAČIONIENĖ, K. 
TOLIUŠIS, K. MARTINĖNAS, 
A. JONELIS.

Visi išpildė žūva vi mo 
normas, grižo laimingai. ŠI 
kartą daugiausiai žuvies pa - 
gavo K. Martinėnas. J .P.

• BUNIO Algio sužieduotinei 
McKINNON Joanne, buvo su - 
ruoštas Mergvakaris pas 
jaunojo tėvus, B. B. Bunius, Ji 
buvo gausiai apdovanota.

Vestuvės įvyks liepos mėn. 5 
dieną.

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE piiki 
žuvo vi mo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I . „

Užsisakyki'e vietas — STURGEON LODGĘ 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4353.

darbininkai. Darbas atlieka
mas moderniškomis maši
nomis. Apie tuzinas mašinų 
laukė remonto. Darbas at
liekamas švariai ir sąžinin
gai, kainos pigesnės negu ki- 

kurios įvyks š. m. spalio mėn. t,ur, lietuviams duodama nuo- 
pradžioje

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gina 
buvo išvykusi savaitgaliui l 
Torontą asmeniškais reika - 
lais ir susitiko su sol. V.Ve- 
rikaičiu aptarti programos 
Lietuvių Dienose Hamilton’e ,

• Kun.KULBIS Stasys,SJ., 
vadinamas " skrajojančiu 
kapelionu”, pavadavo Angli
joje lietuvių parapijos kle - 
boną dr.Joną Sake vi čių. MIC, 
išvykusi mėnesiui atostogų .

• SUŠINSKAS Viktoras , 
Highland Auto Body įmonės 
savininkas, 611 LAFLEUR 
Avė, LaSALLE, apsilankius 
NL atstovui, apsimokėjo už 
skelbimus, aprodė savo ve
damą įmonę, kurioje dirba 7

wernec

E

Tėl. Bureau: 769-8824 
Rėsidence: 366-6245

Kailių siuvėjas -
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Vasaros laiku saugoj imas ( Stor 
Taisau ir remodcliuoj u 
Siuvu ir parduodu

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI.
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALI S TAS.

2ouaevenh»p-2lc“‘lle 365-0511

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

GURECKAS
MENAGER

LEONAS
SALES3 Place Ville Marie, Suite 627 

Montreal, P. Q. H 3 B 2 E3
Tel: f514) 871—1430

Roman J. iSganaitis. b.a.. b.c.l.

MDi TREAL, QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B7B-9534

MIC

montreal west 
automobile 
PONTIAC o BUICK • ASTRE 
NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS ' 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PAS ĮKALB ĖKITE su
Menageriu LEO GUREKAS

GM

.'JI
ADVOKATAS

16 8 Noire Dame St.; E. ; Suite 205 
Montreal . P. Q. , H2Y 3P6

Tel: 866-2063, 866-2064

nu moatraal W9»t tutomoHe

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

8 psl.

laida.
Reikia pažymėti, kad V . 

Sušinskas yra netik geras 
verslininkas, bet taip pat ir 
aktyviai reiškiasi lietuvių 
gyvenime, ypatingai darbštus 
šaulių veikloje.

• KRASOWSKI Elvyra savo 
draugų tarpe atšventė gim
tadieni, ta proga gaudama ir 
dovanų, ir gražių linkėjimų 
ateičiai. Ji yra veikli keliose 
organizacijose, ypač "Ne- 
rinos". jūrų šaulių kuopos 
veikloje.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL, P. Q.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Narni/ 376 -378 1

Albertas N ORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.£„ LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

A g e n tū_r_a__ve_i__k_i_a__n_u_o__l_9_4_5_ni._

. ___ — MŪNTHEHUŪ LJETJUiLĮ. 
UIA3 HREDITŪ UMIJfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8 Telefono,: 766 5827

KASOS VALANDOS:
146S De Seve S*., pirmodieniois, ontrOd<enio>s ir trečiod<cmois nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtodrenioil nuo 12 iki 8 v.v., penktodiemois nuo 12 iki 6 v.; 

'Sekmodieniois nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama -cs<J>Q nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 volondo. vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:

Einamqlias s-tOS 6 % Asmenines nuo 16 %
Toupomgiio, i-tas 10.75 % Nekiln. turto nuo 13.25%
Poniijg planas 12.25 % Cekiif kredito 1 8 %
Term. ind. 1 m. 11. 2 5 % Investacines nuo .,. 15.25 %

Duoda nemokam* gyvybės draudg Nemokoma gyvybes drauda iki
iki $2,000 už teup. s-tos tumes. $10,000 ui paskolos >umq.

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ..............Namu; 737-0844

Tel: Bus. 482-3460
Re s. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.'Q . CANADA 
H3 Z 2 M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investocijos J,A.V. ir kt. Kanadosprovinci|ose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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